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 علمی کنفرانسسخن دبیر 
شود.  کشور محسوب می هرعوامل موثر در توسعه و پیشرفت مهمترین نظام آموزش عالی یکی از 

مدیران برنامه ریزان و ، وری آن همواره مورد توجه سیاست گذاران از اینرو، کیفیت، هزینه و بهره

تاثیر  تحتوری  ه. از آنجائیکه دو عامل هزینه و بهرباشد میها و موسسات آموزش عالی  دانشگاه

توجه بیشتری را به خود جلب های دانشگاهی  در نظام )و تضمین آن(کیفیت گیرند،  کیفیت قرار می

ای است که به خودی خود رخ  کیفیت در نظام دانشگاهی پدیدهو تضمین  ارتقاء ،. بهبودنموده است

ی سیستماتیک از عملکرد گیری از ارزیاب و بهره مناسب یساختارنظام دهد بلکه مستلزم ایجاد  نمی

چنین تحول ساختاری و نهادینه شدن آن مستلزم حرکتی نظام ایجاد باشد. بی تردید،  این نظام می

سیاستگذاری و  و یافته و منطقی مبتنی بر تحقیق و توسعه، اشاعه فرهنگ ارزیابی و تضمین کیفیت

قابل توجه میان وضع  یشکافود وجشود  باشد. اما آنچه در عمل مشاهده می می و اجرا ریزی برنامه

و نقشه جامع  4141 چشم اندازاهداف  ،موجود ارزیابی کیفیت در ایران با وضع مطلوب جهانی

علمی کشور است. لذا، چنانچه فرآیند استقرار نظام ارزیابی و تضمین کیفیت در نظام دانشگاهی 

ای توسعه کشور و به ویژه افق ه کشور نهادینه نشود، شاهد به تعویق افتادن اهداف کالن و سیاست

و مادی، عدم حساسیت عملکردی نظام دانشگاهی و ناتوانی آن در مقابله  ، اتالف منابع انسانی4141

گذاری  ها، آموزش ودانشجویان، سرمایه تغییر، رسالت حالرهای هزاره سوم)از قبیل محیط د باچالش

ظارت و سرپرستی(، عدم تکمیل زنجیره ، ندنیاهای آموزش عالی  در آموزش عالی، تفاوت با نظام

 ر در روابط بین الملل خواهیم بود.آوری و در نتیجه عدم تعامل سازنده و موث علم و فن

بر ها در نظام آموزش عالی و به ویژه دانشگاه فرهنگیان که  بر این اساس، برای جبران این کاستی 

یازمند توجه، توسعه و تغییر آرایش مقام معظم رهبری دانشگاهی مهم بوده و ن اساس رهنمودهای

مصوب توسط جناب  ساختار جدید تشکیالتی درونی است، برای نخستین بار در کشور و با ابالغ 

معاونتی مستقل تحت عنوان و ریاست هیئت امناء دانشگاه، ریاست جمهوری آقای دکتر روحانی 

. تاسیس شده استاه فرهنگیان معاونت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت در سازمان مرکزی دانشگ

 با هدفو بهسازی وضع موجود کلیه خدمات دانشگاه اصلی این معاونت ارتقاء کیفیت در  رسالت

است که تربیت معلمانی کارآمد برای خدمت در وزارت ی نظام دانشگاهاین  مطلوباثربخشی 

های  دانشگاه به مقولهراسخ های خود قرار داده است. اعتقاد  آموزش و پرورش را در رأس ماموریت

دومین کنفرانس ملی و نهمین که میزبانی نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت ما را بر آن داشت 

بر عهده گرفته و را  همایش ارزیابی کیفیت در نظام های دانشگاهی با محوریت تربیت معلم



مدیریتی -گذاری. در این راستا از همکاری و همراهی مجامع سیاستبه برگزاری آن نمائیماقدام 

و به ویژه دانشگاه تهران و دانشگاه شریف که تجربه برگزاری هشت دوره همایش  ها دانشگاه

در شایان ذکر است که  گشته ایم.برخوردار  داشته اند،های دانشگاهی را  ارزیابی کیفیت نظام

مشارکت توان جایگاه ارزشمند و  هماهنگی، هدایت، سازماندهی و تحقق اهداف این همایش نمی

مدیران  وآموزشی محترم آوری از جمله معاونت  فعال مدیران ارشد وزارت علوم، تحقیقات و فن

 زیر نظام های آموزش عالیآوری و  وزارت علوم، تحقیقات و فنمرکز نظارت ارجمند این حوزه و 

و سیاست  های عالمان دانشگاهی دیدگاه را دور از نظر نگاه داشت. بی تردید، همفکری هم افزایانه

      اند. آموزش عالی در نیل به اهداف این کنفرانس نقش مهمی داشتهگذاران و مجریان 

اشاعه فرهنگ ارزیابی و تضمین کیفیت و برانگیختن جامعه شامل اهداف اصلی کنفرانس 

-بخشی و فرا-درونهای  دانشگاهی نسبت به ضرورت بهبود مستمر کیفیت؛ بررسی و تحلیل مولفه

ل دهنده تعالی و تضمین کیفیت دانشگاهی؛ فراهم نمودن زمینه استقرار ساختار تشکیبخشی 

های  های کاربردی برای تعالی کیفیت در نظام ارزیابی، ممیزی و تضمین کیفیت؛ معرفی شیوه

های ارزیابی نظام دانشگاهی و ایجاد بستر مناسب برای  افزایی در فعالیت دانشگاهی؛ هماهنگی و هم

ای بین دانشگاهیان و متخصصان ارزیابی در سطح ملی و بین المللی؛ و با  عامل حرفهتبادل نظر و ت

 مدیریت وها، ساختار سازی  قش و جایگاه ارزیابی سیاست( ن4باشد:  محورهای اصلی زیر می

 اجرایی فرایند و ها برنامه ، ساختارها ، ها سیاست ، الگوها مبانی،(2کیفیت؛  تضمین در عالی آموزش

 در کیفیت تضمین و ارزیابی در فرهنگ نقش ( 3جهان؛  و ایران عالی آموزش در کیفیت یارزیاب

 رابطه(  1کشور؛  عالی آموزش درتقاء فرهنگ ارزیابی کیفیت ار چگونگی و دانشگاهی های نظام

 و ارزیابی(  5دانشگاهی؛  های نظام کیفیت و دانشگاه از پیش آموزشی های نظام های مؤلفه کیفیت

(  6جهان؛  و ایران در معلم تربیت ویژه عالی آموزش های مؤسسه و ها دانشگاه کیفیت تضمین

 محتوای درسی، های برنامه ، علمی هیأت اعضایهای نظام آموزش عالی ) ارزیابی کیفیت مؤلفه

( 7کشور؛  توسعه نیازهای بر تأکید با( غیرهو یادگیری –یاددهی فرایند و آموزشی محیط آموزشی،

های دانشگاهی و چگونگی کاربست پیشنهادات در جهت اقدام برای  یابی کیفیت نظامنتایج ارز

( ارزیابی عملکرد 9عالی؛ و  آموزش کیفیت در دانشگاهی برون عوامل نقش( 8؛ بهبودی

 . های آموزش عالی ایران زیرنظام

ش عالی موضوع اصلی و محورهای فوق مورد استقبال چشمگیر اساتید، پژوهشگران و مدیران آموز

دهد. در این  های برگزار شده در این زمینه را نشان می کشور قرار گرفت که به نوعی تاثیر کنفرانس



 

مقاله کامل به دبیرخانه کنفرانس ارسال گردید که پس از داوری های علمی و باز  344حوزه بالغ بر 

مقاله برای ارائه به  496مقاله برای ارائه شفاهی،  22بینی و اولویت بندی هیئت داوران، تعداد 

مقاله برای چاپ انتخاب شد. آنچه که در این مجموعه ارائه شده است  44صورت پوستر، و 

حاصل تالش همکاران فرهیخته و ارجمندی است که دغدغه ارتقاء علمی نظام آموزشی و تعالی 

صرفا با این آرمان و اهداف نظام دانشگاهی و به ویژه دانشگاه فرهنگیان را در سر پرورانده و 

اند. در برگزاری این همایش، دانشگاه تهران، دانشگاه صنعتی شریف،  انگیزه وارد عرصه عمل شده

انجمن پژوهش های آموزش عالی، دانشگاه تربیت مدرس، سازمان سنجش آموزش کشور، موسسه 

دانشگاه ریزی آموزش عالی،مرکز نظارت وارزیابی وزارت علوم، فرهنگستان علوم،  برنامه پژوهش و

ای، دانشگاه پیام نور و سازمان مطالعه و  حرفه عالمه طباطبایی، دانشگاه آزاد اسالمی، دانشگاه فنی

تدوین کتب علوم انسانی )سمت( همکاری و حمایت داشته که به نمایندگی از هیئت رئیسه 

همکاران دانشگاه فرهنگیان سپاس و قدرشناسی خود را از مسئولین، اساتید، پژوهشگران و سایر 

 این نهادها اعالم می نمایم. 

های معنوی و  در پایان فرصت را مغتنم شمرده و مراتب تقدیر و تشکر ویژه خود را از حمایت

نمایم. همچنین، بسی  مادی جناب آقای دکتر مهرمحمدی ریاست محترم دانشگاه فرهنگیان اعالم می

نرانان فرهیخته کلیدی، اعضای شایسته است از اعضای محترم شورای راهبردی کنفرانس، سخ

محترم میز گردها، داوران ارجمند و دبیر محترم کمیته اجرائی و کلیه اعضای محترم کمیته علمی و 

اجرایی، و ریاست و همکاران محترم پردیس نسیبه مراتب سپاس صمیمانه خود را بیان داشته و 

ت هرگونه نقایص احتمالی را شخصا توفیق این بزرگوران را از ایزد متعال مسئلت نموده و مسئولی

پذیرا باشم. امید است که فرآیند آغاز شده مراحل بالندگی خود را طی نماید و توشه ای برای نظام 

 آموزش عالی باشد.

 نود باشی و ما رستگار                   خدایا چنان کن سرانجام کار
 

 

 

 غالمرضا کیانی

 دانشگاه فرهنگیان،معاونت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت 

 و دبیر علمی دومین کنفرانس ملی و نهمین همایش ارزیابی تضمین کیفیت در نظام های دانشگاهی



 میز گردهای کنفرانس در یک نگاه
 

با یاری خداوند متعال و با همکاری اندیشمندان و فرهیختگانی که بزرگوارانه دعوت این کنفرانس را 

گرد تخصصی طی دو روز خواهیم بود. در هر یک از این میز گردها،  پذیرفتند، شاهد برگزاری پنج میز

های علمی پژوهشی خود را ارائه نموده و  ابتدا اعضای محترم حاضر در آن نظرات، تجربیات و یافته

سپس به پاسخ دهی به سواالت شرکت کنندگان محترم همایش و جمع بندی مطالب خود خواهند 

 ا عبارتند از:پرداخت. محورهای اصلی میزگرده

  میز گرد اول: ساختار و فرآیندهای نظارت، ارزیابی در زیر نظام های آموزش عالی 

 میز گرد دوم: فرهنگ ارزیابی، از نتایج  ارزیابی تا اقدام برای بهبود 

 میزگرد سوم: کیفیت دانش آموختگان، بازار کار و اشتغال 

 های آموزش عالی میز گرد چهارم: ارزیابی سیاست 

 رد پنجم: تربیت معلم و تضمین کیفیت   میز گ 

از جمله موضوعات مورد بحث در میز گرد اول که با حضور آقایان دکتر ذکایی، دکتر ابری نیا، دکتر 

های اصلی ارزیابی،  توان به دغدغه آهون منش، دکتر نوه ابراهیم، و دکتر محمدی برگزار خواهد، می

ها،  ابی و تضمین کیفیت در ستاد وزارت علوم و دانشگاهضرورت استقرار ساختار جامع و کارآمد ارزی

های آموزش عالی، اتخاذ رویکرد  ضرورت تشکیل کمیته تخصصی تضمین کیفیت برای زیر نظام

سیستمی و برخاسته از متن نظام دانشگاهی و به ویژه تاکید بر نقاط قوت و به کارگیری رویکردهای 

هت ارتقاء کیفیت نظام دانشگاهی و نهایتا فراهم نمودن اعتبار سنجی، ممیزی و ارزیابی عملکرد ج

 گیری های خرد و کالن دانشگاهی، اشاره نمود.  اطالعات الزم برای تصمیم

در میز گرد دوم آقایان دکتر بازرگان، دکتر فراستخواه، دکتر سعید محمد زاده و سر کار خانم دکتر 

فرهنگ ارزیابی، بستر و زمینه ای که ارزیابی نورشاهی به ایراد سخنرانی با محوریت اهمیت موضوع 

های مجریان ارزیابی و ارزیابان در کل  افتد  و نقش باورها و ارزش نظام دانشگاهی در آن اتفاق می

جریان ارزیابی خواهند پرداخت. الزامات ارزیابی کارآمد و کاربردی، هماهنگی و استنباط مشترک 

ی از الگوها و ساز و کارهای انواع ارزیابی، هماهنگی میان گذاران و مجریان ارزیاب عالمان، سیاست

مجریان ارزیابی و ارزیابی شوندگان، میزان تحمل تعرض و اختالف و میزان نوآوری و خطر پذیری در 

 فرایند ارزیابیِ منجر به نتیجه از موضوعات اصلی مورد بحث در این میز گرد خواهد بود. اجرای یک  

شود، کیفیت دانش  انس، میز گرد سوم که در روز دوم کنفرانس برگزار میدر ادامه برنامه کنفر

آموختگان و هماهنگی آن با بازار کار از دیدگاه آقایان دکتر صاحی عمران، دکتر طایی، دکتر 



 

گیرد. این محور اصلی به  فرجادی، دکتر ذاکر صالحی و دکتر صدری مورد بحث و بررسی قرار می

محور، گذر از نظام مدیریتی مبتنی بر تولید انبوه به -چون ظهور اقتصاد دانشطور ویژه از مناظر ی هم

های عالی،  نظام منعطف، کارآیی خارجی آموزش عالی، تامین منایع انسانی توانمند دارای مهارت

های آموزش  های آموزش عالی از دو بعد کیفی و کمی، ارزیابی کارایی سیستم بررسی تحول شاخص

کارایی داخلی و کارایی خارجی، مورد بحث و بررسی عالمانه قرار خواهد گرفت. عالی در دو بعد 

برنامه ریزان های ارائه شده در دانشگاه با نیازهای اجتماعی، توجه خاص  ضرورت هماهنگی برنامه

از گیری  و مورد نیاز بازار کار، و بهره تهای نرم آموزش عالی کشور به ایجاد مهارتهای اساسی و مهار

 دهند.  تجریبات ملی و بین المللی، عمده مباحث این میز گرد را تشکیل مییات و نظر

بعد از ظهر روز پنج شنبه به میز گرد چهارم اختصاص داده شده است که با همراهی آقایان دکتر فرجی 

های اصلی این  گردد. از جمله محور دانا، دکتر پور عزت، دکتر صدری و دکتر تی تی دژ برگزار می

باشد. چالش های  توسعه پایدارآموزش عالی با رویکرد جدید در پذیرش دانشجو می سیاست گرد میز

پیش روی نظام آموزش عالی ایران همچون رقابت جهانی، بیکاری دانش آموختگان و فرار مغزها ، 

تحول جهانی در ساختار آموزش عالی و عدم همراهی آموزش عالی کشور با تحوالت نوین تنها چند 

د قابل ارزیابی بوده که اعضای محترم این میز گرد به آن اشاره خواهند نمود. در بخشی دیگر از این مور

اجتماعی جامعه برای اصالح ساختار آموزش عالی -میز گرد، راهکاری مبتنی بر واقعیات اقتصادی

ا به دنبال شود که اجرای آن از دیدگاه طراحان آن نه تنها کاهش هزینه های دولت ر کشور ارائه می

نوآوری و توسعه پایدار های ایران به سمت  خواهد داشت بلکه موجب حرکت خودجوش دانشگاه

خواهدشد. ایجاد رقابت فراگیر و شفاف بین دانشگاه ها و موسسات آموزش  آموزش عالی ایران

موزش محور آ-ها، آمایش سرزمین واقع گرایانه و بازار عالی کشور، مشتری مداری و تسهیل امور آن

عالی و کاهش هزینه های دولت از الزامات سیاستگذاری در آموزش عالی کشور بوده که مورد تاکید 

 اعضای محترم میز گرد چهارم است.  

آخرین میز گرد این کنفرانس با حضور جناب آقای دکتر مهرمحمدی ریاست محترم دانشگاه 

تضمین کیفیت(، دکتر موسی پور )معاون  فرهنگیان و دکتر غالمرضا کیانی )معاون نظارت، ارزیابی و

شود. اندیشمندان محترم این میز گرد با عنایت  آموزشی و تحصیالت تکمیلی( و دکتر باقری تشکیل می

های تربیت معلم  به ضرورت طرح گفتمان تربیت معلم در جامعه، به تامل در سیاستگذاری و برنامه

رود نهایتا به  یت نظام تربیت معلم دانسته که انتظار میپرداخته و آن را محملی مناسب برای ارتقاء کیف

تحقق شایستگی مطلوب حرفه معلمی بینجامد. لذا ارزیابی در این نظام امری است بس ضرورتی و مهم 



چرا که تضمین کیفیت محقق نخواهد شد مگر با ایجاد ساختاری جدید از ارزیابی جدی در نظام تربیت 

فرهنگیان. در این رابطه، اعضای محترم این میز گرد به طور ویژه به بحث و  معلم و به طور ویژه دانشگاه

ها را از ضروریات تضمین کیفیت نظام تربیت معلم  گفتگو پیرامون محورهای اصلی زیر پرداخته و آن

نمایند: ضرورت ساختارسازی و تبیین ساختار ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه  کشور تلقی می

های  ها و شایستگی ای معلمان، ارزیابی صالحیت های طرح رتبه بندی حرفه ابی و چالشفرهنگیان، ارزی

ای  ای دانش آموختگان دانش فرهنگیان، ارزیابی نقش کارورزی در توانمند سازی حرفه حرفه

دانشجویان با تاکید بر دانش آموختگان، الزامات و استانداردهای کیفیت در آموزش عالی و مقایسه آن 

م های آموزش بین المللی و تضمین شغلی دانشجو معلمان دانشگاه فرهنگیان و تاثیر آن بر کیفیت با نظا

 خروجی دانشگاه فرهنگیان.

های  امید داریم این میز گردها گامی باشد در جهت تامل، تدبر و تحول در راستای بهبود کیفیت نظام

 دانشگاهی وبه ویژه نظام تربیت معلم در ایران .
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 های نوین سنجش کیفیت دانشگاهی و کاربرد آن رویکرد

 در آموزش عالی ایران
 

 

 عباس بازرگان/دانشگاه تهراندکتر 

 چکیده

به رغم این که ارزیابی درونی و برونی و نیز اعتبارسنجی از جمله رویکردهای رایج در اغلب کشورهای 

ست و یکم بر این رویکرد موفق در امر ارزیابی کیفیت آموزش عالی به شمار می رود، در قرن بی

چندان برجسته  ،انتقادهایی وارد شده است. از جمله اینکه یادگیری دانشجویان در رویکردهای یاد شده

زیرا کیفیت آموزش عالی، به ویژه در دوره های کارشناسی، باید در نهایت به اشتغال مفید  ؛نمی باشد

نی و برونی تعداد نشانگرهای مربوط به اشتغال دانش آموختگان بیانجامد. در حالی که در ارزیابی درو

دانش آموختگان به کل تعداد نشانگرها بسیار ناچیز است. به منظور رفع این ایراد، رویکردهای دیگری 

در چند سال اخیر پیشنهاد شده و مورد استفاده قرار گرفته است. از جمله این رویکردها می توان به چند 

یمایش تعهد دانشجویان به یادگیری ب( سنجش دستاوردهای یادگیری مورد زیر اشاره کرد: الف( پ

(. این رویکردها در benchmarkingدانشجویان ج( دیده بانی بازارکار و د( نشانه گذاری )

کشورهای نو پدید در سنجش کیفیت دانشگاهی به کار رفته اند و در  کشورهای صنعتی و نیز برخی

)الف( به طور پژوهشی در یکی از  ؛رار گرفته اند. در ایران نیز رویکردسطح بین المللی نیز مورد تائید ق

تاکنون دو طرح پژوهشی به عنوان نیز )ب( ؛ درباره رویکرد .ها مورد استفاده قرار گرفته است دانشگاه

)د( کوششی در آموزش  ؛رویکردهای )ج( خصوصرساله دکتری تدوین و اجرا شده است. اما در 

نیامده است. در این مقاله ضمن تشریح قوت ها و فرصت هایی که برای کاربرد  عالی ایران به عمل

رویکردهای یاد شده در آموزش عالی ایران وجود دارد، چگونگی به کار گرفتن آنها برای ارتقاء 

 های ایران مورد تحلیل قرار می گیرد.  کیفیت دانشگاه

 

 نظام دانشگاهی ایران یادگیری به  ردهایاعتبارسنجی؛دستاو عالی؛ آموزش کیفیتهای کلیدی: واژه
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 خروجی  کیفیت ارزیابی مجرای از دانشگاه کیفیت ارزیابی

 )جامع آزمون(
 

 مهرمحمدی محمود دکتر

 دانشگاه تربیت مدرس/ سرپرست دانشگاه فرهنگیان
 

  چکیده

 از ییک .دارد افتراقی و اشتراک وجوه دیگر های دانشگاه با کیفیت ارزیابی معلم، تربیت در

 در ای حرفه صالحیت احراز و تشخیص آزمون یا جامع آزمون ایده در باید را افتراق وجوه

 تخصصی های دوره در صرفا و نیست مرسوم کارشناسی سطح در که کرد جستجو دوره پایان

کم و  فعال ما کشور در که معلم تربیت در دیگر عبارت به .است اهتمام و عنایت مورد دکتری

 شود، می ارایه پیوسته کارشناسی های دوره شکل به و است متمرکز فرهنگیان اهدانشگ در بیش

 مدرک کسب و تحصیل از فراغت دیگر کشورهای از بسیاری مانند که پذیرفت باید را معنا این

 معلمی حرفه به شدن وارد عمال و ستگیشای گواهی کسب و است امری معلم تربیت دانشگاهی

 ذاتا که تدبیر این .شوند دانسته یکدیگر ملزوم و الزم و انگاشته یکی نباید دو این .دیگر ی امر

 طول در مطلوب سطح در آن حفظ و انگیزه تزریق طربق از کیفیت تضمین خدمت در تدبیری

 اتفاق بردار بهره یا تربیت و تعلیم دستگاه توسط دیگر کشورهای در است، تحصیل دوره

 هم و است دانشگاه پرداخته و ساخته هم که است ای دهای جامع آزمون ایران، در ما. افتد می

 زمینه این در اصوال پرورش و آموزش .دارد برعهده فرهنگیان دانشگاه را آن اجرای و طراحی

 شود ایجاد آزمون اثر در معلمان تعداد در ریزشی چنانچه شاید و نشده ظاهر مدعی یک حد در

 بهره دستگاه ورود دیگر کشورهای در .باشد داشته همراه به نیز مدیریتی اشکال یک آنها نظر از

 در معلم تربیت اندرکار دست های نهاد ایران، خالف بر که افتد می اتفاق حیث ازآن بردار

 طبعا .باشند نمی نیز بردار بهره دستگاه به وابسته هیچکدام و متعددند دولتی و خصوصی بخش

 در باید ناگزیر و نداشته خاصی نهاد نآموختگا دانش به نسبت تعهدی نیز پرورش و آموزش

 برای صالحیت گواهی صدور ؛ بنابراینبزند ها ترین شایسته انتخاب به دست رقابتی فرایند یک

 یک و انتخاب در ناپذیر گریز تدبیری عنوان به حدودی تا و بافتی چنین در آموختگان دانش
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 آثار از معلم تربیت اندرکار تدس های نهاد کیفیت ارزیابی و می شود توجه پرگماتیک الزام

 موضوعی باید را جامع آزمون موضوع فرهنگیان، دانشگاه دراما   .است آن مهم البته و جانبی

 تنها نه شد اشاره که همانطور چراکهکرد.  ارزیابی است کیفیت تضمین خدمت در اصالتا که

 معنا این بلکه ارد،ند وجود درس های کالس به آموختگان دانش تمامی گسیل برای منعی هیچ

 چنین با که است تدبیری واقع در جامع آزمون اینجا در .است شده نیز تضمین ورود بدو در

 در ایران معلم تربیت در جامع آزمون .دارد مقابله قصد کیفیت به رسان آسیب ساختاری نقیصه

 برای تالش و کیفیت جایگاه دهنده نشان که گرفته قرار کار دستور در نامساعدی بافت چنین

 . است کننده تضمین سازوکارهای به یابی دست

 می پیدا موضوعیت نیز دیگری حیث از کیفیت تضمین سازوکار یک عنوان به جامع آزمون

 نیل بدنبال معلم تربیت بویژه ای حرفه تربیت در. گردد می باز ای حرفه تربیت ماهیت به که کند

 عنوانه ب توان می آن از که هستیم ستگیشای و صالحیت از ای مرتبه به معلمان دانشجو

 پشت صرف با هم معنا این احراز .برد نام وجودی ارتقاء یا شخصیتی جهش با هویتی دگردیسی

 منطقی فرا اصل سخن، دیگر به. باشد نمی پذیر امکان موفقیت با درس تعدادی سرگذاشتن

 سنجش خدمت در یابزار جامع آزمون و است حاکم "است آن اجزای جمع از بزرگتر کل"

 اجرایی طرح در خصوص بحث این در .است ای حرفه اجتهاد ظرفیت به رسیدن یا "کل" آن

 و بررسی می شود.  بحث نیز است شده پیشنهاد فرهنگیان دانشگاه در جامع آزمون برای که اولیه
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The IEA Teacher Education and Development Study in 
Mathematics (TEDS-M): 

 

A successful example of evaluating teacher training in 71 
education systems. 

 

Falk Brese, 
IEA Data Processing and Research Center,  

Hamburge, Germany 
 

Abstract  

With the Teacher Education and Development Study in Mathematics (TEDS-
M) in 8002 the International Association for the Evaluation of 
Educational Achievement (IEA) for the first time evaluated teacher 
preparation in an international comparative study. Seventeen countries 
from all over the world participated and collected data on their teachers’ 
mathematics knowledge and mathematics pedagogy knowledge, their 
beliefs towards mathematics and mathematics learning, and their 
opportunities to learn mathematics and mathematics pedagogy.  

 

The keynote will introduce the key features of the TEDS-M study, with 
special focus on the processes involved in developing, organizing and 
conducting the study. These cover the composition of the study 
consortium, the development of an assessment framework, decisions 
about research questions, developing and piloting assessment instruments 
(items and questions), arranging for data collection, developing quality 
assurance procedures, planning for conducting analyses and reporting, 
and developing a dissemination strategy.  

 

The TEDS-M major findings will be presented. Exemplary findings from 
some countries that participated in TEDS-M will be sketched, leading to 
a discussion of how countries could benefit from those studies. The 
different participation options will also be reviewed, for example, 
participating as full or benchmark participant. Finally, the possibilities of 
learning from the TEDS-M experience will be briefly discussed, for 
example by following best practices and avoiding known pitfalls when 
developing national assessments of teacher training. 
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 ی آموزشی دانشگاهیهانگاهی بر کیفیت نظام 
 

 

 2، محمد مهدی غفاری1حسن ظهوردکتر 

 

 چکیده

ای از دهد آموزش فرآیندی تعاملی است که در آن عالوه بر دانش، مجموعهتجربه و تحقیقات نشان می

های آموزشی نظامبنابراین شود. ها از فرد یا گروهی به فرد یا گروه دیگر منتقل میها و مهارتنگرش

ای از جمله هدف، شوند، بلکه با عوامل چند گانهتدریس محدود نمیمحتوای دریس و فقط به روش ت

نحوه پذیرش و روش انتقال مفاهیم روبرو هستند که از دیدگاه کلی ارزش همسان و هماهنگ دارند. از 

 یک یا چند عامل را حذف کرد و یا نادیده گرفت. ،توان به دلیل بسیاری از کمبودهااین رو نمی

مؤثر ، هر یک از عوامل های آموزشیدر راستای بومی سازی نظام تاب روزافزون تغییرات جهانیبا ش

شود. شناسایی الگوهای ارزیابی کیفیت، تواند تغییر کند، ولی حذف نمیمی هانظامکیفیت این در 

وم سنجش و های متولی ارزیابی کیفیت در کنار التزام نظام دانشگاهی به تداساختارسازی و تعیین نهاد

را برای سنجش و ارتقای کیفیت آموزش هموار  مسیرارتقای کیفیت، از جمله راهکارهایی است که 

 کند.می

نکات مؤثر شناسایی و  هاآنو عوامل مؤثر در کیفیت دانشگاهی  یآموزش هاینظام بحث حاضر،در  

 گیرند.قرار می ررسیمورد بها در ارزیابی کیفیت این نظام

                                                 

 استاد و عضو قطب علمی طراحی، رباتیک و اتوماسیون دانشگاه صنعتی شریف؛ عضو پیوسته فرهنگستان علوم جمهوری اسالمی ایران - 1

 ایرانعضو هیأت علمی گروه علوم مهندسی فرهنگستان علوم جمهوری اسالمی  - 2

mailto:ایران%20mmsolar@yahoo.com
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 دستی نامرئی برای کیفیت آموزش عالیدر جستجوی 
 

 3مقصود فراستخواهدکتر 
 عضو هیأت علمی موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی

 چکیده

مسأله کیفیت آموزش عالی ایران به صورت یکی از شایع ترین مناقشات ملی در آمده است. همه جا 

با از طریق ارزیابی به معنای اما راه برون شدن غال ،صحبت از سیطرۀ کمیت وزوال کیفیت است

مداخالت بورکراتیک جستجو می شود. گویا همه راه ها به اینجا ختم می شود که پس دفتر و دیوانی 

درست بکنیم، آیین نامه ای بنویسیم، ابزاری بسازیم، استانداردی درست کنیم، پروژه ای برای ارزیابی 

رستیم، همایشی تشکیل دهیم، سخنرانی ها و درونی راه بیندازیم،گروهی برای ارزیابی بیرونی بف

 نصیحت نامه هایی برای کیفیت تدارک ببینیم ومانند اینها.

کلی فاقد نفوذ ه به نظر می رسد این راه های رفته، همه نوعا پرهزینه وناکارامد بودند و اکنون ب

ست. نهمین واثربخشی شده اند. فلسفۀ پس پشت ارزیابی آموزش عالی ایران محل بحث انتقادی ا

که البد چندمین کنفرانس  می شودهمایش ارزیابی کیفیت در نظام دانشگاهی در حالی برگزار 

ارزشیابی و ده ها اقدام مشابه  دیگر را نیز طی امسال، اینجا وآنجا شاهد خواهیم بود. اما در آن سو وقتی 

از همکاران ما  م بسیاریمی پردازیم متوجه می شویبه سراغ زیست جهان اجتماعی علم وآموزش عالی 

از این نوع مباحث حقیقتا خسته شده اند. از دفاتر ودیوانها و آیین نامه ها هیچ بشارتی برای کیفیت 

 چندان کاری بر نمی آید.« مداخالت ارزیابی»رسد. از این دست  نمی

 بازی سیستم های آموزش عالی ایران ، هوشمندی کافی برای حس کیفیت ندارند. بازی اصلی، اصال 

واسطۀ آن می خواهیم در  هکیفیت نیست. بازی های دیگری  است. هوش کیفیت، مفهومی است که ب

خصیصه های سیستمی از نوع زمینه ای، ساختاری، فرهنگی ونهادی تأمل  بکنیم  و ببینیم که آموزش 

ا بدون اینکه از عالی ایران  ودانشگاه ایرانی چگونه می توانند به کیفیت خویش هشیار وحساس باشند. م

کنش انسانی و اجتماعی معطوف به کیفیت واستقرار آن بی نیاز باشیم ، باید در به در، دستی نامرئی نیز 

 برای کیفیت آموزش عالی بجوییم.

آموزش عالی، کیفیت ، مداخالت ارزیابی، سیستم های هوشمند، کنش انسانی، های کلیدی: واژه

 دست نامرئی کیفیت
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 و ارائه شفاهي
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 تبیین دیدگاه های مختلف پیرامون نقش تکلیفی معلمان 

 درفرایند تدریس با کیفیت
 

 4243کد مقاله: 

 مهدی حسین پناه

 دانشجوی دکتری برنامه ریزی درسی در دانشگاه فردوسی مشهد
ngfvhk@yahoo.com 

 

 چکیده

هدف مقاله تبیین دیدگاه های مختلف پیرامون نقش تکلیفی معلمان در فرایند تدریس در نظام آموزش 

 عالی است. دیدگاه های مورد بررسی شامل دیدگاه های فنسترماخر، دیویی، الیتل و کاکران اسمیت،

اساس ثورندایک، آیزنر و شوآب است. روش تحقیق از نوع توصیفی و بر  شون، استن هوس، برونر،

( در چهار مرحله توصیف، تفسیر، همجواری و مقایسه است. دراین راستا، ابتدا 1363مدل جرج بردی )

عمده دیدگاه های فوق پیرامون ویژگی های اساسی تدریس با کیفیت و نقش معلم در آن، نظریات 

ول و توصیف و تفسیر شده است، سپس نقش تکلیفی معلم در سه رویکرد تجویزی یا تکلیفی نوع ا

دستاوردی یا تکلیفی نوع دوم و اعتدال تشریح و دیدگاه های فوق با توجه به این رویکردها مقایسه و 

دسته بندی شدند. نتایج تحقیق حاکی از آن است که از بین دیدگاه های فوق، دیدگاه ثورندایک در 

تکلیفی نوع دوم و  ذیل رویکرد تکلیفی نوع اول و دیدگاه های برونر، دیویی و شون در ذیل رویکرد

بقیه در رویکرد اعتدال قرار دارند. در انتها پیشنهاداتی برگرفته از دیدگاه های فوق برای تدریس اساتید 

 در نظام آموزش عالی کشورمان ارائه شده است.

 تدریس، رویکرد تکلیفی نوع اول، رویکرد تکلیفی نوع دوم، رویکرد اعتدال کلیدواژه ها:

 

 مقدمه

به آن قسمت از فعالیت های آموزشی که با حضور معلم در کالس درس اتفاق می افتد  مفهوم تدریس

اطالق می شود. تدریس بخشی از آموزش است و همچون آموزش یک سلسله فعالیت های منظم، 

از پیش تعیین شده را در بر می گیرد و هدفش ایجاد شرایط مطلوب یادگیری از سوی معلم  هدفدار و

رت است از تعامل یا رفتار متقابل معلم و شاگرد، بر اساس طراحی منظم و هدفدار تدریس عبا» است.

باورها،  ها، گرایش ها، برای ایجاد تغییر در رفتار شاگرد. تدریس مفاهیم مختلف مانند نگرش معلم،

mailto:ngfvhk@yahoo.com
mailto:ngfvhk@yahoo.com


 3                                                                 1934الت کنفرانس ـ دانشگاه فرهنگیان ـ اردیبهشت مجموعه مقا

 

 دربه طور کلی انواع تغییراتی راکه می خواهیم در شاگردان ایجاد کنیم،  ها و شیوه های رفتار و عادت

  .(1989،)میرزا محمدی «برمی گیرد

مفاهیمی مانند تدریس، تدریس خوب، تدریس موثر، تدریس موفق و تدریس با کیفیت از یکدیگر 

متمایزند و دارای معانی متفاوتی می توانند باشند. برخی از تعاریف از مفهوم تدریس در معنای عام بیان 

دریسی که موجب یادگیری می شود درک کرد. به گردید. تدریس با کیفیت را می توان به عنوان ت

بیان دیگر تدریس از جنبه کاری می تواند وجود داشته باشد، ولی هر گونه ادعایی درباره اینکه این 

عمل یک تدریس با کیفیت است، به یادگیری دانش آموزان در نتیحه آن تدریس بستگی دارد. برای 

جنبه موفقیتی تدریس را تدریس موفق می نامیم. تدریس موفق جدا نگه داشتن این مفاهیم از هم، ما این 

تدریسی است که منحصرا از جنبه موفقیتی مورد نظر است. تدریس با کیفیت به آنچه آموخته می شود 

و روش های به کار رفته  و نحوه تدریس آن بستگی دارد. محتوا باید مناسب و با هدفی با ارزش باشد

ابل دفاع باشد و شامل ادراک مشترک منطقی باشد. برای برجسته کردن وجوه نیز باید از نظر اخالقی ق

تفاوت آن با تدریس موفق، ما تدریسی را که منطبق با استانداردهای باالی محتوا و روش انجام آن 

باشد، تدریس خوب می نامیم. تدریس موفق، تدریسی است که یادگیری های مورد نظر را به دست 

، تدریسی است که با اصول اخالقی قابل دفاع درباره آموزش سازگاری داشته دهد. تدریس خوب می

باشد. تدریس خوب مبتنی بر جنبه کاری تدریس است، در حالی که تدریس موفق بر جنبه موفقیت 

تدریس مبتنی است. تدریس موفق چندان به نوع خاصی از تدریس مربوط نمی شود، بلکه به نوع 

ی تدریس و یادگیری بستگی دارد. تدریس با کیفیت چندان تشریح خاصی از شرایط زمینه برا

های علم نمی تواند باشد بلکه به عبارتی نشان دهنده محیطی خاص برای تدریس و یادگیری  فعالیت

است. تدریس با کیفیت به احتمال زیاد حاصل تمایل و تالش شاگرد، یک زمینه اجتماعی پشتیبان 

 یادگیری و کنش های خوب به کارگرفته از سوی معلم است کننده، فرصت های فراوان برای

(. از سوال های اساسی که پیرامون تدریس با کیفیت می تواند مطرح شود، این است 2222 )فنسترماخر،

که به فرض اینکه بتوان به تعریف جامعی از تدریس با کیفیت که مورد قبول اکثر صاحبنظران و 

باشد، دست یافت؛ نقش معلم در این تدریس چیست و چه متخصصان در حوزه تعلیم و تربیت 

انتظاراتی از معلم وجود دارد؟ آیا معلم می بایست همانطور که انتظار برنامه های مقاوم در برابر معلم 

است، به اجرای دقیق و بدون تغییر برنامه ها بپردازد و تجویزات این برنامه ها را به دقت دنبال کند و یا 

رنامه های از پیش تعیین شده دخل و تصرفاتی داشته باشد و از نوآوری های خالقانه تواند در ب می

خویش در فرایند تدریس برای حصول دستاوردهای بیشتر استفاده نماید؟ مسئولیت معلم در قبال 
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یادگیری دانش آموزان چگونه است؟ اگر معلم در فرایند تدریس به نحو مطلوبی از تمامی تخصص و 

استفاده نماید، ولی یادگیری مورد انتظار در دانش آموزان حاصل نگردد، آیا می توان  مهارت خویش

 -معلم را مواخذه و مورد بازخواست قرار داد؟ وظیفه معلم برای احاطه شرایط محاط بر فرایند یاددهی

 یادگیری چیست؟ 

 ،3، برونر8ستن هوس، ا7شون ،6اسمیتکاکران ، الیتل و 4، دیویی4دیدگاه های فنسترماخردر ادامه 

 پیرامون تدریس با کیفیت توصیف و تفسیر می شوند: 12و شوآب 11آیزنر ،12ثورندایک

میالدی معطوف به مقوله فرهنگ گشت. به نظر برونر، چهار  32دیدگاه برونر در دهه دیدگاه برونر:  

ی می تواند نگاه نسبت به ذهن در فرهنگ های مختلف وجود دارد و به تبع آن چهار روش یا پداگوژ

مطرح گردد: در نگاه اول یادگیرنده از ذهنش در حد تقلید از آنچه دیگران انجام می دهند، استفاده می 

کند. در نگاه دوم، ذهن به صورت منفعالنه مانند اسفنجی که فقط جذب می کند و در آن هیچ دخل و 

ه کار گرفته می شود. برونر در تصرفی انجام نمی دهد، عمل می کند. در این دو نگاه، آموزش مستقیم ب

نگاه سوم دعوت به نوعی بازسازی فرهنگی در نگاه به ذهن می کند. به دنبال بازسازی ذهن باید 

بازسازی الزم در آموزش نیز رخ دهد. در نگاه چهارم، ذهن دارای ظرفیتی است که می تواند اطالعاتی 

براین ممکن است در هر ذهنی دانشی شکل گیرد جدید را با تجارب و دانسته های قبلی مرتبط سازد. بنا

که از بقیه اذهان متمایز باشد. این دانش که ماحصل ذهن فعال است نه منفعل، هم ارزشمند است و هم 

می تواند مغالطه ایجاد کند. چرا که ممکن است دانش آموز هر دانش کسب شده ای را که در ذهنش 

پیش گیری از این موضوع، معلم باید دانش آموز را با  شکل گرفته دارای اعتبار بداند. لذا برای

اش، اطمینان  هایی برای واکاوی یافته های خویش مواجه کند تا از درستی دانش کسب شده پرسش

حاصل کنند و بدین طریق دانش آموزان را متوجه این نکته کند که هر دانش کسب شده ای ممکن 

شتوانه بوده و به صورت منطقی قابل دفاع باشد. به طور است درست نباشد. دانش معتبر باید دارای پ

دو نگاه دوم، بازسازی فرهنگ در نظام آموزشی مطرح  در کلی در دو نگاه اول، انتقال فرهنگ و

بر دو  ویکند که معلم باید از هر چهار نگاه در تدریس استفاده نماید، البته  شود. برونر اذعان می می

                                                 
4 Fenestermacher,G.D 
5 Dewey,J. 
6 Lytle & Cochran-Smith 
7 Schon,D.A. 
2 Stenhouse,L 
9 Bruner,J.S. 
10 Thorndike,E.L. 
11 Einer,E..W. 
18 Schwab,P . 

http://www.amazon.com/Lawrence-Stenhouse/e/B001HOFGXE/ref=dp_byline_cont_book_1
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توصیه می کند که باید ظرفیت های ذهن را به رسمیت  داشته،یشتری نظریه آخر تمرکز و تاکید ب

بشناسیم و سراغ روش های متناظر آنها برویم. ذهن فعال است و در آموخته ها دستکاری می کند. معلم 

باید کشف کند که در ذهن هر دانش آموز چه می گذرد. معلم باید راهی به ذهن هر دانش آموز پیدا 

هن هر دانش آموز چه می گذرد و او چگونه فکر می کند و چگونه می فهمد. باید با کند تا بفهمد در ذ

یادگیری را  -دانش آموز به گفتگو بپردازد و سعی در پردازش فکری او کند. معلم باید فرایند یاددهی

به خوبی مدیریت کند و با روش های مباحثه ای، گفتگو و مشارکتی در ذهن دانش آموز نفوذ کند و او 

 (. 1338را به سوی دانش قابل اعتماد رهنمون سازد)السون و برونر،

استن هوس مدل های برنامه ریزی درسی را که ساختار کامال بسته و از پیش دیدگاه استن هوس: 

استفاده از هدف  و نیزتعیین شده دارند و اهداف مشخص و روش های غیر منعطف را دنبال می کنند، 

مهندسی شده را مورد انتقاد قرار می دهد؛ زیرا در این برنامه ها، هیچ  "کامال های رفتاری و برنامه های

خال و موضوع نادیده ای برای حل توسط معلم در نظر گرفته نمی شود و معلم به عنوان یک تکنسین 

که باید برنامه را بدون دخل و تصرف انجام داده و معاف از هرگونه اراده، تصمیم گیری و تصرف 

سته می شود. استن هوس مدل فرایندی را برای خروج از این بحران پیشنهاد می کند. در این است، دان

یادگیری و ساماندهی فرایند  -مدل، مواجهه فکورانه، ابداعانه و خالقانه با موقعیت ها در فرایند یاددهی

در همه موقعیت یادگیری توسط معلم مورد توجه قرار می گیرد. البته عدول از برنامه های تجویز شده 

ها سفارش نمی شود؛ بلکه الزم است از تجویزهای دیگران و یافته های پژوهشی نیز استفاده نمود. 

ماموریت اصلی نظام آموزشی وارد شدن معلمان به شکل معقول و هدفمند در عرصه تولید دانش در 

تواند از روش های  فرایند است. باید معلم را به عنوان عنصری فعال و خالق در نظر گرفت که می

متفاوتی برای حل مسائل استفاده کند و یا راه حل های جدیدی را تولید نماید. معلم باید توان 

های کلیشه ای دنباله روی نکند و خود را از  از روش "گیری موقعیتی و محلی داشته باشد، صرفا تصمیم

و از قبل تعیین شده بداند و خود را  تفکر در حین عمل معاف و مبرّی نداند. معلم نباید دانش را ثابت

مجری صرف و انتقال دهنده دانشی که توسط دیگران تجویز شده بداند. البته استن هوس عالوه بر 

اینکه بر تبعیت صرف از دانش های اکادمیک انتقاد می کند و بر دانش فرایندی و ضمن عمل تاکید 

تکرانه سبب ایجاد نوعی بی انضباطی در افراد و می کند، اذعان می دارد که نباید روش های خالق و مب

موجّه بودن هر دانش کسب شده ای به بهانه دانش موقعیتی گردد. لذا باید کاربست هر روشی در فرایند 

یادگیری همراه با توجیه منطقی و قابل قبول بوده و نباید هر روشی را دارای جایگاه و حیثیت –یاددهی

 (.1374علمی دانست)استن هوس،
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: به عقیده الیتل و کاکران اسمیت، معلم باید در کالس درس در الیتل و کاکران اسمیت دیدگاه

نقش یک پژوهشگر ایفای نقش کند. پژوهشگری که به صورت روش مند و ضابطه مدار اقدام به 

پژوهش می کند. پژوهشگری که به صورت هدفدار، منطقی و سیستماتیک دست به کار پژوهشی برای 

موقعیتی و محلی می زند. این چنین معلمی به واکاوی و بررسی مسائل با روش های علمی  حل مسائل

می پردازد و به توسعه دانش حرفه ای خویش و ارتقای تجاربش کمک می کند و در این راه از تعصب 

کند. معلم مدام بر دانش حرفه ای خویش می افزاید و خود را  و جهت گیری و تظاهر دوری می

کند.  یافته ها و تجویزات پژوهشگران آکادمیک که در صحنه عمل حضور ندارند، نمی محصور به

پیرامون دانش محلی و دانش رسمی چهار موضع گیری می تواند مطرح شود که در موضع گیری اول، 

دانش محلی جایگاهی ندارد و فقط دانش رسمی قابل قبول است. در موضع گیری دوم، دانش محلی 

ت ها تصور می شود و دانش رسمی جایگاهی ندارد. در موضع گیری سوم، دانش محلی منطبق بر واقعی

مقدمه ای برای دانش رسمی فرض می شود و دانش کسب شده در موقعیت ها به عنوان فرضیه و مقدمه 

پژوهش های آکادمیک به کار گرفته می شود و در نهایت دانش رسمی رسمیت دارد. در موضع گیری 

های  انش دارای حیثیت و جایگاه هستند و هیچ کدام بر دیگری فضیلت ندارد. پژوهشچهارم، هر دو د

موقعیتی و محلی توسط معلمان می تواند آنها را در فرایند تدریس فعال تر نموده و منجر به درک 

ه از پیش تعیین شده و مقاوم در برابر معلم، دعوت ب "گردد. البته در برنامه های کامالآنها بیشتری در 

 (.1332پژوهشگری معلم جایگاه واقعی نخواهد داشت)الیتل و کاکران اسمیت،

دیویی و ثورندایک هر دو در معرفت شناسی علمی مواضع مشترکی دیدگاه دیویی و ثورندایک: 

دارند و  استفاده ار روش های علمی و ضابطه مند را در کشف دانش و علم مورد تاکید قرار می دهند. 

اساسی وجود نظریات صاحبنظر پیرامون ماهیت تدریس و تدریس با کیفیت اختالف  لیکن بین این دو

های خویش پیرامون هوش، تفکر، ذهن و دموکراتیک عمل نمودن همه این  دارد. دیویی با ارائه دیدگاه

موارد را در راستای حل مساله می داند و بیان می کند که باید محور همه فعالیت های معلم، حل مساله 

 -در فرایند یاددهی "شد و روش اصلی آموزش همان روش حل مساله خواهد بود. معلم باید دائمابا

یادگیری به دنبال کشف مسائل جدید و حرکت در مسیر منطقی و علمی برای یافتن پاسخ سواالت 

یادگیری به عنوان عنصری فعال، عامل و کارگزار مطرح است و  -خویش باشد. معلم در فرایند یاددهی

تفکر می کند تا با حل مسائل مختلف زمینه رشد یادگیرندگان را فراهم کند. معلم عنصری فکور،  دایم

گیری داشته باشد  توانا، صاحب اندیشه و به عنوان عنصر درجه یک در کالس درس باید قدرت تصمیم

در کالس درس او و نباید خود را وابسته به تجویزات پژوهشی نماید و انتظار داشته باشد مسائل موجود 
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را در دانشگاه مورد پژوهش قرار دهند و برای آن راه حل پیدا نموده و دراختیارش بگذارند. از نگاه 

دیویی علم و هنر متمایز از یکدیگر هستند ولی در تضاد با یکدیگر نیستند. لذا در علم نیز مانند هنر، 

رد هنری در فعالیت تدریس وارد شوند و بر خلّاقیت، سیّالیّت و فعّالیت وجود دارد و معلمان با رویک

دانش حرفه ای خود به طور مداوم بیافزایند. لذا نگاه دیویی از نوع دستاوردی در تدریس با کیفیت 

است و راه رسیدن به یادگیری در یافتن مساله های موقعیتی و خاص و تالش در پیدا کردن راه حل 

ی عالوه بر اینکه یافته های آکادمیک مهم و دارای اعتبار مناسب برای حل مسائل باشد. به اعتقاد دیوی

هستند، اما این یافته ها عام و کلّی هستند و قابلیت حل  همه مسائل را ندارند؛ لذا نمی توان آنها را برای 

تمام موقعیت ها تجویز نمود. لذا باید معلم به عنوان عنصری فعال و پژوهشگر در صحنه عمل حاضر 

علمی و منطقی مسائل ظهور یافته را مورد بررسی قرار داده و برای آنها راه حل پیدا شود و با روش 

کند. در این راستا، تدریس با کیفیت هنگامی صورت می گیرد که معلم با روش حل مساله به فرایند 

. تدریس پرداخته و در تعاملی دو جانبه با دانش آموزان، یادگیری حداکثری را در آنها به وجود آورد

استفاده  -تجربیات نشات یافته از حل مسائل موقعیتی و یافته های آکادمیک -در این راستا از هر دو

کند. ثورندایک برخالف دیویی معتقد است معلمان با یکدیگر تمایزاتی دارند و همه از توان و 

ر تولید دانش باید کا "های مناسب برای شناسایی و حل مسائل کالسی برخوردار نیستند. اصوال قابلیت

در دانشگاه انجام شود و معلم، مصرف کننده یافته های علمی آکادمیک باشد. معلم قادر نیست مدام 

کار پژوهشی انجام دهد و امکانات و ابزار الزم را نیز برای این کار در اختیار ندارد. محل حل مشکالت 

شگاه و توسط پژوهشگران و با ابزار و مسائل کالسی در کالس و مدرسه نیست و این فرایند باید در دان

پژوهشی مناسب انجام گیرد و یافته های پژوهشی، راه حل های مواجهه با مسائل را در اختیار معلمان 

قرار دهند و معلمان موظف به اجرای تکالیفی هستند که برگرفته از این پژوهش هاست. ثورندایک 

سخ می توان مسائل گوناگون را پیش بینی و پا -معتقد است همانطور که با درک پیوند های محرک

حل نمود؛ به مرور و با توسعه علم می توان به جایی رسید که ذهن انسان را مسخر یافته های علمی نمود 

پاسخ برای موقعیت های مختلف راه حل های مناسب و پیش  -و با درک پیوندهای مختلف محرک

تجویز رویه های عام و کلی توسط دانشگاه ها به معلمان بینی های مطلوب ارائه نمود. لذا ثورندایک بر 

 (.1337و لزوم اجرای آنها توسط معلمان تاکید می کند)تامیلسون،

آیزنر اعتقاد دارد که در نظام تعلیم و تربیت نیاز به دانش عملی و نه دانش نظری است. دیدگاه آیزنر: 

وابستگی بوده است. این در حالی است که  که همیشه به دانش نظری استناد می شود و به آن در حالی

هدف دانش نظری، کشف و تبیین پدیده هاست. دانش در تعلیم و تربیت از نظر آیزنر ماهیت موقعیتی 
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دارد و نباید در نظام آموزشی دستورالعمل و تجویزهای دانش نظری جاری باشد و نباید این ادعا که 

با ارائه دستورات کلّی و عام است، قوّت بگیرد. در نتیجه دانش نظری قادر به حل مسائل مختلف و ویژه 

دانش در نظام آموزشی از ماهیت موقعیتی، روئیدنی، عملی و فکورانه برخوردار است و تفکر از نگاه 

حل مسائل جریان عمل توسط دانش نظری به سمت دانش عملی باید تغییر مسیر دهد. نگاه به تدریس 

باشد. یعنی به صحنه عمل درآوردن یا فهم مبتنی بر یک موقعیت که در می تواند نوعی تولید محصول 

دانش صناعی به دست آمده است. این فهم چگونه باید اجرا گردد و نیاز به چه ظرافت هایی در اجرا 

دارد موضوعی است که در دانش صناعی دنبال می رود و به عنوان یک هنر مطرح است. به نظر آیزنر 

اتی که توسط دانش عملی و موقعیتی حاصل شده، باید در مرحله اجرا منجر به عمل تدریس و تصمیم

تولید گردد و اجرای این تصممیات نیاز به هنرمندی معلم دارد. در این راستا در نظام و تربیت نباید 

کلیشه ای عمل نمود بلکه باید با ظرافت و هنرمندی خاص تصمیمات حاصل از اقتضائات موقعیتی را به 

د و دانش صناعی تبدیل کرد. دیدگاه آیزنر در تعارض با دیدگاه برنامه های مقاوم در برابر معلم تولی

است. زیرا در دیدگاه آیزنر، معلم عنصری فعال و دارای قدرت تصمیم گیری است. آموزش یک 

ا یادگیری دارد که ب -جریان مکانیکی و منفعل نیست و نیاز به تغییر و اصالح در فرایند یاددهی

های از پیش تعیین شده و قصد شده در تعارض است. برای قابلیت اجرا یافتن دانش عملی معلم  برنامه

قصد شده در تعارض است.  "نیاز به اجازه دخل و تصرف و تصمیم گیری دارد که با برنامه های کامال

ا در اختیار معلم لذا باید آموزش و تدریس در این برنامه ها با الهام از دانش نظری، رهنمودهایی ر

بگذارد تا وی در جریان تدریس آنها را عملیاتی سازد و با توجه به شرایط و مقتضیات موقعیتی آنها را 

به اجرا درآورد و از قابلیت های حرفه ای برای تولید دانش عملی و هنرمندی الزم برای تولید دانش 

 (.2222صناعی برخوردار شود)آیزنر،

اب، تئوری ها به دلیل عام گرایی و بازنمایی ذهنی که در یک فرایند خطی از نظر شودیدگاه شواب: 

حاصل شده اند، قابل کاربرد در موقعیت های عملی و حل مسائل مختلف عرصه عمل نیستند و 

توان با بسنده نمودن به تئوری ها تمام مسائل عملی را حل کرد. معلم با شرایط ویژه و خاصی در  نمی

و نیاز به تصمیم گیری هایی دارد که وابسته به موقعیت هستند. لذا تئوری ها نمی  کالس مواجه می شود

توانند مستقیما در صحنه عمل به کار آیند. نمی توان بر اساس شواهد عینی، یک قاعده کلّی ساخت و 

آن را برای هر موقعیتی تجویز نمود. در حل مسائل به روش آکادمیک تاکید بر خط رگرسیون می شود 

گزاره های کلی و عام به دست می آیند. این در حالی است که برخی واقعیت های موقعیتی درست و 

بر روی خط رگرسیون واقع نشده و در تصمیم گیری نهایی لحاظ نمی شوند ولی در موقعیت های 
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خاصی وجود دارند و باعث ایجاد مشکالتی می گردند. از طرفی در محاسبات آماری و 

اصل از آن بر انتخاب نمونه آماری تاکید می شود و این مغالطه به وجود می آید که های ح گیری نتیجه

آنچه در مورد نمونه ها حاصل شده قابل تعمیم به جمع است. در حالی که این کار به دلیل محدودیت 

 های پژوهشی مورد قبول واقع می شود ولی نتایج حاصل را نمی توان به تمام موقعیت ها تعمیم و دارای

کاربرد واقعی دانست. توسعه تئوری ها از نظر شواب اقدام خوب و الزمی است که زمینه تصمیم 

های هوشمندانه تر و محتمل تری را به وجود می آورد. ولی نباید در استفاده از تئوری ها اغراق  گیری

عمل نیاز به  نمود و برای آنها قداست باالیی که غیر قابل شکستن است، قائل شد. تئوری ها در صحنه

تغییر دارند. اگر معلمان پیرو وابستگی به تئوری ها و اقدام در جهت پیاده سازی تئوری ها در همه 

موقعیت ها باشند، از اقدام فکورانه خودداری می کنند و در برابر تصمیمات آکادمیک سر تعظیم فرو 

تبعات خوبی را برای نظام  می آورند و تسلیم خواهند بود که این اقدام خوشایندی نخواهد بود و

آموزشی به دنبال نخواهد داشت. لذا باید معلم نیز در ساخت دانش خویش حضور فعال داشته باشد و 

این کار را در موقعیت های محلی و کالسی انجام دهد. و همچنین از دانش نظری نیز بهره گیرد. لذا 

 (.2212موضع شواب به نظریه های علمی نگاهی کثرت گراست)لبویش،

به عقیده شون، باید هنرمندانه موقعیت ها را شناسایی کرد. تاکید شون بر شناسایی دیدگاه شون: 

موقعیت های مساله ای و توصیف و تبیین آن از برخی جهات شبیه کار پژوهشگر و افراد خبره است با 

تمام می شود ولی پردازند و کارشان  این تفاوت که پژوهشگران در این مرحله به گزارش یافته ها می

کار معلم در این مرحله تازه شروع می شود. او باید راه حل مناسبی را پیدا کرده و پیاده سازد. شون 

عقالنیت فنی را غلط می داند. زیرا تاکید آن بر انجام کنترل های الزم و انجام شیوه های خاص است و 

شود و باید عنصر حرفه ای از آن تبعیت  می نتایج آن قابل تعمیم و قابل کاربرد در همه موقعیت ها فرض

کرده وحق عدول از آن را ندارد. برای خروج از این بحران در حوزه تعلیم و تربیت ما باید به مقابله با 

نباید به  ،این پارادایم معرفت شناسی برویم که ریشه در پارادایم اثبات گرایانه دارد. به عقیده شون

را آموخت بلکه باید روش شناسایی مساله را قبل از حل مساله یاد  کارگزاران فقط روش حل مساله

بگیرند. کار پرورش هوش تاملّی که در شناسایی و حل مساله می تواند بسیار کارآمد باشد، از طریق 

تربیت هنری امکان پذیر است. باید تربیت هنری را در تمام عرصه های زندگی مدّ نظر قرار داد و به 

درصد راه حل های منبعث  32را تذکّر داد که در برخورد با مسائل جدید ممکن است  افراد این مطلب

درصد بقیه به راه حل های جدیدی نیاز دارند. باید تربیت هنری  12از تجارب قبلی پاسخگو باشند و 

برای معلمان در دوره های حرفه ای آموزش قبل و ضمن خدمت قرار داده شود تا آنها روش شناخت 
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های مساله ای را بیاموزند و روش های حل مساله که در این دوره ها آموزش داده می شوند  موقعیت

متمرکز بر روش های خاص و غیر منعطفی نباشند و اجازه استفاده از خالقیت و ابداع به معلمان در 

ه کشف و استفاده از روش های جدید داده شود. عنصر هنر باید مورد تاکید جدّی قرار گیرد. البت

 (. 1336انضباط حرفه ای نیز به عنوان مکمّل در فرایند آموزش توصیه شود)برونربه نقل از شون،

مقایسه و دسته بندی دیدگاه های مطرح شده با عنایت به سه رویکرد عمده تکلیفی: 

پیرامون تدریس با کیفیت دو رویکرد تکلیفی نوع اول و دوم توسط فنسترماخر و رویکرد سوم توسط 

 ه مطرح شده که عبارتند از:نویسند

در این رویکرد، نظام آموزشی تکالیف و تجویزات مطلقی را برای  رویکرد تکلیفی نوع اول:-1

فرایند تدریس به معلمان ارائه می دهد و معلم با توجه به آنها به کار تدریس و انتقال محتوا می پردازد. 

د، دیگر در برابر عدم یادگیری دانش آموزان در این راستا، اگر معلم به تکالیفش به درستی عمل کن

مسئولیتی متوجه وی نخواهد بود. معلم به وظایفش یه صورت آگاهانه، هدفمند و منطقی و به بهترین 

شکل ممکن عمل نموده و اگر یادگیری به صورت کامل و مطلوب در دانش آموزان حاصل نشد، 

یادگیری دخیل هستند و لذا معلم تدریس با  –هیوابسته به علل متعدد دیگری است که در فرایند یادد

 کیفیت را انجام داده و نباید در قبال عدم یادگیری دانش آموزان مواخذه گردد.

در این رویکرد، انجام تکالیف تدریس توسط معلم،  رویکرد تکلیفی نوع دوم یا دستاوردی:-2

اذعان نمود که تدریس به شکل باید منجر به تحقق اهداف آموزشی گردد و در این صورت می توان 

تدریسی انجام نشده است. معلم در قبال  "کامل و موثر انجام شده است در غیر این صورت اصال

یادگیری دانش آموزان مسئول بوده و باید پاسخگو باشد. معلم باید تمام تالش خود رادر جهت حصول 

اده و از یادگیری آنها اطمینان دستاوردهای قصد شده و یادگیری حداکثری دانش آموزان انجام د

چراکه عالوه بر تدریس  ؛حاصل کند. در این نگاه تکالیف معلم بسیار سنگین تر از نگاه اول است

باید کنش های منطقی، روانشناسانه و اخالقی را در فرایند تدریس مورد توجه قرار دهد و البته  ،موفق

های  ، گزینش اهداف و محتوای مناسب و روششرط تحقق تدریس با کیفیت عالوه بر موارد ذکر شده

تدریس متنوع و کارامد، زمینه های اجتماعی پشتیبان معلم در فرایند یاددهی یادگیری و در اختیار 

داشتن فرصت الزم برای تدریس و یادگیری است که در تمام این زمینه ها معلم به عنوان یک عنصر 

آید. معلم باید به طور مداوم و منطقی بر دانش دست  بهد فعال نقش آفرینی می کند تا بیشترین دستاور

حرفه ای خویش بیافزاید تا بتواند بر تمام شرایط احاطه یابد و با رفع نقص ها و اصالح شرایط 

 (.1332کارآمدی تدریس خویش را به حد اعالی خود برساند)فنسترماخر،
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تدریس به وجود می آورند. رویکرد  دو رویکرد قبلی مشکالتی را در فرایند رویکرد اعتدالل: -9

تکلیفی نوع اول با مسئول ندانستن معلم موجب ایجاد رخوت و سستی و بی تفاوتی معلم نسبت به 

یادگیری دانش آموزان می گردد و رویکرد دوم با محوّل نمودن انبوهی از وظایف و تکالیف دشوار، 

علمان می گردد. لذا باید رویکردی موجب رنج زیاد روحی و جسمی و در نهایت فرسودگی شغلی م

میانه را دنبال نمود؛ به نحوی که نه معلم، بی تفاوت بار آید و نه در اثر تالش و رنج ناشی از کار زیاد به 

فرسودگی شغلی دچار گردد. در رویکرد سوم، میانه روی و اعتدال و توقعات واقع بینانه در زمینه 

معلم تنها عنصر مسئول در قبال یادگیری دانش آموزان در نظر تدریس مورد توجه قرار می گیرد. یعنی 

گرفته نمی شود. بلکه همه افراد دخیل در نظام آموزشی باید با همکاری هم به کمک معلم بیایند و 

استا، رزمینه تدریس با کیفیت را برای وی فراهم نمایند تا رنج زیادی متوجه معلم نگردد. در این 

نیز نباید بیش از حد توان معلم از او انتظار داشته باشند. ضمن اینکه نظام  ارزشیابان نظام آموزشی

آموزشی هم باید زمینه های توسعه مهارت های شغلی را برای مواجهه با وجوه مختلف پیش بینی شده و 

نشده تدارک ببنند. در برنامه ریزی درسی نیز نباید انتظار داشت تمامی اهداف از پیش تعیین شده به 

 و دقیق تحقق یابند و در قبال هر یک از اهداف تحقق نیافته، معلم را مقصّر دانست. نح
 

 : مقایسه دیدگاه ها در تناسب با رویکردهای سه گانه تکلیفی4جدول شماره 
 

 نام صاحبنظر ردیف
 تناسب دیدگاه با رویکردها

 رویکرد سوم رویکرد دوم رویکرد اول

  *  برونر 1

 *   استن هوس 2

 *   الیتل و اسمیت 9

  *  دیویی 4

   * ثورندایک 4

 *   آیزنر 6

 *   شواب 7

  *  شون 8
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 جمع بندی و نتیجه گیری

تدریس با کیفیت نیاز به احاطه معلمان بر شرایط تدریس دارد و این موضوع می طلبد که معلمان مدام 

هشگرانی هدفدار و منطقی مسائل موجود بر دانش آکادمیک و حرفه ای خویش بیافزایند و به عنوان پژو

در صحنه عمل را شناسایی و برای حل آنها تالش نمایند که منجر به افزایش صالحیت های حرفه ای و 

احساس رضایت و سودمندی از کار خویش در معلمان می گردد و بر موقعیت اجتماعی معلمان خواهد 

با دانش حرفه ای باال و به روز و کارآمد که خود را  افزود و نگاه جامعه به معلمان را به عنوان افرادی

در قبال یادگیری دانش آموزان مسئول و پاسخگو می داند، تغییر خواهد داد. البته نگاه تکلیفی نوع دوم 

یا دستاوردی برای معلمان وظایف و تکالیف دامنه دار و سنگینی را به همراه خواهد آورد و نیاز به 

 -معلمان برای توسعه دانش حرفه ای، صبر و حوصله زیاد در فرایند یاددهی اهتمام و تمایل بیشتر

یادگیری، صرف زمان بیشتر برای تدریس، وجود امکانات آموزشی مناسب، حمایت جامعه، کالس 

دارد. تعداد زیاد دانش آموزان در یک کالس با  غیرههای ضمن خدمت مناسب و با بازدهی باال و 

ها و قابلت های متفاوت، از مشکالت عدیده ای است که بر سر راه معلمان برای استعدادها و توانمندی 

تدریس با کیفیت قرار دارد. همچنین تغییرات متداوم کتب و روش های تدریس، عدم وجود امکانات 

الزم تدریس، محتوای زیاد دروس و لزوم تدریس مطابق با برنامه های از پیش تعیین شده و مقاوم در 

م از موانعی است که معلم می بایست با آنها مقابله کند. لیکن این موارد به توجه همه جانبه برابر معل

تا معلم بتواند تکالیف دستاوردی خود را در جهت یادگیری با کیفیت  نیاز داردبرای رفع موانع مسئوالن 

ای باشد که  به گونه به سرانجام برساند. ولی به هر صورت آنچه حائز اهمیت است این که نگاه معلم باید

تدریس خوب را به عنوان تنها وظیفه خود نپندارد؛ بلکه نسبت به یادگیری دانش آموزان حسّاس و خود 

را مسئول دانسته و تا حصول یادگیری مطلوب در دانش آموزان، دست از تالش بر ندارد. نیاز به توسعه 

بیشتر دانش شان  "معلمان عموما باشد. دانش عملی باید مورد توجه جدّی سیاستگزاران نظام آموزشی

را در طی تعامل شان با سیستم های گوناگون به دست می آورند. این دانش به دانش قابل اجرا به منظور 

باورها،  معلمان شاملدانش عملی  مواجهه با نیازهای موقعیتی و کاربردی تدریس تبدیل می شود.

این دانش  در مدارس قادر می سازد. شانکاردادن ام به انجرا معلمان  ی است کهنگرش ها، و عادات

کاری است که جریان عمل را هدایت می کند که این موضوع، عاملی کلیدی در موفقیت معلمان 

به ناامیدی و فرسودگی شغلی منتج می شود. به عبارت ساده، عملی کافی دانش  در ایجادشکست است. 

من در این موقعیت  "با این سوال کهآنها زمانی که  وظیفه دانش عملی معلمان هدایت عمل شان است

 (2212مواجه می شوند)غالمی و هوسو، "ویژه چه باید انجام دهم
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 آمادگی دانشگاه فرهنگیان برای اجرای مدیریت کیفیت

 ( در آموزشTQMفراگیر)  

 

 4232کد مقاله: 

 فهیمه یاری

 چکیده

یکی از چالشها و دغدغه های سازمانهای امروزی در پاسخ به خواسته ها و انتظارات مشتریان داخلی و 

چیده تر می گردد که این خارجی خویش ارائه ی خدمات با کیفیت به آنهاست. این امر زمانی پی

سازمانها در معرض مشتریان متعدد با خواست های گوناگون و بعضاً متفاوت و حتی متعارض قرار 

گیرند. دانشگاه فرهنگیان به عنوان تربیت کننده معلمان جامعه نیازمند استراتژی هایی است که به  می

این استراتژی هاست. بنابراین در پرورش چنین نیرویی بیانجامد؛ مدیریت کیفیت فراگیر یکی از 

نفری از دانشجویان این  242ای روا و پایا بر روی نمونه  ی توصیفی حاضر، با استفاده ازپرسشنامه مطالعه

در پردیس های تهران مشغول به تحصیل بودند، که به روش تی  32-31دانشگاه که در سال تحصیلی 

آمادگی دانشگاه فرهنگیان برای اجرای مدیریت مستقل تحلیل مورد تحلیل قرار گرفت، به بررسی 

کیفیت فراگیر در آموزش پرداخته شد. نتایج نشان داد که این دانشگاه آمادگی الزم برای اجرای 

TOM .را نداشته و در این راه نیازمند برنامه ریزی های مسئوالن امر است 

 کیفیت، مدیریت کیفیت فراگیر/جامع،آموزشکلیدواژه: 

 

 مقدمه

ای یافته و با پذیرش چشمگیری روبرو  یت کیفیت جامع در دنیای پیشرفته ی امروز جایگاه برجستهمدیر

های مدیریتی است .سعی دارد مسئولیت،اختیار  بوده است. این نوع مدیریت، خواستار دگرگونی روش

فرینندگی و توان تصمیم گیری را در همه ی رده ها و بخش ها بوجود آورد و خواهان ایجاد انگیزه و آ

های پیش وجود  مفهوم کیفیت از سده( 149:1981چشمگیری در کارکنان است. )اسد و همکاران،

گونه ای که ما امروز می شناسیم به بعد از جنگ جهانی دوم باز  هولی مباحث علمی کیفیت ب داشته است

نگرش های  تتحوالت فراوانی یافته و در این تحوال مباحث کیفیت در پنجاه سال گذشته گردد. می

هریک از این نگرش ها از منظر ویژه ای به مفهوم کیفیت ؛ متفاوتی به کیفیت شکل گرفته است

 کیفیت امروزه( 18:1988)غفاریان و جهانگیری،  نگریسته و تعبیر خاصی برای آن بیان کرده است.
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 از جهانی رهایبازا در که بطوری، رود می شمار به جهانی رقابت ی عرصه در موفقیت عامل مهمترین

 می یاد خدماتی و تولیدی واحدهای مرگ یا حیات ی ادامه برای کننده تعیین و مهم عامل عنوان به آن

 رفتار و ارزش، هدف، هویت که است فراگیر نگرش یک کیفیت( 28:1987،همکاران و سماوی. )کنند

 می فرا برتر فیتکی به نیل برای گروهی کار و جمعی تالش به را افراد و کرده ایجاد مشترک

 نیازها کار، پاسخ دادن بهدادن انجام درست کیفیت ،المعی. از نظر (1:1988همکاران، و طالقانی.)خواند

 یک توانایی: کند می تعریف چنین این را کیفیت نیز (1341) فیگنبام است. مشتریان انتظارات و

 (48:1982فرجی ،.) باشد شده تولید ممکن ی هزینه حداقل با که نظر مورد هدف برآوردن در محصول

 تعریف گونه این را ( کیفیت1339)19ی بین المللی نهادهای تضمین کیفیت در آموزش عالی شبکه

 -2 شده تعیین پیش از استانداردهای با عالی آموزش وضعیت تطابق برای کیفیت -1: است نموده

 اخروی،) .آموزش انیار انتظارات و هدف رسالت، با عالی آموزش وضعیت تطابق برای کیفیت

فرهنگ سازی متناسب با بهبود مستمر و  مدیریت کیفیت فراگیر از راه تغییر و تحول،. (12:1981

نیازهای متغیر به وجود می آید و می تواند از تجارب ارزنده ی خود برای ارزیابی دوباره ی هدف ها و 

تریان و رقیب های جدید خود تغییر ارزش های اساسی استفاده کند و فرهنگ خود را متناسب با نیاز مش

( مدیریت کیفیت فراگیر را 4:1982) 14سالیس .(11:1987دهد و اصالح نماید)صالحی و همکاران،

فلسفه ای از بهبود مستمر می داند که قادر است مجموعه ای از ابزارهای عملی و فنون را در برآورده 

به اعتقاد کی هو  هر سازمان فراهم سازد. ساختن نیازها، خواسته ها و انتظارات فعلی و آینده ی

(91:1973)TQM  ی  یک مفهوم کلی است که سبب بهبود مستمر در سازمان می شود. فلسفهTQM 

باثبات و فراگیر سازمانی دارد و دامنه ی شمول آن بسیار  منسجم، تأکید بر دیدگاهی سیستماتیک،

اخلی و خارجی تأکید و در سطح مدیریت نیز، وسیع است. این سیستم اصوالً بر رضایت کلی مشتریان د

همکاری تمام افراد را به  TQM به دنبال بهسازی و به پویی مستمر تمام سیستم ها و فرآیندهاست.

صورت گروه های چندبخشی طالب است تا بهبود را برای سازمان به ارمغان بیاورند. این سیستم با تأکید 

زمان،برای رسیدن به اهداف بهسازی و به پویی،اندازه گیری را بر هزینه های بهینه ی چرخه ی حیات سا

در  عبارت است از تعهد و اقدام همه ی افراد سازمان TQMبا روش شناسی منظمی به کار می گیرد.

( سیستم های مدیریت کیفیت در 43:1973خصوص تأمین نیازهای مشتریان خارجی و داخلی کی هو )

چنانچه مفاهیم کیفیت را در یک برهه ی زمانی  کنند. کت میفرآیند زمان به سوی کامل شدن حر

 .بررسی کنیم

                                                 
1,

 International Network of Quality Assurance Agencies in Higher Education (INQAAHE ( 14
 Salis 
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 پنج دوره ی مشخص برای آن می توان تصور کرد: 

 دوره ی کنترل کیفیت اپراتوری .1

 دوره ی کنترل کیفیت سرپرستی .2

 دوره ی کنترل کیفیت آماری .9

 دوره ی مدیریت کیفیت .4

 دوره ی مدیریت کیفیت جامع. .4

یستم های کیفیت از بخشی و جزئی نگری به سوی کل نگری حرکت کرده در این حرکت تکاملی،س

اند؛در یک تالش همه جانبه این سیستم ها سعی کرده اند رفته رفته همه ی اجزای یک سازمان را در 

 از زیادی پردازان نظریه آموزش، توجه در فراگیر کیفیت مدیریت کاربرد( 72:1982برگیرند.)امیران ،

 همان به که اند عقیده این برآنها است، کرده جلب خود به را...لوزیرو شررو ول،کازمو،اد دی جمله

 کیفیت به نیز آموزشی دهد، مؤسسات می نشان توجه کیفی های برنامه به خصوصی بخش که دالیلی

 های حوزه در فراگیر کیفیت مدیریت تئوری تأثیرگذاری( 192:1981اخروی،. ) اندیشند می بهتر

 این. است رسیده اثبات به صنعتی و تولیدی های سازمان در شناسی انسان ویژه به هچهارگان معرفتی

 مدیران و ساخت مواجه سازنده و مثبت تحوالت با نیز را آموزشی مؤسسات ی تأثیرگذاری،حوزه

 و سرمدی) .داد نشان موفق تئوری این بر تکیه با سازمان رسالت و اهداف پیشبرد در را آموزشی

از آنجا که ارزش های مدیریت جامع کیفیت با ارزش های محیط های آموزش  .(129:1986شالباف،

عالی سازگاری دارند، مدیریت جامع کیفیت را می توان در چنین محیط هایی پیاده کرد. آموزش عالی 

مشتری های متنوعی دارد و باید در برنامه ریزی های آموزشی به نیازها و انتظارات همه ی مشتری ها 

اگرچه ممکن است مهمترین مشتری آن  شود. دانشجو یکی از مشتری های آموزش عالی است،توجه 

نباشد. تلقی دانشجو به عنوان مشتریِ استاد می تواند به ارتقای فرآیند یادگیری کمک نماید. در 

تعریف کیفیت برمبنای استانداردها  شود. آموزش عالی نیز کیفیت از دیدگاه مشتری های آن تعریف می

تعریف نارسایی تلقی می شود. برای ارتقای مستمر در کیفیت  یا معیارهای سازمان های اعتباربخشی،

آموزش عالی باید بسیاری از فرض های گذشته کنار گذاشته شوند، فرض ها و دیدگاه های سنتی 

 برای پیاده کردن مدیریت جامع کیفیت در توانند در آموزش عالی تحول اساسی ایجاد کنند. نمی

ها تغییر از باال به پایین و پایین به باال هر دو الزم است. اگر تغییر فقط از باال شروع شود ممکن  دانشگاه

از طرف دیگر تغییر از پایین به باال اگرچه آسان است  است با استقبال اعضای هیأت علمی روبرو نشود،

 مؤسساتمعتقد است که  سالیس .(924:1982المعی، ولی نهادینه کردن آن تقریباً غیر ممکن است.)
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 را مفیدی هدف که داد خواهند حیات ی ادامه زمانی تا فقط آنها، نیستند ثابتی موجودات آموزشی

 یک دارای سازمانهای  همه. هستند تغییر حال در مستمر طور به اطرافشان محیط و آنها. کنند برآورده

 ای ومرحله  بلوغ، رشد،  تشکیل: از بارتندع که دارد  مرحله چهار سازمانی حیات ،هستند حیات چرخه

. می گیرد پیش را مجدد احیای و نوسازی راه یا شود می کشانده تباهی و انحطاط به سازمان یا آن در که

 مراحل از یک هر.  باشد میآنها سازم سایر مانند نیز آموزشی مؤسسات برای سازمانی حیاتی  چرخه

. شود منجر فاجعه به تواند می آنها به پاسخگویی عدم و دارد را خود خاص های چالش چرخه این

 ارتقای در کارکنان مشارکت و استراتژیک ریزی برنامه چون عناصری داشتن با کیفیت جامع مدیریت

 .(74:1988همکاران، و آریا شفق شوقی) . می دهد ارائه را مرحله هر های چالش با مواجه ابزار ،مستمر

 بهترین هستند، محصوالتشان واقع در که خود مشتریان به باید عالی آموزش مؤسسات و ها دانشگاه

 نقش و کارکرد سوم ی هزاره به ورود و دوم ی هزاره نهادن سر پشت با که چرا؛ نمایند ارائه را خدمات

 در ،سازند سازگار محیط طوفانی و سریع تغییرات با همگام را خود بایست می و شده عوض ها دانشگاه

 نظامی کیفیت مدیریت. است مفید هستند مؤثر راه این در که عواملی و مفروضات از آگاهی نتیجه

 افزایش موجب کیفیت مدیریت نظام استقرار و داشت خواهد بر در را سازمان اصالح و بهبود که است

 دنبال به را وری بهره نهایت در و گردد می دانشگاه پژوهشی و آموزشی نظام در اثربخشی و کارآیی

اهمیت این موضوع با توجه به کارکرد و  .(67:1987کالنتری، و زعفرانی ذوالفقاری) داشت دخواه

وظیفه ی دانشگاهها می تواند متفاوت باشد. مفهوم کیفیت در دانشگاهی که محصول نهایی آن پلیس 

است، اهمیت مضاعف خواهد داشت. زیرا آنچه وظایف پلیس را تشکیل می دهد ترکیبی از 

هر سازمانی  .(26:1988مردم، نیازهای اجتماعی و اقتضائات قانونی است. )خورشیدوند،درخواستهای 

برای بقا، رسیدن به عملکرد برتر و موفقیت در عرصه ی محیطه ای متالطم نیازمند دو توانمندی و سه 

توانایی شناسایی و پاسخ سریع به تغییرات و الزامات  پاسخگویی:-1شایستگی است که عبارتند از: 

منابع انسانی: دارا -9انعطاف پذیری: توانایی تطابق و سازگاری با تغییرات و الزامات محیطی  -2محیطی 

زیرساختارها: دارا بودن  -4بودن افراد چند مهارته و توانمند با قابلیت انجام کار بصورت تیمی 

قیت، یادگیری های هوشمند و منعطف و همچنین فرهنگ و محیط سازمانی که به نوآوری، خال فناوری

مدیریت دانش:فرآیند شناسایی،  -4و تجربه گرایی در جهت بقا و پیشرفت سازمانی کمک کند 

کسب،توسعه، تسهیم، نگهداری و ارزیابی دانش مورد نیاز سازمان را مدیریت دانش می گویند.پلیس 

واند با شناخت صحیح موفق باید تغییرات بین المللی،منطقه ای و داخلی کشور را به خوبی بشناسد تا بت

موقعیت زمانی و مکانی حود، مأموریت های محوله را به بهترین وجه ممکن انجام دهد. اگر تأمین 
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امنیت بزرگترین مأموریت سازمان پلیس باشد، ابزارها و راهکارهای تأمین امنیت هماهنگ با تغییرات 

ت خواهند بود. در این شرایط، اجتماعی،سیاسی،فرهنگی،اقتصادی،فناورانه و جغرافیایی نیز متفاو

و نهادها و آنها ها، با سایر سازم سازمان پلیسی باید ضمن مشاهده و شناخت تغییرات و هماهنگی با آن

حتی پلیس سایر کشورهای جهان همکاری داشته باشد و خود را مجهز به امکان پیش بینی تغییرات 

ر یک موقعیت پیش بینی کننده به استقبال آینده کند تا از حالت انفعالی و واکنشی خارج شود و د

در سنوات اخیر پلیس برای کارآیی، اثربخشی و بهره وری خود در . (114:1986آینده برود.)بندریان،

جامعه و توسعه ی آن در عرصه های مختلف گام های مؤثری برداشته است. بی تردید موفقیت پلیس 

انجام امور پلیسی مشارکت داشته و بر عملکرد آن  در گرو اقبال جامعه از پلیس است تا جایی که در

( الزمه ی این مشارکت آن است که پلیس به خواسته ها و 46:1983نظارت نمایند. )قهرمانی و ابطحی،

انتظارات جامعه به نحوی شایسته پاسخ دهد. بدین منظور بهبود کیفیت در تربیت این نیروی حساس 

ن است. در این راه اجرای مدیریت کیفیت فراگیر می تواند بسیار نیازمند توجه و برنامه ریزی های مدو

مثمر ثمر باشد. اجرای مدیریت جامع کیفیت باید تدریجی و طی مراحلی انجام گیرد، از زمان تصمیم به 

اجرای آن تا ادغام کامل با کار روزمره ی کارکنان سالها طول می کشد. هیچ راه میانبری برای کوتاه 

ه ی زمانی وجود ندارد، برای پیاده کردن مدیریت جامع کیفیت الگوهای اجرایی کردن این فاصل

مختلفی بوجود آمده است اما بهترین الگوی اجرایی وجود ندارد. با توجه به اینکه بین نظام های 

در کشور ما با کشورهایی که مدیریت جامع را اجرا کرده اند، تفاوت آنها ی خدمات و مدیریت  عرضه

( 223:1982ود دارد  نمی توان الگوهای اجرایی کشورهای غربی را عیناً پذیرفت. )المعی،زیادی وج

برای اجرای مدیریت جامع کیفیت یک الگوی شش مرحله ای ارائه شده است. اما باید توجه کرد که 

مرزبندی کامالًمشخصی بین این مراحل وجود ندارد و در حین اجرا سازمان های مختلف ممکن است 

راحل را با سرعت های متفاوتی طی کنند. شروع صحیح اجرای مدیریت جامع کیفیت و صبر این م

آگاهی: در این مرحله توانایی های -1وشکیبایی شرط اول موفقیت است .مراحل الگو عبارتند از:

ی موجود برای اجرا شناسایی می شود و درباره ی اجرای مدیریت جامع کیفیت تصمیم گیری به  بالقوه

ی آید. در پایان این مرحله باید مدیریت ارشد درک روشن و کافی از مدیریت جامع کیفیت و عمل م

روش های دستیابی به آن پیدا کند، بدین منظور شرکت در دوره های آموزشی، مطالعه ی مقاالت و 

کتاب درباره ی مدیریت جامع کیفیت ضروری می باشد. تشکیل یک تیم کاری متشکل از مدیران 

رای ارزیابی سازمان و تهیه ی پیشنهادات برای تصمیم گیری درباره ی اجرای مدیریت جامع ارشد، ب

کیفیت الزم است. زمانی که مدیران ارشد تعهد خود ر ا به اجرای مدیریت جامع کیفیت نشان دادند، 
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ان باید به سؤاالت کارکنان درباره ی ضرورت تغییر پاسخ دهند، باید در باب گفتگو و بحث در سازم

باز شود و مدیریت با ارائه ی دالیل انتخاب مدیریت جامع کیفیت و نتایج مورد انتظار از اجرای آن، 

آمادگی برای "زمینه ی پذیرش آن را در کارکنان بوجود آورد. بنابراین مرحله ی آگاهی مرحله ی 

سب دانش و ک-2( 211می باشد. این مرحله معموالً بیش از یک سال طول می کشد. )همان: "تغییر

( با 214ارزشیابی.)همان:  -6اجرا    -4برنامه ریزی تفصیلی    -4برنامه ریزی راهبردی   -9مهارت ها 

توجه به این الگوی شش مرحله ای در این مطالعه به بررسی میزان آمادگی دانشگاه فرهنگیان برای 

   پرداخته شده است. اجرای مدیریت کیفیت فراگیر با هدف بهبود کیفیت تربیت معلم در جامعه

 روش بررسی
انجام 39-32پیمایشی، مقطعی است که در سال تحصیلی -حاضر از نوع مطالعات توصیفی پژوهش

گرفت.جامعه ی آماری مورد مطالعه در این پژوهش شامل کلیه دانشجویان دانشگاه فرهنگیان است که 

 242باشند. تعداد  صیل میدر پردیس های استان تهران شاغل به تح 32-31در در سال تحصیلی 

پرسشنامه به شیوه نمونه گیری در دسترس در اختیار دانشجویان قرار گرفت. ابزار پژوهش پرسشنامه ای 

محقق ساخته منطبق بر پیشینه ی پژوهشی بود که با نظر و صالحدید متخصصان و اساتید تعدیل و 

از انجام تغییرات الزم با توجه به  ماده از سواالت آن حذف و پس 6اصالح شد بگونه ای که تعداد 

بخش یکم حاوی  این پرسشنامه شامل دو بخش بوده، بکار گرفته شد. مختصات پژوهش حاضر،

پاره تست  8ماده ای بر اساس  21سن، مقطع تحصیلی( و بخش دوم شامل  )جنسیت، مشخصات عمومی

گزینه ای  4کرت بصورت )مولفه های آمادگی برای مدیریت کیفیت فراگیر( که بر اساس طیف لی

، با ستفاده از ضرایب ماتریس اشواهد مربوط به روایی محتو تنظیم شده بود. در پژوهش حاضر،

همبستگی گردآوری و مشخص گردید که متغیرهای مورد بررسی در پرسشنامه به یک حیطه زیربنایی 

باخ استفاده و برآورد مشترک مربوط می شوند. به منظور برآورد ضریب اعتبار از ضریب آلفای کرون

با مدل تی  SPSSنرم افزار  21داده ها با استفاده از نسخه  محاسبه گردید.  α=2/7382اعتبار به مقدار

 مستقل و روشهای آمار توصیفی تحلیل شد.
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 یافته ها

 6/71نفر زن ) 173درصد(، 4/28نفر از پاسخ دهندگان به پرسشنامه مرد ) 71در این پژوهش تعداد 

 درصد( بودند.  23/2نفر) 2 درصد( و

به مفهوم کلی و در هر یک  TQMبرای پاسخ به این پرسش که آمادگی دانشگاه فرهنگیان برای اجرای 

از نشانه های این آمادگی چه میزان است؟ از مدل تی مستقل استفاده گردید. میانگین نظری در این 

 نشان داده شده است. 1نتایج محاسبات در جدول  در نظر گرفته شد. 4/2محاسبات 

 نتایج اجرای مدل تی مستقل -4جدول 

انحراف  میانگین متغیر

 استاندارد

سطح  Tمقدار 

 معناداری

میزان نشانه های 

 گانه در جامعه 8

در کردار TQMبکارگیری فلسفه 

مدیران و اعضای هیات علمی 

 دانشگاه

 باال 29/2 242/2 742/2 241/9

در گفتار TQMبکارگیری فلسفه 

 ران و هیات علمی دانشگاهمدی

 باال 222/2 721/4 676/2 474/9

تخصیص منابع در راستا افزایش 

 کیفیت خدمات

 متوسط 121/2 -482/1 844/2 783/2

تالشهای منسجم و هماهنگ 

مدیران و اعضای هیات علمی )کار 

 تیمی(

 متوسط 132/2 -926/1 833/2 822/2

داشتن برنامه های روشن برای 

 در آیندهبهبود کیفیت 

 متوسط 293/2 -134/1 743/2 867/2

صرف وقت برای نشر فلسفه 
TQM 

 متوسط 223/2 213/1 734/2 144/9

مشارکت عملی مدیران و اعضای 

هیات علمی در تالشهای ارتقای 

 کیفیت

 متوسط 911/2 224/1 766/2 117/9

اعطای تقدیر و پاداش در ازای 

 بهبود کیفیت

 یینپا 214/2 -44/2 31/2 646/2

بطور  TQMآمادگی برای اجرای 

 کلی

 متوسط 443/2 624/2 446/2 243/9

 

به مفهوم کلی در حد متوسط است. و  TQMهمانگونه که  مالحظه می گردد، آمادگی برای اجرای 

گفتار بیشتر از حد متوسط و  درTQMکردار، بکارگیری فلسفه  درTQMنشانه های بکارگیری فلسفه 
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تقدیر و پاداش در ازای بهبود کیفیت پایین و نشانه های  تخصیص منابع در راستا باالست. نشانه اعطای 

داشتن برنامه های  تالشهای منسجم و هماهنگ مدیران و اعضای هیات علمی، افزایش کیفیت خدمات،

، مشارکت عملی مدیران و TQMروشن برای بهبود کیفیت در آینده، صرف وقت برای نشر فلسفه 

 در تالشهای ارتقاء کیفیت در حد متوسط است. اعضای هیات علمی

 بحث و نتیجه گیری

همانگونه که در یافته ها مشاهده شد، آمادگی دانشگاه فرهنگیان برای اجرای مدیریت کیفیت فراگیر 

در حد متوسط می باشد، این امر بدان معناست که این دانشگاه هنوز آمادگی الزم برای ورود به مراحل 

رای مدیریت کیفیت جامع را ندارد. مک دونالد، در مطالعه ی خویش پنج عامل را که باالتر الگوی اج

تالش ها باید  -1کمک فراوان می نماید را شناسایی کرد، که عبارتند از: آنها در سازم TQMبه اجرای 

امی تم -9ی مشتری ها شناسایی و تعریف شود. وسیله  بهکیفیت باید  -2بر پایه ی فرآیند بهبود باشد. 

باید  -4تصمیم ها باید مبتنی بر داده ها و نتایج باشد.  -4افراد باید در تصمیم ها مشارکت داده شوند. 

ی مدیریت ارشد بوجود آید. همچنین این پژوهش نقش کلیدی مدیریت وسیله  بهیک تعهد بلندمدت 

 (  37:1987 آموزش را روشن ساخت. )صالحی و همکاران، در TQMارشد در اجرای موفقیت آمیز 

پژوهش ها نشان می دهد که کیفیت و ارزش آن نزد مدیران و کارکنان آینده نگر صنایع تولیدی و 

خدماتی دائماً در حال افزایش است و می رود تا به عنوان یک ضرورت اجتناب ناپذیر برای موفقیت و 

عنایت به اهمیت نقش ( با 8:1988بقای هر سازمان به صورت یک باور درآید. ) طالقانی و همکاران،

دانشگاه فرهنگیان در تربیت نیروی متخصص معلم که خود متضمن کیقیت آموزش نسل های آینده ی 

جامعه هستند، توجه به بهبود کیفیت در این دانشگاه حائز اهمیت بسیار است. افزایش کیفیت در ارائه 

رورش به جامعه و به تبع آن خدمات این دانشگاه به منزله افزایش کیفیت ارائه خدمات آموزش و پ

 افزایش رضایتمندی جامعه از این نهاد مهم اجتماعی است. 

تغییرات اساسی و زیادی را پیرامون خود تجربه کردند. این تغییرات آنها با آغاز قرن بیست و یکم سازم 

را آنها ازمرا به سمت چالش های نوینی هدایت می کند که عدم توجه به آنها، بقا و موفقیت سآنها سازم

( ارائه خدمات با کیفیت یکی از مهمترین این 123:1986بطور فزاینده ای تهدید می کند. )بندریان،

ویژگی هاست. البته آنچه نباید فراموش شود آن است که اجرای مدیریت کیفیت فراگیر باید با توجه به 

شناخت نیازها ی مشتریان زیرساخت ها و ظرفیت های دانشگاه فرهنگیان صورت گیرد و در این میان 

داخلی و خارجی این دانشگاه ضروری می نماید. نتایج پژوهش ها، نشان دادند که هیچ روش مدیریتی 

 و روش آن شود، وجود ندارد. )اسد و همکاران، TQMجدید و ارزشمندی که جایگزین شرایط 
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انشگاه فرهنگیان در نشانه آنچه که از یافته های این مطالعه حاصل می شود آن است که د .(144:1981

های تخصیص منابع در راستا افزایش کیفیت خدمات، داشتن برنامه های روشن برای بهبود کیفیت در 

آینده، تالشهای منسجم و هماهنگ مدیران و اعضای هیات علمی )کار تیمی(، صرف وقت برای نشر 

ارتقای کیفیت در حد و مشارکت عملی مدیران و اعضای هیات علمی در تالشهای  TQMفلسفه 

متوسط و در نشانه اعطای تقدیر و پاداش در ازای بهبود کیفیت پایین است، بنابراین با توجه به این نتایج 

شناخت موانع و نقاط ضعف و از میان برداشتن آنها امری اجتناب ناپذیر است. ذوالفقاری زعفرانی و 

ع استقرار مدیریت کیفیت فراگیر در دانشگاه بررسی موان"( درپژوهش خود با عنوان 69:1987کالنتری)

نشان دادند که عوامل و مؤلفه های مدیریت و رهبری، کارکنان، برنامه  "آزاد اسالمی واحد رودهن

اجتماعی به عنوان موانع استقرار -ریزی استراتژیک، ارتباطات، مسائل سازمانی و مؤلفه های فرهنگی

ی باشد. همچنین نتایج پژوهشی که در این زمینه در دانشگاه نظام مدیریت کیفیت فراگیر در دانشگاه م

ها  افرادی که سابقه ی کاری آنها زیاد است،در سیاست گذاریشیراز انجام شد نشان داد که می توان از 

مشارکت تمامی افراد در همه ی امور TQMزیرا یکی از اصول  و پژوهش ها استفاده ی الزم را نمود

( در 2227) 14سیتاالکشمی و وِن کاترمن در همین زمینه. (36:1987،)صالحی و همکاران است.

نشان داد که بر خالف  "در برنامه های آموزش عالی TQMچارچوبی برای پیاده سازی "با عنوان 

برای کاربرد موفق در آموزش عالی بصورت مناسب تغییر داده  بایدTQMسناریوی صنعت، فلسفه ی 

ند، عملی و مقرون به صرفه برای ارتقاء کیفیت در آموزش عالی ب نظام مشود. نیاز به یک چارچو

وجود دارد. در نهایت می توان نتیجه گیری کرد که جهت ارتقاء کیفیت خدمات آموزش و پرورش به 

عنوان نهاد متولی فرهنگ، آموزش و تربیت آینده سازان جامعه، افزایش کیفیت آموزش پرسنل امری 

مورد توجه خاص مسئوالن امر قرار گیرد، در این راه با توجه به تجربه ی سایر بدیهی است که باید 

ها پیاده سازی مدیریت کبفیت فراگیر می تواند مفید به فایده باشد ؛ ارائه ی آموزش به مدیران  دانشگاه

و اعضای هیات علمی و متقاعد ساختن ایشان، تخصیص منابع و اعتبارات و برنامه ریزی های کوتاه 

 دت، بلندمدت و میان مدت در این زمینه می تواند در برطرف ساختن موانع موثر افتد.م

                                                 
14Venkatrman،Sitalakshmi 
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های درسی در  برنامه سازی توانمند برای راهکاری درونی ارزیابی

 نظام آموزش عالی 

 

 4432کد مقاله: 

 فریبا مسرّتی 

 دانشگاه فرهنگیان پردیس حضرت فاطمه الزهرا)س( اهواز

 چکیده

 مهـم  نقـش  بـه  توجـه  با. آید شمارمی به عالی آموزش نظام حیاتی و اساسی ارکان از درسی های برنامه

 گـروه  درسـی  برنامـه  ارزیـابی  پـژوهش  این اصلی هدف درسی، های برنامه کیفیت ارتقای در ارزشیابی

 بـر ایـن  . شـد  انجـام  1932 سـال  در مطالعـه  این. است الزهرا)س( شهر اهواز  فاطمه پردیس علوم تربیتی

 بـرای  تحقیـق  ایـن  در. بـود  توصیفی تحقیقات نوع از ها داده گردآوری نظر از و کاربردی هدف اساس،

بـر   درسـی  ی برنامـه  منظـور  بـدین . اسـت  شده استفاده یسنج اعتبار الگوی از درسی برنامه کیفیت تعیین

 اطالعـات  گـردآوری  ابـزار . قرارگرفـت  ارزیـابی  مـورد  اسـتاندارد؛  و نشانگر مالک، سری یک اساس

 و دانشـجویان  علمی، هیات اعضای گروه، مدیران شامل آماری جامعه. است بوده  مصاحبه و پرسشنامه

 روش همچنـین  و توصـیفی  آمـار  هـای  روش از اطالعـات  لتحلی و تجزیه برای. بودند آموختگان دانش

پس از آنکه روایی پرسشنامه توسط اساتید مجـرب   .است شده استفاده ها گزینه(ارزشگذاری)دهی وزن

ــد شــد ــرای  ،تایی ــهب ــای   دســت  ب ــد مقــدار ضــریب الف ــاخ اســتفاده گردی ــای کرانب ــایی از الف آوردن پای

 72 و مـالک  12 از آمـده  دسـت  بـه  امتیازهـای  مجموع از حاصل برآورد گردید. نتایج 83/2پرسشنامه

 دارد.  قرار مطلوب نسبتاً سطح در 2 امتیاز کسب با درسی برنامه کیفیت که داد نشان نشانگر
 

 عالی آموزش درسی، برنامه درونی، ارزیابی سنجی، اعتبار کلیدی: واژه های
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 . مقدمه4

 این شکست یا توفیق در عالی، آموزش سساتمو و ها دانشگاه در درسی های برنامه تردید، بدون

درسی  های برنامه تر، روشن عبارت به. کنند می ایفا ای کننده تعیین بسیار و کلیدی نقش موسسات،

 جامعه تغییر حال در نیازهای به ها دانشگاه بودن پاسخگو از انعکاسی و پیشرفت میزان نمای تمام ی آینه

 است، وقوع حال در گوناگون های عرصه در که شگرفی ییراتتغ و ها نوآوری به عنایت با. هستند

 به مدون، و یافته سازمان درسی های برنامه قالب درآنها  ترویج و نشر و ها یافته مستندسازی رسالت

 میزان عالی، آموزش موسسات در درسی های برنامه اهمیت رغم به متاسفانه. دانشگاههاست عهدی

 درآنها  تغییر و اصالح ارزشیابی، بررسی، برای الزم همت و تالش حتی و نیست کافیآنها  به توجه

 آموزشی نظام هر آرمانهای از کارآ و کیفیت با درسی های برنامه خلق[. 1]است نگرفته قرار کار دستور

 موضوع قدر هر مسلماً است، آن از مستمر های ارزشیابی مستلزم درسی برنامه کیفیت بردن باال و است

 تر منطقی های معیار و اصول پایه بر و تر دقیق باید باشد، برخوردار بیشتری حساسیت از بیارزشیا اصول

 به مختلف منابع از اطالعات تحلیل و آوری جمع فرایند شامل درسی برنامه ارزیابی[. 2]شود انجام

 و آموزشی نارزشیابا که الگوهایی انواع راستا، این در[. 9]است یادگیرندگان در یادگیری بهبود منظور

 برنامه ارزشیابی نتایج از گیری بهره و ارتباط برقراری برای را مشترکی زبان اند، کرده ارائه درسی برنامه

 آموزشی های نظام و ها طرح ها، برنامه ارزشیابی زمینه در گوناگونی روشهای[. 4]می کند فراهم درسی

 16ساندرز و ورتن. اند شده منجر عددیمت الگوهای شدن مطرح به نهایت در که گرفته صورت جهان در

 متمایز یکدیگر از را الگوها این آنچه اند برآورد کرده مورد 42 از بیش را الگوها این تعداد( 1387)

 از خاصی بخش بر آنها ویژه تاکید بحث، مورد موضوع ماهیت رویکردها، مقاصد، است، ساخته

 چالش درسی، برنامه ارزشیابی برای[. 6]است دهبو ارزشیاب ذهن بر حاکم دیدگاههای و[. 4]ارزشیابی

 آنها بین در انسجام و تعادل ایجاد نیز و درسی برنامه عناصر تعیینآنها  بین در که دارد وجود مهمی های

 آن بر مبنای تا کدامند درسی برنامه عناصر که این خصوص در. شود می محسوب موارد مهمترین از

 کرد، مشخص است، مطلوب آنچه و انتظارات با راآنها  تناسب و عناصر میان تعادل میزان بتوان

 پیشنهاد را ارزشیابی و روش محتوا، هدف، عنصر چهار ،17تایلر است شده عرضه متفاوتی دیدگاههای

 دهی سازمان محتوا، ها، هدف نیازها، عنصر هفت به را تایلر گانه چهار عناصر 18تابا هیلدا[. 7]کند می

 شاید همه، این با[. 8]داد گسترش ارزشیابی و تجربیات دهی سازمان ری،یادگی تجریبات محتوا،

                                                 

46 Worten, B.R and Sanders, J.R. 

17 Tyler 

18 Hilda Taba 
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 الگوی در 13کالین فرانسیس الگوی بندی طبقه درسی، برنامه عناصر از شده ارائه برداشت معروفترین

  ارزشیابی آنها اساس بر را درسی برنامه عنصر 3 قالب در که باشد (SOS)ای مدرسه آموزش ی مطالعه

 برنامه عناصر ارزیابی، برای دیدگاهها این از یک هر شود می مالحظه که طور همان[ 3]است کرده

 ارزیابی درسی برنامه ارزیابی نوع بهترین( 2226)22والف نظر به. اند قرارداده خود توجه مورد را درسی

 وردم برونداد و فرایند درونداد، از را درسی برنامه در موجود عناصر کلیه سیستمی نگرش با که است

 خارجی و داخلی مشتریان و داران سهام کلیه که است این به وابسته آن بخشی اثر و دهد قرار سنجش

 الگوی والف همچنین. گردد مند بهره آنهانظریات  از و دهد شرکت ارزیابی فرایند در را درسی برنامه

 صورت به آن اتمام تا تدوین، زمان از ریزی برنامه که نماید می مطرح را 21پاتریک کرک با تلفیقی

 ی زمینه در نیز دانشگاهی درسی های برنامه برای توان می پس[. 12]شود واقع ارزیابی مورد مستمر

 عناصر تناسب و مطلوبیت به عنایت با درونی؛ ارزیابی: شد متصور مهم ی جنبه یا بعد دو ، ارزشیابی

 ی زمینه در ها برنامه این اثربخشی انمیز به توجه با بیرونی؛ ارزیابی نیز و درسی ی برنامه گوناگون

 [. 11]درسی برنامه تولیدات یا محصول

 جهت در آموزشی نظام های مولفه و عناصر وضعیت و مطلوبیت بررسی درونی ارزیابی از منظور

 های هدف به دستیابی میزان بیرونی ارزیابی از منظور حال عین در و معین و مفروض اهداف تحقق

 در[. 12]است عالی آموزش موسسات برای دسترس در(مالی و مادی انسانی،) نابعم به توجه با معین

 درسی برنامه رسالت های و ،اهداف)شود می پرداخته بدان نیز مقاله این در که درونی ارزیابی فرایند

 نظر مورد اهداف به نسبت عوامل، یا برنامه تحقق و دستیابی میزان و گرفته قرار ارزیابی و توجه مورد

 اندازه چه تا که دهد می نشان ارزیابی مورد نظام اندرکاران دست به ارزیابی نوع این. شود می سنجیده

 مورد بایستی کیفیت بهبود و اهداف به رسیدن برای هایی برنامه چه و دارند فاصله مطلوب وضعیت با

 تصویر آموزشی تکیفی که کند می فراهم را شرایطی درونی ارزیابی طرفی از[. 19]گیرد قرار توجه

 و کنند تالش خود مدت بلند اهداف به دستیابی راه در تا دهد می امکان آموزشی مجموعه به و شده

 هایی برنامه بر فراوان تأکید درونی ارزیابی. دارند نگاه باز درسازمان توسعه برنامه ایجاد برای را راه

 معین آموزشی مجموعه ضعف و قوت قاطن و اهداف جایگاه، مأموریت، ها، برنامه آن طریق از داردکه

 در[. 14]نماید می اتخاذ را مفیدی روش های خود، کیفیت بهبود و تضمین برای مجموعه آن و شود می

                                                 

13 Feransis Cljne 

22 Wolf 

21 Kirk Patrik 
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 از یکی. باشد می طرح ها ضعف و قوت نکات تشخیص شامل درسی برنامه ارزشیابی فرایند حال عین

 موثر جهاتی چه از درسی های برنامه که نمود تعیین آن کمک به توان می که است این ارزشیابی نتایج

 روشن برای تنها نه ارزشیابی نتایج تایلر نظر از. دارند نیاز تکمیل یا تغییر اصالح، به جهاتی چه از و بوده

 علل درباره هایی فرضیه کردن پیدا برای بلکه است، مطلوب برنامه های قوت و ضعفها نقطه ساختن

 با. دارد عناصرگوناگونی و اجزا یادگیری طرح یک عنوان به برنامه[. 14]ددار ضرورت نیز آنها پیدایش

 و یادگیرنده شرایط به توجه با برنامه عناصر از هر یک شود می معلوم که است درسی برنامه ارزشیابی

 فرآیند لذا در[. 16]است داشته اجرا قابلیت و تناسب حد چه تا دیگر محدودیت های و امکانات

 مطلوبیت سطح تعیین و کیفیت درباره قضاوت جهت نیز درسی برنامه اعتبارسنجی و فیتکی ارزشیابی

 وسیله به بتوان که داد قرار نظر مورد را هایی شاخص و ارزشیابی مالک ارزشیابی، مورد عامل باید آن

 قضاوت به آنها تفسیر و تحلیل با و کرد آوری جمع موجود وضعیت درخصوص را الزم های دادهآنها 

 به ضروری آموزشی کیفیت ارتقاء جهت آنها ارزیابی درسی های برنامه اهمیت به توجه پرداخت. با

 اجارگاه فتحی تحقیق های یافته. است گرفته صورت متعددی های پژوهش راستا این در رسد نظر می

 برنامه گانه نه عناصر به توجه با بزرگساالن، آموزش رشته درسی برنامه کیفیت که داد نشان( 1982)

 افزایش و جدید دروس بعضی حذف پیشنهاد مدرسان و دانشجویان. است متوسط سطح در درسی

 سوی از مطلوب رضایت همچنین دارند را بزرگساالن آموزش تحصیلی رشته با مرتبط جدید دروس

 آموزش های برنامه زمینه در آموختگان دانش خود و التحصیالن فارغ کننده استخدام های سازمان

 لحاظ از بزرگساالن آموزش التحصیالن فارغ آمده دست به نتایج اساس بر دارد وجود رگساالنبز

 مشکالتی با علمی، های تونایی و مهارت نظر از اما هستند؛ خوبی بسیار وضعیت در نگرش و دانش

 زیمجا آموزش درسی برنامه ارزشیابی" عنوان با( 1984) قائدی تحقیق نتایج همچنین[. 12]اند مواجه

 حدود تا برنامه اساتید نظر از که داد نشان ،"ایران صنعت و علم دانشگاه در کامپیوتر مهندسی رشته

 همچنین. نائل آید خود اهداف به نتوانسته برنامه این دانشجویان نظر از و برسد اهداف به توانسته کمی

 از پشتیبانی میزان و ابیارزشی شیوه و است بوده نامناسب درسی برنامه محتوای گروه دو هر نظر از

 کیفیت ارزیابی در (1983)آزاد خواجه طرفی از[. 17]باشد می ضعیف مجازی محیط در دانشجویان

 رسید نتیجه این به ها شاخص و مالکها سری یک از استفاده با عمومی پزشکی دوره آموزشی برنامه

 دانشجویان نظر از و مطلوب سطح رد اساتید نظر از ملی استاندارد براساس آموزشی برنامه حوزه کیفیت

 از و «کیفیت و پایه بین»  سطح در اساتید نظر از WFME استانداردهای اساس بر و ضعیف سطح در

 [.18]شد ارزیابی «پایه از کمتر»سطح در دانشجویان نظر
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 و اهمیت کاربرد، درک برای را مناسبی چارچوب خارجی پژوهش های بررسی همچنین 

 و( 1337)29مور ،(1336) 22کاپر تحقیقات نتایج. آورد می فراهم را درسی رنامهب ارزیابی چگونگی

 چهره به چهره آموزش با مجازی آموزش درسی برنامه اثربخشی ی مقایسه مورد در که( 1336)24کارتر

 به مجازی آموزش درسی برنامه موارد بیشتر در است؛ زیر شرح به شده، انجام متفاوت فناوری های با

 هیچگونه همچنین. شود نمی دیده تفاوتی آموزشی های بازده در و بوده مؤثر کالسی آموزش ی اندازه

( 2222) 24نیوزر همچنین[. 13]گردد نمی مشاهده فناوری نوع دو این بین یادگیری امر در کلی برتری

 با را شده می تدریس یکسان مربیانوسیله  به که را مجازی آموزش درسی برنامه و حضوری کالس دو

 زیادی حد تا کالس دو در آموزان دانش پیشرفت که داده نشان او مطالعه. است کرده مقایسه یکدیگر

 از برخی که داد نشان درسی برنامه ارزیابی مورد در شده انجام تحقیقات بررسی[. 22]است بوده مشابه

 و مالک سری یک از گروهی و کنند می لحاظ ارزیابی در را درسی برنامه عناصر ها پژوهش این

 ضعف و قوت نکات دهنده نشان تحققات این از حاصل نتایج ارزیابی لیکن. اند کرده استفاده شاخص

 برنامه ارزیابی برای منظور بدین. هست و بوده آموزشی اساسی مسایل از همواره  که است درسی برنامه

 باید استانداردها و ها کواقع، مال در. است ناپذیر اجتناب استانداردها و ها مالک از استفاده درسی

  بررسی برای پژوهش این در .بگذارند نمایش به را درسی های برنامه کیفیت از قبولی قابل سنجش

 اینجا در اساسی سوال است شده استفاده استاندارد و نشانگر مالک، سری یک از درسی برنامه کیفیت

 واقع در. نمود ارزشیابی توان می هایی مالک چه با را عالی آموزش در درسی های برنامه که، است این

 این در .است ها استاندارد و مالکها های مولفه به توجه با درسی های برنامه ارزشیابی اساسی هدف

 را درونی ارزشیابی جایگاه استاندارد، و نشانگر مالک، مفاهیم پیرامون نگری جامع با شده تالش مقاله

 خواهد کمک استانداردها، و ها مالک به توجه. شود یاندهنما عالی آموزش در درسی های برنامه در

 نمایند. داری نگه قبولی قابل سطح در را درسی برنامه کیفیت که نمود

 

                                                 

22 Capper 

29 Moore 

24 Carter 

24 Neuhauser 



 دومین کنفرانس ملی و نهمین همایش ارزیابی کیفیت نظام های دانشگاهی                                                         96

 

  پژوهش روش -3

 الزهرا)س( شهر اهواز فاطمه پردیس علوم تربیتی گروه درسی برنامه ارزیابی پژوهش این اصلی هدف

 الگوی از درسی برنامه کیفیت تعیین برای و بوده، بردیکار -توصیفی های پژوهش نوع از که. است

 هیات اعضای ، نفر 1 گروه مدیران شامل مطالعه مورد آماری جامعه. است شده استفاده سنجی اعتبار

 های جامعه زیر مطالعه منظور به. باشند نفر می 84 آموختگان دانش و نفر 284 دانشجویان نفر، 7 علمی

 حجم بودن محدود دلیل به» کامل سرشماری گیری، نمونه روش دو از دهش ذکر گروه در گانه چهار

 و( علمی هیات اعضای و گروه، مدیران جامعه)  نظیر شده ذکر گروه در «آماری های جامعه از برخی

 و دانشجویان آماری جامعه نظیر ،«موجود واقعیت بر پژوهش از حاصل های یافته بیشتر انطباق» همچنین

 دانش به نداشتن دسترسی نظیر پژوهشی محدودیت های علت به» دردسترس گیری نهنمو روش همچنین

 توجه با پژوهش این در استفاده مورد ابزار. است شده استفاده «آنها به ها پرسشنامه   ارسال و آموختگان

 هبهر لیست  چک مصاحبه، پرسشنامه، از که باشند می کیفی و کمی ابزارهای از ترکیبی تحقیق، هدف به

  ای گزینه 4 مقیاس اساس بر پاسخ بسته های سوال صورت به پرسشنامه سواالت. است شده گرفته

 کرنباخ آلفای  روش از تحقیق های پرسشنامه پایایی آوردندست  به برای. بود شده طراحی لیکرت

 ی نامهبر کیفیت ارزیابی برای. گردید برآورد 83/2 پرسشنامه آلفای ضریب مقدار. است شده  استفاده

 آمار روشهای از اطالعات تحلیل و تجزیه جهت. شد گرفته نظر نشانگر در 72 و مالک 12 درسی

 استفاده ها گزینه( ارزشگذاری)دهی وزن روش همچنین و( درصد میانگین، فراوانی، توزیع)توصیفی

 4 امتیاز حداکثر و 1 امتیاز حداقل اینکه به توجه با)نشانگر هر مطلوبیت سطح تعیین منظور به. است شده

 امتیاز مطلوب نسبتا ، 66/9-4 بین امتیاز مطلوب) ای درجه سه طیف با آمده دست به امتیاز( باشد می

 سطح تعیین  برای ادامه در. شود می داده مطابقت( 1-99/2 بین امتیاز نامطلوب و 99/2-66/9 بین

 با آمده دست به امتیاز( باشد می 9 یازامت حداکثر و 1 امتیاز حداقل اینکه به توجه با)مالک هر مطلوبیت

 امتیاز نامطلوب و66/1-92/2 بین امتیاز مطلوب نسبتاً ،92/2-9 بین امتیاز مطلوب) ای درجه سه طیف

 به که ها، مالک سطوح از کدام هر ضرایب به توجه با نهایت در. شود می داده مطابقت(1-66/1 بین

 .است آمده ستد به درسی برنامه امتیاز است 9تا  1 ترتیب

 

 تحقیق ی ها یافته -2

 برنامه مالک کیفیت: است زیر شرح به مالک 12 بودن مطلوب میزان با ارتباط در پژوهش های یافته 

 نشانگرها درصد 74 که دهد می نشان آمدهدست  به نتایج. شد ارزیابی نشانگر 8 با آن اهداف و درسی

 سطح در 74/1 امتیاز کسب با مالک این. دارند قرار نامطلوب سطح در درصد 24و  مطلوب، نسبتا
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 دادند نشان نتایج. شد ارزیابی نشانگر 7 با درسی برنامه مدیریت مالک همچنین. دارد قرار مطلوب نسبتا

 با مالک این. دارند قرار نامطلوب سطح در درصد  47/28و مطلوب، نسبتا نشانگرها درصد 42/71 که

 برنامه سودمندی و اصول رعایت مالک طرفی از. دارد قرار لوبمط نسبتا سطح در 71/1 امتیاز کسب

 مطلوب، نسبتا نشانگرها درصد 66 که دهد می نشان آمدهدست  به نتایج. شد ارزیابی نشانگر 6 با درسی

 قرار مطلوب نسبتا سطح در 66/1 امتیاز کسب با مالک این. دارند قرار نامطلوب سطح در درصد  99

 نشانگر 7 از گروه مادی امکانات  و فضا با درسی برنامه محتوای تناسب کمال ارزیابی جهت. دارد

 مالک این. است بوده مطلوب نسبتا مالک این نشانگرهای درصد 122 که دادند نشان نتایج. شد استفاده

 امتیاز دانشجویان نیازهای با درسی برنامه تناسب مالک در. شد ارزیابی مطلوب نسبتا سطح در 2 امتیاز با

 122. شد ارزیابی نشانگر 9 با  مالک این کیفیت. دارد قرار مطلوب نسبتا سطح و در 2 آمدهدست  به

 . اند بوده مطلوب نسبتا ارزیابی مورد نشانگرهای درصد

 شده، بررسی نشانگر 6 با جامعه و فرد نیازهای به نسبت های درسی برنامه پذیری انعطاف مالک کیفیت

 قرار نامطلوب سطح در درصد  99/89و مطلوب، نسبتاً نشانگرها درصد 66/16 که دادند نشان نتایج

 تناسب مالک ارزیابی جهت. دارد قرار نامطلوب سطح در 16/1 امتیاز کسب با مالک این. دارند

 که، داشت این بر داللت نتایج. گردید استفاده نشانگر 6 از علمی هیأت تخصص با تحصیلی های رشته

 99/1 امتیاز کسب با مالک این کل در بوده، نامطلوب درصد 66 و مطلوب نسبتا نشانگرها از درصد 99

 و در 2 آمدهدست  به امتیاز درسی برنامه محتوای بودن اقتصادی مالک در .دارد قرار نامطلوب سطح در

 مورد نشانگرهای درصد 122. شد ارزیابی نشانگر 4 با  مالک این کیفیت. دارد قرار مطلوب نسبتاً سطح

 و 1 شده کسب امتیاز گروه درسی برنامه محتوای ارزیابی مالک در. اند بوده مطلوب نسبتاً زیابیار

 122 مالک این در .گردید استفاده نشانگر 12 از مالک این کیفیت ارزیابی برای. است بوده نامطلوب

 و ها هدور در نظر تجدید ضرورت پیشنهاد مالک ارزیابی نتایج. بودند نامطلوب نشانگرها درصد

 نشانگرها از درصد 99که داد نشان اند، شده بررسی نشانگر 6 آن در که آنها، اصالح برای پیشنهاد

 قرار مطلوب سطح در 99/2 امتیاز کسب با مالک این کل در بوده، نسبتامطلوب درصد 66 و مطلوب

 .است شده داده نشان 1 جدول در ارزیابی این از حاصل نتایج. دارد
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 درسی ی برنامه ی ها مالک درونی ارزیابی از حاصل های یافته(4)جدول
 

 امتیاز سطح مطلوبیت
 مالک

 تعداد 
 نشانگرها

 ردیف مالک
 مطلوب نسبتامطلوب نامطلوب

    74/1 8  1 درسی گروه و اهداف آن برنامه 

    71/1 7 2 درسی برنامه مدیریت 

    66/1 6 9 درسی برنامه سودمندی و اصول رعایت 

    2 7 
 امکانات و فضا با درسی برنامه محتوای تناسب

 گروه کالبدی
4 

    2 3 4 دانشجویان نیازهای با درسی برنامه محتوای تناسب 

    16/1 6 
 به نسبت درسی های درسی برنامه پذیری انعطاف

 نیازهای دانشجویان
6 

    99/1 6 
 با علمی هیأت اعضای  تحصیلی های رشته تناسب
 وهگر درسی برنامه

7 

    2 4 8 درسی گروه برنامه محتوای بودن اقتصادی 

    1 12 3 گروه درسی برنامه محتوای ارزیابی 

    99/2 6 
و  در برنامه درسی نظر تجدید ضرورت پیشنهاد
 آن اصالح برای پیشنهاد

12 

    2  درسی برنامه 
 جمع

 بندی
 

 گیری نتیجه و بحث -4

 شمار به ،عالی آموزش در ویژه به و تربیت و تعلیم نظام در یاساس عناصر جمله از درسی های برنامه

. باشد ثمر مثمر و مفید اجتماع در تحول و آموزشی نظام پیشرفت و بهبود در توانند می که روند می

 تحت فکری و اخالقی علمی سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، از اعم را ای گسترده اهداف بایستی ها، برنامه

 آموزشی اساسی مسایل از همواره اهداف این تحقق از حاصل نتایج ارزیابی کنلی. دهند قرار پوشش

 درباره تحقیق و بررسی درسی، های برنامه برجستۀ نقش و اهمیت به توجه با بنابراین، هست و بوده

 با و ضروری بسیار ن فراگیرا یادگیری نهایت در و سنجش تدریس، شیوه در آنها بیشتر چه هر کارآیی

 مالک از درصد 12 شد مالحظه پژوهش از حاصل های یافته در که طور همان .رسد می نظر به اهمیت

 نتایج از آنچه. دارند قرار نامطلوب سطح در درصد 92 و مطلوب نسبتاً درصد 72 مطلوب، سطح در ها

 تیازام اساس بر درسی برنامه کیفیت که است این کرد استنباط توان می امتیازات مبنای بر ارزیابی این

 لذا. دارند فاصله مطلوب وضعیت با بنابراین است شده گزارش مطلوب نسبتاً سطح در 2 ی شده کسب

 مطلوب نسبتاً وضعت در که هایی مالک از دسته آن مورد در ،آمده دست به نتایج به توجه با باید گروه
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 .نماید فراهم را کاناتیام آل ایده و مطلوب وضع تا ها آن فاصلۀ کاستن جهت در دارند قرار نامطلوب و

 آموزش رشته درسی برنامه ( که کیفیت1986اجارگاه) و نتایج حاصل از این پژوهش با یافته های فتحی

 بیشتر تفسیر و توضیح به ذیل در ارزیابی کرده همخوانی دارد. که متوسط را در سطح بزرگساالن

 .شد خواهد مالک های بررسی شده؛ پرداخته

 وجود کلی هدفهای گروه آموزشی های دوره برای چند هر که گفت توان می ها یافته این تبیین در

 گذشت با و نشده تصریح گروه توسط هدفها این. نیستند شده تصریح و پذیر اندازه هدفها این اما دارد

 در روز علمی تحوالت و جامعه نیازهای با متناسب کامال گروه. باشد می ضروری آنها بازنگری زمان

 را افزایی دانش و بازآموزی های دوره ندرت به و نکرده اقدامی جدید، آموزشی های دوره هارائ جهت

 دارای گروه که آنجا از بنابراین. است کرده ه ارائه رشته علوم تربیتی کارشناسان نیازهای با متناسب

 دنبو کاربردی غیر جمله از ،است رو به رو مشکالتی و مسائل با باشد نمی روشنی انداز چشم

 ها، بخشنامه و ها نامه آیین خصوص در علمی هیات اعضای به رسانی اطالع عدم درسی، های برنامه

 با درسی های برنامه کافی تناسب عدم گروه، به شده داده اختصاص مالی منابع و بودجه بودن ناکافی

 در را یادگیری در آنها انگیزش و دانشجویان رضایت میزان بودن پایین که گروه تجهیزات و امکانات

 مقررات درسی، برنامه محتوای ارزیابی از آماری جامعه رضایت عدم همچنین. داشت خواهد پی

 در که سازد می وادار ترم پایان آزمون به بیشتر دادن اهمیت به را اساتید ای گونه به موجود آموزشی

 نظر به ضروری امری ارزشیابی نوین های روش به توجه با مقررات این در نظر تجدید لزوم، صورت

 انسانی نیروی خصوص در بایستی گروه:گردد می پیشنهاد موجود شرایط بهبود جهت. رسد می

 و مشارکت با را  گروه  توسعه نیازهای و نماید سنجی نیاز مرتب طور به خود کالبدی منابع و متخصص

. آورد عمل به را ها آن  به دستیابی جهت در الزم پی گیریهای و نموده مشخص علمی هیأت اعضای نظر

 تدوین را گروه مدت میان و مدت کوتاه های هدف علمی هیأت اعضای سایر همکاری با گروه مدیر

 جهت رسانی اطالع سیستم و ها هدف تحقق میزان ارزیابی جهت را الزم ساز وکار همچنین و نماید

 هدف های به بخشیدن ققتح آموزشی نظام هر وجودی دلیل زیرا. شود تدوین گروه به اهداف تحقق

 در و صحیح های فعالیت و حرکت امکان نشوند تحلیل درستی به نظر مورد هدف های اگر است آن

 . بود خواهد ممکن غیر نظام درون در آموزشی های هدف تحقق نهایت

 و تهیه رشته علوم تربیتی، برای تخصصی دروس در بخصوص مجرب و متخصص علمی هیات جذب

 تواند می. شود اصالح یاری استاد سمت و باالتر مراتب به اعضا تحرک و تشویق ای بر الزاماتی تدارک

 یا و موجود علمی هیأت اعضای برای تحصیل ادامه امکان برای مناسب هایی فرصت ایجاد طریق از
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 در اجرایی کار ساز و همچنین. پذیرد صورت رشته دروس با مرتبط جدید علمی هیأت اعضای جذب

رشته علوم  خاص ماهیت به توجه باآنها  ترفیع چگونگی و علمی هیأت اعضای وضعیت ارزیابی جهت

 گروه به پژوهشی و آموزشی تجهیزات و وسایل تأمین برای کافی بودجه. گردد تربیتی تدوین

 هر ازای به گروه آموزشی فضاهای سرانه افزایش جهت در مناسب کار ساز و و شود داده اختصاص

 به. یابد  افزایش عضو هر ازای به علمی هیأت اعضای کار اتاق فضای سرانه و گیرد صورت دانشجو

 علمی هیأت های نیاز با متناسب را کتابخانه و ای رایانه خدمات و امکانات که شود می پشنهاد دانشگاه

 مجدد بازبینی منظور به گروه در درسی برنامه گذاری سیاست کمیته تشکیل. کند تهیه دانشجویان و

 مهارت و دانش بردن باال برای هایی و کارگاه تشکیل نیاز با مطابق ها سرفصل تعدیل و درسی مهبرنا

 خود تدریس مورد منابع در علمی هیأت اعضای نظر تجدید تخصصی، رشته زمینه در آموختگان دانش

 و افصل ه سر تدوین در علمی هیأت اعضاینظریات  از استفاده دانشجویان، به جدید منابع ارائه و

 آخرین با سرفصلها محتوای انطباق رشته، این در دانشجویان نیاز رفع منظور به دروس محتوای

 تجهیزات تناسب خود کالبدی منابع بهبود طریق از نماید تالش گروه جامعه، نیاز و علمی های پیشرفت

 نگیان ارتباطفره دانشگاه و پردیس گروه، دهد، افزایش آن آموزشی های دوره با را گروه امکانات و

 های برنامه در تغییر برای گروه در ای کمیته و برقرار خارجی و داخلی دیگر های دانشگاه با بیشتری

 صورت به همچنین دهد تشکیل علمی جهان و روز تحوالت با متناسب دروس ها سرفصل و درسی

 گروه توسط انشجویاند و جامعه نیاز اساس بر بازآموزی جدید های دوره و ها برنامه منظم و ای دوره

دارند نیز  کاربردی حالت بیشتر که درسی جدید واحدهای ارائه مورد در گیری تصمیم شود تدوین

 مورد توجه قرار گیرد.

 استمرار و استقرار دانشگاهی، نظام توسعه و کیفیت بهبود ارتقای در درونی ارزیابی اهمیت به توجه با

 اعضای جانبه همه همکاری مهم، امر این انجام ناگزیر و ستا ضروری دانشگاه در درونی ارزیابی نظام

 که هایی مالک ارتقای و حفظ جهت گردد می پیشنهاد لذا. کند می طلب را دانشگاه علمی هیات

 برنامه بوده نامطلوب یا و مطلوب نسبتاً که هایی مالک بهبود برای و نموده تالش دارد، مطلوبی وضعیت

  .دهد انجام مطلوب سطح به اآنه ارتقای جهت مدونی ریزی

 منابع:
 آموزش درسی مورد دانشگاهی درسی برنامه کیفیت ارزشیابی ،1986، اجارگاه، و کورش فتحی -[ 1]

 .1986 تابستان ،4 شماره اول، سال درسی، برنامه مطالعات نامه فصل بزرگساالن،

 .زمین ایران انشارات تهران، وم،س چاپ درسی، ریزی برنامه اصول ،1981 ، اجارگاه، و کورش فتحی –[ 2]

 [9] - Wolf P. and  Hill A. and Evers F., 2226, Hand book for Curriculum Assessment 
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 ی علوم تربیتی، شناسی کارورزی رشته آسیب

 در دانشگاه فرهنگیان مشهد 

 
 4422کد مقاله: 

 زهره مشکی باف مقدم

 سیده مهسا محمودزاده

 فیض آّبادی فاطمه رزمیان
 چکیده 

یار، معلم راهنما و  معلم مثلث گیری معلم فکور با تأکید بر اهمیت و ضرورت کارورزی و تأثیر شکل

در  .توان کارورزی را عظیم ترین پروژه دانشگاه فرهنگیان نامید در واقع می میسر است، استاد راهنما

ی  ایم. جامعه پرداخته معلم فکور د بر تربیتشیوه اجرا کارورزی نوین با تأکی شناسی به آسیب این مقاله

استاد راهنما کارورزی  91 پسر(، 44دختر،  62ی علوم تربیتی ) نفر دانشجویان رشته 116آماری پژوهش 

 گیری دهند. روش نمونه تشکیل می 34-39 های هاشمی نژاد و بهشتی مشهد در سال تحصیلی در پردیس

و ابزار تحقیق،  به روش پیمایشی بود. تحقیق از نوع توصیفی نمونه با حجم متناسب ای طبقه -تصادفی

باخ  پرسشنامه محقق ساخته،که روایی پرسشنامه از طریق تحلیل محتوا و اعتبار آن از طریق آلفای کرون

 وتحلیل تجزیه spss افزار استنباطی و نرم و توصیفی آمار های شاخص ها با استفاده از آمد. داده دست به

دهد.   رورزی تفاوت معناداری را نشان نماستادان و دانشجویان در ارزیابی کانظریات ج بین نتای گردید.

اکثر دانشجویان و اساتید بر این باورند که کارورزی تا حدودی به شکل کنونی مطلوب بوده و  نزدیک 

مؤثراست.  اساتید و دانشجویان معتقدند معلم راهنما تا حدودی در بهبود عملکرد کارورز به نیمی از

تدریس مثبت ارزیابی  یار را تا حدودی مؤثر بر روند معلم همچنین نیمی از اساتید و دانشجویان حضور

معلم فکور،  نگاری تا حدودی به تربیت نویسی، مسئله یابی و واقعه ی گزارش شیوه کرده و بر این باورند

ها در عمل است،  فاده از نظریهنیاز است کند. آنان متفق القولند کارورزی تا حدودی پیش کمک می

که اکثر اساتید بر این باورند: مشاهده دانشجویان کارورز دوره حاضر، کامالً با  تأمل آن ی قابل نکته

 های پیشین تفاوت بهینه دارند. دوره

 ، علوم تربیتی26کارورزی معلم فکور، کلیدی: واژه های

                                                 

26 training 
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 مقدمه .4

برای ارتقا  درواقع .بر کسی پوشیده نیستپرورش و امروزه ضرورت، فوریت و نیز اعجاز آموزش

کیفیت جامعه باید نظام آموزشی ارتقا یابد و ارتقا نظام آموزشی به ارتقا کیفیت دانشگاه فرهنگیان 

گوناگون آن، خواهیم دید که  یها نظام تربیتی و مطالعه عناصر و مؤلفه با نگاهی بهمنوط است. 

ی این معلم، کلید پرورش توانمندساز آنکه حال؛ است« علمم»و ممتازترین مؤلفه آن  نیتر شاخص

در عصر بنابراین  .(1984زمستان  . علی.)رئوف [19] توانایی در نونهاالن، کودکان و نوجوان است.

« کارگزار فکور»عنوان عامل یا  پرشتاب تحوالت امروزی، معلم باید در فرایند آموزش و تدریس به

اید از توان و شایستگی ایجاد، تقویت عزم، اهتمام، رغبت و انگیزه یادگیری ظاهر شود. بر این مبنا، وی ب

 .(1939 یورشهر ،مشفق آرانی. بهمن) [1]در دانش آموزان برخوردار باشد 

 ست.ا عمل و نظریه میان پیوند برای یا فلسفه نیازمند ،یا حرفه فعالیت یک ۀمنزل به معلمی شغل 

 مطالعه برای دانشجویان برای ییها فرصتجهت ایجاد  را در رسمی تمهیداتی کارورزی آنکهحال 

 یک گروه نظر تحتی و علم برنامۀ یک در قالب دانشگاه از محیط خارج شغلی عالیق تجربه

 .آورد یمفراهم  دانشگاهی

ی ها سالدهد که گسترش مدارس خصوصی و دولتی بین  یمدر ایران نیز اسناد سوابق این برنامه نشان  

معلمان برای مقاطع تحصیلی گوناگون و ایجاد و گسترش  یتتربو مسائلی چون  1989 تا 1228

توجه به  با برنامه ریزان آموزشی کشور را برانگیخته است. توجه ی برای آنان،بازآموزی ها کالس

نخستین ، 1932ماه  ید یس دانشگاه فرهنگیان درتأسمصوبه شورای عالی انقالب فرهنگی مبنی بر 

ی پیشین ها دورهانجام شد که این برنامه در مقایسه با  1939ری کارورزی در سال ی برگزا دوره

داد تا نور بیفشاند و دانش و  معلم دیروز خودسوزانی پرورش می تربیتیری دارد؛ گ چشمی ها تفاوت

دهد که  معلم امروز خودباورانی پرورش می اطالعات را به کاسه مغز دانش آموزان فروریزند و تربیت

زمستان  . علی.رئوف)[ 7] های نو فراهم آورند. توانند بستر تالش در زندگی و با زندگی را به نسل می

تالش توأم با خالقیت و بنابراین  ،معلم است عطف تربیتۀ نقطی توان ادعا کرد کارورز می .(1984

دان یم ایه مانند مینی کارورزی ر اجرایکه بر مس پشتکار برای پشت سر گذاشتن موانع ریزودرشتی

استادان، مدرسان و مسئولینی ۀ سنگین و البته برازند ،و یک انتظار جدیکند،  د مییجنگ آن را تهد

 (39. پاییز محمود مهرمحمدی، دکتر [ )12. ]اند را پذیرفتهی ر و دشواریت خطین مسئولیاست که چن
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 لذا است، محور گیشایست فرهنگیان دانشگاه جدید در درسی های برنامه طراحی رویکرد ازآنجاکه

 و درسی های برنامه کانونی عنوان نقطۀ به بلکه دروس، سایر کنار در درس یک عنوان نه به کارورزی

 .است شده گرفته نظر در دانشجویان سوی از شده کسب ای حرفه های ارزیابی شایستگی برای مبنایی

بدیل  بی های موقعیت با یاروییرو برای را دانشجویان باید بتواند کارورزی برنامۀ نگاهی، چنین در

 و تصمیمات صرف، مجری یک نه و معلم فکور یک عنوان به که ای گونه به نماید؛ آماده تدریس

 موقعیت خصوص مداوم در طور به تدریس، ای حرفه دانش و پژوهشی های برنده یافته کار هب حتی

دارد  او روی پیش مسئلۀ که ابعادی به توجه با را محتمل مختلف و تصمیمات و بیندیشند خود

 تصمیم منفی و مثبت اثرات باالخره و گزینه زده بهترین انتخاب به دست داده، قرار واکاوی مورد

 .دهند ارزیابی قرار مورد را

 ارزیابی باالخره و اتخاذشده های حل راه ارزیابی شناسی، مسئله موقعیت، مطالعۀ درگرو امر این

 (39زمستان  [ ) احمدی،آمنه.2است. ] های واقعی موقعیت در شده گزیدهبر تصمیم یا گزینه بر آثارمترتب

شناسی کارورزی نوین دانشگاه فرهنگیان است، تاکنون اجرانشده و  مقاله حاضر درصدد آسیب

شود و فرصت مغتنمی  نوعی ارزیابی ضمن کار محسوب می درواقع نتایج تحقیق فوق، خروجی ندارد.

و نقاط ضعف را شناسایی و درصدد پیدا  ند تا نقاط قوت طرح را تثبیتک را برای متصدیان فراهم می

 کرد راهکارهای مناسب باشند.

 . بیان مسئله3

یان که فرهنگکارورزی نوین با افق بلندی که برای اولین بار در سطح گسترده و توسط دانشگاه نوپا 

یرانی تعریف گشته است و اثر به عنوان یک برند نوین ا کشور است، وپرورش آموزشبر نظام  اثرگذار

خواهد گذاشت،ضرورت این امر که  وپرورش آموزش امی که بر تنه اصلی جامعه یعنی نظبلندمدت

شناسی و تثبیت یا تعدیل روش قرار گیرد را توجیه می کند. این طرح  یبآس موردمستمراً بایستی 

، نور امیدی در دل متولیان روشن کرده کند و در مرحله طرح یمبینی  یشپهای بلند پروازانه ایی را  یدها

است. بایستی دید که در مرحله اجرا چقدر با اهداف طرح همسان خواهد بود. در این تحقیق بر آنیم تا 

 ، مسیر رسیدن به اهداف را پی گیری کنیم.اجرا ضمن درشناسی  یبآسبا 

 یف نظری کارورزی:تعر 3-4

شود که جریان آمادگی  ای اطالق می یافته و سازمان های کاربردی تمرین معلمی به سلسله فعالیت 

کاربردی حرفه  -های علمی ی اجرای فعالیت های نظری به مرحله معلمان را از دوره آگاهی –دانشجو 

 سازد. معلمی تسهیل و ممکن می
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های تعلیم و تربیت در جریان  کاربرد عملی اصول و تئوری کارورزی یا تدریس عملی عبارت است از:

جلیل. -های عملی تدریس و اخذ کفایت و شایستگی معلمی.) بهارستان منظور کسب مهارت به ،زشآمو

1966) 

های متعدد و مکرر برای  معلم، عملی کردن مطالب نظری همراه با تمرین درواقع کارورزی در تربیت

 (1971رئوف، علی،) [6] های عملی تدریس است رسیدن به مهارت

 یتعریف عملیاتی کارورز 3-3

دانشجویان ترم چهارم دانشگاه فرهنگیان، ملزم به گذراندن درس دو واحدی کارورزی که معادل هشت 

باشند. در این دوره از  شده است، می بینی ساعت کار دانشجویی در فضایی متناسب با اهداف پیش

و ضمن  های یادگیری قرارگرفته با دقت مشاهده کنند رود تا در معرض فرصت دانشجویان انتظار می

 گیری و فرصت سازی نماید. تصمیم ی موقعیت یادگیری، استفاده از توان دانشی، مطالعه

  معلم یترویکردهای مختلف در ترب 3-2

کشورهای مختلف به کار گرفته  معلم یتترب های یزیر سه رویکرد و روش کلی در برنامه یطورکل به

 (1939 یورشهر ،،مشفق آرانی بهمن) .شود یم

 اند از: ا به ترتیب پیدایش تاریخی عبارتاین الگوه

 27الگوی مهارتی •

 28الگوی علم کاربردی •

 23الگوی فکورانه •

مشاهدات  ،الگوی اصلی توسعه و آموزش حرفه معلمی است، امروزه در دنیامطابق الگوی فکورانه که 

ها بهره ببرد.  شکل بگیرند تا دانشجو معلم به بهترین شکل از آن یافته سازمان های یشیباید حول بازاند

« کارگزار فکور»عنوان عامل یا  معلم باید در فرایند آموزش و تدریس بهید دارد که تأکین الگو بر این ا

عنوان  را به« تفکر در حین عمل»، دارای خصوصیاتی است که ورز یشهیا اند "معلم فکور "ظاهر شود 

فکور بر  معلم یتترب دانشگاه فرهنگیان، یپیشنهاد هدر برنام یجه،درنت .پذیرفته است یا یک هنجار حرفه

معلمان  های ییرشد تواناتأکید شده است که انجام دادن کارورزی و تأمل بر عمل  ،یادگیری از طریق

 تأمل در اعمال و افکار خودشان مدنظر قرار دهد. ینهرا درزم

                                                 

27 Skill pattern 

28 Applied Science pattern  

23 Wise pattern 
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 و ارائه تحقیق: روش 3-2
سنجش  باهدفادی و انجام پژوهش پیمایشی ی اسن مطالعهی پژوهشی این مقاله از طریق ها داده 

 116استاد راهنما و  91پرسشنامه بیش از  پر کردنی شد. برای آور جمعمعلم فکور  یت تربموفقیت طرح 

. ابتدا دانشگاه 92است آمده دست بهدانشجو دختر و پسر رشته علوم تربیتی پردیس هاشمی نژاد و بهشتی 

قرار گرفت.  موردمطالعهم از کل دانشگاه فرهنگیان کشور خرده سیست یک عنوان بهفرهنگیان مشهد 

 شناسی شد. یبآستجمیع و در انتها نظریات 

 آماری و جامعه نمونه جامعه 3-2-4

های هاشمی نژاد و بهشتی  یسپردجامعه آماری این مقاله، دانشگاه فرهنگیان ایران است که  

 .اند قرارگرفتهی موردبررسنمونه  عنوان بهمشهد 

 ابزار گردآوری اطالعات 3 -3-2

است،  ها دادهی آور جمعکه دارای مقیاس لیکرتی برای  سؤال 6ی با ا پرسشنامهدر این مقاله، از 

 برای92کرون باخ  آلفای روشاستاد تایید گردید و از  7این پرسشنامه توسط  91است.روایی شده استفاده

محاسبه گردید که نشان از  3/2 یبیتقر طور بهاستفاده شد که این مقدار پرسشنامه  99پایایی تعیین

صورت  spss افزار نرمی تجمیع شده از طریق ها دادهین تحلیل همچن .هستبودن پرسشنامه  اعتماد قابل

 گرفت.

 

 

 

 

 

 پایایی پرسشنامه 4-3نمودار 

                                                 
حذف  هشاین بخش از پژو ،ها پرسشنامهنرسیدن تعداد  حدنصابرا پر نکردند و به دلیل به  ها پرسشنامهمعلمین راهنما  در انجام این پژوهش، تعدادی از 92

 گردید.

91 validity 

92 Alpha kronbach 

99 Reliability 
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 ی دموگرافی استادانها دادهتحلیل  3-2-2
 

 جمیعی اساتید بهشتی و هاشمی نژادتحلیل دموگرافی ت 2-2جدول 

 

 

 تحلیل نتایج استادان پردیس بهشتی

اساتید دانشگاه فرهنگیان پردیس شهید  %99/48ی پرسشنامه:ها دادهاز  آمده دست بهمطابق اطالعات 

% از اساتید 42بهشتی از شیوه کنونی اجرای کارورزی رضایت ندارند.همچنین نتایج بیانگر آن است که 

% از آنان به 66/41هستند و  مؤثردند که معلم راهنما تا حدودی در بهبود عملکرد کارورز بهشتی معتق

 معتقدند. کامالًی کارورز ور بهرهمعلم راهنما در افزایش  مؤثرنقش 

یر تأثکارورز بر روند تدریس معلم راهنما  -این باورند که حضور دانشجو  راهنمابر% از استادان 41/ 66

بر روند  اصالً% اساتید نیز معتقدند که حضور کارورز تا حدودی و حتی 66/16حال  یندرع مثبت دارد.

 مسئلهیسی، نو گزارشاز اساتید بر این باورند که شیوه  %99/99یرگذار نیست.تأثتدریس معلم راهنما 

از  %66/16کند. همچنین  یمکمک  "معلم فکور "کم و تا حدودی به تربیت   94ی نگار واقعهو 94یابی 

توانایی  کامالًکه این شیوه  اند گمانو همین تعداد بر این  اصالًیسی نو گزارشان معتقدند این شیوه آن

نیاز استفاده از  یشپ% از اساتید بر این عقیده هستند که کارورزی 99/48را دارد. "معلم فکور"تربیت 

تفاوت معناداری بین کارورزان % از اساتید راهنما، 66/66در انتها  ؛ وکند یمها در عمل را فراهم  یهنظر

 کنند. یمکنونی با پیشین احساس 

اند که  % استادان بر این عقیده بوده66/66 در ادامه، طبق نظرسنجی از اساتید پردیس هاشمی نژاد:

اکثریت اساتید تأثیر معلم راهنمابر کارورز را مورد  کارورزی به شکل حاضر تا حدودی مطلوب هست.

                                                 

94 Problem Troubleshooting 

94 Logging 

 سابقه پذیرش کارورز رشته تحصیلی سال(خدمت )سابقه  نوع همکاری میزان تحصیالت
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و کامالً % 12/42ی تا حدودی  اما تعداد کسانی که میزان این تأثیر را دو گزینهدهند  تائید قرار می

 -اکثریت با تأثیر مثبت حضور دانشجو اند تفاوت چندانی با یکدیگر ندارد. % انتخاب کرده96/47

 % و کامال44/44ً حدودی های انتخابی تا اند، اما گزینه کارورز بر روند تدریس معلمان موافق بوده

کند، به تعداد برابری از سوی اساتید مورد انتخاب قرارگرفته  % که میزان این تأثیر را روشن می44/44

نویسی،  های گزارش اند که شیوه % از اساتید خانم بر این عقیده بوده79,68آمده  دست طبق آمار به است.

 کند. معلم فکور کمک می نگاری به تربیت مسئله یابی و واقعه
 

 تادان پردیس هاشمی نژادتحلیل نتایج اس

ها در عمل را  نیاز استفاده از نظریه تواند پیش اند که کارورزی می اکثریت اساتید هاشمی نژاد معتقد بوده

به یک اندازه از  %96/47 % و کامال96/47ًحدودی  های تا معلم فراهم کند اما گزینه ی تربیت در عرصه

% از اساتید 76,47توان به این نتیجه رسید که  ار میسوی اساتید موردتوجه قرارگرفته است. طبق آم

 کنند. ای را احساس می مالحظه های کنونی تفاوت قابل های پیشین کارورزی و دوره خانم بین دوره

 
 
 

 

 
 درصد تجمیعی پاسخگویی 2-3نمودار 

 

 تحلیل پرسشنامه دانشجویان پسر در پردیس بهشتی: 2-2-2
% از دانشجویان پسر اجرای کارورزی به شکل حاضر را تا حدودی 64,81آمده،  دست طبق نتایج به 

% از دانشجویان پسر تأثیر مثبت 44,44اند. % با اجرای این شیوه مخالف بوده7,41اند و تنها  مؤثر دانسته

آمده،  دست های آماری به اند مطابق داده معلم راهنمابر بهبود عملکرد کارورز را تا حدودی دانسته

کارورز تأثیر مثبتی بر روند تدریس  -اند که حضور دانشجو  انشجویان پسر معتقد بوده% از د97,24

کارورز بر روند  –% افراد، نظری مبنی بر عدم تأثیر حضور دانشجو 9,72معلمان گذاشته است و فقط 

 اند. تدریس معلم داشته

یابی و  نویسی، مسئله شی گزار اند که شیوه از دانشجویان پسر بر این عقیده بوده %46,92همچنین 

% از دانشجویان پسر، معتقد 4,44معلم فکور تأثیرگذار است. فقط  نگاری تا حدودی بر تربیت واقعه
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کند و  معلم فراهم نمی ی تربیت ها در عمل را در عرصه نیاز استفاده از نظریه اند که کارورزی پیش بوده

 اند. % این تأثیر را تا حدودی دانسته44,46
 

 حلیل پرسشنامه دانشجویان دختر در پردیس هاشمی نژاد:ت 3-4-4

حدودی مطلوب  % از دانشجویان دختر شکل حاضر کارورزی را تا62,32آمده،  دست طبق آمار به

همچنین حدود نیمی از دانشجویان دختر تأثیر معلم راهنما را بر بهبود عملکرد کارورز مورد  اند. دانسته

آمده به این  دست طبق آمار به اند. % تا حدودی بر این تأثیر اذعان داشته46,77 اند درواقع تائید قرار داده

کارورز، بر روند تدریس معلم  –رسیم که تعداد دانشجویان دختری که تأثیر حضور دانشجو  نتیجه می

 دهد. اند، تقریبا اعداد برابری را نشان می % مثبت دانسته98,71 حدودی و تا% 97,12را به میزان کم 

% از دانشجویان دختر معتقد 98,71توان این ادعا را کرد که  آمده، می دست ر ادامه، با استناد به آمار بهد

و  معلم فکور تأثیر دارد. نگاری تا حدودی در تربیت نویسی، مسئله یابی و واقعه ی گزارش اند شیوه بوده

نیاز استفاده از  پیش تا حدودیاندکه کارورزی  % از دانشجویان بر این عقیده بوده42,92در انتها، 

 .کند معلم فراهم می ی تربیت ها در عمل را در عرصه نظریه

 

 

 
 

 

 پاسخگویی دانشجویان درصد تجمیعی 2-3نمودار 
 

 نتیجه تجمیعی کل:

% دانشجویان و اساتید بر این باورند که 61,64آید،  برمی ی تجمیع شدهها دادهدر انتها آنچه از  

اساتید و دانشجویان معتقدند % 44,48همچنین  به شکل کنونی مطلوب هست.کارورزی تا حدودی 

% اساتید 94,62آمده،  دست طبق آمار به معلم راهنما تا حدودی در بهبود عملکرد کارورز مؤثر است. بر

کارورز تا حدودی تأثیر مثبت بر روند تدریس معلمان  -و دانشجویان بر این باورند که حضور دانشجو

نگاری  نویسی، مسئله یابی و واقعه ی گزارش ی اساتید و دانشجویان، شیوه % از مجموعه98,77.گذارد می

 کند. معلم فکور کمک می تا حدودی به تربیت

های پرسشنامه استادان و دانشجویان بهشتی و هاشمی نژاد تفاوت نظر  های بعضی از سؤال بین نتایج پاسخ

آید  ها، این تحلیل به نظر می نیست. پس از بررسی دادهکمی وجود دارد. ولی این تفاوت معنادار 
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ها در عمل را  نیاز استفاده از نظریه ی اساتید و کارورزان معتقدند که کارورزی تا حدودی پیش مجموعه

تأمل آن است که  در ارتباط با سؤال مخصوص اساتید، نکته قابل کند. معلم فراهم می در عرصه تربیت

های پیشین تفاوت  ین باورند که دانشجویان کارورز دوره حاضر، کامالً با دوره% از اساتید بر ا72,41

 کنند. می

 ها یشنهادپگیری و  یجهنت 2

یوه اجرایی آن ش، بیش از نیمی از اساتید راهنما، از طرح نوین کارورزی و آمده دست بهبر اساس آمار  

تواند بر عملکرد دانشجویان و اساتید  یمبه شکل کنونی رضایت دارند، ولی این میزان کافی نبوده و 

ی توجیهی و ها کالسشود قبل از آغاز دوره جدید کارورزی،  یمیر بگذارد. لذا پیشنهاد تأثتواما 

آموزشی برای اساتید برگزار گردد همچنین دانشجویان برای اجرای مرحله بعدی طرح توجیه گردند و 

فراهم گردد. از مجموع  ها آنمداخله پویای  و شرایط شده طرحیر درگدر نهایت معلمان راهنما 

شویم که اکثر  یمشده از اساتید راهنما پیرامون این موضوع، به این نتیجه نزدیک  یآور جمعها  یشنهادپ

ی در اجرا وجود دارد. موارد زیر برای تدبر بیشتر ا عمدهاما اشکاالت  اند موافقاستادان با اصل طرح 

 انتخاب گشته است:

دروس  ارائهی اهداف کارورزی با توانایی و دانش نظری دانشجویان و رعایت زسا متناسب -
فنون تدریس و روش تدریس دروس  ینهدرزمی دانشجویان ها آموختهنیاز و تکمیل  یشپ

 مرتبط، قبل از ورود به کارورزی

 دقت در انتخاب مدارس هدف -

 آغاز دوره کارورزی ی توجیهی پیش ازها کالسن راهنما و برگزاری ادقت در گزینش معلم -

 ید بر تمام جزییاتتأکانتخاب روند فعال و کامل تبدیل دانشجو به معلم فکور با  -

 ی اهداف پیش روساز شفافاساتید راهنما و  تر کاملیه توج -

 رسیدگی بهتر منظور بهکارورز برای هر استاد راهنما -کاهش تعداد دانشجو -

 ر و همچنین با معلمین راهنماارتباط و تعامل بیشتر اساتید راهنما با یکدیگ -
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رویکردهای ارزیابی در ارتقای کیفیت 

 عملکرد آموزش عالی
 

 

 4422کد مقاله: 
 فاطمه قناعتیان جهرمی

   رورش شیرازپمدرس دانشگاه فرهنگیان ودبیر اموزش و  
Email:ghanaatian_,10@yahoo.com 

 سید محمد مهدی محمدی
دبیر آموزش و پرورش شهر تهران و کارشناس ارشد تاریخ 

 وفلسفه تعلیم و تربیت
Email:Mehdi.mohammadi11@yahoo.com 

 علی قناعتیان جهرمی
 دانشجوی دکتری علوم تحقیقات تهران

gmail:aghanaatian@gmail.com 

 چکیده

نظام آموزش عالی به عنوان نظامی پیشرو و تعیین کنندۀ خط مشی قادر است زمینه توسعه در ابعاد اجتماعی، 

ها را تحت تأثیر قرار دهد.  آگاهی از میزان تحقق اهداف  فرهنگی و انسانی را فراهم آورد و سایر حوزه

ارهای الزم و اساسی است که ها و نقاط قوت )وضعیت موجود( از ابز آموزش عالی و اطالع از نارسائی

ریزان آموزش عالی را در جهت بهبود روشها و نیل به اهداف و  گیران، سیاستگذاران و برنامه میتواند تصمیم

دانشگاه ها از جمله مهمترین نهادهایی هستند که جوامع جهت رشد و توسعه به  افزایش بازدهی یاری نماید.

و بهبود کیفیت در آنها الزامی است .الزمه پویایی و رشد در آموزش  آنها نیاز دارند و شفافیت ، پاسخ گویی

ساز  نیز و عالی آموزش اجتماعی بازده افزایش برای روشی ارزشیابی. عالی نظارت و ارزشیابی است

 نفعان، ذی به رسانی اطالع عمومی، پاسخگویی اعتبارات، عقالنی تخصیص صالحیت، برای تایید وکاری

 نظام های فعالیت گستردگی به توجه با و اند کرده قلمداد بهبود مستمر و اهداف تحقق از اطمینان

 فراهم در موثری نقش تواند می آموزشی های سازمان و خدمات کارکنان ها، برنامه ارزیابی آموزشی،

هدف اصلی ارزیابی عملکرد، دستیابی به اطالعات صحیح و دقیق .باشد داشته آموزشی کیفیت آوردن

از فواید این اطالعات می توان تسریع در فرایند تصمیم گیری از طریق نشان  .ملکرد کارکنان استدرباره ع

دادن نقاط قوت و ضعف و روند عملیات مختلف؛ پاسخگو بودن مسئوالن؛ افزایش احساس همبستگی و 

های اصالحی؛ وفاداری؛ افزایش قدرت رهبری مدیران؛ ارتباط بهتر بین مدیران و کارکنان؛ شناسایی دیدگاه

 جهت دار شدن برنامه های آموزشی را ذکر نمود.

 ارزیابی ، کیفیت عملکرد، آموزش عالی کلیدی : واژه های
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 تعیین رابطه بین تدریس اقتضایی با کیفیت نظام تدریس ادراک شده

 به منظورارائه یک مدل مناسب  
 

 4452کد مقاله: 
 حسین نظری

 nazari1331@yahoo.comمدرس دانشگاه فرهنگیان اصفهان 
 ابراهیم میرشاه جعفری 

 استاد دانشكده علوم تربیتی و راوانشناسی دانشگاه اصفهان
 شهین نظری

کارشناس زیست شناسی ، شاغل در آموزش و پرورش ناحیه یک اصفهان 
nazari1331@yahoo.com 
 فرهاد شفیع پور مطلق

 farhad-shafiepoor@yahoo.com استادیار گروه علوم تربیتی دانشگاه آزاد واحد محالت
 

 

 چکیده
 بوده است. با کیفیت نظام تدریس ادراک شده، هدف پژوهش حاضر، تعیین رابطه بین تدریس اقتضایی

ه آماری پژوهش را کلیه دبیران مدارس روش تحقیق حاضر، توصیفی از نوع همبستگی بوده است. جامع
دوره متوسطه شهر اصفهان تشکیل داده اند. روش نمونه گیری، خوشه ای چند مرحله ای بوده که بطور 

نفر  برای پژوهش انتخاب شدند.  922آموزش و پرورش  شهر اصفهان تعداد   4و  9، 2تصادفی از بین نواحی 
انه ای و میدانی استفاده شده است. ابزار پژوهش مشتمل بر سه برای جمع آوری اطالعات از دو روش کتابخ

. پرسشنامه محقق ساخته 2( α=39/2 . پرسشنامه محقق ساخته تدریس اقتضایی)1دسته بودند که عبارتند از: 
(. برای α=87/2پرسشنامه محقق ساخته انگیزه یادگیری). 9و ( α=31/2کیفیت نظام تدریس ادراک شده)

برای تجزیه و تحلیل اطالعات  شنامه ها به لحاظ محتوا از نظر متخصصان استفاده شده است.تأمین روایی پرس
از روش همبستگی پیرسون و مدل معادله ساختاری استفاده بعمل آمده است. بطور کلی نتایج پژوهش نشان 

معناداری  داد، بین تدریس اقتضایی)ساختار، عملکرد، ماهیت( با کیفیت نظام تدریس ادراک شده، رابطه
وجود دارد. نیز یافته های پژوهش نشان داد انگیزه یادگیری، رابطه بین تدریس اقتضایی)ساختار، عملکرد، 

 ،ماهیت(  با کیفیت نظام تدریس ادراک شده را میانجی گری می کند. همچنین نتایج نشان داد

218/2=RMSEA، 293/2= RMR،34/2=GFI،232/2=AGFI ،22427/2=P(value) 2= df،48/ 91=
2

 

 بوده و بیانگر این است که مدل مورد مطالعه از برازش نسبتاً مطلوبی برخوردار بوده است.

 تدریس اقتضایی ، کیفیت نظام تدریس ادراک شده، انگیزه یادگیری: کلید واژه ها

mailto:nazari1387@yahoo.com
mailto:nazari1387@yahoo.com
mailto:nazari1387@yahoo.com
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 مقدمه

هدف  در کالس اجراء می شود و دریس فرایند پیچیده وازقبل برنامه ریزی شده ای است که توسط معلمت

 )کمپل و همکاران، باشد مطالب یادگرفتنی می ذهنی یادگیرنده با تعامل عینی و اش ایجاد درگیری و عمده

(.کارآمدی نظام تدریس، مستلزم کیفیت بخشی به آن است. کیفیت تدریس در پی ایجاد تغییرات همه 2224

(.کیفیت آموزش و 1982ران پدیدار می شود)پرداختچی،حرکتی در فراگی-جانبه شناختی، عاطفی و روانی

(.کیفیت در آموزش و پرورش متضمن 2221پرورش را معادل اثربخشی دانسته اند)اندرسون،

سرزندگی،تحرک، و تغییر درون دادهای قابل تغییر دانش آموزان، معلمان و مدیران است و به انگیزه طرفین 

(. کیفیت بخشی 1986یک کوشش مشترک وابسته است)عندلیب،یادگیری برای نیل به تعالی در -یاددهی

کند. برای داشتن تدریس اثربخش  مستلزم توجه معلم به شرایط و موقعیتی است که در آن تدریس می

 ،(2212وکارآمد باید بر حسب مقتضیات موجود نظام آموزشی عمل کرد. بنا به نظر دولین و سمرویکا)

های آن است که انجام  تدریس و پیچیدگی زمینه و بافت وجه به نیازهایرویکرد اقتضایی در نظام تدریس ت

نماید،که یکی از مؤلفه های آن عملکرد تدریس است.  می بینی پیش غیرقابل را تدریس های فعالیت

ساختار تدریس ازویژگی های دیگر تدریس اقتضایی است. تدریس اقتضایی، موجب انگیزه یادگیری در 

 .دانش آموزان می شود

 

 چارچوب نظری تحقیق

( معتقد است اگر ساختار تدریس دارای انعطاف پذیری باال بوده و به مشکالت، به عنوان 2222بوسکیست)

 ،(2224پیشرفت وکسب نتایج ارزنده، و به اعتقاد گیست)و  فرصت های یادگیری نگریسته شود منجربه رشد

( موجب انسجام 1931به نظر ترک زاده و محترم) انگیزه و اعتماد به نفس فراگیران؛موجب تشویق، افزایش 

( مطلوبیت جوّ آموزشی و کالسی و به نظر الهی و 1931به عقیده امین ) ؛بیشتر سرمایه های اجتماعی

( 2211بنا به نظر پاریس و همکاران) ( موجب ارتقای دستاوردهای تحصیلی فراگیران است.1931همکاران)

( براین عقیده است که تدریس روشی 1387یم وآموختن است و دال )تدریس، دانشی فراتراز انتقال مفاه

متکی به عمل هنرمندانه ای است که هر آموزش دهنده ای باید در خود قابلیت کشف روشهای جدید در 

( توجه 2221( روابط انسانی خوب و ازنقطه نظر هوی )1974بنابراین بنا به نظر ابراهیمی ) ،تدریس را بپروراند

های فراگیران ، ارتباط قوی همراه با اعتماد فی مابین اساس هنر تدریس در هر آموزش دهنده ای  به خواسته

( معتقد است یک تدریس اثربخش در کالس مدیریت روابط 2221است. در این راستا شولین و همکاران)

شامل  انسانی و ویژگیهای شخصیتی مطلوب را می طلبد همچنانکه میلر می گوید علم و مهارت کالسی
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 98وجنکینز 97(. بنا به اعتقاد دانلی96،2212برقراری احترام متقابل بین استادان و فراگیران است)اگبتسیافا

یادگیری که به مرحله عمل درمی آید  -( توجه به عملکرد تدریس به عنوان کلید فعالیتهای یاددهی 2212)

( 2223عتقاد استالمیجر وهمکاران)در بهینه سازی درک وفهم مطالب مورد یادگیری اثر گذاراست. به ا

فراگیران نسبت به مطالب مورد یادگیری جلب شده و نظریات حمایتها وراهنمایی های معلمان در خصوص 

در پی آن برای رسیدن به اهداف مورد نظر یادگیری تالش می نمایند. عملکرد معلم وابسته به ماهیت نظام 

رخی از نظامهای آموزشی با اهداف علمی فعالیت آموزشی بوده که جهت آن را مشخص می سازد. ب

کنند، چنانکه معلمان این نوع نظامهای آموشی، درس نگر علمی هستند. برخی از نظامهای آموزشی با  می

اهداف فلسفی، فعالیت می کنند، زیرا معلمان این دسته از نظامهای آموزشی، درس نگر فلسفی می باشند و 

فلسفی تالش می کنند، چنانکه معلمان این نوع از نظامهای آموزشی، -علمیبرخی دیگر از آنها بر مبنای 

فلسفی هستند. کیفیت نظام تدریس تحت تأثیر رفنار معلمان است. نتایج پژوهش لطیفیان و -درس نگر علمی

دانش آموزان و کیفیت آموزشی  یادگیری معنی دار بینی معلم، توان پیش رفتار ( نشان داد1932) خوشبخت

( نشان 1984ارد و به پیشرفت تحصیلی آنها می انجامد. نتایج پژوهش شعبانی ورکی و حسین قلی زاده)را د

ضرورت تفاوت معنی داری وجود دارد. مقایسه  بین کیفیت تدریس در سطح موجود و سطح داد،

درس، اجرای تدریس، ارزشیابی تدریس و روابط بین  های تعیین کننده کیفیت تدریس )طرح شاخص

 دار بین هر یک ازاین شاخص  انتظار نیز بیانگر وجود تفاوت معنی ی( در دو وضعیت فعلی و موردفرد

 و جمله بروکور )از دهد می نشان را تحصیلی پیامدهای و کالس جوّ بین ارتباط متعددی مطالعاتهاست. 

( نشان داد، تسلط 1982نتایج سبحانی نیا) .(1334فراسر، و ، 2224، فراسر و وانگ النگ، ؛1373 ، دیگران

کافی معلم، قدرت بیان و توانایی تفهیم مطالب، عالقه معلم به کار و شغل خویش، مشارکت دادن فراگیران 

در جریان تدریس و بکارگیری روشهای فعال همانند بحث گروهی،روشهای حل مسئله و اشتیاق او در ارائه 

و  (،رایان،1986مطالعات عریضی و همکاران )درس،بیشترین تأثیر را در بهبود فرایند یاددهی دارند. 

(نشان داد، رفتارهای معلم با سر زندگی و انگیزش درونی دانش 2222(؛ پاتریک و همکاران)1332همکاران)

آموزان، رابطه معناداری دارد.  بر اساس مطالعه ادبیات و پیشینه تحقیق، مدل مفهومی تحقیق به شکل ذیل 

 تدوین شده است:

                                                 
1. Agbetsiafa 

2.Willes 

9.Jenkins 
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مدل مفهومی تحقیق در خصوص رابطه بین تدریس اقتضایی با کیفیت نظام تدریس .1شکل

 ادراک شده

 

 فرضیه های تحقیق

 .بین ساختار نظام تدریس و کیفیت نظام تدریس ادراک شده، رابطه معناداری وجود دارد.1

 . بین عملکرد نظام تدریس و کیفیت نظام تدریس ادراک شده، رابطه معناداری وجود دارد.2

 . بین ماهیت نظام تدریس و کیفیت نظام تدریس ادراک شده، رابطه معناداری وجود دارد.9

.انگیزه یادگیری، رابطه بین مؤلفه های سه گانه تدریس اقتضایی با کیفیت نظام تدریس ادراک شده را 4

 واسطه گری می کند.

 . مدل تجربی تحقیق از برازش مطلوبی برخوردار است.4

 

 روش تحقیق

تحقیق، توصیفی از نوع همبستگی بوده است. جامعه آماری پژوهش را کلیه دبیران مدارس دوره روش 

متوسطه شهر اصفهان تشکیل داده اند. روش نمونه گیری، خوشه ای چند مرحله ای بوده که بطور  تصادفی از 

شدند. برای جمع  نفر  برای پژوهش انتخاب 922آموزش و پرورش  شهر اصفهان تعداد   4و  9، 2بین نواحی 

آوری اطالعات از دو روش کتابخانه ای و میدانی استفاده شده است. ابزار پژوهش  مشتمل بر سه دسته بودند 

. پرسشنامه محقق ساخته کیفیت نظام تدریس 2. پرسشنامه محقق ساخته تدریس اقتضایی 1که عبارتند از: 

برای تأمین روایی پرسشنامه ها به لحاظ محتوا از . پرسشنامه محقق ساخته انگیزه یادگیری. 9ادراک شده و 

برای تجزیه و تحلیل اطالعات از  روش همبستگی پیرسون و مدل معادله  نظر متخصصان استفاده شده است.

 ساختاری استفاده بعمل آمده است.

 تدریس اقتضایی

ماهیت نظام 

 تدریس

عملکرد نظام 

 تدریس

ساختار نظام 

 تدریس

 انگیزه یادگیری

کیفیت نظام 

تدریس ادراک 

 دهش



 47                                                                 1934الت کنفرانس ـ دانشگاه فرهنگیان ـ اردیبهشت مجموعه مقا

 

 .ضریب اعتبار پرسشنامه های مورد استفاده تحقیق4جدول
 بارضریب اعت تعداد گویه ها پرسشنامه ردیف

 39/2 14 پرسشنامه محقق ساخته تدریس اقتضایی 1

 31/2 11 پرسشنامه محقق ساخته کیفیت نظام تدریس ادراک شده 2

 87/2 8 پرسشنامه محقق ساخته انگیزه یادگیری 9

 

 یافته های تحقیق

 د.فرضیه اول: بین ساختار نظام تدریس و کیفیت نظام تدریس ادراک شده، رابطه معناداری وجود دار
 

 (: ضریب همبستگی بین ساختار نظام تدریس و کیفیت نظام تدریس ادراک شده3جدول )
 متغیر مالک کیفیت نظام تدریس ادراک شده

 شاخص آماری      

 

 متغیر پیش بین

 

 مجذور ضریب ضریب همبستگی

 همبستگی 

سطح 

 معناداری

 221/2 186/2 491/2** ساختار نظام تدریس

                                                                                                    21 /2>p 

( نشان داد، ضریب همبستگی بین ساختار نظام تدریس و کیفیت نظام تدریس 2یافته های جدول )

لفه درصد واریانس مؤ 6/11( 2r(، معنی دار بوده است. بر اساس ضریب تعیین)r=131/0ادراک شده) 

ساختار نظام تدریس و کیفیت نظام تدریس ادراک شده، مشترک بوده است. لذا فرضیه اول مبنی بر این 

که بین ساختار نظام تدریس و کیفیت نظام تدریس ادراک شده، رابطه معنادار وجود دارد، تأیید می 
 گردد.

 ه معناداری وجود دارد.فرضیه دوم: بین عملکرد نظام تدریس و کیفیت نظام تدریس ادراک شده، رابط
 

 (: ضریب همبستگی بین بین عملکرد نظام تدریس و کیفیت نظام تدریس ادراک شده2جدول )
 

 متغیر مالک کیفیت نظام تدریس ادراک شده

 شاخص آماری      

 

 متغیر پیش بین

 

 مجذور ضریب ضریب همبستگی

 همبستگی 

سطح 

 معناداری

 001/0 116/0 131/0** ساختار نظام تدریس

                                                                                                    21 /2>p 
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( نشان داد، ضریب همبستگی بین عملکرد نظام تدریس و کیفیت نظام تدریس ادراک 9یافته های جدول )

درصد واریانس مؤلفه عملکرد نظام  6/18( 2rن)( معنا دار بوده است. بر اساس ضریب تعییr=491/2شده،) 

تدریس و کیفیت نظام تدریس ادراک شده، مشترک بوده است. لذا فرضیه دوم مبنی بر این که بین عملکرد 

 نظام تدریس و کیفیت نظام تدریس ادراک شده، رابطه معنادار وجود دارد، تأیید می گردد.

 ظام تدریس ادراک شده، رابطه معناداری وجود دارد.فرضیه سوم: بین ماهیت نظام تدریس و کیفیت ن
 

 (: ضریب همبستگی بین ماهیت نظام تدریس و کیفیت نظام تدریس ادراک شده2جدول )

 متغیر مالک کیفیت نظام تدریس ادراک شده

 شاخص آماری      

 

 متغیر پیش بین

 

 مجذور ضریب ضریب همبستگی

 همبستگی 

سطح 

 معناداری

 001/0 116/0 131/0** ریسساختار نظام تد

 

                                                                                                            01 /0>p 

( نشان داد، ضریب همبستگی بین ماهیت نظام تدریس و کیفیت نظام تدریس ادراک 4یافته های جدول )

درصد واریانس مؤلفه ماهیت نظام  6/18( 2rوده است. بر اساس ضریب تعیین)( معنا دار بr=491/2شده، ) 

تدریس و کیفیت نظام تدریس ادراک شده، مشترک بوده است. لذا فرضیه دوم مبنی بر این که بین ماهیت 

 نظام تدریس و کیفیت نظام تدریس ادراک شده رابطه معنادار وجود دارد، تأیید می گردد.

ه یادگیری، رابطه بین مؤلفه های سه گانه تدریس اقتضایی با کیفیت نظام تدریس ادراک فرضیه چهارم: انگیز

 شده را واسطه گری می کند.

 . مسیرهای آزمون شده در الگوی معادله ساختاری5جدول 

ف
دی

ر
 

 متغیرهای پژوهش
 انگیزه یادگیری کیفیت نظام تدریس ادراک شده

 اثر مستقیم
اثر غیر 

 مستقیم
 مستقیماثر  اثر کل

اثرغیر  

 مستقیم
 اثر کل

 2 2 2 123/2 2 123/2 انگیزه یادگیری 1

 118/2 2 118/2 149/2 217/2 126/2 ساختار نظام تدریس 2

 194/2 2 194/2 14/2 218/2 192/2 عملکرد نظام تدریس 9

 126/2 2 126/2 14/2 216/2 124/2 ماهیت نظام تدریس 4

(، 123/2ت مستقیم انگیزه یادگیری بر کیفیت نظام تدریس ادراک شده )یافته های جدول فوق نشان داد،اثرا

( بوده است. نیز 124/2(، ماهیت نظام تدریس )192/2(، عملکرد نظام تدریس )126/2ساختار نظام تدریس )
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(، عملکرد نظام تدریس 217/2یافته های جدول فوق نشان داد، اثرات غیر مستقیم  ساختار نظام تدریس )

 ( بوده است.216/2ماهیت نظام تدریس ) (،218/2)

 فرضیه پنجم: مدل تجربی تحقیق از برازش مطلوبی برخوردار است. 
 

 . شاخص های مدل تجربی پژوهش6جدول 
 

2 
df P(value) AGFI GFI RMR RMSEA 

11/31 2 00120/0 090/0 91/0 039/0 211/0 

 

، RMSEA، 293/2= RMR،34/2= GFI،232/2=AGFI= 218/2بر اساس یافته های جدول فوق،

22427/2=P(value) 2= df،48/91=
2  ًبوده و بیانگر این است که مدل مورد مطالعه از برازش نسبتا

 مطلوبی برخوردار بوده است.

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 م تدریس ادراک شده. مدل تجربی تحقیق در خصوص رابطه بین تدریس اقتضایی با کیفیت نظا3شکل

 

 بحث و نتیجه گیری

رویکردهای مختلفی در خصوص تدریس وجود دارد و هر یک از آنها از دیدگاه خاصی  تدریس کارآمد 

مثالً رویکرد شاگرد محوری، رویکرد معلم محوری، رویکرد درس محوری.  ،را مورد مطالعه قرار داده اند

اند.  دهای یاد شده برای ایجاد تدریس کارآمد  مناسب نبودهولی تجربه نشان داده است که هیچیک از رویکر

از اینرو در این تحقیق رابطه بین تدریس اقتضایی) ساختار، عملکرد،ماهیت( با کیفیت نظام تدریس ادراک 

شده، مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج تحقیق در خصوص فرضیه اول نشان داد، ضریب همبستگی بین 

(، معنی دار بوده است. r=491/2و کیفیت نظام تدریس ادراک شده)  ساختار نظام تدریس

( معتقد است اگر ساختار تدریس دارای انعطاف پذیری باال بوده و به مشکالت، به عنوان 2222بوسکیست)

 تدریس اقتضایی

ماهیت نظام 

 تدریس

عملکرد نظام 

 تدریس

ساختار نظام 

 تدریس

 انگیزه یادگیری

کیفیت نظام 

تدریس ادراک 

 شده

124/2 

123/2 118/2 

194/2 

126/2 
126/2 

192/2 
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به اعتقاد  شود. می فرصت های یادگیری نگریسته شود منجربه رشد، پیشرفت وکسب نتایج ارزنده

( 1931به نظر ترک زاده و محترم)انگیزه و اعتماد به نفس فراگیران، ق، افزایش ( موجب تشوی2224گیست)

و به  ؛( مطلوبیت جوّ آموزشی و کالسی1931موجب انسجام بیشتر سرمایه های اجتماعی و به عقیده امین )

( موجب ارتقای دستاوردهای تحصیلی فراگیران است. نتایج تحقیق در خصوص فرضیه دوم 1931نظر الهی)

( معنا r=491/2شان داد، ضریب همبستگی بین عملکرد نظام تدریس و کیفیت نظام تدریس ادراک شده،) ن

( توجه به عملکرد تدریس به عنوان کلید فعالیتهای یاددهی 2212دار بوده است. بنا به اعتقاد دانلی وجنکینز )

رد یادگیری اثر گذاراست. به یادگیری که به مرحله عمل درمی آید در بهینه سازی درک وفهم مطالب مو -

فراگیران نسبت به نظریات ( حمایتها وراهنمایی های معلمان در خصوص 2223اعتقاد استالمیجر وهمکاران)

مطالب مورد یادگیری جلب شده و در پی آن برای رسیدن به اهداف مورد نظر یادگیری تالش می نمایند. 

که جهت آن را مشخص می سازد. نتایج تحقیق در عملکرد معلم وابسته به ماهیت نظام آموزشی بوده 

خصوص فرضیه سوم نشان داد، ضریب همبستگی بین ماهیت نظام تدریس و کیفیت نظام تدریس ادراک 

( نشان داد، کیفیت نظام 1932( معنا دار بوده است. نتایج پژوهش لطیفیان و خوشبخت)r=491/2شده، )

دانش آموزان و  یادگیری معنی دار بینی معلم، توان پیش تدریس تحت تأثیر رفنار معلمان است. رفتار

کیفیت آموزشی را دارد و به پیشرفت تحصیلی آنها می انجامد. نتایج پژوهش شعبانی ورکی و حسین قلی 

 ضرورت تفاوت معنی داری وجود دارد. بین کیفیت تدریس در سطح موجود و سطح( نشان داد، 1984زاده)

چهارم نشان داد، انگیزه یادگیری، رابطه بین مؤلفه های سه گانه تدریس  نتایج تحقیق در خصوص فرضیه

عریضی و همکاران  اقتضایی با کیفیت نظام تدریس ادراک شده را واسطه گری می کند. مطالعات

(نشان داد، رفتارهای معلم با سر زندگی و 2222(؛ پاتریک و همکاران)1332و همکاران)(،رایان 1986)

ش آموزان، رابطه معناداری دارد. نتایج تحقیق در خصوص فرضیه پنجم نشان داد، مدل انگیزش درونی دان

 تجربی تحقیق از برازش مطلوبی برخوردار بوده است.
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 شبکه ی تضمین کیفیت در  و پرورش محور آموزش
 نظام آموزشی کشور

 
 

4463کد مقاله:    

 مسلم کریمی
 مدرس مدعو دانشگاه فرهنگیان و آموزگار آموزش وپرورش

muslemkarimi@gmail.com 

 
 چکیده

کیفیتی در نظام های آموزشی کشور  ن عامل بیکیفیتی در آموزش و پرورش به عنوا در این مقاله بی

معرفی شده است. در شبکه تضمین کیفیت آموزش عالی، توجه به نقش نظام های آموزشی قبل از 

ها ی کشور ما بسیار کم رنگ است. شکاف آموزشی، فرهنگی،  دانشگاه در تضمین کیفیت دانشگاه

ر می شود. این مسئله به نابودی منابع انسانی اجتماعی و اقتصادی بین معلمان و محققان هر روز عمق ت

ومنابع مادی ملی کشور منجر می شود.خام فروشی منابع ملی شاخص عدم کیفیت در تربیت نیروی 

انسانی به شمار می رود.تنها مؤلفه ی اثر گذار و مهم در دانشگاه و مدرسه که با اصالحات در ساختار 

کاف های موجود در نظام آموزشی زمینه ی توسعه ی همه نظام آموزشی می تواند به ایجاد پل بر ش

بدین منظور ایجاد نهاد ملی مدیریت  جانبه کشور را فراهم کند معلمان شایسته و حرفه ای می باشند.

ارزشیابی و اعتبار سنجی و تضمین کیفیت براساس استاندارد های ملی در نظام آموزشی کشور 

ر شبکه تضمین کیفیت با وحدت مدیریت در نظام آموزش همچنین تغییرات اساسی د ضرورت دارد.

ای که آموزش و پرورش در مرکز شبکه قرار گیرد و سایر زیر سیستم های نظام آموزشی  کشور به گونه

 در حول آن پیوند یابند.
 

شبکه تضمین کیفیت نظام آموزشی، دوران حساس، شکاف آموزشی، وحدت  :ی کلیدیواژه ها

 مدیریت نظام آموزشی
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 مقدمه

 است، پایدار توسعه های مشی خط تکمیل برای اصلی عامل عنوان به آموزشی نظام کشوری هر در

کشور  جانبه همه توسعه برای اساسی عنوان به متخصص و تجربه با نیروی انسانی تعلیم و آمادگی

ی می باشد. اما امروزه بیشتر کشورهای جهان دغدغه کیفیت درآموزش عال بردوش نظام آموزشی

روبرو هستند و در تالشند تا نظام ارزیابی و تضمین کیفیت تربیت نیروی انسانی را در کشور خود 

 طراحی کنند.

 جریانهای قالب در عالی آموزش کمی رشد ایران ( در26.ص1932سیاری به نقل از )شاه طالبی.

 به نیاز و اجتماعی به تقاضای پاسخگویی جهت در وغیره پودمانی غیرانتفاعی، دولتی، آزاد، مختلف؛

 آموزش نظام آیا است. گرفته صورت چشمگیری نحو به گذشته، دهه های در دانشگاه، به ورود

 پاسخ اگر کرده اند؟ توجه بحث اشتغال جمله از حرکت این خروجی مساله به دانشگاهها و عالی

قابل  فیتکی این میزان چه تا و است؟ شده توجه خروجی ها کیفیت به میزان چه به است مثبت

 سیستم کم توجه موجب که دارد وجود دالیلی میان این است؟ در بین المللی شاخصهای با مقایسه

 در ارزشیابی و کیفیت مبحث تقاضای و نیاز احساس عدم -1:می باشد کیفیت به عالی آموزش

 -9امر.  نای متولی بین المللی نهادهای و سازمانها با آشنایی عدم -2دانشگاهی مراکز و عالی آموزش

 و دانشجویان توانمندسازی میزان و آموزشی فرایند به نسبت جوابگویی و مسئولیت پذیرش عدم

 و اعتبارسنجی با مرتبط مفاهیم انتشار عدم و ناکافی اطالع رسانی -4دوره.  پایان از بعد آنها ارزیابی

 عمومی. رسانه های و جراید در آن مزیت های

بررسی به ابعاد  مورد حاکی از آن است که کشورهای منتخب، (1983)بهادری،نتایج کلی پژوهش

 (CIPPO) گانه ارزیابی شامل زمینه، درونداد، فرایند، برونداد و پیامد، که بر گرفته از الگوی سیپو  پنج

های  است، توجه شایانی دارند و نیز مشخص شد که میزان توجه نهادهای نظارتی به ابعاد و مؤلفه 

(در مقاله ای تحت عنوان 26.ص1932)سلیمانی، ایران در حد کم و بسیار کم است. ارزیابی در کشور

 و فرهنگی فنی، فردی، ساختاری، ابعاد نقش عالی ) آموزش در کیفیت پردازش وجهی پنج مدل

 چند ای پدیده دانشگاهی کار کیفیت» می نویسد )علمی های سازمان عملکرد کیفیت سیاسی در

 عملکرد کیفیت درک برای هستند. سهیم آن در پردازش ها زیربخش و ها بخش همه که است بعدی

 های سیستم عنوان به سیستمی منظر از را عالی آموزش مراکز و دانشگاهها توان می دانشگاهی،

 در اجتماعی سیستم محصوالت و نتایج کیفیت دیدگاه این مطابقنمود.  تحلیل و تجزیه اجتماعی
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 فرایندهای سیستماتیک رویکرد با است. مطابق آن فرایندهای و اصرعن تمام اجزا، بخشی کیفیت گرو

 هستند. تعامل در یکدیگر با که شوند می انجام سیستم خرده پنج نظام آموزشی در

جایزه 32های بین المللی این است که درجهان بیش از  یکی از روش های سنجش کیفیت در دانشگاه

ها در  ساس معیار های توانمند ساز و اولویت بندی آنکیفیت برای ارزیابی و بهبود عملکرد بر ا

 های سراسر جهان داده می شود.این شیوه ارزیابی خود با چالش های فراوان روبروست.  سازمان

 و مؤسسات عملکرد بهبود و مدیریت تعالی ( در مقاله ی ارزیابی 1939پور اسماعیل )محمودی،

 یکی از EFQM یا کیفیت مدیریت اروپائی دبنیا»نویسد:  میEFQM با  عالی مراکز آموزش

 این در .می باشد سراسرجهان درآنها سازم عملکرد بهبود و ارزیابی برای قدرتمند بسیار ابزارهای

 و داشته تعالی سمت سازمان به حرکت در مهمی نقش نتایج معیارهای و ساز توانمند معیارهای مدل،

 از بیش جهان در .است باالیی برخوردار ارزش از کارکنان رضایت جلب جهتآنها  بندی اولویت

 «وجود. کیفیت جایزه 32

کشور  پژوهشی و تحقیقاتی مراکز در کیفیت ( در مقاله ای تحت عنوان مدیریت1932 )ریاحی

 نیازها شناسایی ابزارهای از صرفنظر پژوهشی، و تحقیقاتی سازمانهای در کیفیت مدیریت»نویسد:  می

 اطالعات، فناوری، بر برتمرکز است. عالوه شده شناخته مهم و بحرانی الیتفع یک بعنوان ا،  وفرصت

 های هزینه و های زمانی چرخه کاهش برای نیز ای فراینده نیاز استفاده، برای مناسب وخدمات کاالها

 « .دارد وجود پژوهش و تحقیق

 در کیفیت زشیابیار و سنجش ملی نهاد"( در مقاله ای تحت عنوان1932مختاریان  و )خدای، محمدی

 و ارزشیابی سنجش، حوزه در ملی تخصصی سازمان ایجاد"واقعیت  تا آرمان از :عالی آموزش

 و سنجش فعالیتهای شروع از که است جمله ضرورتهایی از کیفیت نظام آموزشی کشور تضمین

 لفیمخت مباحث تاکنون و قرارگرفته خاص توجه مورد عالی کشور آموزش نظام در کیفیت ارزشیابی

 کشور آموزش سنجش سازمان حاضر حال است. در شده مطرح این حوزه متولی نهاد خصوص در

 حوزه دو در را خود مأموریت های می شود، شناخته آموزش سنجش ملی عنوان نهاد به عمدتاً که

 اسناد تأکید به نظر وجود، این است. با نموده سازماندهی آموزشی ارزشیابی علمی و سنجش

 اعتبارسنجی و و ارزشیابی مدیریت ملی نهاد»ایجاد  بر مبنی کشور علمی جامع نقشه ز جملها باالدستی

 می رسد.  نظر به ضروری« عالی آموزش نظام در کیفیت تضمین

 شبکه تضمین کیفیت آموزش عالی
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 در کیفیت تضمین و ارزیابی برای مناسب ساختارهای از یکی آمده عمل به های طبق بررسی

 این است. کیفیت تضمین شبکه است شده تجربه ای و منطقه بین المللی سطح در که عالی آموزش

 استقالل رعایت ارتباط مستقیم، هماهنگی، کار، تقسیم جمله از ویژگیهایی دارای ای شبکه نهاد

 تضمین و سنجش سهولت که طوری به است، مراتب سلسله نبودن و متقابل اعتماد تقویت عمل،

 است. مشهود مالکا آن به وسیله کیفیت

 اصلی زیرسیستم نه به توجه با را ایران دانشگاههای کیفیت شبکه (1939بنابراین )محمودی، عابدی 

 تخصصی دانشگاههای -9 علوم پزشکی دانشگاههای -2 دولتی جامع دانشگاههای -1آن: 

 نظام -6 غیرانتفاعی  غیردولتی دانشگاههای -4 اسالمی  آزاد دانشگاه -4کشاورزی ...( /)صنعتی

 آموزش مراکز -8نور(  )پیام حضوری نیمه عالی آموزش نظام -7 کاربردی  علمی عالی آموزش

 اضافه و الکترونیکی عالی آموزش مراکز -3دولتی دستگاههای و ها سایر وزارتخانه به وابسته عالی

 به رد،ک ترسیم توان می زیرسیستم دهمین عنوان فراملی به عالی آموزش جدید زیرسیستم نمودن

 آن حول در ها سایر زیرسیستم و گیرد قرار شبکه مرکز در دولتی دانشگاههای زیرسیستم که طوری

 شده است. داده نشان ایران عالی آموزش کیفیت تضمین ای ساختارشبکه 2 شکل در .یابند پیوند

 ایران عالی آموزش کیفیت تضمین ای شبکه ساختار 2 شکل

 
 

برای افزایش کیفیت در نظام های آموزشی کشور طراحی شبکه تضمین  نگارنده براین عقیده است که

کیفیت نظامهای آموزشی با محوریت آموزش و پرورش ضرورت دارد. باید توجه داشت که کیفیت 

 درسیستم آموزش و پرورش با محوریت آموزش و پرورش دبستان حاصل خواهد شد.

 تبربرای ارزیابی نظام آموزشی کشور نتایج آزمون های بین المللی تیمز و پرلز شاخصی مع

هستند که دانش آموز را مورد سنجش و آزمون قرار نمی ها ارزیابیبرخی از (»6.ص1939زرافشان)

دهند بلکه نظام آموزشی و سیستم آموزشی را می سنجند. ارزیابی های تیمز و پرلز از این نوع 

ندو در فرایندی، نظام آموزشی را مورد هست System assessmentهستند. به تعبیری نوعی ها ارزیابی

ارزیابی قرار می دهند و وضعیت نظام آموزشی و عوامل مؤثر در پیشرفت و پسرفت نظام آموزشی را 

مشخص می کنند و در نهایت یک تحلیل و بازخورد فردی به کشور ها ارایه می دهند تا کشورها بدانند 
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« د، چه کارها و اقداماتی الزم است انجام دهند.اگر بخواهند موقعیت خود را در جهان تغییر دهن

سالهاست برای افزایش کیفیت در آموزش عالی و آموزش و پرورش تالش می کنیم ولی موفقیت آن 

چنانی کسب نکردیم. دو دهه است به بهانه ی کسب نتایج ضعیف در مسابقات بین المللی تیمز و پرلز 

زمون ها اصالحاتی را در برنامه درسی لحاظ کردیم و تالش کردیم و براساس محتوای سؤاالت این آ

آموزش های سنتی و ناقصی به معلمان ارائه نمودیم. بعد از دو دهه تالش ،کشورما هنوز جایگاه  مناسبی 

بین کشورهای شرکت کننده ندارد. مسئوالن  می گویند ما در پایه ی هشتم و ریاضی چهارم نتایج مان 

است و با محتوای جدید کتاب علوم چهارم دبستان توانستیم امتیاز این درس  نسبت به قبل تغییری نکرده

 زرافشان را در مسابقات افزایش دهیم ولی رتبه و جایگاه کشور ما بین اعضا تغییری نکرده است.

رشد صعودی داشتیم. البته ممکن است میزان باالرفتن امتیازات، متناسب و » ( می گوید:6ص .1939)

ال رفتن رتبه نبوده باشد علت آن هم این است که کشورهای دیگر هم ثابت و ساکن نبوده هماهنگ با با

اند و رشد باالیی داشته اند و رقابت بیشتری به وجود آمده است. ... ما در علوم تجربی پایه چهارم در 

طه ای حال رشد هستیم اما در علوم پایه هشتم چندان چشمگیر نیست... ولی در ریاضیات در همان نق

 «که بودیم قرار داریم ... 

 شکاف آموزشی بین نظریه و عمل

هدف از جدا سازی واستقالل آموزش عالی، از آموزش و پرورش چه بوده است؟ آیا این اهداف 

آنها محقق شده اند؟ برای پاسخ به این سؤاالت می بایست ریشه ی این مسأله را در کشور هایی که از 

 الگو گرفتیم بیابیم.

را در دانشگاه شیکاگو برای تجربه ی 1دیویی، به عنوان یک معلم و فیلسوف، مدرسه ی تجربیجان 

روش های بهبود آموزش تأسیس کرد. معلمان و محققان با برنامه ریزی و آزمایش گروهی ، دانش 

ین فعالیت کالسی اثربخش را توسعه دادند و آن را وارد سیستم کردند. مرز میان معلمان و محققان از ب

در یادگیری درباره ی آموزش و نحوه ی بهبود آن در شرایط کالس های واقعی آنها رفت و همه ی 

 مشارکت کردند.

جانشین دیویی، روشی را با هدف به همراه آوردن اعتبار و   البته بعدها همه چیز تغییر کرد. چارلز جاد

تمایز میان دانشمندان یا دقت برای علم در آموزش و پرورش طراحی کرد. هسته ی رویکرد جاد 

دانشمندان و محققان بهترین ایده ها را تولید می کنند و معلمان آنها محققان و معلمان بود. به عقیده ی 

را به کار می گیرند. متخصصان زیادی از جمله ادوارد ثرندایک ، تحت تأثیر پیشرفت های علم آنها 

معتقد بودند که روش آنها از پیش علمی کنند. قرارگرفته بودند و آرزو داشتند که آموزش را بیش 
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را در آنها انجام دادن این کار، تقسیم کار است. محققان بهترین روش ها را کشف می کنند و معلمان 

 (181.ص 1989کالس های درس به اجرا در می آورند. جیمز استیگلر و هیبرت)

لیتی اختصاصی و جدا از آموزش تبدیل به مرور ، رویکرد جاد و دیگران حاکمیت یافت ، تحقیق به فعا

حتی در موقعیت های متفاوتی قرار گرفتند ، محققان آنها شد و محققان از معلمان کالس متمایز شدند. 

 ها رفتند و معلمان با موقعیت بسیار ضعیف در مدارس باقی ماندند. با موقعیت ممتاز به دانشگاه

بار و دقت الزم برای علم در آموزش و پرورش را همراه آیا با تقسیم کار بین محققان و معلمان اعت-1

 داشته است؟

 جایگاه آموزش و پرورش در شبکه ی تضمین کیفیت نظام آموزش عالی کشورکجاست؟ -2

 آموزش و پرورش محور شبکه تضمین کیفیت نظام آموزشی

ساس درونداد های آموزش عالی خروجی های آموزش و پرورش اند که شخصیت شان در دوران ح

دبستان شکل گرفته است. وشخصیت شکل داده شده را به سختی می توان تغییر داد. برای اینکه بنایی 

مستحکم و پایدار در برابر نامالیمات احداث کنیم می بایست پی ریزی و اسکلت بندی مقاوم و 

س ،کیفیت در استاندارد داشته باشیم. با داشتن الگوهای شخصیتی مناسب برای دوران حساس،پایه و اسا

مقاطع باالتر آموزشی را تضمین کرد. امروزه آموزش عالی کشور ما با بی کیفیتی در تربیت نیروی 

انسانی روبروست، چنانچه نظام آموزش عالی نتواند نیروهای حرفه ای برای تدریس در مدارس تربیت 

ثیر خود قرار خواهد داد. کند. این مسأله، کیفیت در دبستان ودیگر مقاطع قبل از دانشگاه را تحت تأ

ومهم تر از همه اینکه عدم وجود کیفیت در خروجی های آموزش و پرورش ارتباط مستقیم با کیفیت 

در آموزش عالی دارد.شخصیت تحقیقی ورودی های آموزش عالی می بایست در دوران حساس 

ریشه در دبستان  دبستان بخوبی شکل داده شود. پرورش روحیه ی پژوهشگری و تربیت نیروی انسانی

دارد ولی بدالیل متعدد این مقطع حساس مورد بی مهری قرار گرفته و می گیرد. ضعف در دبستان 

ی تاریخی دارد با مطالعه ی سیرتحول تربیت معلم متوجه می شویم مسؤلین کشور ما ارزش و  ریشه

فه ای در این مقطع مهم اهمیّت دوران حساس یادگیری را درک نکرده اند. و بیشتر از نیروهای غیر حر

استفاده می کنند. در بیشترکشورهای پیشرفته ی جهان افراد با شایستگی حرفه ای باال در دوران دبستان 

تدریس می کنند. برای داشتن نظام آموزشی عالی باکیفیت باال می بایست آموزش و پرورش خصوصاً 

صوصاً در دبستان بیشترین نقش را در دوران حساس دبستانی با کیفیت باال داشته باشیم. معلمان خ

گیری شخصیت و پرورش استعداد دانش آموزان دارند حال سؤال اینجاست که اگر معلم توانایی  شکل

تشخیص سبک یادگیری دانش آموز، کاربرد عملی روش های پیشرفته تدریس، کاربرد اصول 
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شخصیت تحقیقی و حتی  روانشناسی یادگیری، طراحی و تدوین محتوای آموزشی، چگونگی پرورش

تأمین نیازهای اولیه خود را نداشته باشند. چنین معلمانی نه تنها باعث شکوفا شدن استعداد های دانش 

آموزان نمی شوند بلکه نابودی استعدادها را در آموزش و پرورش رقم خواهند زد. معلمان چنان 

ه فکر خودشکوفایی نیستند. تا کی ی خود هستند که حتی یک لحظه هم ب سرگرم تأمین نیازهای اولیه

می خواهیم خودمان را به خواب بزنیم و منابع انسانی و مادی خود را نابود کنیم. عدم رشد کیفی همه 

جانبه استعدادهای نیروی انسانی یعنی نابودی منابع زیرزمینی با خام فروشی ونهایتاً وابستگی و عدم 

 ت.استقالل واقعی کشور را به همراه خواهد داش

 کیفیت در نظام آموزشی عامل مؤثر در رشد اقتصادی

ی عدم موفقیت و کیفیت در نظام آموزشی کشورمان، رشد اقتصادی ضعیف واقتصاد وابسته به  نشانه

خام فروشی منابع ومعادن است. خام فروشی منابع ، خود شاخصی گویا مبنی بر عدم کیفیت در تربیت 

ش ، فرهنگ و آموزش عالی کشور است. امروزه همه شاهد نیروی انسانی در نظام آموزش و پرور

درصدی قیمت نفت خام در دنیا می باشیم که اقتصاد کشورمان را با چالش های جدی روبرو  62کاهش

از دیر باز اقتصاد دانان و علمای تعلیم و » ( می نویسند:921،942،941.صص.1939کرده است.آقازاده )

ایش تولید، افزایش نیروی تولیدی کارگر و ارزش کار در رشد تربیت بر اهمیت عامل کار در افز

اقتصادی تأکید داشتند و از آن جهت که تعلیم و تربیت موجب رواج بازار علم وازدیاد قوه ی ابداع و 

اختراع و سازندگی می شود و اندوخته های علمی و فنی هر جامعه را بارور می کند، بر سرمایه گذاری 

توصیه های فراوانی کرده اند.... درکشورهای ژاپن وانگلستان با تأکیدی که بر لزوم وسیع در این زمینه 

پیوستگی بین توسعه آموزش و پرورش و رشد اقتصادی و صنعتی می شود به نهاد آموزش و پرورش به 

عنوان عامل متقدمی در بالندگی اجتماعی و اقتصادی و صنعتی می نگرند. ...دوکشوراز لحاظ منابع زیر 

مینی و معادن بسیار محدودند و به منظور گرداندن چرخ های اقتصادی و صنعتی رو به رشد خود ز

  «مجبورند مواد معدنی و خام و غذایی مورد نیاز خود را از کشور های دیگر وارد کنند....

عنوان  به نظر می رسد دولت مردان و سیاستمداران و... کشورمان هنوز ارزش و اهمیّت منابع انسانی را به

ی اقتصاد کشور درک نکرده اند و در ایجاد پل محکم بر روی شکاف بین  سرمایه و موتور محرکه

ی اثر گذار  نظریه و عمل، یا سرمایه های انسانی کیفی و رشد اقتصاد و تولید ناموفق بوده اند. تنها مولفه

شکاف های آموزشی اقتصادی، و مهم در دوران قبل از دانشگاه و حتی خود دانشگاه که با ایجاد پل بر 

فرهنگی و ... می تواند رشد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و... کشور را رقم بزند معلمان شایسته و 

باعث شد که مسؤالن آموزش و  انسانی منابع آموزشه ب ایه سرمای نگرش عدم حرفه ای می باشند.
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ان به گونه ای رفتار شده است که به پرورش را نهادی مصرفی بحساب آورند. از نظر اقتصادی با معلم

چند شغله شدن روی آورده اند و این خود موقعیت اجتماعی معلم و تربیت معلم را تحت تأثیر قرار داده 

است . این نگرش منفی استقالل واقعی از نظر اقتصادی ، سیاسی ، اجتماعی و فرهنگی و... را در کشور 

. عدم رشد اقتصادی ، خام فروشی منابع ، فرار مغز ها، ما با چالش های فراوانی روبرو کرده است

مشکالت اجتماعی، فرهنگی و بهداشتی همه از عدم کیفیت در نظام آموزشی کشور سرچشمه 

 گیرند. به قول ژاپنی ها شایستگی هر جامعه ای به شایستگی معلمان آن کشور بستگی دارد. می

 تمایز بین پژوهش و عمل در نظام آموزشی ایران 

( تمایز بین پژوهش و عمل هنوز هم ادامه دارد و حتی شاید 182.ص1989جیمز استیگلر و هیبرت)

شدیدتر شده باشد. هم اکنون شکاف بزرگی محققان و معلمان کالس را از یک دیگر جدا می کند. 

الس را در کآنها محققان درباره ی روش های بهتر آموزش کار می کنند و امیدوارند معلمان یافته های 

درس به کار برند. ولی این فرایند هیچ تأثیری درفعالیت آموزشی معمول نداشته است. معموالً به تولید 

وکسب دانش ارزش بیشتر و به کاربرد آن ارزش کم تری داده می شود، این تفاوت موقعیت حرفه ای 

زشی ایجاد شده و نازل معلمان را باز هم پایین تر می برد و این تفاوتی است که در جامعه ی آمو

استمرار پیدا کرده است. و این یکی از بزرگترین آفات آموزش و پرورش می باشد . متأسفانه در سال 

ه ش با اقتباس و الگوگیری از تقسیم کار بین محققان و معلمان، نسبت به جدا کردن فرهنگ ،  1946

میان معلمان و محققان  و جدا آموزش عالی و آموزش و پرورش از همدیگر یا بهتر بگویم ایجاد مرز 

سازی نظریه و عمل شکافی نابود کننده بوجود آوردند. متأسفانه این شکاف بسیار وسیع و عمیق است 

خاطر الگوگیری کورکورانه در اعماق آن فرو رفته است.این مسئله باعث بی کیفیتی  هکه کشور ما هم ب

ی ، در ایران هم محققان با موقعیت ویژه در نظام آموزشی کشور شده است. با ایجاد شکاف آموزش

نسبت به معلمان از مدارس جدا شدند و به وزارت علوم رفتند. تحقیقات اختصاصی شد معلمان مجبور 

به مطالعه و تحقیق نبودند. به مرور زمان، آموزش نه تنها علمی نشد بلکه سطح یادگیری اکثر دانش 

مدی نظام آموزشی را در پی داشته است. این موضوع در آموزان از سطح دانش تجاوز نکرد. و نا کارآ

نتایج آزمون های تیمز و ... مشهود بوده و هست. بیشتر معلمان دچار رکود علمی شدند . کاربرد نتایج 

آل تحقیقات با چالش های زیادی روبروست و با معلمان احساس نیاز به جستجوگری نمی کنند. 

توجهی به سالمت  در نزد ما پژمرده است، به دلیل بی« معلم پژوهنده»مفهوم (»1939حسینی )

« پدید آمده است. (حرفه معلمی)اش بوم توجهی به زیست که خود به دلیل بی(پژوهش)هایش ریشه

است )ماهیتاً عملی است(، و « در تربیت»تحقیق معلم ( 1939به نقل از آل حسینی) (1381استنهاوس )
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است )عمدتاً تجربی « برای تربیت»و « درباره تربیت»، «برتربیت»ه تحقیقات علوم تربیتی کماکان با فاصل

های  (، کالس درس را محلی مناسب برای آزمون عملی نظریه1373یا نظری است(. اما استنهاوس )

هایی که تحت اختیار معلمان هستند، نه محققان علوم تربیتی.  یابد؛ آزمایشگاه آکادمیک تربیتی می

شوند، بلکه توسط معلمان محقق در جریان تحقیق بر روی  درسه اجرا نمیهای تربیتی در م نظریه

شوندکه بتوانند عمل  های آکادمیک آنگاه شایستۀ مقام تربیتی می نظریه …شوند.  شان آزموده می عمل

  .«تربیتی را حمایت کنند، وموجب بهبود و ارتقای آن شوند

 های تربیتی در مدیریت کالس درس است.کیفیت در نظام آموزشی مستلزم کاربرد نتایج پژوهش 

وموجب  شوندکه بتوانند عمل تربیتی را حمایت کنند، شایستۀ مقام تربیتی می زمانی علمیهای  نظریه

. با مطالعه ی در مورد عدم وجود کیفیت در مدیریت مؤسسات پژوهشی بعضی بهبود و ارتقای آن شوند

الزمه ی کیفیت پژوهش است حال اگر مؤسسات از ضرب المثل های معروف به ذهن خطور می کند. 

پژوهشی و پژوهش کیفیت نداشته چاره چیست؟ برای افزایش کیفیت و پویایی در سازمان ها، 

تصمیمات پژوهش محور بسیار مؤثر و حیاتی است.حال اگر ساختار های پژوهشی کشور ما کیفیت 

نابود خواهند شد و رشد و توسعه کشور از  الزم را نداشته باشند منابع کشور ما از طریق آزمایش و خطا

 هر نظر دچار چالش های جدی می شود. 

 ضرورت ایجاد نهاد ملی سنجش کیفیت تربیت معلم

به نظر نگارنده، همان گونه که آزمون های راهنمایی و رانندگی خصوصاً بخش عملکردی آن را جدی 

عه شود. ولی چرا بخش عملکردی تربیت می گیریم که مبادا راننده ای باعث مرگ تعدادی افراد جام

معلمان حرفه ای را جدی نمی گیریم؟ معلمان غیر حرفه ای می توانند با برخورد های غیر حرفه ای ، 

عدم شناخت سبک های یادگیری، بازخوردهای نامناسب، ناتوانی در کاربرد عملی فنون تدریس و 

رمایه های ملی را باعث خواهند شد. چه بسا اصول یادگیری و... مرگ استعداد های و عدم شکوفایی س

کسانی که با یک رفتار غیر حرفه ای معلم از شکوفایی استعداد خود باز مانده اند و مشکالت جدی 

برای جامعه ایجاد کردند و عده ای کثیری از افراد جامعه را منحرف وزمینه ی نابودی آنان و جامعه را 

ت پایان تحصیالت در آزمون عملکردی نه تستی که توسط یک دانشجو معلمان می بایس فراهم آورند.

نهاد ملی سنجش کیفیت در کشور بر اساس استاندارد های ملی و بین المللی شرکت کنند و گواهینامه 

معتبر ملی معلمی دریافت کنند و با قانون استخدامی در خور معلمی بکار گرفته شوند تا با ایجاد ارزش 

 آن را دراولویت انتخابِ نخبگان جامعه قرار دهند و اعتبار برای معلمی، 
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 نتایج

 طراحی شبکه تضمین کیفیت در نظام آموزشی کشور با محوریت آموزش و پرورش. -1

ای و شایسته برای  ایجاد نهاد نظارت و وضع استاندارد های ملی برای جذب و تربیت معلم حرفه -1

 کشور

رورش ، فرهنگ و ارشاد اسالمی و علوم، ایجاد وحدت مدیریت در وزارتخانه های آموزش و پ -2

 تحت عنوان وزارت آموزش و پرورش ، فرهنگ و آموزش عالی.

 با ارضای نیاز های اولیه  معلمان زمینه را برای خود شکوفایی آنان فراهم کنیم. -9

 ایجاد مدارس تجربی ، مدارس بدون مرز میان محققان و معلمان برای پژوهش مشارکتی. -4

ام در خور کسوت معلمی برای باال بردن ارزش اجتماعی و فرهنگی تصویب قانون استخد -4

 تربیت سرمایه های انسانی برای رشد اقتصادی و... کشور.

 منابع

 در فراملی عالی آموزش توسعه راهکارهای و ها چالش(. 1939محمودی ، امیرحسین . عابدی ، اکرم ) -1

توسعه ی آموزش عالی »موزش عالی ایران .مجموعه مقاالت ششمین کنفرانس بین المللی انجمن آایران

. دانشگاه 1939اردیبهشت 24 مشهد، ( .انجمن آموزش عالی،64-69صص)«فرامرزی: فرصت ها و چالش ها

 فردوسی مشهد.

(. مدیریت کیفیت رویکردی راهبردی برای ورود آموزش 1939ظفری پور، طاهره، محمدی، رضا ) -2

ت ششمین کنفرانس بین المللی انجمن آموزش عالی ایران عالی ایران به جامعه جهانی. مجموعه مقاال

 24(.انجمن آموزش عالی، مشهد،12-12صص)...« ی آموزش عالی فرامرزی: فرصت ها و  توسعه»

 . دانشگاه فردوسی مشهد.1939اردیبهشت

(.ارزشیابی و مدیریت در آموزش عالی: 1932خدایی ، ابراهیم ، محمدی ، رضا ، اسحاقی ، فاخته ) -9

(. مجموعه چکیده مقاالت 14ی دانش و تجربیات ملی و بین المللی و ارائه ی سند و الگوی ملی.ص)بررس

 23هاو مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی کشور. تهران.  دومین همایش ملی مدیریت کیفیت در دانشگاه

 .سالن همایش های صدا وسیما.1932اردیبهشت 

(. 16یفیت در مراکز تحقیقاتی و پژوهشی کشور.ص)(.مدیریت ک1932ریاحی، بهروز ، مهدی، ریاحی ) -4

هاو مؤسسات آموزش عالی و  مجموعه چکیده مقاالت دومین همایش ملی مدیریت کیفیت در دانشگاه

 .سالن همایش های صدا وسیما.1932اردیبهشت  23پژوهشی کشور. تهران. 

سنجش و ارزشیابی کیفیت در (.نهاد ملی 1932خدایی ، ابراهیم ، محمدی ، رضا ، مختاریان ، فرانک ) -4

(. مجموعه چکیده مقاالت دومین همایش ملی مدیریت کیفیت 17آموزش عالی: از آرمان تا واقعیت .ص)
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.سالن همایش های 1932اردیبهشت  23هاو مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی کشور. تهران.  در دانشگاه

 صدا وسیما.

ابی تعالی مدیریت و بهبود عملکرد مؤسسات و (.ارزی1932اسماعیل پور ، رضا ، محمودی ، مجتبی) -6

(.مجموعه چکیده مقاالت دومین همایش ملی مدیریت کیفیت 43ص).(EFQMمراکز آموزش عالی با )

.سالن همایش های 1932اردیبهشت  23هاو مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی کشور. تهران.  در دانشگاه

 صدا وسیما.

دازش کیفیت در آموزش عالی )تحلیل نظری نقش ابعاد (.مدل پنج وجهی پر1932سلیمانی، نادر) -7

(. مجموعه 28ساختاری ، فردی ، فنی ، فرهنگی و سیاسی در کیفیت عملکرد سازمان های علمی(.ص)

هاو مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی  چکیده مقاالت دومین همایش ملی مدیریت کیفیت در دانشگاه

 های صدا وسیما. .سالن همایش1932اردیبهشت  23کشور. تهران. 

(. بهترین ایده ها از معلمان جهان برای بهبود آموزش در کالس درس: 1989هیبرت و استیگلر،جیمز ) -8

مطالعه تطبیقی روش های ریاضی در آلمان، ژاپن و آمریکا. مترجمان. سرکارآرانی . محمد رضا و مقدم، 

 علیرضا. تهران : انشارات مدرسه.

 و پرورش تطبیقی .تهران : انتشارات: سمت. (. آموزش1939آقازاده ، احمد ) -3

( . معلم پژوهنده به دو روایت نهادی و علمی . مقاله ارائه شده بمناسبت 1939آل حسینی، فرشته.) -12

 .1939دی ماه  22هفته ی پژوهش به سایت سخن معلم. بازیابی شده ، 

ریاضی خیر.تهران: هفته  (.براساس نتایج تیمز در علوم پیشرفت کرده ایم در1939زرافشان، محمد)   -11

.سال بیست و یکم 1939نامه خبری، تحلیلی و آموزشی وزارت آموزش و پرورش. هفته ی دوم دی ماه 

 .6.ص421.شماره 

عالی کشور به منظور ارائه یک بررسی وضعیت ارزیابی در آموزش (.1983بهادری حصاری، مریم) -43

) تابستان  - 2, شماره 16در آموزش عالی دوره فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی .تهران .دراکیاچارچوب 

1983 ) 
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سازی نوآوریهای آموزشی به بررسی نقش جو آموزشی در پیاده

 صورت یادگیری در عمل در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
 

 4413کد مقاله: 
 محمدرضا نیلی 

 ستاره موسوی
 

 چکیده

-آموزش به ویژه در آموزش عالی می هایترین روشیادگیری در عمل از جدیدترین و روبه توسعه

سازی نوآوری باشد. این پژوهش با هدف بررسی نقش جو آموزشی در ایجاد زمینه برای پیاده

هایی که یادگیری در عمل برای یادگیری در عمل انجام شد تا ملزومات حمایتی این روش را در مولفه

نفر از کارکنان دانشگاه علوم پزشکی  222اجرا به آن نیازمند است مشخص کند. بدین منظور از بین 

های ی جوآموزشی و مقیاسگیری تصادفی انتخاب شدند و به پرسشنامهاصفهان ، با روش نمونه

ی یادگیری سازمانی پاسخ دادند. نتایج یادگیری تیمی، اشتراک دانش و رهبری مشارکتی از پرسشنامه

های د نقش موثری در بسترسازی برای مولفهتوانناین پژوهش نشان داد که ابعاد جو آموزشی می

ویژه یادگیری تیمی و رهبری مشارکتی داشته باشند)ابعاد جوآموزشی در تبیین  یادگیری در عمل به

کنند افرادی که در یک سیستم آموزشی اشتراک دانش قدرت پایینی داشتند(. این نتایج مشخص می

های جدید ی روشاحاطه کرده است حمایت کنندهرا آنها گیرند ابتدا باید شرایطی که قرار می

یادگیری و آموزش در آن بافت بدانند تا از طریق احساس امنیتی که از این طریق برای تجارب جدید 

های یادگیری در عمل حرکت کنند. هر چند با توجه به آورند، به سوی مولفهیادگیری به دست می

وانند تبیین بهتری ارائه دهند که ممکن است از عوامل تنتایج برای اشتراک دانش عوامل دیگری می

سازی روش یادگیری رسد به منظور پیادهبیرونی حمایتی در آموزش مجزا باشد. براین اساس به نظر می

در عمل، ابتدا باید ملزومات محیطی آن از جمله طراحی شغل آموزش مدار و جلب حمایت مدیران 

 ازآموزش را مطمح نظر قرار داد.
 

 یادگیری در عمل،جوآموزشی،یادگیری تیمی، اشتراک دانش، نوآوری آموزشیهای کلیدی: واژه
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 مقدمه

-در پاسخ (.93،1338هیچ یادگیری، بدون عمل نیست و هیچ عملی،  بدون یادگیری نیست)ریوانس

 ها خواهان یادگیری و پیشرفت مستمر کارگران در حوزههای کاری، سازمانگویی به پویا شدن محیط

-کاری هستند. پیشرفت فراتر از تغییرات محیطی و پویایی در عصر حاضر امری بسیار مهم محسوب می

تواند ی آموزش است که میروشی مناسب در حوزه 41یادگیری در عمل( و 42،2222گردد)بوشیک

-رغم اهمیت آموزش مبتنی بر یادگیری در عمل (. علی42،1377این مهم را محقق نماید)کاسی وپیرسه

کمتر به عوامل پیرامونی که برای بسترسازی آن نیاز است، توجه شده  -ویژه در آموزش کارکنانبه

است. این مقاله به بررسی جوآموزشی)شامل حمایت مدیریتی از آموزش، حمایت شغلی از آموزش و 

های یادگیری در حمایت سازمانی از آموزش( به عنوان یکی از عوامل اساسی حرکت به سوی مولفه

 مل شامل یادگیری تیمی، اشتراک دانش و  رهبری مشارکتی پرداخته است.ع

 

 یادگیری در عملتعریف -4-4

نفره تشکیل شده است که بر روی یک مشکل کار می  6الی  4از مجموعه های  یادگیری در عمل

 46مربیای در ارتباط با . این افراد به عنوان اعضای مجموعه44گیرندو یاد می 44، عمل می کنند49کنند

پردازند. ارتباط و تعامل با هستند که در تعامل با هم به حل مشکالت و تبادل تجارب فعال می

های رهبری و مدیریتی، به های ویژه از جمله مهارتسرپرست، نبودن فشار تکلیف و بررسی مهارت

گردد که ینیز مطرح م 47شوند. در این حوزه تفکر انعکاسیعنوان مزایای یادگیری در عمل مطرح می

حاکی از تفکر انتقادی و بازنگری اعضا بر تجاربشان می باشد. برای عملیاتی کردن یادگیری در عمل 

 نیاز به محیطی است که در سازمان پذیرای اجرای آن باشد.

                                                 

93 - Revans 

42 - Boshyk 

41 -Action Learning 

42 - Casey, D. & Pearce 

49 -Work 

44 -Action 

44 -Learn 

46 - Coach 

47 -Reflective thought 
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چه امروز باشد. اما متاسفانه آندر برگیرنده دو عنصر بسیار مهم یادگیری و عمل می یادگیری در عمل

(. 43،2223؛رائلین48باشد)چو وایگانشود، تنها در برگیرنده عمل مینامیده می یری در عملیادگ

کند که عامل برجسته کننده و اساسی در یادگیری در عمل، تجربه در موقعیت ( تاکید می2223رائلین)

ای ههای دانشگاهی و حضور فعال در محیطکه منظور از آن فراتر رفتن از محیط است 42دنیای حقیقی

 یادگیری در عملکنندگان (. اعتقاد بر آن است که بزرگترین چالش مشارکت2223کاری است)رائلین،

یادگیری (. 49،2222؛پیدلر42،2224ومارسیک ؛کان41،2227و عمل است)کیم ایجاد تعادل بین یادگیری

                                                 

48 - Cho, Y., & Egan  

43 - Raelin 

42 -Experience in real situation world 

41 - Kim 

42 - Kuhn, J. S., & Marsick 

49 - Pedler 

 های کلیدی یادگیری در عمل. مولفه1شکل 
 



 77                                                                 1934الت کنفرانس ـ دانشگاه فرهنگیان ـ اردیبهشت مجموعه مقا

 

و  44(HRD)در صورت برقراری تعادل مذکور، یک رویکرد بسیار قوی در توسعه منابع انسانی در عمل

 (.2224؛ وینس، 46،2229؛وینس 44،2229گردد)دیلورد وویلیستوسعه مدیریتی طرح می

 پیشینه یادگیری در عمل -1-3

، توسط ریوانز در معادن زغال سنگ انگلستان به کار برده شد 1342ل، در دهه یادگیری در عم

آید و به حساب می به عنوان ابزاری اساسی در محیط کاری یادگیری در عمل(. اخیرا 1382)ریوانس،

توان به های گوناگون آموزش فردی و سازمانی، کاربرد قابل توجهی یافته است. از جمله میدر حوزه

اعالم شده است  2228های رهبری اشاره کرد. در سال مهارت حل مشکالت پیچیده سازمانی و توسعه

-بهره بردهیادگیری در عمل های آموزشی رهبران اجرایی در ایالت متحده، از درصد برنامه 69که 

را به عنوان عامل یادگیری در عمل درصد از مدیران اجرایی،  77( و 47،2212اند)مارکارد وبانک

یادگیری در (. 48،2223اند)شرکت اجراییهای توسعه رهبری انتخاب کردهانگیزشی قوی در برنامه

باشد و شواهد زیادی در یهای مدیریتی و رهبری میک روش مناسب در توسعه مهارت ویژهبه

؛ 2228؛ رائلین، 2227، 62؛اونیل ومارسیک43،2223دست آمده است)مارکارد وهمکارانبه اثربخشی آن

، یادگیری در عمل(. اما شاید مهمترین دلیل شهرت 62،2222؛مابی وتامپسون61،2227تاشمن وهمکاران

؛ 2224، 64؛ بولت2222، 69به علت ارتباط با پیامدهای ملموس و مسائل سازمانی بوده است )دی

 (.2227رائلین،

 یادگیری در عملنکات کلیدی مطرح در -4-2

انتخاب اعضای تیم: در این زمینه اهمیت تنوع مهارت ها و دیدگاه ها مطرح می شود و این تنوع -1

امکان بررسی مشکل از زوایای مختلف را می دهد؛ حتی در بعضی موارد یک تیم دیگر به منظور 

 ن شرایط وجود دارد.چالشی تر شد

                                                 

44 -Human Resource Developement 

44 - Dilworth, R. L., & Willis 

46 - Vince, 

47 - Marquardt, M & Banks 

48 - Corporate Executive Board 

43 - Marquardt  and et all 

62 - O’Neil, J., & Marsick 

61 - Tushman and et all 

62 - Mabey , Ch and Thompson 

69 - Day 

64 - Bolt  
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نقش مربی: عده ای معتقد هستند حضور فعال مربی می تواند در فرایند یادگیری ایجاد تعلیق کند، اما -2

حقیقت این است که حضور مربی نوعی فرصت آفرینی است و به توسعه مهارت های مورد نظر در 

 است. 64ی چگونه آموختناعضای گروه یاری می رساند؛ در واقع حضور مربی تضمین کننده یادگیر

بسیار مهم است زیرا نادرست بیان  یادگیری در عمل تکنیک سوال پرسیدن: بیان اولیه مشکل در-9

کردن آن، عاملی در جهت غفلت از علل ریشه ای است و به درستی بیان کردن آن عاملی در جهت 

 ایجاد سواالت مناسب می باشد. 

نیست، بلکه  66: تنها ابزار بررسی این امر حل مسالهملیادگیری در ع پیامدهای مطلوب حاصل از-4

پیامدها می تواند در دو سطح فردی و گروهی مطرح شود؛ در سطح فردی ناظر به توسعه مهارت های 

های یادگیری رهبری و مدیریتی)از جمله رهبری مشارکتی( و در سطح گروهی، شناسایی فعال فرصت

های تیم و در نهایت آفرینش کار بهتر تیمی)مثل یادگیری )از جمله اشتراک دانش( و فهم پویایی

 باشد.تیمی( می

تواند در مورد تمایل افراد برای حرکت به سوی یادگیری در عمل اما یکی از مهمترین عواملی که می

های آموزش کارکنان نقش مهمی ایفا کند، حمایتی به عنوان یکی از جدیدترین و موثرترین روش

 نماید. کنند؛ آن چه که مفهوم جو آموزشی را معرفی میاز این آموزش احساس میاست که کارکنان 
 

 تعریف جو آموزشی -4-2

و   و غیررسـمی    جوآموزشی، حمایت ادراک شده از سوی مدیر، شغل و سازمان، برای آمـوزش رسـمی  

دهنـده و  ی تعامـل میـان آمـوزش    ( و نتیجه67،2224تعریف شده است)گولدبالت های پیشبردی  فعالیت

دهنـد کـه   هـا نشـان مـی   (. پژوهش68،2223آموزش گیرنده در بافت محیط سازمانی است)الدر وشارما

جوآموزشی بر فرایند انتقال آمـوزش، چـه در سـطح افقـی و چـه در سـطح عمـودی سـازمان اثرگـذار          

 (.63،2224است)تریسی وتوس
 

 ابعاد جو آموزشی -4-5

 دانند: می بعد زیر ( جو آموزشی را شامل سه 2224تریسی و توس)

                                                 

64 -Learning how to learn(meta learning) 

66 -Problem solving 

67 - Goldblatt  

68 - Lather, A.S., & Sharma 

63 - Tracey, J.B., & Tews 
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ای است که در آن مدیران و سرپرست یادگیری  : این جنبه منعکس کننده گستره72حمایت مدیریتی -1

 کنند.  می ، نوآوری و کسب دانش و مهارت را تشویق  71شغلی

:این جنبه نمایانگر درجه ای است که در آن شغل طراحی شده تا یادگیری مستمر را 72حمایت شغلی -2

 های جدید فراهم کند.  و انعطاف پذیری را برای کسب دانش و  مهارت ارتقا دهد

هایی که اهمیت  ها و فعالیت ها و رویه ها، فعالیت : این بعد مرتبط است با سیاست79حمایت سازمانی -9

های پاداش و  دهد، مانند سیستم می های مربوط به آن را توسعه  آموزش در سازمان را نشان داده و تالش

 (.2224روند)تریسی وتوس، می های یادگرفته شده به کار  که برای کسب و به کارگیری مهارت منابعی

ی نقش با توجه به توضیحات فوق مدل نظری این پژوهش به عنوان اولین پژوهشی که در زمینه

های یادگیری در عمل در آموزش سازمان انجام شده جوآموزشی در ایجاد بستر برای اجرای مولفه

 ارائه شده است: 2در شکل  -ا توجه به بهترین اطالعات نویسندگانب-است

 
 

 روش وجامعه آماری-2

جامعه آماری این پژوهش  استفاده شده است. پیمایشیاز نوع  از روش توصیفیتحقیق برای اجرای 

شامل کلیه کارکنان دانشگاه علوم پزشکی با هفت معاونت پشتیبانی، درمان، اموزشی، غذا و دارو، 

ژوهشی، بهداشتی، دانشجوئی و دانشکده های داروسازی، دندانپزشکی، پزشکی، بهداشت، پرستاری، پ

نفر بود که از این  1189بوده ، در مجموع  39-32توانبخشی، مدیریت و اطالع رسانی در سال تحصیلی 

نمونه از روش  اند. برای تعیین حجمنفر را مردان به خود اختصاص داده 498نفر را مردان و   644تعداد 

گیری تصادفی و پس از انجام مطالعه  گیری تصادفی ساده استفاده شده است. با استفاده از نمونه نمونه

نفر از کارکنان با استفاده از فرمول  142نفر و تعیین واریانس جامعه، تعداد  92مقدماتی بر روی 

                                                 

72. Managerial Support   

71 . Job Learning  

72.  Job Support  

79. Organizational Support  

 . مدل نظری پژوهش2شکل
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نفر از کارکنان به  222ر  تعداد به همین منظوبعنوان نمونه پژوهش برگزیده شدند.  

 142ها در میان آنان توزیع شد، سپس تعداد  شیوه نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند و پرسشنامه

 بود. از لحاظ آماری قابل تحلیلعدد آن  123پرسشنامه بازگردادنده شد که تعداد 
 

 ابزار پژوهش -3-4

سؤالی جو کلی آموزش که  14شی، از پرسشنامه برای سنجش جو آموز پرسشنامه جو آموزشی: -الف

 ای لیکرت )کامالً مخالفم درجه 4( ساخته شده و بر مبنای مقیاس 2224توسط تریسی و توس )

سؤال  14، استفاده شد. این شود می پاسخ داده ( 4،کامال موافقم= 9، موافقم 2، بدون نظر= 2،مخالفم= 1

گیرد  می سوال را در بر  4ی و حمایت سازمانی که هر کدام شامل سه بعد حمایت مدیریت، حمایت شغل

 ی( مقدار پایایی را از طریق آلفای کرونباخ برای بعد حمایت مدیریت2224باشد. تریسی و توس )می

ها اند، همچنین آنذکر کرده 87/2و برای بعد حمایت سازمانی  84/2، برای بعد حمایت شغلی 87/2

 (.2224،تریسی و توس)انددر حد مطلوبی گزارش کرده طریق تحلیل عاملیاز  روایی این پرسشنامه را

در این پژوهش نیز پایایی این پرسشنامه از طریق آلفای کرونباخ محاسبه گردید که نتایج آن در جدول 

 آورده شده است. 1

سـوال( و   4سـوال(، اشـتراک دانـش)    4یادگیری تیمـی) پرسشنامه یادگیری سازمانی: برای سنجش  -ب

ساخته شده   (2221) 74از پرسشنامه ارزیابی یادگیری سازمانی که توسط نیفه سوال( 4رهبری مشارکتی)

، شـود  مـی  پاسـخ داده   ( 7تـا کـامالً موافـق      1ای لیکرت )کامالً مخالف درجه 7و بر مبنای مقیاس 

ترجمه و اجرا نمـوده   که این پرسشنامه را در ایران( 1988و همکاران ) . نیکنامی(2221)نیفه،استفاده شد

اند و روایـی آن  گزارش نموده 2,77این ابزار را از طریق آلفای کرونباخ کلی در تحقیق خود پایایی اند 

. پایـایی ایـن   (1988،و همکـاران  نیکنـامی )انـد را از طریق تحلیل عاملی در سطح مطلوبی گزارش کـرده 

 باخ گزارش شده است.بر حسب آلفای کرون 1در جدول  در این پژوهش نیز پرسشنامه
 

 سازمانی یادگیری پرسشنامه ابعاد پایایی میزان -4 جدول

 متغیر
حمایت    

 مدیریت

حمایت 

 شغلی

حمایت 

 سازمانی

 یادگیری

 تیمی

 اشتراک

 دانش

رهبری 

 مشارکتی

 77/2 78/2 69/2 77/2 88/2 8/2 آلفای کرونباخ

 

                                                 

74 - Neefe 
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 هایافته-3

 4/99سال، 24تا  22ز جامعه پژوهش در گروه سنی درصد ا 9/19از نظر خصوصیات جمعیت شناختی 

سال  44تا  41درصد  4/6سال،  42تا  96درصد  2/18، سال 94تا  91درصد  2/24سال،  92تا 26درصد 

فوق  8/3دیپلم،  3/44درصد افراد دارای تحصیالت زیر دیپلم،  2/9سال بوده اند. 44درصد باالی  2و 

لیسانس یا باالتر بودند. با توجه به سابقه ی نه چندان طوالنی این درصد فوق  4/4لیسانس، و 7/14دیپلم،

سال،  12تا  6درصد بین  1/27سال سابقه داشته اند،  4درصد شرکت کنندگان کمتر از  7/41شرکت، 

 سال در سازمان بودند. 11درصد دارای سابقه ای بیش از  2/21

ری سازمانی، اشتراک دانش و رهبری به منظور بررسی رابطه ی متغیرهای جو آموزشی با یادگی

های توصیفی  مشارکتی از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد که نتایج آن به همراه شاخص

 آورده شده است. 2متغیرهای پژوهش در جدول 
 

 میانگین، انحراف معیار و ضریب همبستگی بین متغیرهای پیش بین و مالک -3جدول 
 

 M SD 4 3 2 2 5 6 متغیر

      1 69/9 79/3 یت مدیریتیحما-1

     1 969/2* 11/9 94/8 حمایت شغلی-2

    1 992/2* 249/2* 18/9 44/7 حمایت سازمانی-9

   1 222/2* 928/2* 262/2* 44/4 16/14 یادگیری تیمی-4

  1 492/2* 194/2 228/2* 224/2* 22/4 78/19 اشتراک دانش -4

 1 494/2* 442/2* 291/2* 922/2* 924/2* 27/6 31/16 رهبری مشارکتی -6

 

های یادگیری در عمل در سازمان رابطه نشان می دهد تمام ابعاد جو آموزشی با ایجاد مولفه 2نتایج جدول 

از بین ابعاد جو آموزشی، حمایت  2دارند)غیر از حمایت سازمانی و اشتراک دانش(. براساس نتایج جدول 

ی مشارکتی نشان می دهد و پس از آن حمایت شغلی و یادگیری تیمی مدیریتی باالترین همبستگی را با رهبر

 باالترین رابطه را دارند.

های یادگیری در عمل از به منظور بررسی نقش ابعاد جو آموزشی در پیش بینی مولفه 2با توجه به جدول 

 نمایش داده شده است. 9رگرسیون گام به گام استفاده شد که نتایج آن در جدول 
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 پیش بینی مولفه های یادگیری درعمل به وسیله ی جو آموزشی-3جدول

 متغیر پیش بین
متغیر 
 مالک

R R2 ∆R2 
F F 

change B β SEB t 

 شغلیحمایت
یادگیری 

 تیمی

*25/2 433/2 433/2 *682/33 *682/33 242/2 382/2 441/2 *523/2 

-حمایت

 مدیریتی
*213/2 422/2 234/2 *552/42 *222/2 3/2 46/2 4/2 *224/3 

 حمایت شغلی
اشتراک 

 دانش
*356/2 266/2 266/2 524/43 *524/43 245/2 356/2 441/2 *52/2 

حمایت 
 مدیریتی

رهبری 
 مشارکتی

25/2 433/2 433/2 381/32 381/32 233/2 362/2 432/2 *525/2 

 252/2* 1 333/2 2 2 282/41 225/2 461/2 223/2 حمایت شغلی

می شود در مرحله اول تحلیل رگرسیون گام به گام به منظور پیش بینی  مشاهده 9چنان که در جدول 

از  122/2یادگیری تیمی در سازمان به وسیله جو آموزشی سازمان، بعد حمایت شغلی وارد می شود و 

واریانس یادگیری تیمی را تبیین می کند. در مرحله ی دوم تحلیل رگرسیون گام به گام، بعد حمایت 

قدرت تبیین ابعاد جو آموزشی  221/2ی رگرسیون یادگیری می شود و با افزایشادلهمدیریتی وارد مع

 می رساند. 149/2برای تفکر سیستمی، قدرت تبیین جو آموزشی را به 

باشد که از واریانس آن می 266/2در پیش بینی بعد اشتراک دانش، تنها حمایت شغلی قادر به تبیین 

توانند سازمان را به سمتی سوق دهند که به اشتراک دانش به دهد ابعاد جو آموزشی نمینشان می

 صورت معناداری بپردازد.

واریانس را تبیین  122/2شود و در معادله رگرسیون رهبری مشارکتی ابتدا حمایت مدیریتی وارد می

 رسد.می 167/2ی رگرسیون به کند. این مقدار با ورود حمایت شغلی به معادلهمی
 

 گیرینتیجه -2

های بین معناداری برای اجرای مولفهتواند پیشدهد که جوآموزشی مینتایج این پژوهش نشان می

اگر شغل به صورتی  9طبق جدول  یادگیری در عمل به عنوان یک روش آموزشی در سازمان باشد.

ه های جدید را برای یادگیری فراهم کند، کارکنان تالش خواهند کرد کطراحی شده باشد که موقعیت

به سمت یادگیری تیمی حرکت کنند. یک تبیین احتمالی برای این یافته این است که یادگیری تیمی 

مستلزم به وجودآمدن این احساس در کارکن است که او برای انجام صحیح شغلش نیاز به یادگیری 

ایط فعلی به در شرآنها یکپارچه دارد. منظور از یادگیری یکپارچه این است که با توجه به این که سازم
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 الی و ؛74،2222اند)زوهارها برای گرفتن تصمیمات مهم متکی شدهای به تیمطور فزاینده

ها صورت ( فرآیند یادگیری باید در قالب یک دید گشتالتی و در ارتباط با هم در تیم76،2221توماس

رفتن رسد که نیازمند گ گیرد. بدین ترتیب وقتی فرد در رابطه با شغلش به این احساس می

نچه که یادگیری تیمی خوانده شده است آکند به سمت  بازخوردگرفتن از دیگران است سعی می

های یادگیری زمینهتواند از پیش حرکت کند. از طرف دیگر ادراک حمایت مدیریت از آموزش نیز می

های تیمی باشد؛ چرا که فرد وقتی احساس کند که یادگیری در سازمان از طرف کسانی که استراتژی

هایی در گیری خود را به سمت روششود جهتکنند، مهم تلقی میبلندمدت سازمان را مشخص می

ها این رسند)ازجمله یادگیری تیمی(. نکته جالب توجه در این یافتهبرد که موثرتر به نظر مییادگیری می

تبیین این مسئله  ی رگرسیون یادگیری تیمی وارد نشده است. در است که حمایت سازمانی در معادله

باید گفت همان طور که حمایت سرپرست به عنوان رکن اصلی حمایت ادراک شده از طرف سازمان 

تواند کند نیز میشود، احتماال حمایتی که سرپرست از آموزش در سازمان میتوسط کارکنان تلقی می

 جایگزین حمایت سازمانی از آموزش شود و ان را پوشش دهد.

بینی اشتراک دانش، دهند که علی رغم ورود حمایت شغلی در پیشش همچنین نشان مینتایج این پژوه

قدرت تبیین ابعاد جوآموزشی در مورد این مولفه پایین است. در واقع با توجه به این که اشتراک دانش 

ها را بر هم زند شایدیادگیری در عمل که اساس آن بر تواند قدرت سیاسی برخی گروهدر سازمان می

یادگیری فعال و به اشتراک گذاشتن تجارب است ، موجب شود که افراد در مورد قدرت سیاسی خود 

بینی اشتراک دانش به عنوان یکی از رسد برای پیشدر سازمان احساس خطر کنند. در واقع به نظر می

تمرکز کرد  های درونی افراد بر آموزشها باید بیشتر بر روی نگرشابعاد یادگیری در عمل در سازمان

توانند در امادگی سازمان برای پذیرش یادگیری در عمل تاثیر گذارند.در ای که میتا مسایل محیطی

ها ابتدا حمایت مدیریتی بینی رهبری مشارکتی به عنوان یکی از ابعاد یادگیری در عمل در سازمانپیش

ه کارکنان احساس نکنند که توسعه شود. این امر کامال مطابق انتظار است؛ چرا که تا زمانی کوارد می

و یادگیری در عمل مورد تایید مدیریت است سعی نخواهند کرد که در فرآیندهای سازمانی  اموزش

تواند موجب برانگیختگی افراد برای شرکت کنند . به تعبیر دیگر ادراک حمایت مدیرت از اموزش می

بینی رهبری مشارکتی، حمایت شغل از ی دوم پیشمشارکت در تصمیمات سازمانی گردد. در مرحله

شود. اگر شغل به نحوی طراحی شده باشد که آموزش و یادگیری بخش جدایی آموزش وارد می

                                                 

74 - Zohar 

76 - Ely, R. J. and Thomas 
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ناپذیرآن باشد، و کارکنان احساس کنند که برای موفقیت در شغل ناچارند به سمت یادگیری روند 

آنها ند، و تصمیماتی که در مورد شغل احتماال سعی خواهند کرد که در مورد مسایلی که باید یاد بگیر

رسد شغلی که نیاز به یادگیری و آموزش را طلب شود مشارکت کنند. عالوه بر این به نظر میاتخاذ می

تواند افراد را برای این که در مورد شغل  برانگیز باشد و شغل چالش برانگیز میتواند چالشکند میمی

شود به تر تشویق کند. با توجه به نتایج این پژوهش توصیه میخود مشارکت بیشتری به عمل آورند بیش

های نوین آموزش در به عنوان یکی از پایه-منظور آموزش اثربخش به روش یادگیری در عمل

ابتدائا سعی شود تا مشاغل بازمهندسی و طراحی مجدد شوند، چرا که با توجه به نتایج این  -ها سازمان

سازی یادگیری در عمل، نگیزاندن سازمان و کارکنان آن برای پیادهپژوهش یک عامل مهم برای برا

موزش های نوین کند که به سوی آرا ایجاد می خود ماهیت شغل است که تا چه حد در فرد این نیاز

گردد که برای ها پیشنهاد میموزشی سازمانآبرود. همچنین با توجه به نتایج به دست آمده، به مدیران 

هایی را در سازمان فراهم آورند که مدیریت سازمان از آموزش ستم آموزشی ابتدا نشانهبرقراری این سی

کند و در تصمیمات کالن سازمانی، آموزش نه به عنوان یک هزینه که به عنوان یک  حمایت می

 گردد.گذاری برای ارتقای اثربخشی سازمان منظور میسرمایه
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 چکیده

هدف از پژوهش حاضر ارزیابی میزان کیفیت خدمات آموزشی دانشکده روانشناسی دانشگاه تهران بر 

ی دانشجویان د. جامعه آماری تحقیق کلیهباش می 39-32ل سروکوال در سال تحصیلیاساس مد

نفر  662به تعداد  39-32تربیتی دانشگاه تهران در نیمسال دوم تحصیلی شناسی و علومی رواندانشکده

نفر برای  198ساده  -گیری تصادفیها( بود. بر اساس جدول مورگان و به صورت نمونه )غیر از مجاز

نامه سروکوال استفاده شد که های تحقیق از پرسشادهنمونه تحقیق انتخاب شد. جهت گردآوری د

% تأیید گردیده است. برای تجزیه 34روایی آن توسط متخصصان و پایایی آن با ضریب آلفای کرونباخ 

 SPSS21افزار استودنت تک گروهی، و مستقل و با استفاده از نرم t و تحلیل اطالعات از آزمون

شناسی دانشگاه تهران در حد ی روانیزان رضایت دانشجویان دانشکدهاستفاده شد. نتایج نشان داد که م

باشد. در مطلوب است و سطح انتظارات دانشجویان این دانشکده از کیفیت خدمات آموزشی باال می

ی سطح ادراک و انتظار دانشجویان این دانشکده از میزان کیفیت خدمات آموزشی نیز تفاوت مقایسه

ید؛ به طور کلی نتایج تحقیق نشان داد که کیفیت خدمات آموزشی تأثیر زیادی معناداری مشاهده گرد

 در میزان رضایت دانشجویان دارد. 
 

شناسی و علوم تربیتی، ی روانکیفیت خدمات آموزشی، مدل سروکوال، دانشکده :هاکلید واژه

 دانشگاه تهران.
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 مقدمه

 1362کیفیت خدمات به اواسط دهه وکوشش عمیق برای مطالعه موضوعات بازاریابی خدمات 

گذشته بوجود آمده است گیری در دو دههگردد. با اینکه عالقه به این موضوع به نحو چشم برمی

های مختلفی در تعریف کیفیت وجود دارد. (. در حوزه خدمات رویکرد2227، 77کنستین)یاواس و بن

باشد. دومین رویکرد، با برتری ذاتی می اولین رویکرد، رویکرد فلسفی است که در آن کیفیت مترادف

های فنی در نظر گرفته شده آن کیفیت به میزان تطابق محصول با استانداردرویکرد فنی است که در

محوری است که در آن کیفیت یک موضوع ذهنی است که است. سومین رویکرد، رویکرد مشتری

ر زمینه کیفیت خدمات، رویکرد مشتری رسد دشود. به نظر میتوسط گیرندگان تعیین و تبیین می

، به نقل از غفاری و همکاران، 2224، 78ای برخوردار باشد) وایت و اسنایدرمحوری از جذابیت ویژه

(. در ادبیات مربوط به خدمات، کیفیت خدمات بیشتر براساس ارزیابی مشتریان تعریف شده است 1932

رد واقعی و ادراک انتظارات از خدمات تعریف و اغلب کیفیت خدمات به عنوان مقایسه ادراک عملک

( کیفیت خدمات دریافت شده را 1384(. پاراسورمن و همکاران )2229شده است )زیت هامل و بینتر، 

اند. کاتلر و عنوان یک نگرش یا قضاوت کلی که مربوط به کیفیت خدمات است تعریف کردهبه

های یک محصول و خدمات که نات و ویژگی( کیفیت خدمات را به عنوان امکا1336) 73آرمسترانگ

اند. در زمینه کیفیت قادر به برآوردن نیازهای ملموس و غیر ملموس مشتریان باشد تعریف کرده

خدمات دو مکتب فکری غالب وجود دارد: اولین مکتب، مکتب اروپای شمالی است که بر پایه مدل 

کای شمالی است که بر پایه مدل پنج بعدی بعدی گرونروز استوار است و دومین مکتب، مکتب آمریدو

ارائه شده است مبتنی است ) الوانی و  1384هامل و بری در سال سروکوال که توسط پاراسورمن، زیت

گیری کیفیت خدمات است که توسط های اندازه(. مدل سروکوال از مشهورترین روش1988همکاران، 

گیری بود که پروژه اندازه1384ار آنها به سال پاراسورمن و همکاران او ارائه شده است. شروع ک

توانسته  1384کیفیت خدمات، زیرنظر موسسه علوم بازاریابی آمریکا به تصویب رسید. آنها تا سال 

های اعتباری، مخابرات های خود را در سطح صنایع خدماتی همچون: بانکداری، بیمه، کارتبودند یافته

ای آزمایش کنند. آنها به های حمل ونقل جادههای ایمنی و شرکتاز راه دور، تعمیر و نگهداری برکر

ای متعدد را با مشتریان، کارمندان، مدیران و های مصاحبهگروهمنظور انجام این طیف وسیع تحقیق،

نیروهای خط مقدم صنایع مذکور انجام دادندکه باعث شد مطالعات آنها کامال جنبه عملی بوده و نتایج 

                                                 

77 Yavas & Benkenstein 

78 White & Shneiderc 

73 Kotler & Armstrong 
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(. این مدل ابتدا در 1983ز اکنون جنبه کاربردی داشته باشد ) پوراسفدن و همکاران، آمده نیدست  به

پذیری، شایستگی، تواضع، اعتبار، گانه شامل: ابعاد و ظواهر فیزیکی، قابلیت اطمینان، مسئولیتابعاد ده

بعدی  قابلیت دسترسی، ارتباطات، تضمین، و درک و توجه به مشتری ارائه شده بود که با مطالعات

این ابعاد به پنج بعد تقلیل پیدا کرد )زیویار، ضیایی و نرگسیان،  1388پاراسورمن و همکاران او در سال 

 (. این ابعاد شامل ملموسات، اعتماد، پاسخگویی، تضمین و همدلی است:1931

 ملموسات: ظاهر تجهیزات و وسایل و ابزار فیزیکی موجود در محل کار 

 های خود به طور دقیق و مستمرخدمت دهنده در عمل به وعده اعتماد: توانایی سازمان

 پاسخگویی: تمایل و اشتیاق سازمان برای کمک به مشتریان و ارائه به موقع خدمات

 تضمین: دانش، مهارت و شایستگی کارکنان و سازمان در القای حس اعتماد و اطمینان به مشتری 

و فردی به وی و تالش در جهت درک نیازهای همدلی: نزدیکی وهمدلی با مشتری و توجه ویژه 

 (.1983مشتری) شاهوردیانی، 

 متن اصلی

کنندگان های بهبود کیفیت، شناسایی ادراک و انتظارات دریافتاولین گام اساسی در تدوین برنامه

و ابعاد متعددی دارد و مفهوم آن با توجه  خدمات یا کاالها از کیفیت آنهاست. کیفیت مفهومی پیچیده

( کیفیت 1986(. در یک تعریف ساده ماک و جین و بوردن )1333، 82)شیلدرز کنده ذهنیت تغییر میب

دهند. بیتز ای ربط میای است که افراد به چیزی یا پدیده ویژگینوعی کنند: کیفیت را چنین تعریف می

سبی سازمان و ( کیفیت خدمات را به عنوان برداشت کلی مشتری از پستی یا برتری ن1334) 81و هاربرت

(، کیفیت خدمات 1384) 82اند. در تعریف دیگر پاراسورمن، زیتهامل و بریخدماتش تعریف کرده

تعریف  "یک قضاوت جهانی یا نگرش وابسته به برتری یک خدمت ارائه شده"دریافتی را به عنوان 

یان مشاهدات و اند که قضاوت بر کیفیت خدمات انعکاس رتبه و مسیر تفاوت ماند و متذکر شدهکرده

(، کیفیت هر چیز را مناسب بودن آن برای 1979) 89باشد. همچنین کافمن و هرمنانتظارات مشتری می

(، کیفیت را تفاوت بین انتظارات 1388دانند. در تعریف دیگر پارسورمن و همکاران )استفاده ویژه می

 طور اند. بهت، تعریف نمودهی خدمامشتریان از وضع مطلوب و اداراکات آنها از وضع موجود ارائه

 به هستند؛ متمرکز مشتری بر شوندمی گرفته کار به خدمات برای که زمانی کیفیت تعاریف بیشتر کلی

                                                 

82 Shielders 

81 Beets & Harbert  

82 Parasuraman, Zeithaml, Berry         

89 Kaufman & Hirman 
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گیرد)سانی و می صورت خدمات از مشتری ادراک مبنای بر خدمات در کیفیت سنجش دیگر، عبارت

راد و توان به تحقیق بهشتیشده میتحقیقاتی که در این زمینه انجام  (. از جمله2224، 84همکاران

( با عنوان بررسی وضعیت کیفیت خدمات آموزشی در دانشگاه علوم پزشکی ارومیه 1931همکاران )

اشاره کرد؛ نتایج این تحقیق نشان داد که بین کیفیت وضع موجود و وضع مطلوب خدمات آموزشی، 

گانه خدمت موزشی در همه ابعاد پنجشکاف منفی وجود داشت. این ارزیابی منفی از کیفیت خدمات آ

دهد خدمات ارایه شده در دانشکده پرستاری در همه ابعاد نیازمند ارتقا و بهبود مشاهده شد که نشان می

در دانشگاه پیام نور همدان  1983فر و همکاران در تحقیقی که در سال نویناست. همچنین عنایتی 

-ج بعد کیفیت خدمات شکاف منفی وجود دارد که نشان میانجام دادند به نتیجه رسیدند که در هر پن

دهد که از دید دانشجویان، ارئه خدمات آموزشی در حد انتظارات آنان نیست و برای بهبود کیفیت 

هایی وجود دارد که باید از آن استفاده شود. در تحقیق دیگر که توسط خطیبی و خدمات فرصت

بدنی دانشگاه تهران ی تربیت ت خدمات آموزشی در دانشکدهی کیفی( با عنوان مطالعه1932همکاران )

انجام گردید، در هر پنج بعد کیفیت خدمات آموزشی شکاف منفی وجود دارد که نشان از عدم 

ای خود از وضعیت ( نیز در تحقیق مقایسه1983باشد. گرجی و همکاران )رضایت دانشجویان می

هر. گرگان( دانشگاه آزاد استان گلستان به این نتیجه آباد، آزادشکیفیت خدمات در سه واحد )علی

رسیدند که شکاف منفی در هر پنج بعد کیفیت خدمات آموزشی وجود دارد. با وجود این تحقیقات و 

آمده به دلیل عدم رضایت دانشجویان از کیفیت خدمات آموزشی و همچنین تأثیر این دست  بهنتایج به 

 ها نیز بررسی گردد.  رسد این موضوع در سایر دانشگاهبه نظر میکیفیت در سطح ارتقاء دانشجویان 

به کیفیت  آموزشی ، در سالهای اخیر عالقه -با در نظر گرفتن آموزش عالی به عنوان سازمان خدماتی 

گیری یافته و شکل جدیدی به خود گرفته و در تحقیقات آموزشی مورد در دانشگاهها افزایش چشم

کیفیت در آموزش از دیدگاه محققان به صورت برتری در  (.2224،  84ت )لوپزتوجه قرار گرفته اس

آموزش، ارزش افزوده در آموزش، تناسب با هدف، تناسب با نتیجه و تجربه آموزشی در عمل، 

ها، اجتناب از نواقص در فرایند ها و نیازریزی شده، ویژگیمطابقت نتایج آموزشی با اهداف برنامه

و فراتر رفتن از انتظارات دانشجویان تعریف شده است )سماوی و همکاران،  آموزشی و برآوردن

های کیفیت (. به لحاظ آن که همواره کمبود منابع، به عنوان یکی از موانع عمده اجرای برنامه1986

سازد که ضمن جلوگیری از افت کیفیت، ی مدیریت را قادر میمطرح است، این ارزیابی مجموعه
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84 Lopez 
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حدودِ در دسترس را به نحو بهتر تخصیص دهد تا عملکرد سازمان، بهبود و کیفیت خدمات منابعِ مالیِ م

،  به نقل از قالوندی و 1338، 87، استافورد و همکاران1388 86)باری و همکاران نیز، ارتقاء یابد

ها و موسسات آموزش عالی به ویژه خدماتی که از طریق دانشگاه ،(. خدمات آموزشی1931همکاران، 

ی جوامع دارند. بنابراین توجه به ارتقاء کیفیت خدمات شوند، نقشی مهم در بهبود توسعهئه میارا

(. 1987رسد )نورالنساء و همکاران، ای ضروری به نظر میآموزشی و پژوهشی به طور مستمر، مسئله

داشت او از توان از طریق مقایسه انتظارات او از خدمات با بررضایت دانشجو از خدمات آموزشی را می

خدمات ارائه شده، تعریف نمود. اگر خدمات ارائه شده از حد انتظارات دانشجو فراتر باشد، آن 

شود و وقتی انتظارات دانشجو از خدمات با ادراکات او از خدمات ارائه شده خدمات عالی قلمداد می

در این پژوهش (. 64، ص 1982منطبق باشد، کیفیت خدمات ارائه شده رضایت بخش است )فیتز ، 

شود. این مدل توسط استفاده می 88برای ارزیابی میزان کیفیت خدمات آموزشی از مدل سروکوال

 گیری کیفیت خدمات طراحی و طی تحقیقاتی در سالهای( برای اندازه1384پارسورمن و همکاران )

در پنج بعدِ خدمت این ابزار، ادراکات و انتظارات مشتریان را  تکمیل شد. 1334و 1339 ، 1331 ،1388

نماید. گیری میشامل؛ عوامل محسوس، قابلیت اطمینان، پاسخگویی، تضمین و همدلی اندازه

یابی های ارزشسروکوال، ابزار معتبری برای ارزشیابی کیفیت خدمات است و در قیاس با سایر روش

های خدماتی، ف محیطی آن امکان تطبیق ابعاد آن با انواع مختلکیفیت، مزایایی دارد که از جمله

ی آن در گانهپایایی و اعتبار باالی آن در مقایسه ادراک و انتظارات مشتریان، اهمیت نسبی ابعاد پنج

شناختی و سایر شناختی، روانهای جمعیتدرک کیفیت خدمات و توانایی تحلیل بر اساس ویژگی

ن اوصاف هدف اصلی تحقیق حاضر با ای .(1388پاراسورمن، ها از مزایای این مدل می باشد )زمینه

تربیتی دانشگاه تهران شناسی و علومی روانارزیابی و مقایسه کیفیت خدمات آموزشی در دانشکده

    است. لذا این تحقیق در پی پاسخگویی به این سواالت است:

 شناسی دانشگاه تهران در چه وضعیتی قرار دارد؟سطح رضایت دانشجویان دانشکده روان -

تربیتی دانشگاه تهران شناسی و علومی روانتفاوتی بین سطح انتظار و ادراک دانشجویان دانشکده آیا -

 وجود دارد؟

                                                 

86 Berry & et al  

87 Stafford & et al 

88 Servqual 
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 جامعه و نمونه 

تربیتی دانشگاه تهران )غیر از  شناسی و علومهای روان ی دانشجویان دانشکدهآماری تحقیق کلیهجامعه 

نفر  198گیری مورگان و به صورت تصادفی ساده  نفر( است که بر اساس جدول نمونه 662ها( ) مجازی

% درصد در مقطع 93به عنوان نمونه انتخاب شدند. شایان ذکر است که از مجموع کل دانشجویان 

 % در مقطع کارشناسی ارشد مشغول به تحصیل بودند.61کارشناسی و 

 روش تحقیق

باشد. برای تجزیه تحلیل دی میتحقیق حاضر از نوع توصیفی و با روش پیمایشی و از نظر هدف کاربر

 مستقل استفاده شد. tای، تک نمونه tهای آمار توصیفی و استنباطی از جمله اطالعات از روش

 ابزارگردآوری

عاملی سروکوال در دو سطح ادراک و انتظار استفاده شد. این  4نامه ها از پرسش جهت گردآوری داده

 4سؤال تضمین،  7سؤال اطمینان،  4ل به عوامل محسوس، سؤا 4باشد که سؤال می 26نامه شامل پرسش

طیفی لیکرت از خیلی بد تا خیلی خوب در  4سؤال نیز مربوط به همدلی با مقیاس  4سؤال پاسخگویی و 

باشد. همچنین روایی صوری و سطح ادراک و کامال مهم تا خیلی کم اهمیت در سطح انتظار می

% مورد تأئید 34ایایی مقدماتی  آن نیز ، با آلفای کرونباخ نامه توسط متخصصان و پمحتوایی پرسش

 قرار گرفت.

 ها  تجزیه و تحلیل داده 

 198دهد که از های جمعیت شناختی نشان میگویان بر اساس ویژگیهای توصیفی از توزیع پاسخداده

اظ مقطع تحصیلی %( زن بودند. همچنین از لح79نفر ) 122%( مرد، 27نفر ) 98نفر نمونه انتخاب شده 

 %( در مقطع کارشناسی ارشد مشغول به تحصیل هستند.61نفر ) 84%( در مقطع کارشناسی، 93نفر ) 44
 شناسی دانشگاه تهرانبررسی سطح رضایت دانشجویان دانشکده روان -1جدول

شناسی دانشگاه تهران در چه شجویان دانشکده روانسطح رضایت دان در بررسی پاسخ به سوال اول:

محاسبه شده و سطح  t ، با توجه بهشود مشاهده می 1جدولوضعیتی قرار دارد؟ همانطورکه در 

 2مقادیر آزمون:

سطح 

 اطمینان

درجه 

 آزادی
t 

 

تفاوت 

 میانگین
 تعداد میانگین

 ابعاد کیفیت خدمات

 آموزشی

 عوامل محسوس 198 87/2 -127/2 -39/1 197 244/2

 تضمین 198 32/2 -234/2 -73/1 197 274/2

 همدلی 198 12/9 129/2 43/2 197 214/2

 پاسخگویی 198 29/9 297/2 22/4 197 221/2

 قابلیت اطمینان 198 24/9 243/2 42/9 197 221/2
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شناسی دانشگاه تهران در سه عامل همدلی، پاسخگویی و قابلیت ی روانمعناداری، دانشجویان دانشکده

اند و در نتیجه در سطح مطلوبی قرار دارند، اما در عوامل آوردهت دس بهرا  9اطمینان میانگین باالتر از 

 آمده در سطح مطلوبی قرار ندارند.دست  به 9تر از محسوس و تضمین به دلیل اینکه میانگین پایین

 
 تربیتی دانشگاه تهرانشناسی و علومی روانی سطح انتظار و ادراک دانشجویان دانشکده: مقایسه2جدول

سطح 

 ناطمینا

درجه 

 آزادی
t 

تفاوت 

 میانگین
 سطح تعداد میانگین

 ابعاد کیفیت خدمات

 آموزشی

221/2 197 13/17 48/1 
87/2 

198 
 ادراک

 عوامل محسوس
 انتظار 94/4

221/2 197 14/22 42/1 
32/2 

198 
 ادراک

 تضمین
 انتظار 42/4

221/2 197 69/18 21/1 
12/9 

198 
 ادراک

 همدلی
 انتظار 99/4

221/2 197 24/18 24/1 
29/9 

198 
 ادراک

 پاسخگویی
 انتظار 48/4

221/2 197 86/12 28/1 
24/9 

198 
 ادراک

 قابلیت اطمینان
 انتظار 22/2

 

شناسی  آیا تفاوتی بین سطح انتظار و ادراک دانشجویان دانشکده روان در بررسی پاسخ به سوال دوم که

 tبا توجه به شود، مشاهده می 2جدول  گاه تهران وجود دارد؟ همانطور که درتربیتی دانشو علوم

محاسبه شده و سطح معناداری، در تمام ابعاد کیفیت خدمات آموزشی )عوامل محسوس، تضمین، 

همدلی، پاسخگویی و قابلیت اطمینان( بین سطح ادراک و انتظارات آنها از عوامل مزبور در این 

ی تفاوت معناداری وجود دارد. بنابراین سطح انتظار دانشجویان دانشکده دانشکده از نظر آمار

 روانشناسی دانشگاه تهران از ادراک آنها از کیفیت خدمات خدمات آموزشی باالتر است.  
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 بحث و نتیجه گیری

شناسی دانشگاه تهران سطح رضایت دانشجویان دانشکده روان نتایج پژوهش در رابطه با سوال اول که

توان از طریق مقایسه سطح ادراک دانشجویان این دانشکده با میانگین چه وضعیتی قرار دارد را میدر 

شناسی و ی روان نشان داد که سطح رضایت دانشجویان دانشکدهپژوهش  آورد. نتایجدست  بهفرضی 

ینان میانگین تربیتی دانشگاه تهران با توجه به اینکه در سه عامل همدلی، پاسخگویی و قابلیت اطمعلوم

اند در سطح مطلوب، اما در عوامل محسوس و تضمین به دلیل اینکه آوردهدست  بهرا  9باالتر از 

دهد که سطح آمده در سطح نامطلوبی قرار دارند. این نتایج نشان میدست  به 9تر از میانگینِ پایین

توان به توجه مسئوالن ن میشناسی باالتر است و از دالیل مهم آی روانرضایت دانشجویان دانشکده

این دانشکده به کیفیت خدمات آموزشی به عنوان بزرگترین دانشگاه کشور و همچنین ارزیای مستمر 

(، 2228(، محمدنیا و همکاران )1986های تحقیق با نتایج تحقیقات زوار )در این زمینه اشاره نمود. یافته

( که بر این باورند ارزیابی مستمر موجب افزایش 1983زری )( و غالم شاه1932زاده و همکاران )صوفی

شناسی در دو عامل محسوس ی روانکیفیت ارائه خدمات شود، همسو است. البته دانشجویان دانشکده

شود اقدامات الزم را )چه از و تضمین رضایت مطلوبی نداشتند، از این رو به مسئوالن مربوطه توصیه می

ر این زمینه و در جهت باال بردن کیفیت خدمات آموزشی و در لحاظ کمی و چه از لحاظ کیفی( د

ها به وسایل آموزشی نتیجه افزایش رضایت دانشجویان انجام دهند. از جمله اقدماتی مانند تجهیز کالس

های کامپیوتر، های پیشرفته در اتاقها، استفاده از سیستمپیشرفته مانند نصب پروژکتور در همه کالس

ها ، تجهیز محوطه نترنت دانشگاه، استفاده از صندلی و میز و نیمکت مناسب در کالسافزایش سرعت ای

-دانشگاه به امکانات ورزشی مناسب و همچنین استفاده از کارمندان مجرب و کارآزموده توصیه می

 شود.    

اد همچنین سوال دوم که سطح ادراک و انتظارات دانشجویان این دانشکده را بررسی نموده، نشان د

سطح ادراک و انتظارات دانشجویان در هر پنج عامل معنادار بود و این یعنی اینکه سطح انتظارات 

دانشجویان این دانشکده از سطح ادراکاتشان باال بوده و  با آگاهی کامل از وضعیت موجود و وضعیت 

زمینه با نتایج اند؛ نتیجه پژوهش در این  مطلوبی که باید وجود داشته باشد به سواالت پاسخ داده

( همخوانی دارد. 2224و شری و همکاران ) (1983زری )شاه (، غالم1932زاده )تحقیقات صوفی

ی روانشناسی و توان گفت نتایج به دست آمده در مورد سطح رضایت دانشجویان دانشکده بنابراین می

  دانشگاه تهران دارای اعتبار باالیی هست.
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ی دف پژوهش حاضر، ارزشیابی میزان کیفیت خدمات آموزشی در دانشکدهدر پایان با توجه به اینکه ه

روانشناسی دانشگاه تهران بود، میزان رضایت دانشگاه تهران به صورت نسبی باال بود و امید است 

 مسئوالن مربوطه بتوانند اندک خالءهای موجود را با اقدامات مناسب برطرف نمایند.   
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 فرهنگ سازمانی قدرت نیمه پنهان در کیفیت

 بخشی نظام های دانشگاهی 
 

 4346کد مقاله: 

 39زهره عباباف

 چکیده

فرهنگ سازمانی در تعریف و پیش بینی نقش سازمانی و ساختار ارتباطی بین کارگزاران سازمان 

فراهم می سازد.  دانشگاهی قدرت انکار ناپذیری دارد و بستر شکل گیری هویت سازمانی و حرفه ای را

اگرچه در جای  ،در این مقاله تمرکز برتحلیل، نقد و بررسی و گرایش به فرهنگ سازمانی خاصی نیست

های  مولفه خود از اهمیت بسیاری برخوردار است. هدف اصلی در این مقاله کشف و توصیف عناصر/

توانند  می کهبوده است  ها فرهنگ سازمانی در جامعه دانشگاهی از نگاه اعضای هیات علمی دانشگاه

نشانگرهایی برای درک فرهنگ سازمانی قصد شده و فرهنگ سازمانی مورد درخواست مدرسان 

 دانشگاه باشد. در تکمیل، سوال پژوهش به شرح ذیل مورد کاوش قرار گرفت:

 ها کدامند؟ مولفه های فرهنگ سازمانی آموزش عالی از نگاه اعضای هیات علمی دانشگاه

مدرس/ خبره  96به کمک مصاحبه نیمه ساختارمند با  اکتشافی پژوهش کیفی تا از طرحدر این راس

های دولتی و معتبر شهر  علمی در رشته های علوم انسانی، علوم پزشکی، علوم مهندسی و پایه از دانشگاه

به منجر . تحلیل داده های مصاحتحلیل داده ها بر مبنای استقرای تحلیلی انجام گرفتتهران استفاده شد. 

به پدیدآیی مولفه های سیاست گذاری، آموزشی و حمایتی، بهره وری، دانشجویی و حرفه ای شد. 

عالوه بر این نشان داد که دانشگاه به عنوان سازمان یادگیری کمتر دیده شده است و احترام به عنوان 

پزشکی به فرهنگ یک مولفه فرهنگ سازمانی نیاز به تامل بیشتر دارد. گرایش مدرسان رشته علوم 

ای، مدرسان علوم انسانی به فرهنگ آکادمیک و مدرسان علوم مهندسی و پایه به فرهنگ  توسعه

 مدیریتی بوده است.

 آموزش عالی، بالندگی اعضای هیات علمی، فرهنگ سازمانی، مولفه های احترام.کلید واژه ها: 

                                                 
1 آموزش عالی، مدرس دانشگاه فرهنگیان –. دکترای برنامه درسی  z_ababaf@yahoo.com83  
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 مقدمه

از لحاظ شده است.  ارائهی یها بندی طبقهو ایده ها های سازمانی در آموزش عالی  در زمینه فرهنگ

در گذشته فرهنگ آکادمیک ها داشته است به نظر می رسد که  روندی که فرهنگ سازمانی در دانشگاه

فرهنگ در  [.4] شده استآن ، اما امروزه فرهنگ مدیریتی جایگزین ها غالب بوده است در دانشگاه

که با دولت از طریق فرایندهای  ندشد ان معرفی میبه عنوان جامعه پژوهشگر ها ، دانشگاهآکادمیک

به عنوان کردند. مفهوم آزادی آموزش عالی  همکاری جمعی و چرخش رهبری همکاران مشارکت می

درون قلمروهای دیسیپلینی  زاییپژوهش برای دانش افاز طریق د که ش های سازمانی منعکس می ارزش

کیفی  مبتنی بر شاخص های. موفقیت می کرد کمکدانشجویان و هیات علمی  به ارتقای سطح کیفی

گرفت و ارتقاء براساس شایستگی نشان داده شده درون دیسیپلین بود. پژوهش  مورد قضاوت قرار می

 بود.  32غیرمدیریتی غالباگرفت که برخاسته از دل عالیق افراد بود و  هایی قرار می مرکز فعالیت

د که از مدیریت نشو رهبری می با نفوذی توسط یک اقلیت به شکلی قو ها دانشگاهدر فرهنگ مدیریتی 

مولد و  به کمک شاخص هاید. نتایج بیشتر ساختار سلسله مراتبی دارد و عملکرد نکن خطی استفاده می

 ها مسئولیت دارند و خروجینسبت به مسائل مالی مدیران دانشگاه . گیرد مورد ارزیابی قرارمیکارآمدی 

ها برای تدریس و پژوهش اصوالً با استفاده از  ن شده را تحقق دهند. خروجیباید اهداف از قبل تعیی

این مدل مبتنی بر این فرض است  .شوند گیری می کمی برای تولید درآمد اندازهو های مالی  شاخص

هایی که در همان حوزه عمل  سازمان با دیگر روش های ارتقاءجست و جوی برای آنها که سازم

شوند که در حال خرید تولیدات  . دانشجویان به عنوان مشتریانی تلقی میبت هستنددر حال رقا کنند می

نفع در  افراد ذیمشارکت کنندگان به عنوان و  31دانش پیشنهاد شده به آنها هستند. کارمندان، دولت

که بیشتر احتمال دانشگاه کارکنان و دیگر هیات علمی اعضای شوند.  دانشگاهی قلمداد می 32شرکت

 ارتقای دانشهای تجاری و آموزشی با  و پاره وقت باشند در حال حرکت بین جهان 39یررسمیدارد غ

جایی مدل در آموزش عالی   به هستند. این جا (نه هر دو)الزاما در پژوهش یا تدریس  یتخصص

دارد. فرهنگ فرهنگ آکادمیک  و جهت گیری متفاوت با  اشته استهایی را به همراه د تنش

در تضاد است. در  34سازمان های تجاریها به عنوان  با ایده دانشگاهیل مختلف آکادمیک به دال

                                                 

32 . Unmanaged  

31 . Government 

32 . Enterprise  

39 . None-tenured  

34 . Businesses  
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دانشگاه  34شد تا بودجه کشف و انتقال دانش به عنوان یک برون داد مهم و کافی برای جامعه تلقی می

اما دیگر منابع تولید دانش است،  بارقابت  ی درآموزش عالسازمان به عنوان در عین حال تعدیل شود، 

ها است که آنها  ها بر دانشگاه این به معنای گرفتن امتیاز مالی نیست. نکته قابل تأمل دیگر، فشار دولت

های دیگر رقابت کنند و این امر  کند در رقابت با تولیدکنندگان دانش در دانشگاه را مجبور می

 حرکت 36سته از بازارها را از فرهنگ مدیریتی طراحی شده به سمت یک فرهنگ رقابتی برخا دانشگاه

به دلیل فرهنگ سازمانی در آموزش  بوروکراتیک نام را بههایی  تنش ر به دنبال خوددهد. این تغیی می

، ورهبا تحمیل قوانین پیچیده برای تأیید د وسیعیها در ابعاد  کند. در حالیکه دانشگاه عالی ایجاد می

رود  ها انتظار می مزمان از دانشگاهشوند، ه تضمین کیفیت و ارزیابی پژوهشی بوروکراتیک می

 . این جهت گیری در رشته علوم انسانی بسیار آسیب زاتر خواهد بود. تر باشند کارآفرین

کند که در دانشگاه آمریکا در دهه  (، فرهنگ سازمانی جدیدی را توصیف می1332) 37برگ کولیت

های هر  ان یک پاسخ به محدودیتنامید و به عنو 38ای ظهور پیدا کرد. او آن را فرهنگ توسعه 1372

فاقد سلسله  آکادمیکفرهنگ او معتقد بود و مدیریتی تلقی شد.  آکادمیکیک از دو مدل فرهنگ 

و  33گرا با تغییرات خارجی کند است و اغلب نخبهمحیط مراتب سازمانی است. در سازگاری 

. می دهدگیری  ای تصمیمفرصتهای کمی به زنان و افراد اقلیت در مشارکت بر است. 122پدرساالرانه

و غیرالهام  121گرانه تواند فضاهای سرکوب دهد و می مدل مدیریتی استقالل دانشگاهی را کاهش می

 [.8]در کار ایجاد کند 122بخش

و مدیریتی نمود پیدا کرد.  آکادمیکهای  ای به عنوان یک تالش در تعدیل بین فرهنگ فرهنگ توسعه

بین رفاه شخصی و سازمانی است و فرض بر این است که این مدل به دنبال کشف نقاط سازگاری 

ای تأکید بیشتر بر  د. فرهنگ توسعهنهارمونی آورده شویک   باید در قالبآنها های افراد و سازم دغدغه

همه اعضای جامعه  پذیرای، این مدل داردای و فردی همه اعضای جامعه همکاران  رشد حرفه

های سازمانی ارزش قائل است.  برنامه دربه عنوان مبنای منطقی فضاهای اعتماد  برای واست دانشگاهی 

                                                 

34 . Funding  

36 . Market-driven 

37 . Bergqulit   

38 . Developmental culture  

33 . Elitist   

122 . Paternalistic 

121 . Repressive  

122 . Uninspired 
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این مدل فاقد استراتژی سلسله مراتبی برای اثرگذاری بر تغییر در سازمان است. اما چگونه این مدل 

 تواند بدون تداوم بخشیدن به مدیریت گرایی عمل کند؟  می

ا پیشنهاد کردند. سازمانهای مشتاق ر 124مشتاق دانش های (، ایده سازمان1333و همکاران ) 129فرنکل

مبتنی بر ارتباطات هنجاری و متقابل هستند و ارتباطات کاری بر انگیزه ذاتی در تشویق خالقیت  ،دانش

کند و به عنوان یک سازمان  و نوآوری مبتنی است. دانشگاه به عنوان یک سازمان مشتاق دانش عمل می

دانش، فرایندهای مستمر ارزشیابی و بازخورد، و به  نشتیادگیری تأکید بر کارکرد به اشتراک گذا

دارد. تفاوت فرهنگ  گیری حداکثر رساندن توانمندسازی کارکنان از طریق تمرکز زدایی در تصمیم

توسعه ای با فرهنگ یادگیری در اولویت قائل شدن به حرفه یا دانش است. در فرهنگ توسعه ای تاکید 

توسعه حرفه ای کارکنان و برخاسته از رویکرد مدیریت توسعه بر ارتقای عملکرد سازمانی به کمک 

منابع انسانی است در حالی که در فرهنگ یادگیری تاکید بر ارتقای عملکرد سازمانی  به کمک کشف 

 [.  7و توسعه دانش و برخاسته از رویکرد مدیریت دانش است]

نی پرداخته اند. آنها به جای مطالعه در از منظری دیگر به مطالعه فرهنگ سازما(، 2227گاپا و همکاران )

زمینه ساختار بنیادین فرهنگ سازمانی به مطالعه در باره عناصر  اثرگذار بر فرهنگ سازمانی پرداخته اند. 

آن که عناصر اساسی  فرهنگ سازمانی تلقی می شودمقوله احترام به عنوان چرخه مرکزی از دید آنها 

عناصر اساسی تامل بر میزان حضور اند.  ی و معنا دادن به شغل گرفتهرا از ادبیات مربوط به رضایت شغل

به نحو استراتژیک استفاده آنها گیری آنچه سازم و برای اندازهآنها سازم ارزیابی کیفیتتواند در  می

کنند به کار روند. این عناصر باید در حد  حمایت می مدرسانهای همه  کنند و از استعدادها و توانایی می

توانند در سازمانهای متفاوت اعمال  حضور داشته باشند اما آنها چگونه می مدرسی در کار هر زیاد

کنند و منابع و فرهنگ سازمانی آنها  که استفاده می نوع انتصابی، مدرسانشوند، بستگی به نیازهای 

های  ف و رسالتای برای هیات علمی براساس اهدا های توسعه حرفه ها و فعالیت دارد. برای نمونه برنامه

سازمانی متفاوت خواهد شد. اینکه چگونه عناصر توسط افراد هیات علمی در یک سازمان خاص به 

های رشد شغلی  شود بستگی به موقعیت خاص آنها یا نوع انتصاب آنها دارد. مثالً فرصت کار برده می

 مدرسانرا متناسب با نیاز  ها و خدمات قابل دسترس است اما انواع مختلفی از برنامه مدرسانبرای همه 

 . [4]طلبد در شرایط خاص را می مدرسانهای مختلف شغلی، یا در  در زمان

                                                 

129 . Frenkel 

124 . Knowledge-intensive  
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به حضور فرهنگ سازمانی  عناصر ن دیگرقرار گرفتن مقوله احترام در مرکز چرخه به معنای نیاز بنیادی

هر ت. احترام حق اس مدرساناحترام است. احترام به معنای ارزش قائل شدن به اصالت انسانی عنصر 

و سازمان مربوطه قرار دارد.  مدرسانو در واقع حق هر شاغل است و در مرکز ارتباط متقابل بین  مدرس

توانند از عناصر پنجگانه بهره ببرند.  می مدرسانو آنها فقط در یک محیط سرشار از احترام سازم

نگیزش و رضایت شغلی است که در های مربوط به ا مبتنی بر نظریه در فرهنگ سازمانیمرکزیت احترام 

های  د. احترام در کنار دیگر کوششنشو به فراوانی دیده می 124تحقیقات مازلو، هرزبرگ و آلدرفر

 کند نقش دارد.  می تضمینیک محیط کاری آکادمیک که موفقیت سازمانی را  ایجادسازمانی در 

د تاکید است. از جمله می توان عالوه بر عنصر احترام حضور عناصر دیگری در فرهنگ سازمانی مور

از دپارتمان و سازمان خود  مدرسیحقوق شغلی به معنای حقی است که هر به حقوق شغلی اشاره کرد. 

عمل کنند به نحوی که دسترسی به ابزارهای ضروری در انجام  126انتظار دارد تا نسبت به او وفادارانه

برای ارتقا، متناسب با شرایط خود برخوردار باشد. داشته باشد و از موقعیت  را امور مربوط به شغل خود

ها،  های خود در پژوهش و در ثبت یافته دیدگاه علمیاستقالل و آزادی آکادمیک به معنای بیان 

بدون  یک شخصدر کالس در زمینه موضوعات مورد بحث و به عنوان استقالل عمل علمی 

است تا مستقالنه تصمیم بگیرند  رسانمد. همچنین حق همۀ حقی قائل شدهای سازمانی  محدودیت

های کاری  پذیری، به معنای توانایی ساختن نظم درباره اینکه چگونه به تکالیف خود عمل کنند. انعطاف

در به حداکثر رساندن مشارکت در سازمان خود و به همان نسبت معناسازی از کار خود و زندگی 

را قادر سازد تا دانش، توانایی و  مدرسانشود که  ای به عنوان فرصتی قلمداد  شخصی است. رشد حرفه

 تاد نرا رهبری کن ی خود و سازماننیازها و ها ها، دغدغه د چالشند و بتواننمهارتهای خود را وسعت ده

 مدرسانشود تا  هایی تلقی  د. همکاری به عنوان فرصتنرضایت عمیق نسبت به کار خود داشته باش

های آنها در سازمان ارزش  محترم همکاران هستند که به مشارکتاحساس کنند متعلق به یک اجتماع 

  [.4هست]قائل 

تامل بر چهار نوع فرهنگ سازمانی که به آنها اشاره شد، نشان از آن دارد که سازمان های دانشگاهی در 

یک طیف پر چالش فرهنگ سازمانی حرکت زیگزاگی داشته اند. اگرچه در دنیای ذهنی و نوشته ها از 

انسانی و یادگیری محور یاد می شود اما گاها به سمت  -ها به عنوان سازمان های علمی گاهدانش

عملکردی مدیریتی با رویکرد تجاری حرکت می کنند. نکته قابل تامل قدرت انکار ناپذیر فرهنگ 

                                                 

124 . Maslow, Herzberg & Alderfer 

126 . Fairly 
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سازمانی در تعریف و پیش بینی نقش سازمانی و ساختار ارتباطی بین کارگزاران سازمان دانشگاهی 

ت. در این مقاله تمرکز برتحلیل، نقد و بررسی و گرایش به فرهنگ سازمانی خاصی نیست اگرچه در اس

جای خود از اهمیت بسیاری برخوردار است. قصد از اشاره به انواع فرهنگ سازمانی ایجاد ذهنیتی است 

ازمانی مهیا که مقوله فرهنگ سازمانی معرفی و زمینه برای طرح عناصر به عنوان مولفه های فرهنگ س

شود. هدف اصلی در این مقاله کشف و توصیف عناصر/مولفه های فرهنگ سازمانی در جامعه 

ها بوده است و می توانند نشانگر هایی برای درک  دانشگاهی از نگاه اعضای هیات علمی دانشگاه

میل، فرهنگ سازمانی قصد شده و فرهنگ سازمانی مورد درخواست مدرسان دانشگاه باشد. که در تک

 سوال پژوهش به شرح ذیل مورد کاوش قرار گرفت:

 سوال پژوهش

 ها کدامند؟ مولفه های فرهنگ سازمانی آموزش عالی از نگاه اعضای هیات علمی دانشگاه
 

 روش پژوهش

زیرا با داده هایی ارتباط داشت  ،استفاده شد اکتشافی پژوهش کیفی طرح ازدر راستای سوال پژوهش 

ای آکادمیک و تجارب زیسته شرکت کنندگان نسبت به پدیده مورد مطالعه بوده که برخاسته از باوره

های دولتی  شیوه نمونه گیری هدف مند بود و مدرسان)خبرگان علمی و آموزشی( از دانشگاه [.1]است

و معتبر شهر تهران)شریف، امیرکبیر، تهران، شهید بهشتی، تربیت مدرس، عالمه طباطبایی، خوارزمی، 

از شیوه سوال های باز  ان و پزشکی شهید بهشتی (انتخاب شدند.  برای جمع آوری داده هاپزشکی تهر

پاسخ استفاده شد تا مصاحبه شوندگان آنچه را که نسبت به موضوع باور دارند و تجربه کرده اند بدون 

 همچنین برای ایجاد آمادگی ذهنی در مصاحبه .سو گیری و جهت دهی از سوی پژوهشگر، بیان کنند

شوندگان و ایجاد نظم در روال مصاحبه چارچوب موضوع مورد مصاحبه از قبل طراحی و در اختیار 

مصاحبه شوندگان قرار داده شد. نهایتا، طرح مصاحبه در قالب مصاحبه نیمه ساختار یافته باز پاسخ انجام 

فرعی مربوط  مولفه های اصلی و و بررسی شده ضبط مصاحبه های ،مصاحبه ها انجام با شد. همزمان

نوع جدیدی  و نبودتکراری  یمولفه ها شکل گیری. بعداز استخراج شد مولفه های حرفه ای مدرسیبه 

مدرس دانشگاه در رشته های علوم  96و حاصل شدن اشباع نظری، فرایند اجرای مصاحبه با ازمولفه ها 

 127ا بر مبنای استقرای تحلیلیتحلیل داده هانسانی، علوم پزشکی، علوم مهندسی و پایه به اتمام رسید. 

انجام گرفت. در این روش ابتدا داده ها به اجزایی خرد شدند و سپس با ارتباطی که با هم برقرار می 

                                                 

127 . Analytic Induction 
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آشکار شدند که ماهیت کلی تری داشتند و مبنای تفسیر داده ها قرار 128کردند مقوله ها یا مضامین

 استفاده شد.  داده ها 123کدگذاری گرفتند. در فرایند تحلیل از فرایند
 

 یافته های پژوهش

 های فرهنگ سازمانی، مولفه زمینه در ها رشته کلیه تحلیل داده های کیفی حاصل از مصاحبه در

که به برخی  وری، آموزشی و حمایتی، حرفه ای و دانشجویی را آشکار ساخت گذاری، بهره سیاست

 از یافته ها در جدول شماره یک اشاره شده است. 
 

 مولفه های فرهنگ سازمانی -4 جدول شماره
 

 مولفه های فرهنگ سازمانی

 

مولفه های 

سیاست 

 گذاری
 

تعامل بین سیاست گذاران در  برنامه های کالن آموزش عالی با اندیشمندان و پژوهشگران زمینه ساز باور 

 به ضرورت داشتن سواد مدرسی در مدرسان دانشگاه است.

امعه بستگی دارد و پویایی جامعه وابسته به پذیرش منطق نخبگان کارآمدی آموزش عالی به تامین نیاز ج

 دانشگاهی است.

تشویقی برای پیشرفت تحصیلی دانشجویان در کنار عمل  -حمایتی -سیاست گذاری های کالن آموزشی

 حرفه ای مدرسان درتقویت انگیزه یادگیری دانشجویان موثر است.

یا شاخص های معتبر، بر ارتقای سطح کیفی تعیین ساعت موظف تدریس مدرس بر اساس شاخص 

 آموزش و پرورش مدرس موثر است.

بانک اطالعاتی در زمینه ضرورت ها و نیازهای آموزشی و تربیتی دانشجویان به تفکیک دوره های 

 کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری بر اساس مکانیسم جامع نیازسنجی در سطح کالن ملی ایجاد شود.

 تکنولوژیک با پژوهش های دانشگاهی توسط افراد ذی ربط تامل شود. -سعه صنعتیبر شکاف بین تو

مالک های ارتقای هیات علمی در جهت اصالح و تقویت عملکرد آموزشی مدرسان نیست و همین امر 

 موجب شکاف بین پژوهش و آموزش شده است.

مولفه های 

 بهره وری

ه، دانش و عمل حرفه ای برای مدرسان و دانشجویان تجارب علمی و آموزشی مدرسان با تجربه منبع نگا

 است.

برنامه هایی در جهت شناسایی نخبگان آموزشی و پژوهشی پیش بینی شوند زیرا آنان منشاء اثر در آموزش 

 عالی هستند.

 

مولفه های 

ه رشد یا حل برنامه های عملیاتی در جهت تحکیم رابطه بین دانشگاه و خانواده در جهت کمک ب

 مشکالت دانشجویان در سطح دانشکده پیش بینی شوند.

                                                 

128 . Themes 

123.  Coding 
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آموزشی و 

 حمایتی

مرکزی با برنامه های مدون عملیاتی در جهت کمک به رشد جامع حرفه ای مدرسان متناسب با نیازهای 

 شغلی آنان پیش بینی شود.

وجود مرکز/اجتماعی در سطح دانشکده با هدف حفظ حرمت و شئونات مدرسی و رسیدگی به امور 

 وق انسانی آنان بر تحکیم فرهنگ روابط انسانی بین مدرسان و دیگر افراد موثر است.وحق

 

مولفه های 

 حرفه ای

ارزش ها،گرایش ها و رفتارهای اخالقی در محیط آموزشی بر تعهد و عمل حرفه ای مدرس و علم باوری 

 دانشجو موثرند.

ن منبع الهام بخش و اثر گذار بر باور و برتری ها یا فضیلت های علمی، فکری، اخالقی و رفتاری مدرسا

 عمل همکاران و فرهنگ سازمانی است.

در تصمیم گیری و برنامه ریزی آنها احترام قائل شدن به شانیت، امنیت و باورهای مدرسان و مبنا قرار دادن 

 به ظهور و تحکیم فرهنگ احترام و مشارکت در محیط آموزشی کمک می کند.

تعهد حرفه ای به مدرسان کمک می کنند تا فرهنگی در دانشکده ظهور یابد که بر اقتدار علمی به همراه 

 جو حاکم بر گرایش دانشجویان به مدرک گرایی غالب شود.

پیش بینی درس اخالق حرفه ای در برنامه های درسی و راه اندازی سیستم های کنترل به کاهش سرقت 

 ادبی کمک می کنند.

ایش سطح کیفی مشارکت علمی و آموزشی در بین مدرسان به بهبود سطح پیش بینی تدابیری در جهت افز

 کیفی آموزش کمک می کند.

 

مولفه های 

 دانشجویی

ویژگی های فرهنگی و پیشینه تربیتی و تحصیلی دانشجو بر سطح کیفی آموزش مدرس اثرگذار است و 

آموزش و پرورش با آموزش عالی برای این منظور باید بین فلسفه تربیتی و رویکردهای برنامه های درسی 

 یک ارتباط منطقی و انسجام تربیتی وجود داشته باشد.

آموز موثر است و مانع تصمیم گیری و  جو مدرسه بیش از آگاهی،عالقه و استعداد بر انتخاب رشته دانش

انتخاب درست رشته تحصیلی در دانشگاه و حتی شغل می شود و همین امر بر سطح انگیزش یادگیری و 

 باور دانشجو نسبت به رشته تحصیلی یا شغل اثرگذار است.

 

ها وجود  که فرهنگ مدیریتی به عنوان فرهنگ غالب در دانشگاه کرداستنباط  چنیناز یافته ها می توان 

دارد. این نوع فرهنگ سازمانی در نگاه مدرسان رشته علوم مهندسی و علوم پایه بیش از مدرسان در 

و مورد حمایت بود. تاکید مدرسان رشته علوم پزشکی بر اهمیت توسعه حرفه رشته های دیگر مشهود 

ای و اهمیت مقوله آموزش، سیاست جذب دانشجو، اخالق حرفه ای و حفظ شانیت پزشکی بود. 

مدرسان رشته علوم انسانی تاکید بر به مشارکت گرفتن و دیده شدن در سیاست گذاری ها و فضایل 

ی دیگر، گرایش مدرسان رشته علوم پزشکی به فرهنگ توسعه ای و گرایش اخالقی بوده است. به بیان

مدرسان علوم انسانی به فرهنگ آکادمیک بوده است. عالوه بر این از دید اکثر مدرسان یکی از 

های پیش روی آنها در محیط دانشگاهی پایین بودن سطح مشارکت مدرسان در نقش های  چالش
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ست. این چالش از نظر مدرسان در رتبه استادیاری بیش از دیگر سازمانی و مشارکت گروهی بوده ا

مدرسان مورد تاکید بوده است. از میان مولفه های فرهنگ سازمانی، ساختار ارتباط بین فردی در 

عالی مورد تاکید مدرسان بوده است. به  آموزش در محیط پژوهی دانش مدرسان بیش از فرهنگ

د که مدرسان علی رغم تمایلی که به پژوهشگری در زمینه موضوعات عبارتی این یافته ها نشان می دهن

حوزه تخصصی خود دارند اما فرهنگ رقابتی حاکم بر ساختار ارتباطی بین همکاران  یک چالش برای 

آنها تلقی می شود و از طرف دیگر به داشتن الگوی ارتباط انسانی با دانشجویان خود اهمیت می دهند. 

(، در باره عوامل موفقیت دانشجویان و رابطه دوستانه بین 1384دگاه های آپگرافت)این یافته ها با دی

(، در باره مفهوم پردازی تعامل بین دانشجویان و مدرسان؛ 2212مدرس و دانشجو؛ هاگل و همکاران)

 ای موفقیت تحصیلی دانشجویان؛ لوپز پاستور و همکاران (، در زمینه مدل هشت طبقه1384آستین)

در باره مشارکت دانشجویان در ایجاد تغییر از فرهنگ آزمون به فرهنگ سنجش؛ (، 2212)

(، در باره تعارض 2212(، در زمینه برانگیخته کردن نیاز به دانستن در مدرسان؛ اسکلتون)2212نلسون)

(، در زمینه اخالق حرفه ای مبتنی بر 2211های ارزشی تدریس در آموزش عالی؛ نیوبری و همکاران)

(، در باره نقش 2211حیت فرهنگی، مهارت زبانی و اضطراب فرهنگ پذیری؛ کلینتون)کسب صال

(، در 1332مدیران به عنوان تسهیل گر رشد حرفه ای مدرسان به عنوان یادگیرندگان بزرگسال؛ سنگه)

باره دانشگاه به عنوان سازمان یادگیری مبتنی بر تسلط شخصی، الگوهای ذهنی، نگاه مشارکتی، 

(، در باره نگاه مشارکتی در سازمان یادگیری؛ 1333یمی و سیستم های فکری؛ مارتین)یادگیری ت

(، در 2222(، در زمینه تیم های پژوهشی مبتنی بر دانشگاه یادگیری؛ بارنت)2224آندری و گاسلینگ)

(، در زمینه قابلیت همکاری مدرسان 2224ها به عنوان قطعات متصل به هم؛ فریدمن) باره دانشگاه

(، در باره ویژگی های شغلی مورد نیاز در 2224سب با ویژگی های تغییر یافته کار؛ تورن برگ)متنا

؛ 21(، رفتار و روش های مشترک نسل های قرن2224دنیای جدید و نگاه آینده نگرانه؛ سی منز)

(، در زمینه کپسول فرهنگی ساخت واقعیت بر اساس مجموعه ای از مفروضات فرهنگی؛ گاپا 1362رن)

(، درباره عناصر اساسی محیط کاری در آموزش عالی بر محوریت احترام؛ و گاپا، 2227همکاران)و 

(، در زمینه رعایت حقوق شغلی مدرسان مبتنی بر حفظ احترام، استقالل و رشد 2227آستین و ترایس)

 حرفه ای همسو است.

ی موضوعات پژوهشی از برداشت دیگر در باره ترجیح مدرسان به امر پژوهش نسبت به آموزش و جدای

[ باشد که مبتنی بر پیشینه 9و2تواند متاثر از فرهنگ دانشگاهی و اهرم ارتقای شغلی ] ، میآموزشی

 آموزش در متمایزی های ارزش که دارند اعتقاد ،(2224) گاسلینگ و پژوهشی مدرسان است. آندری
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 های مهارت و انتقادی تفکر درش به تعهد شامل ها ارزش این. شوند حفظ باید که دارند وجود عالی

 است که ارزشی تعهدات و همکاری هدف با تدریس، و پژوهش بین ارتباط حفظ باالتر، سطح شناختی

 به نسبت دانشجویان فهم تحول برجسته، هدف. کنند می معرفی را حرفه و دانش رشته ای)دیسیپلین( هر

 داشته باشند تعامل فعال نحوی به نشجویاندا باید با درسی موفق های برنامه. است شان جهان و خودشان

 روشهای و جدید های بینش به دسترسی کردن فراهم کمک به دیگران و خودشان از را آنها درک تا

 .دهند رشد جهان در کردن عمل جدید
 

 نتیجه گیری

 ها اشاره شد دانشگاه به عنوان سازمان یادگیری کمتر دیده شده است و بر اساس آنچه که در یافته

احترام به عنوان یک مولفه فرهنگ سازمانی نیاز به تامل بیشتر دارد. گرایش مدرسان رشته علوم پزشکی 

به فرهنگ توسعه ای، مدرسان علوم انسانی به فرهنگ آکادمیک و مدرسان علوم مهندسی و پایه به 

وم مهندسی فرهنگ مدیریتی بوده است. به نظر می رسد این گرایش فرهنگ سازمانی در رشته های عل

و پایه با ماهیت دانش رشته ای و فضای دنیای سرمایه داری در سطح جهانی در ارتباط باشد. گرایش 

کمتر مدرسان در رشته های علوم پزشکی و انسانی به نگاه بانکی در فرهنگ سازمانی شاید بتوان در 

ه پزشکی، هنر و ارزش های فرهنگ دیرینه ایرانی و ردپای مدرسان فرهیخته صاحب ایده در حوز

وجو کرد. مدرسان رشته علوم انسانی بیش از دیگر مدرسان دغدغه دیده شدن در سیاست  ادبیات جست

گذاری ها و توجه به ارزش های انسانی را مورد تاکید داشتند که نشان از توجه به عنصر احترام در 

های پیش روی آنها در محیط فرهنگ سازمانی است. عالوه بر این، از دید اکثر مدرسان یکی از چالش 

دانشگاهی پایین بودن سطح مشارکت مدرسان در نقش های سازمانی و مشارکت گروهی بوده است. 

مدرسان علی رغم باور داشتن ظرفیت تعهد و انگیزه کاری به عنوان مولفه های اخالق حرفه ای، خود را 

و چنین پدیده ای به نظر می رسد می تواند  درگیر با یک ساختار ارتباطی رقابتی و غیر همیارانه می بینند

موجب تعارض بین دنیای درونی و دنیای بیرونی مدرس شود و به مرور نقش فرسایشی داشته باشد. این 

چالش از این جهت برای مدرسان در مرتبه استادیاری مورد تاکید بوده است که آنها در مرحله اولیه 

های  گیری است و بیش از دیگر مدرسان در رتبه حال شکل و هویت حرفه ای آنها در شغلی خود هستند

استادی و دانشیاری که در مرحله میانی و پایانی شغلی خود هستند، متاثر از ساختار ارتباطی محیط 

 کاری می شوند. 

سبک ساختار ارتباطی بین اعضای گروه های آموزشی می تواند متاثر از سبک مدیریت باشد. در این 

 به نسبت حساس باید عالی آموزش در مدیریت سبک که است معتقد ،(1332)  ستکوی زمینه برگ
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حفظ حقوق انسانی و حرفه ای مدرسان توسط مدیریت سازمان از عواملی  .باشد آکادمیک فرهنگ

است که می تواند در تشویق مدرسان به مشارکت و همیاری با دیگر همکاران خود موثر باشد. در این 

. بشناسند را دانشگاهی کار اساسی عناصر باید دانشگاه مدرسان همه که است معتقد ،(2227)زمینه گاپا

و همکاری. این  ای حرفه رشد پذیری، آکادمیک، انعطاف استقالل و شغلی، آزادی از جمله: حقوق

 یناز دید او ا .گیرند زیرا احترام نیاز مبنایی است عناصر حول یک مبنا یا نیاز مشترک به احترام قرار می

 ارتباط یک در را دانشگاه یا دانشکده همه مدرسان، که هستند هایی دهنده اتصال مانند به اساسی عناصر

 اساسی عناصر پیداکنند که همگی از زمانی که مدرسان اطمینان .دارد می نگه پاداش با همراه متقابل

د، آنها هم تمایل پیدا شو می آنها نگهداشت و شغلی ارتقای موجب و برند می محیط آموزش عالی بهره

 خواهند سازمانی موفقیت اساس پیامدها این. خود را به اشتراک بگذارند  فکری های سرمایه می کنند تا

 خود اهداف تحقق برایآنها سازم که هستند منابعی ترین ارزش با مدرسان فکری های سرمایه زیرا بود

آن است که به طور واقعی وارد زندگی . تولید و پرورش فرهنگ احترام مستلزم دارند اختیار در

تواند آن را  خلق فرهنگ احترام ساده نیست و هیچ فردی به تنهایی نمیای مدرسان دانشگاه شود.  حرفه

نقش در همه سطوح  مدیران و رهبرانانجام دهد. در عوض، هر فرد از جامعه باید آن نقش را ایفا کند. 

ها و تعامالت کاری آنها آمیخته  که احترام در همه فعالیتطمینان دهند ا مدرسانتا به  دارند اساسی

 است.
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 چکیده

 جانیاستان آذربا انیانشگاه فرهنگاعضا هیأت علمی د یا توسعه حرفه یبرا ییبا هدف ارائه الگو قیتحق

است.  یشیمایپ -یفینوع توص است. روش پژوهش از رفتهیصورت پذ 32-39 یلیدر سال تحص یشرق

 یم فرن 222تعداد  به یشرق جانیاستان آذربا انیدانشگاه فرهنگاعضاء هیأت  آن شامل یجامعه آمار

 یرینمونه گبرآورد و با بهره گیری از روش  نفر 192براساس جدول مورگان  ینمونه آمار .باشد

جهت  ی تشکیل داده است.سوال 42پرسشنامه استاندارد  را پژوهش ابزار  ای نسبتی انتخاب شده اند. طبقه

میزان که  دیرونباخ استفاده گردک یآلفاآزمون پرسشنامه از  ییاینجش پاروائی از روائی صوری و س

باور  های پنجگانه تک نمونه ای نشان داد که مولفه  tنتایج آزمون است. محاسبه شده  346/2ر آن براب

مورد تایید  یدانش و مهارت، تفکر و همکار ی، به روز رسانیمحور وضوعباور می، دانشجو محور

شاخص آن که دارای بار عاملی  42های پنج گانه و قرار گرفتند. نتایج تحلیل عاملی نشان داد که مولفه 

، باور 984/6 یبا بار عامل یباور دانشجو محورگونه ای که  همورد تایید قرار گرفتند ب ،% بودند4بیشتر 

، تفکر با بار 422/2یدانش و مهارت با بار عامل ی، به روز رسان482/4یبا بار عامل یمحور وضوعم

 .به ترتیب رتبه های اول تا پنجم را به خود اختصاص دادند 422/1یاملبا بارع یو همکار 449/1یعامل

هیأت علمی دانشگاه فرهنگیان حاکی  اعضا یتوسعه حرفه االگوی پنجگانه میانگین نمرات مولفه های 

 . باشدشرقی می آن در دانشگاه فرهنگیان استان آذربایجان مطلوب تیوضعاز 

    . یهمکار و تفکر ،یباور دانشجو محور ،یموضوع محور، باور  یتوسعه حرفه ا :یدیکل کلمات
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 مقدمه
در چند دهه گذشته، جنبش های پر تحرک و پویایی در قلمرو مدیریت آموزشی پدید آمده که هر یک به سهم 

سزایی را در دانش مدیریت ایفاء نموده اند. جنبش بالندگی سازمانی که در نیمه دوم سده بیستم پایه  خود، نقش به
ریزی شد و هم اکنون به رشد درخور توجهی رسیده است، بر پایه مفروضاتی استوار است که با ارزش های 
واالی انسانی سازگاری کامل دارد. بالندگی سازمانی، ریشه هرگونه توانمندی و شکوفایی در قلمرو تالش های 

عامل بنیادی هرگونه تغییر و دگرگونی انسانی را در بالندگی انسان جست و جو می کند و انسان را مایه اصلی و 
گیرد. کیفیت مراکز پژوهشی و آموزش عالی بیش از هر چیزی به پویایی اعضای هیئت علمی بستگی در نظر می

دارد و لذا تالش در جهت پویایی آنها و سرمایه گذاری برای اجرای برنامه ها و طرح های توسعه باید به طور 
ها در سه حوزه کارکردی آموزش، پژوهش و عرضه خدمات  د موفقیت دانشگاهجدی مورد توجه قرار گیرد.کلی

به جامعه، توانمندسازی اعضای هیئت علمی است، در واقع توسعه حرفه ای اعضای هیئت علمی کلید ارتقای 
کیفیت آموزش عالی است.نگاهی به توزیع فراوانی اعضای هیئت علمی بر حسب مرتبه علمی آنان در 

کشور، مؤید آن است که برنامه ریزی برای توسعه حرفه ای اعضای هیئت علمی اجتناب ناپذیر های  دانشگاه
های  است. به عبارتی ارتقاء مستمر توانمندی آنان در جهان متحول کنونی امری ضروری است. کسب شایستگی

مهارت های  حرفه ای و بهنگام سازی آن مستلزم توسعه حرفه ای مستمر در سه حوزه ی توسعه دانش فنی،
تخصصی و ویژگی های فردی مانند مشارکت در کار گروهی، حل مشکل و نیز توسعه مهارت های مدیریتی 

ای باید جنبه های مختلف شغلی اعضاء هیأت (.برنامه های توسعه حرفه1931عمومی است)زاهدی و بازرگان،
جویی، تألیف و ترجمه، شرکت در ی رساله های دانش علمی را از جمله پژوهش، تدریس، راهنمایی و مشاوره

های علمی و عمومی در برگیرند. توسعه  سمینارهای خارجی و داخلی، عضویت در انجمن های علمی، سخنرانی
حرفه ای فرآیند کسب دانش، مهارت و نگرش هایی است که باعث افزایش شایستگی و اثر بخشی حرفه ای 

ای سنجش و تشخیص نیازهای عاطفی، اجتماعی، فنی و علمی کارکنان می گردد ، آن ابزار های ارزشمندی را بر
توسعه حرفه ای نوعی چاره (. 1987فراهم می آورد تا تجربیات غنی و نتیجه بخشی را خلق کنند)خدیوی، 

 است که به منظور تداوم پیشرفت های آموزشی و در نهایت بهبود عملکرداعضاء هیأت علمی اندیشی بهتر برای 
فراهم اعضاء هیأت علمی ای برای رفع نیازهای توسعه هایی را فرصت، مکانیسم تریناصلینوان به ع کوشند.آنمی

 است، پلی را بین وضعیت فعلی دانشکده و گروه های آموزشیتیم ها و عه اساتید،توس،توسعه حرفه ای. می سازد
. دایمی و مادام العمر است، مستمر، فرآیندی پویا. توسعه حرفه ای ایجاد می کند اعضاء هیأت علمی و آینده
مهارت ها و دانش های خود را به روز کنند و از استراتژی های  بطور مداومباید اعضاء هیأت علمی امروزه 

بهترین و جدیدترین روش های   بایداعضاء هیأت علمی جدید آموزشی آگاهی داشته و آنها را توسعه دهند. 
 ،اجتماعی ، های خانوادگی  ه فرهنگ پویا را با ارزشجترین وبه به دانشجویان تدریس را یاد بگیرند و به 

اتیکی آموزش دهند .توسعه حرفه ای باید پاسخی برنامه ریزی موکراقتصادی و با افزایش پویایی ها و تغییرات د
دروس  و مدرسه باشدکه شامل مشاهدات همکار یا همکاران،اساتید، دانشکده شده و انعطاف پذیر به نیازهای 

های بورس سمینارها، جلسات سخنرانی، جلسات مشورتی، های کوچک طراحی درس، گروه ها، کارگاه شی،نمای
مشاهدۀ دروس  طراحی های گروهی، مطالعۀ ادبیات حرفه ای، های بازاندیشی،فرصت گردهمایی ها، تحصیلی،

 ،های مطالعاتیو اعطای فرصتگری  ربیم ای، پروژه های بین رشته ای و دپارتمانی، ارائۀ دانشکده معلمان ارشد،
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های چند ردیفی با استفاده از  آموزش، مدارس ایستگاهی و انجمن های علمی معلمان، های ساندویچیبرنامه
های رهبری, گروه، های پژوهشی و نگارش پروژه های تحقیقاتیگزارش کتبی و تشکیل گروه، اشخاص کلیدی

های ویدیویی, نوارهای دیداری  نامه های ویدیویی, استفاده از ارائهبر ، های آموزشیاستفاده از مجالت و روزنامه
 (.1987باشد)خدیوی ، می و تله کنفرانس ها و بازخوردها

ای در سه گروه به ( فعالیت های توسعه حرفه2229) 444( و ولروپ2227) 442تیمپرلی، ویلسون ، بارر و فاینگ

مهمترین فعالیت های  443کینگطبقه بندی کرده است.  رورسانی دانش و مهارت ، تفکر و مشارکت با همکاران
ای  توسعه ی حرفه ای مستمر را همکاری بین گروهی، پشتیبانی و حمایت همکاران، تشکیل و ساماندهی شبکه

هایی در خصوص  همکاران، تدارک کارگاه های آموزشی در زمینه تدریس و یادگیری و تدارک کنفرانس
نجمن های تخصصی برای مبادله اطالعات و تجربیات ذکر کرده است تدریس و یادگیری و سازماندهی ا

 ای حرفه وسعهتنیازهای طی پژوهشی ( 1931) بازرگان و زاهدی .( 2229ولروپ) (.1988)حجازی و رستمی، 
 مطرح ساختند : ارتباطی و اجرایی پژوهشی، آموزشی، های مهارت حوزه چهاررا در اعضاء هیأت علمی 

 عملکرد ارزیابی ، تدریس هایروش در توانمندی شاملاعضاء هیأت علمی ی  شی نیازهاآموز حوزه درالف( 
  .استموجود  دانش  گسترشانتقال ، نشر و توانایی و یادگیری مختلف هایسبک با آشنایی دانشجو،

 پروژه مدیریت پژوهش، در تخصصی نوشتاری مهارت شاملاعضاء هیأت علمی ی نیازها پژوهشی حوزه درب(
  .است تحقیق نتایج انتشار و پژوهش در کارتیمی مهارت اطالعات، فناوری از استفاده در مهارت یق،تحق

 با آشنایی و اجرایی مدیریت اثربخش، رهبری مهارتهای شامل اعضاء هیأت علمینیازهای  اجرایی حوزهج( در 
  .است اجرایی واحدهای با همکاری و آن هایسبک

 مهارت مؤثر، نوشتاری و شفاهی ارتباطات شاملاعضاء هیأت علمی نیازهای  ارتباطی هایمهارت حوزهد(در
 شناخت تعارض، حل استرس، مدیریت ای، حرفه و فردی مؤثر هدفگذاری زمان، مدیریت خارجی، زبان بر تسلط
 .است ارتباطی هایمهارت زمینه در همکاران تجارب از استفاده و کاری محیط و خود نقش

وسعه حرفه ای اعضاء هیأت علمی باید در جایگاه شایسته خود  قرار بگیرد و بر اساس الگوی با این توضیحات ت 
مطلوب به آن توجه شود. لذا پژوهش حاضر در صدد پاسخگویی به این سوال است که چه الگویی را می توان 

دهد که دراین راستا می مرور ادبیات نشانبرای توسعه حرفه ای اعضاء هیأت علمی دانشگاه فرهنگیان ارائه نمود؟ 
الگوهای مختلفی برای توسعه حرفه ای اعضای هیأت علمی ارائه شده است اما چارچوب کاری پژوهش حاضر 

نمایان و  1(تشکیل داده است  که در شکل شماره 2219)442دلوائوکس، ونهوف ، دوس و ون پت گیمرا الگوی 
 : است  دارای مولفه های ذیل است که توضیح هر کدام آورده شده
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 (.3242، )دلوائوکس و همکاران: مدل توسعه حرفه ای مداوم 4شکل شماره 
 

باورهای موضوع محوری به آموزش سنتی اشاره دارد که بر انتقال مفاهیم باورهای موضوع محور: 

(. در این حالـت اسـاتید نقـش اصـلی خـود را بـه       114،2222در مورد موضوع متمرکز است.)هارگریوز

کننـد و آنهـا   تخصصان و انتقال دهندگان دانش و ایجاد کنندگان آرامش و تمرکز در کالس ایفا مـی م

 گیرند.  توجهی به نیازهای افراد نداشته و کالس را به عنوان یک مجموعه کلی از دانشجویان در نظر می

از دانش  باورهای دانشجو محوری نشان دهنده تئوری های سازنده گرایی باورهای دانشجو محور:

-انشجویان ، وتفـاوت دها و شایستگی، یادگیری فعال و مشارکتی و یادگیری است که بر توسعه مهارت

 های فردی آنان متمرکزاست.

ی حرفه ای در آموزش عالی، فرآیندی است که سعی دارد  توسعهتوسعه حرفه ای مداوم : 

بلیت ها و کارائی بیشتر جهت تأمین ها، مهارت ها و رفتار اعضای هیئت علمی را در راستای قا نگرش

هایی برای ارتقاء  توانند زمینه ها می این برنامه نیاز های دانشجویان، خود و مؤسسه بهبود بخشند.

 تدریس، تحقیق و مدیریت کارهای اجرائی اعضای هیأت علمی فراهم نمایند.

 یو تئـور  یدانـش تخصصـ   یارا بر نهیدانش و مهارت زم یبه روز رسانبه روز رسانی دانش و مهارت : 

، 114)چیت من و چیـورز دهد یقرار م تیرا مورد حما یتفکر و همکار نیفراهم کرده، همچن ازیمورد ن

2221.( 

هـا،   دهیدانش موجود، باورها، فرصت، ا دیتجد یو هدفمند برا افتهیتوسعه  ندیفرآتفکر: تفکر به عنوان 

 یکند تا دانش ضمن یکمک م دیبه اسات تفکر (1389، 116)شونردیگ یو اقدامات مورد استفاده قرار م

بر اقدامات معمول در کالس درس  داشته باشـند و در   یشتریخود را روشن ساخته و کنترل ب یو باورها

 انجام دهند.آنها در  یراتییصورت لزوم، تغ

                                                 

114 -  argreaves 

114 - Cheetham and Chivers 

116 - Schon 
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 ها منجر به بهبود تدریس و یادگیری مـی شـود و مـی توانـد     همکاری: فعالیت های مشترک در دانشگاه

مشـارکت بـا    .(2221استرس را کـاهش داده و اعتمـاد بـه نفـس را بهبـود بخشـد)چیت مـن و چیـورز،        

ــاتید فــراهم            ــد را بــرای اس ــالش هــای جدی ــا و چ ــی ایــده ه ــازخورد و امکــان معرف ــاران ب همک

بـه   جـه یکنـد، در نت  یکمک م یریادگی طیمح یآن به شکل ده نیهمچن( .2229، 117کند)کواکمن می

 ..گذاردیم ریتاث انیدانشجو یریادگیکالس درس بر  یندهایفرآ قیاز طر میستقم ریو غ میطور مستق
 روش شناسی تحقیق

دانشگاه  دیاسات هی، کلتحقیق شامل ی. جامعه آماراست یشیمایپ -از نظر روش از نوع توصیفیپژوهش حاضر
حجم نمونه با استفاده از  .باشد یم نفر استاد رشته های مختلف 222ی به تعداد شرق جانیاستان آذربا انیفرهنگ

پژوهش نفر برآورد و به شیوه نمونه برداری طبقه ای نسبتی انتخاب گردیده است. ابزار  192جدول مورگان 
است به  دهیاستفاده گرد یسازه ا روائی از ییاست که جهت سنجش روا یسوال 42پرسشنامه استاندارد شامل 
پرسشنامه از  ییایشدند. جهت سنجش پا یشاخص ها عامل بند ،یعامل لیتحل کیکه با استفاده از تکن یگونه ا

صدم  محاسبه گردیده است . پرسشنامه دارای پنج  /346میزان آن که  دیکرونباخ استفاده گرد یآلفاآزمون 
 یبه روز رسانشاخص،  4 دانشجو محور یباورهاشاخص ،  7شامل  موضوع محور یباورها مولفه بوده ، مولفه 

 کرتیل یدرجه ا 4باشد که در طیف شاخص می 16 یهمکارشاخص ،  19تفکر  شاخص ، 11 دانش و مهارت
  تنظیم گردیده است

 
 یافته ها و بحث و تفسیر

کدام ها شرقی  استان آذربایجان انیدانشگاه فرهنگ اعضاء هیأت علمیی توسعه حرفه ا یمؤلفه ها : سوال یکم
 هستند؟

 مولفه های توسعه حرفه ایه ای تک نمون t: نتایج آزمون  1جدول شماره 

درجه  تعداد متغیرها
 میانگین آزادی

 انحرف

 استاندارد
sig  آمارt 

 416/27 222/2 442/2 172/4 112 111 باورهای دانشجو محوری

 649/14 222/2 641/2 349/9 112 111 باورهای موضوع محوری

 943/19 222/2 719/2 324/9 112 111 به روزرسانی دانش و مهارت

 147/16 222/2 627/2 361/9 112 111 تفکر

 728/16 222/2 481/2 322/9 112 111 همکاری

ای شماره مالحظه می گردد که میانگین مولفه های استخراج شده پنجگانه توسعه حرفه 1بر اساس نتایج جدول 
 دانش و مهارت یسانبه روزر، 349/9ی با محور ی دانشجوباورها،  179/4ی بامحور ی موضوعباورهابه ترتیب 

                                                 

117 - Kwakman 
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لذا با عنایت به سطوح معنا  ،باالتر از میانگین فرضی جامعه می باشند329/9ی با همکارو 361/9با تفکر، 324/9با 
داری مولفه ها و تفاوت معنا دار بین میانگین ها می توان ادعا نمود که مولفه های پنجگانه جزو مولفه های الگوی 

با الگوی توسعه حرفه ای اکسی و کاپا  جهینتدانشگاه فرهنگیان می باشند.این  اعضاء هیأت علمیتوسعه حرفه ای 
 ( همسویی دارند.1983( و پورکریمی )1932(، طاهری و همکاران )1931(، زاهدی و بازرگان)2219آیدین)

               داد؟ارائه  دیاسات یتوسعه حرفه ا یتوان برا یرا م ییاستخراج شده چه الگو یمؤلفه ها بر اساس :سوال دوم
 : نتایج آزمون کایزر مایر و کرویت بارتلت 2جدول شماره 

 

 سطح معناداری کرویت بارتلت کایزر مایر

717/2 664/92142 222% 

 

کایزر مایر و های پاسخ به سوال فوق از تحلیل عاملی استفاده شده است برای این کار ابتدا آزمونبرای 

دست  به  =717/2KMOشود که مقدار  مالحظه می 2اس جدول شماره براس انجام شد. کرویت بارتلت

های تحقیق را برای اجرای تحلیل عاملی تایید کرده است و بیانگر بسیار آمده است که به طور قوی داده

 و 664/92142ای است و مقدار کرویت بارتلت برابر مناسب بودن تحلیل عاملی و مقدار باالتر روائی نمونه

درستی صورت گرفته است و ها بهنشان دهنده این است که تفکیک عامل…/.=p داری سطح معنا

لذا  انجام تحلیل عاملی برای  ای باالیی با همدیگر دارند.متغیرهای مندرج در هر عامل همبستگی ریشه

 . شناسایی ساختار و مدل عاملی مناسب است
 لی برای دسته بندی عامل ها: درصد واریانس تبیین شده در تحلیل عام 2جدول شماره 

 

 وعوامل پنج گانه  است 1 از بزرگتر عامل 4 یویژه ارزش که دهدنشان می 9جدول شماره  نتایج 
درصد واریانس باقی مانده مربوط به عواملی بود  24/21کنند و درصد کل واریانس متغیرها را تبیین می  367/78

 ، 422/2عامل سوم، 482/4مل دوم ، عا984/6مقدار ویژه عامل اول  که از طریق تحلیل عاملی شناسایی نشدند.
درصد 673/12درصد، 462/42می باشد و این عامل ها به ترتیب  2 422/1عامل پنجم و 449/1عامل چهارم 

 درصد واریانس را تبیین می کردند.  789/6درصد  369/7درصد  273/3

درصد از واریانس هر  مقادیر ویژه عامل ها
 عامل 

درصد از واریانس کل 
 تجمعی

4 984/6 462/42 462/42 

3 482/4 673/12 141/44 

2 422/2 273/3 222/64 

2 449/1 369/7 189/72 

5 422/1 789/6 367/78 
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 دانشگاه فرهنگیان اعضاء هیأت علمیزیر مولفه های عوامل پنج گانه توسعه حرفه ای بارهای عاملی  :4جدول 
 عاملها زیر مولفه ها

در گروه ها به صورت  یمطالب درس یریفراگ -2%( 72)سیدر حل مشکالت مربوط به موضوعات تدر انیدانشجو ییاناتو-1

با  مطابقت -4%( 647)قیاز نظر استعداد و عال انیدانشجو ینظر گرفتن تفاوت ها در -9%(688) انیتوسط دانشجو یمشارکت

 %( 692)توسط خود آن ها انیدانشجو یها یستگیمهارت ها و شا توسعه -4%( 644یی)دانشجو طیمح

1 

 -9%(714ی )سیمطالب تدر یبودن محتوا یو کاربرد دیمف -2%(  721)انیبه دانشجو سیانتقال کامل موضوعات تدر -2

%( 672)سیبه مطالب درحال تدر انیدادن کامل دانشجو گوش -4%( 683)در کالس درس انیدانشجو ازیدانش مورد ن کسب

 -7%( 646)انیدرس توسط دانشجو یمحتوا یو واقع یدائم یریفراگ -6%(  672)سیباط در طول تدرنظم و انض تیرعا -4

 %(691)انیروش درک  بهتر مطالب کالس درس توسط دانشجو یریفراگ

 

2 

 -9%( 66)بخش دینو یها وهیو ش یدر مورد اصالحات آموزش مطالعه -2%( 82)در دسترس دیمطالعه موضوعات جد -1

 ،یو مواد آموزش یبا موضوعات درس ییکتاب ها مطالعه -4%(  64ی)مطالب علم مطالعه -4%(  66ی)حرفه ا مجالت مطالعه

در مورد  مطالعه -7%(  62)سیدرباره موضوعات تدر یتالیجید یمجموعه ها مشاهده -6%( 64ی)راهنما یاز جمله کتابچه ها

%(  44انشجویان در کالس)د مشارکت -3%(  47)دانشگاه یدر جلسات آموزش مشارکت -8%(. 62ی)آموزش یفرصت ها

 ایها و  شیدر کنفرانس ها و هما مشارکت -11%( 49)در خارج از دانشگاه  یتوسعه حرفه ا یها تیدر فعال مشارکت -12

 %(41ی)حرفه ا یانجمن ها

9 

ضبط  یها لمیف لیو تحل هیتجز قیاز طر یعملکرد آموزش بهبود -2%(  71)بعد از کالس یسیتوجه به بازتاب دروس تدر -1

بهبود عملکرد  یبرا یکالس یاتدر مورد تجرب انیو گفتگو با دانشجو بحث -9%(  63)درس یشده از  کالس ها

وگفتگو  بحث -6%(  61)سیدر مورد تدراز همکاران بازخورد  اخذ -4%(  64)همکاران سیتدر مشاهده -4%(  64ی)آموزش

 هیتجز -8%(  47)دانشگاه یدر جلسات بررس ههمکاران مشارکت -7%(  43)ز آن هاا یریادگییبرا سیتدر یدادهایدر مورد رو

درک  یبرا انیمحصوالت مربوط به دانشجو مطالعه -3%( 41) کامل مشکالت موجود در عملکرد ههمکاران لیو تحل

روس در مورد د یمشارکت در نظر سنج یبرا انیاز دانشجو درخواست -12%( 46) خود سیکارکرد تدر یچگونگ

 سیدرطرح  ههمکاراندوین ت -12%(  44)مواجه با مشکالت در آموزش یبرا یچاپ یبه مطالب علم توجه -11%( 44ی)سیتدر

 %(41)کوچک  یقاتیپروژه تحق ههمکاران انجام -19%( 49)انیدانشجو یعملکرد یا استفاده از داده هاب

4 

 به -9%(  72ی)از همکاران در مشکالت آموزش تیحما -2%( 72) خود یصحبت با همکاران در مورد مشکالت آموزش -1

خود با  یآموزش یتجربه ها یاشتراک گذار به -4%( 64) با همکاران سیتدر دیجد یها دهیا یاشتراک گذار

با همکاران درباره  صحبت -6%(  62)درست یدادهایبرخورد رو یبا همکاران در مورد روش ها صحبت -4%(  69)همکاران

با همکاران در  صحبت -8%(  46ی)آموزش یها هیبا همکاران در مورد نظر صحبت -7%(  61)در آموزش تیموارد پراهم

در  ههمکاران مشارکت-12%( 42ی)از مواد آموزش ههمکاران استفاده -3%(  41)در آموزش دانشگاه یمورد بهبود و نوآور

و آزمون  هاتست ههمکاران نیتدو -12%( 47)یتالیجید یمواد آموزش ههمکاران تولید -11%(  43) دیجد یآموزشتدوین 

%(  49ی)موضوعات آموزش ههمکاران سازی آماده -14%(  44) انیدانشجو یعملکرد یداده ها ههمکاران مطالعه -19%( 46ها)

 %(42) یمیتو  ههمکاران سیتدر -16%(  42)سیتدر دیجد یروش ها ههمکاران شیآزما- 14

4 
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در  ،باشندمی 4/2زیر مولفه دارای بار عاملی بیش از  42که تمامی  است حاکی از آن 4جدول شماره  نتایج

، عامل دوم با  باور دانشجو محوری که زیر مولفه های عامل اول بااز آنجا  .نتیجه همه زیر مولفه تایید شدند

جم با و عامل پن تفکر اب ، عامل چهارم  به روز رسانی دانش و مهارت، عامل سوم با  باور موضوع محوری

باور موضوع  ، عامل دوم باور دانشجو محوریلذا عامل اول  ،به ترتیب بیشترین همبستگی را دارند  همکاری

نامیده شدند   همکاریو عامل پنجم  تفکر ، عامل چهارم  به روز رسانی دانش و مهارت، عامل سوم  محوری

دانشگاه  اعضاء هیأت علمی ه ایگانه ، الگویی برای توسعه حرفعوامل پنج بر حسب درصد واریانسو 

 طراحی و ارائه گردید. 2فرهنگیان طبق شکل شماره  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : الگوی توسعه حرفه ای اساتید دانشگاه فرهنگیان آذربایجان شرقی3شکل شماره 

ومین نمره مولفه موضوع دین  نمره و باالتر یدانشجومحورکه مولفه دهد  یولفه ها نشان مم یبررس

هر دو باور  یجبهه اختصاص داد. آنان مولفه ها کیتوان به  یرا تنها نم دیاسات البته  . داراستمحوری 

 یحرفه ا در مدل توسعه یعامل دانشجو محور تایید .دهند یمتفاوت از خود نشان م یها عیرا با توز

 یه روز رساندر ب یشتریکه دانشجو محور هستند، مشارکت ب یدیاست که اغلب  اسات نیمداوم نشانگر ا

عامل  نیا دییدهند که تا یمشارکت با همکاران از خود نشان م نیدانش و مهارت ها، تفکر و هم چن

پیشنهاد می شود باشد.  ی( م2212و همکاران ) سی( و ور2221و همکاران ) نیمطالعات ون و  امطابق ب

اور دانشجو محوری ممکن باور دانشجو محوری هم در طول سال ترویج داده شود. با این حال ترویج ب

چرا که باورها و عقاید به شکل آگاهانه یا ناخود آگاه در طی سالیان بسیار و  ،است چالش بر انگیز باشد

همكاري  -5
(408/1) 

 

 (555/1تفکر) -4

 
 

به روز رسانی  -3

دانش و مهارت 

(408/8) 
 

باورهای  -8
موضوع 

 (528/4محوری)
 

ورهای با -1

دانشجو 
 (24/6,محوری)

 

الگوی توسعه 

اعضای هیات  حرفه

 میعل
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مشکل می باشد ، حال این آنها حتی در طول تحصیل در اساتید شکل می گیرد. بنابر این تغییر دادن 

ا نه و چگونه؟ تئوری تغییر سوال مطرح می شود که تغییر عقاید اساتید ممکن است ی

( بیانگر این است که  که باور ها و رفتار های 2222)113( و کالرک وهالینگز وورث 2222)118گوسکی

آموزشی می تواند نتیجه تفکرات اساتید باشد. اساتید نیازمند زبانی برای صحبت کردن و تفکر درباره 

سازد تا برخی اوقات عقاید ضد و نقیض رفتارهای آموزشی خویش می باشند که ایشان را توانمند می 

(.مناسب ترین 122،1331شان می باشد، مورد سوال قرار دهند)فریمنخود را که زمینه ساز رفتارهای

برای افزایش گرایش اساتید به دانشجو محوری و مشارکت در توسعه حرفه ای،سازماندهی مراکز 

و اساتید می باشد، تا چشم اندازی مشترک در  آموزشی برای ایجاد محیط مناسب یادگیری دانشجویان

 مورد آموزش به وجود بیاید. 

لذا مسئوالن ذیربط باید درکی صحیح از باورهای اساتید داشته باشند و تشویق شوند تا دیدگاه خود را 

در مورد دانشجو محوری توسعه دهند. نیاز برای درک عقاید اساتید در مورد یادگیری و آموزش را 

توانند تفاوت ایجاد کنند. ست کم گرفت چرا که عقاید، مهم ترین فاکتور هایی هستند که مینباید د

ها ناگزیر هستند درکی صحیح از عقاید اساتید و دانشجویان خویش داشته باشند زیرا ایجاد  دانشگاه

ه به این امر ها جز با توجه ویژ رضایت خاطر در آنها، و در نتیجه دستیابی به اهداف آموزشی در دانشگاه

 میسر نخواهد بود.

 نتیجه گیری
، باور موضوع محوری، به روز رسانی دانش و  نتایج نشان داد که پنج عامل باور دانشجو محوری

مهارت، تفکر و همکاری، به عنوان مولفه های اصلی الگوی توسعه حرفه ای اساتید مورد تایید قرار 
 گرفتند.

زیر مولفه ، مولفه های اصلی نیز مورد تایید قرار گرفتند که در  42نتیجه دیگر تحقیق آن است که همه 
     . آورده شده اند 2جدول شماره 

 :منابع

 جهاد :مورد)هایپژوهشیسازمان علمیِ هیأت اعضای ایحرفه یتوسعه الگوی(.1983.)جواد،پورکریمی
 .144-2,141)ع(.شمارهحسین ماما جامع دانشگاه انسانی منابع مدیریتهایپژوهش یفصلنامه(. دانشگاهی

 هایشیوه و آنان ایحرفه توسعه نیازهای باره در علمی هیئت نظراعضای (1931زاهدی، سکینه، بازرگان ، عباس)
 .83-63. 67. فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی. شماره نیازها برآوردن

                                                 

118Guskey 

113Clarke andHollingsworth 

122 - Freeman 



 117                                                                 1934الت کنفرانس ـ دانشگاه فرهنگیان ـ اردیبهشت مجموعه مقا

 

(. نظارت و رهبری آموزش حمایتی. تبریز : 1984خدیوی، اسداله، حیدری تفریشی، غالم حسین، یوسفی،رضا. )
 ناشر مترجم

(. روند تحوالت نظارت و رهبری آموزشی در آموزش و پرورش . تبریز : انتشارات 1987خدیوی، اسداله. )
 شایسته

(. بررسی مؤلفه های تأثیر گذار بر توسعه حرفه ای اعضای هیأت 1988حجازی، یوسف، رستمی، فرحناز . )
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 چکیده : 

کشـورهای    دهنـد و در واقـع، ایـران از جملـه     های گوناگونی تشکیل می مردم کشور ما را اقوام و ملیت

در زبـان، سـبک     تـوان مشـاهده کـرد. تنـوع     های گوناگون را مـی  جهان است که در آن خرده فرهنگ

ها به سـادگی قابـل مشـاهده اسـت. تربیـت چنـدفرهنگی،        معیشت، آداب و رسوم و سنت زندگی، شیوه

شـود.  رویکردی است که در پاسخ به تنوع و تکثر فرهنگی در یک جامعه و نظـام تربیتـی آن اتخـاذ مـی    

آمـوزان   را قادر سازد به نیازهای همـه دانـش  آنها هایی مجهز شوند که  ها و تربیت معلمان باید به مهارت

فراهم کنند. عالوه بر این، معلمان باید طوری تربیت شـوند  آنها همه   اسخ گویند و شرایط یکسانی برایپ

آنها آموزان و اثرات آن بر آموزش و یادگیری و خودپنداره  فرهنگی و قومی دانش  که از اهمیت هویت

ـ  -تحلیلی و بـا روش اسـنادی    -آگاه باشند. تحقیق حاضر از نوع توصیفی  ه ای صـورت گرفتـه   کتابخان

است. مقاله در صدد بیان اهمیت آموزش معلمان بـه عنـوان عناصـر اصـلی آمـوزش در نظـام متمرکـز        

آموزشی و جامعه متنوع قومی و زبانی ایران است و دالیل ضـرورت توجـه نظـام آموزشـی ایـران را بـه       

ته که بـرای پاسـخگوی بـه    تربیت معلم چندفرهنگی بیان داشته است وآن را، امری الزم و قابل تأمل دانس

 ضرورت های عصر الزام است.

 

 آموزش و پرورش چندفرهنگی، تربیت معلم، آموزش، فرهنگ. واژه های کلیدی: 
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 مقدمه

فرهنگ و تعـالی جامعـه را دارد     تحول و دگرگونی، غنای  ام آموزشی دستگاهی است که مسئولیتنظ

ارکـان    ی پهنـاور نقـش اساسـی بـر عهـده      رصـه تحقق هدف هایی فعالیت می کند که در ایـن ع  و برای

اهمیـت نقـش معلـم و ضـرورت تربیـت و       .مدرسه ) اعم از برنامه درسی، محتوا و نیروی انسانی ( اسـت 

از آنجـا کـه    تعلیم او سالیان درازی است که در اغلب نظام های آموزشی به رسمیت شناخته شده است.

ته می شود و از مهمترین عوامل مـوثر در توسـعه کیفـی و    معلم از ارکان اصلی نظام تعلیم و تربیت شناخ

محتوایی آموزش و پرورش به شمار می رود و با توجه به جایگاهی که تربیت نیروی انسانی در دسـتیابی  

ذا      به اهداف توسعه جوامع در دهه های اخیر پیدا کرده است، نباید آموزش معلم را به تصـادف محـول کـرد ـل

 شایسته و به جا و قابل دفاع است.  وی انسانی و معلم سرمایه گذاری شودهر قدر برای تربیت نیر

شده بـا نیازهـای     های تربیت معلم باید طوری طراحی شود که مطالب عرضه در دنیای متغیر امروز، برنامه

های مختلف انطباق داشته باشد. طرح هـا و اندیشـه هـای کـه متناسـب بـا        آموزان متعلق به فرهنگ دانش

تاریخی خاصی بر برنامه های آموزشی حاکم بوده اند یا ضرورتی برای وجودشان بوده امروز بـه  شرایط 

دلیل تغییرات در بسیاری از شرایط ) افـزایش دانـش بشـری، ارتباطـات جهـانی و رشـد جهـانی شـدن (         

را ایجاب مـی کنـد کـه متناسـب بـا شـرایط جدیـد حـاکم بـر          جدید  ضرورت تهیه طرح و برنامه درسی

 دنیا باشد. اوضاع

در ایران متنوع از لحاظ قومی و فرهنگی آماده کردن معلمان برای آموزش های چندفرهنگی  ضرورتی 

های تربیت معلم باید طوری طراحی شـود   عصری است که تا حاال مغفول واقع شده است. بنابراین، برنامه

هـای مختلـف فرهنگـی و     ک گـروه مراکز با ایجاد جو مناسبی برای یادگیری، دانستن و در  گونه  که این

آموزش معلمـان بایـد بـر اهمیـت زبـان و       قومی، در سراسر کشور رسالت خود را به خوبی انجام دهند.

فرهنگ کودک تأکید کند و گروه مسلط جامعه نیز باید در معرض زبان و تنـوع فرهنگـی جامعـه قـرار     

چنـدفرهنگی خـود درک بهتـری بـه      گوناگون آگـاه شـود و از جامعـه     گیرد تا از دالیل وجود نظریات

 .دست آورد

هـای فرهنگـی    نظـر از تفـاوت   صرف  –آموزش چندفرهنگی، آموزشی است که در آن برای تمام افراد 

هـای   کند تا متناسب با توانـایی  شود و هر کودک این فرصت را پیدا می شرایط یکسانی فراهم می -آنها 

های آمـوزش تصـور بـر ایـن      یل شود. در واقع، در بخشخود، به شهروندی مفید و مولد برای جامعه تبد

های فرهنـگ هـر فـرد در     آموزان تأثیر زیادی دارد و بسیاری از جنبه است که فرهنگ بر یادگیری دانش

هـا،   گـذارد و بـر نظـام باورهـا، ارزش     وی به خودپنداره تأثیر مـی   یابی ایجاد هویت در فراگیری و دست

شـود. از   ماعی، زبان مورد استفاده و سایر رفتارهای فـرد مـؤثر واقـع مـی    ها، انتظارات، روابط اجت نگرش
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دهـد و   آموزان را در موضع ضعف قـرار مـی   فرهنگی، بسیاری از دانش از نوع تک  رو، آموزش �4این

 (.1973رساند. )جوادی،  تبدیل شدن آنها را به شهروندانی مفید و کارآمد به حداقل می  احتمال

ــت تربیتید یکررویک ، فرهنگی تربیت چندو تعلیم  را ارج یی فرهنگی اگرتکثرش دارد که تال اســـــ

ی فرهنگهااز ترکیبی ومعین  ییک مجموعه سنتها ازبیش دارای که   ایجامعه شیزموی آهازنیاده ونها

ــی  تصدیقه و قائل شدو ارزش همیت را است د امتعد ست تا ی امنددسود روش یکرروین انماید. مـــــ

ا به عنودی و فرهنگ بین فری تقاارجهت را در یی فرهنگی اگرتکثر، تربیتیی اطریق نظامهاز مع اجو

ین اهد. ضمن ش دگستر، هددمیار قرن همگار ختیارا در اشی زموآبر ابری که فرصتهادی یکرن رو

یک فرصت ان به عنورا تربیتی م یک نظادر فرهنگی ع تنود جو، وتربیتو تعلیم ن مربیاری از که بسیا

 (2226)گرانت ؛اسلیتیر، دمیکنناد قلمد

یژه سیاستگزاران، برنامـه ریـزان   ول جامعه دانشگاهی و آموزشی کشور با توجه به آشنایی اندک و ناکام

و مؤلفان کتب درسی با مفهوم آموزش چندفرهنگی، این موضوع مورد غفلت واقع شده است. در حالی 

نـی نیـز دارد. بـدین جهـت زمینـه      که توجه به این موضوع نه تنها ضـرورت عصـری، بلکـه ضـرورت وط    

آشنایی افراد و گروه های درگیر ) از جمله معلمان ( با اهمیت و ضرورت آموزش چندفرهنگی و نحوه 

خود تحت تحقیق ( در 1988عملیاتی سازی آن در برنامه های درسی کشور باید فراهم گردد. سلطانی ) 

یت معلم شـهر سـنندج از منظـر دانشـجویان     بررسی وضعیت آموزشی چند فرهنگی در مراکز ترب "عنوان 

می نویسد : نتایج داده ها حاکی از آن است که که از نظر دانشجویان آموزش چند فرهنگی در مراکـز  "

تربیت معلم از جایگـاه مناسـبی برخـوردار نیسـت ومدرسـان مراکـز تربیـت معلـم در آموزشـهای خـود           

تحلیل محتوای کتـب درسـی مراکـز     ندارند.برمفاهیم وموضوعات آموزش چند فرهنگی توجه چندانی 

تربیت معلم  نیز مشخص می کند توجه چندانی به مفاهیم آمـوزش چنـد فرهنگـی در محتـوا ی درسـی      

 مراکز تربیت معلم نشده است .

دهنـد کـه آمـوزش فعـالیتی      نشـان مـی   "فرهنگ آمـوزش و یـادگیری  "المللی پیرامون  های بین پژوهش

و چـارچوب اندیشـه و عمـل آمـوزش، یـادگیری و پـرورش بـا رویکـرد          فرهنگی است. بازبینی ساختار

هـای تطبیقـی و    فرهنگی و تاکید بر تربیت ضرورتی است که باید بر مبنای مطالعات بین فرهنگی، پژوهش

 (.1932بـا اسـتفاده از روش هـای پـژوهش کیفــی و مـردم نگارانـه انجـام و تـرویج شود)ســرکارآرانی،        

تـرین بسـتر یـا ابـزار فرهنگـی       یا به طور کلی نظام های تعلیم و تربیت مهم برنامه های درسی و آموزشی 

قابلیتی که ذهـن از آنهـا برخـوردار خواهـد شـد، نقـش تعیـین کننـده دارنـد.            جوامع هستند که در نوع

 مطالعات ریاضی و علوم تیمز در مورد تفاوت عملکـرد دانـش آمـوزان ژاپـن، آمریکـا و آلمـان تأکیـد       
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امات اصالحی تنها در سـایه توجـه بـه تفـاوت هـای عمیـق فرهنگـی بـه ویـژه فرهنـگ           می کند که اقد 

    (.1988آموزش، در این جوامع می تواند به بار بنشیند)مهر محمدی،

( در انطباق فرهنگی فرد با محیط، بازتاب های رفتاری فرد، رنگ جامعه خـود  1984به عقیده عسکریان)

حیطی خاص با ویژگی های بسیار از انسان مربوط بـه محـیط هـای    را دارد. بدین جهت انسان مربوط به م

زندگی دیگر متمایز می شود و فرهنگ تعیین کننده نحوه زندگی او خود را نشان می دهـد. بـدین سـان    

می توان گفت نظام آموزش و پرورش باید شناخت درستی از ویژگی ها، مسایل، ابعاد و توانمندی های 

د تا بتوانند اهداف، ساختار، مواد و محتوای نظام آموزشی را بر این اسـاس  داشته باش فرهنگ های قومی

تنظیم کند چرا که محتوای دروس فراگیر باید با توجه به دانش واقعی و تجربـه وی در چـارچوب برنامـه    

ضوعاتی بپـردازد کـه متناسـب بـا     ودرسی مناسب و مربوط به وی صورت گیرد و نظام آموزشی باید به م

 .ی دانش آموزان باشد دانسته ها

بررسی و واکاوی برنامه های تربیت معلم و آماده کردن معلمان به پاسخگویی به نیازهای دانش آمـوزان  

در عصر حاضر و با نیازهای ویژه، ضرورتی ناگزیر است، چراکـه تـا معلمـان، خـود در راسـتای اجـرای        

ر باشـند و آمـورش و پـرورش هـم، قـادر      نیازهای این عصر، آموزش نبینند، امکان ندارد کارآمد و موث

نخواهد بود که در سطح ملی و بین المللی، به تربیت انسانهای شایسته بپردازد. با پیچیده ترشـدن جامعـه،   

آموزش و پرورش به طور روز افزونی، باید پویا  و آماده برای رفع نیازهای نسل نو جامعه شود  و همـین  

 و متنوع تر کرده است.امر وظیفه آموزش و پرورش را سنگین 

اند که آموزش و پرورش چندفرهنگی نباید تنها بر یک دوره  در انگلستان، تحقیقات آموزشی نشان داده

گرایـی فرهنگـی بایـد در آمـوزش و      واحد اکتفا کند بلکه باید بـر تغییـر نگـرش همـت گمـارد. کثـرت      

هایی وجود دارد که  ند که فرهنگسازی معلمان معمول گردد. معلمان باید آگاه شو پرورش و در آماده

کننـد   شوند، از مکانی بـه مکـان دیگـر مهـاجرت مـی      جا می جابه  متعلق به مردمی است که بر روی زمین

 (.  1982)هپ بورن، به نقل از دلورز،

اهمیت معلم در نظام آموزشی، تنوع فرهنگی، قـومی و زبـانی سـرزمین ایـران، در ایـن مقالـه         با توجه به

ست که اهمیت تربیتِ معلم و ضرورت هـای آمـاده کـردن معلمـان بـرای آشـنای و مجهـز        تالش شده ا

کردن به دیدگاه چندفرهنگی بیان  شود تا معلمان نیز به نوبه خود بتواننـد دانـش آمـوزانی را پـرورش و     

 تربیت کنند که برای نیازمندی های عصر خود آماده گردند. 
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 سواالت 

 ت؟ تعلیم و تربیت چندفرهنگی چیس -1

ضرورت های تربیتِ معلمان آشنا بـه برنامـه درسـی چنـدفرهنگی در نظـام آموزشـی ایـران         -2

 کدامند؟ 
 

 روش پژوهش

(   تحلیلـی    -توصـیفی  ) اَسـناد  تحلیـل  مبنای بر و توصیفی مطالعه ای بررسی این روش شناسی، نظر از

اسـت.   مطالعـه  وردمـ  میـدان  در عملی مقاصد برای داده تولید محسوس شهای رو جمله که از است

از آنجا که توصیف به تنهایی نمی تواند هدف های پژوهش را برآورده سازد، الزم بود  .(1987 )فلیک،

تا پس از توصیف، یافته ها طبقه بندی شوند، تا چارچوبی منظم برای سازماندهی مجدد ارایه گـردد، در  

ابخانه ای )اسنادی( بهـره گرفتـه شـده    جمع آوری داده ها و اطالعات مورد نیاز این تحقیق، از روش کت

پژوهشی موجود در کتابخانه ها، مراکـز پژوهشـی و پایگـاه     _است و اطالعات مورد نظر از منابع علمی 

های اطالعاتی داخلی و خارجی به دست آمده است. در این تحقیق، ازهمه منابع مکتوب و دیجتـالی در  

 هنگی  استفاده شده است.دسترس درباره تربیت معلم و برنامه درسی چندفر
 

 نتایج بحث و

 چیستی و مفهوم تعلیم و تربیت چندفرهنگی - 

گرایی یا سیاست چندفرهنگی، مفهومی است نسبتاً جدید که حضور چنـدفرهنگ  متفـاوت   چندفرهنگ

رویکرد چندفرهنگی در صدد ایجاد تعامل، تفاهم و تبـادل بـین فرهنگـی     .کند را در کنار هم تداعی می

بطوری که فرهنگ های  مختلف با کمترین تنش و به صورت مسالمت آمیز امکان همزیستی پیدا است، 

(. تعلیم و تربیت چندفرهنگی به عنوان یـک حـوزه مطالعـاتی محسـوب شـده کـه       1932)صادقی،  کنند

هدف عمده آن برابری فرصت های تعلیم و تربیتی برای نژادهـا، اقـوام وگـروه هـای فرهنگـی مختلـف       

و یکی از اهداف عمـده آن کمـک بـه همـه فراگیـران در بهـره گیـری          (121،1334وبنکز است)بنک

عادالنه از دانش و مهارت ها و داشتن عملکرد مؤثر در یک جامعه متکثر و دارای گروه هـای قـومی در   

آمـوزش و پـرورش چنـدفرهنگی مفهـومی      زمینه ی تعامالت و ارتباطات با سایر افراد جامعه می باشـد. 

ایانه است که بر ارزش هویت متنوع، حقوق، عدالت اجتماعی و بر امکان این که هر فـرد شـیوه   گر انسان

                                                 

121. Bank  and  Banks  
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زندگی متفاوت انتخاب کند، پایه ریزی می شود. این مفهوم تالش هایی را در بر می گیرد که در تعیـین  

 .(1984برنامه ی تعلیمات، سازمان دهی اداری و در محیط به طور کلی ظاهر می شود)عسگریان،

های مختلف و  ( بیان می کند که تربیت کودکان در جهت ایجاد نگرش مثبت به فرهنگ1973(جوادی 

امـروزه   دهـد.  های موجود بین افراد، زیربنای فلسفی برنامه ایـن آمـوزش را تشـکیل مـی     تفاوت  پذیرش

أییـد قـرار   فرهنگی مورد ت  گویند که در آن تنوع پردازان از رویکرد جدیدی در آموزش سخن می نظریه

برنامه اف هد( ا1337یویدمن)شود. د می  گیرد و از طریق برنامه آموزش چندفرهنگی فعاالنه حمایت می

ــنش  گس، داشیزموی آبرامیکند: برود یر محدارد زبه مورا سی چندفرهنگی در ــبده درترــــــ ره اــــــ

ــاهیم بــ مفو درک ی ــ فرهنگو ومی ـــف قــ مختلی اــ هوهرــ گ در قومی  بین، هیوبین گر، ین فرهنگیـ

ــئ( ارا2229ل)ــ ر میشــ ه نظــ جامعه. بو سه رمدس، کال ــدفرهنگــ چنی اــ ههــ ه برنامـ قل به سبب ای حدـ

ی اــــــــــــ برنامههدر پرستی اد نژن ماای درلف( برا :دمیگیررت یر صوف زهدر ساختن چهاآورده بر

ای رــ بج( ف ــ مختلی اــ گهــ ه فرهنـبدن اـنهادی و ارج نژی هاوهتفاهم بین گرد یجاای ابرب( یـسدر

رب و سی با تجای درمرتبط ساختن برنامههاو تلفیق د( هیوگرت درونضارتعاو ا ـنشهـتدن رـی کـخنث

 ادی. نژو مختلف قومی ی اـهوهرـگاد و رـفافرهنگی ی سنتها

 ضرورت های تربیتِ معلمان آشنا به برنامه درسی چندفرهنگی در نظام آموزشی ایران -

ش و حتی قدردانی از تنوع فرهنگی آشـکار اسـت و آمـوزش    در جهت پذیر  ضرورت آموزش معلمان

نیازهای همـه کودکـان بـه مثابـه بخشـی از        ریزی آن باید طوری سازمان داده شود که به معلمان و برنامه

هـا و   هـای تربیـت معلـم نقـش مهمـی در شـکل دادن بـه نگـرش         جامعه متنوع امروزی پاسخ دهد. برنامه

مورد دارد و این مراکز، در آماده کردن معلمـانی از ایـن نـوع مسـؤولیت     در این   باورهای معلمان آینده

  هـای مختلـف فرهنگـی    های الزم را برای کار کردن با گروه عهده دارند؛ معلمانی که مهارت  سنگینی به

 .یادگیری درک کنند -داشته باشند و اهمیت فرهنگ را در فرآیند یاددهی

همه   کننده نقش تاریخی د راهبردهایی را به معلمان یاد دهد که بیانها تربیت و آموزش معلمان، بای برنامه

ها در فرهنگ مسـلط   داری و تحلیل سایر فرهنگ ها در تعالی کشور باشد و از هرگونه قوم اقوام و ملیت

ای را  های تربیت معلم، به خصوص باید منابع، مطالب، نیروی انسانی و دانـش پایـه   خودداری کند. برنامه

آمـوزش چنـدفرهنگی در خـدمت بـرآوردن      .آورد که در خدمت آمـوزش چنـدفرهنگی باشـد   فراهم 

کننـد کـه دارای چنـدین     ای زنـدگی مـی   آموزان در جامعه دانش  آموزان است و این نیازهای همه دانش

هـای فرهنگـی بـه دسـت آورنـد و بـه خصـوص،         تـری از گـروه   عمیـق   فرهنگ است. در ضـمن، درک 
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کشور را به خوبی تشخیص دهند. آنـان بایـد میـراث فرهنگـی خـود را درک        های فرهنگی داخل گروه

 (.1973جوادی،  ارزش بگذارند)  کنند و به آن

معلمان یادآور شود   آموزان مختلف را به های آموزش معلمان باید نیازهای فرهنگی و زبانی دانش برنامه 

شـود. فـراهم آوردن    ن نیازها برآورده نمیزبانی ای  فرهنگی و تک  و به آنها گوشزد کند که در نظام تک

که معلمان آینده بایـد طـوری تربیـت شـوند       آموزان به این معناست های مساوی برای همه دانش فرصت

هـای آنهـا را در    های متفاوت آموزش دهند و توانایی آموزان متعلق به فرهنگ و زبان که بتوانند به دانش

توانـد معلمـانی    گیرند. یک برنامه بـا کیفیـت تربیـت معلـم مـی     فرآیند یادگیری تشخیص دهند و به کار 

 -هم از لحاظ عقالنـی و هـم از بعـد عـاطفی     -تربیت کند که پذیرش تنوع فرهنگی و قدردانی از آن را

 .آموخته باشند

بحـث در دو مقولـه مطـرح     "ضرورت های تربیتِ معلمان آشنا به برنامه درسـی چنـدفرهنگی  "در دالیل 

ــوع قـومی و زبـانی ایـران و ضــرورت عصـری وجـود برنامـه درســی        -1رتنـد از:  مـی گـردد کـه عبا    تن

 تغیر کارکرد معلمان و نیازهای دانش آموران در عصر جدید.  -2چندفرهنگی 

 تنوع قومی و زبانی ایرا ن و ضرورت عصری وجود برنامه درسی چندفرهنگی    -1

یکی همواره در طول تاریخ محل عبور اقـوام  کشور ایران به دلیل شرایط آب و هوایی و موقعیت استراتژ

های متنوع بوده است، حاصل این مراودات گردآمـدن مردمـانی   و ایالت گوناگون و شکوفایی فرهنگ

های فرهنگی و زیستی متنوع بوده است، به همین دلیل، خاورشناسـان ایـران را خاسـتگاه تنـوع     با ویژگی

 (.1987دانسته اند)محرابی و یونسی،

را متعهد نمـوده تـا   آنها های تربیتی ع نژادی، قومی، زبانی، فرهنگی، کشورهای مختلف و نظاموجود تنو

پاسخی درخور و شایسته بـه ایـن پدیـده داده و شـهروندانی بـا قابلیـت توانـایی زیسـت در یـک جامعـه           

چندفرهنگی پرورش دهند. فتحـی بـر ضـرورت یـادگیری و احتـرام بـه تنـوع قـومی و فرهنگـی توسـط           

ران تاکید نموده و معتقد است که آنان می بایست صالحیت های ضـروری بـرای زیسـت مـوثر را     فراگی

 (.1984بیاموزند )فتحی، 

ل ــ لیده ـه سـقل بادـح، دفرهنگیـسی چندرمنظر برنامه از سی درین برنامه وتدو حی اطر   (2228گی )

ر ـــ بن اـــ نساد اژـــ نو گ ــاثیر فرهنــ»ت، اعی « ــجتمی ااــتهــقعیوا»؛ تـسده ارـکا دـت پیـهمیار ـیز

 .ثر بخش « ی ا گیرداــیو یس ردــیط تارــ»شو « اورفت ــپیشو د ــشر

ی عصری هاورتضر، فرهنگیع سی متناسب با تنوی درین برنامههاوتدو حی اطری هاورتضراز 

فتن ن ریامو از فرهنگها اد و فرزی امجاو فیزیکی ده گسترت لیل تعامالدبه ، عصر حاضردر ست. ا
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ر ست. حضوه امدد آفرهنگها بوجواد و فرابین ی گریزناپذیری پیوندها، سنتیاردادی قری هازمر

را فرهنگها اد و فرن امیادر تنش و چالش د یجال احتما، انهاآتالقی و یکدیگر ر کنادر فرهنگها 

و تفاهم د یجا، ایکی فرهنگهادنزر مناسب به منظور کاز و ست. بدین جهت پیشبینی ساداده ایش افزا

مضاعف ورت حتمالیضری اتفاهمهاءفع سوو رمیز آجهت همزیستی  مسالمت در نها ن آتعامل میا

حی اطر، مع چندفرهنگیاجور دتربیت و تعلیم م ساسی نظای اسالتهارجمله ، از ستاراین در امییابد. 

ــبرنامه ست اتقد ست. فوکو معافرهنگی چندی یژگیهاوپاسخگو به و به فرهنگ س سی حساای درهـــــ

از فرهنگ ها وز مرن اجهادر ست. ق اتفرل دوران عین حادن و در هم بور کنادر عصر حاضر عصر 

 (.1983،قیدست)صاه اها شدرمحلی و جع صرفاً ملی امرو مکانی و قلمرر نحصاا

 

 تغیر کار کرد معلمان و نیازهای دانش آموران در عصر جدید -3

صـاحب حـق و حرمـت باشـند،     آنها فته و پویـا کـه در آن انسـ   برای رسیدن به جامعه ای ایده آل، پیشـر  

نیازمند تشکیالت نو، معلمان نواندیش و دانـش آمـوزان نـوپرداز هسـتیم. اگـر خواهـان بهبـود تـدریس         

آمـوز هسـتیم کـه از آمـوزش کیفـی، انتظـار       های ویژه در دانشمعلمان و افزایش فهم و آن نوع قابلیت

ی مجهز کنیم که دقیقاً پاسخگوی نیازشان در موقعیت های خاص کالس رود، باید معلمان را به دانش می

چون کارگزاران اجتماعی، ترسیم شده است. با در   های اخیر نقش جدید معلمان همدرس است. در دهه

نظر گرفتن این نقش، معلمان بـه مثابـه کـارگزاران فکـور کـالس، بـه ایجـاد نقشـی دگرگـون کننـده و           

 (.2224، هوشمند ترغیب شدند)کیم

که در تربیت شهروند جهانی شدن باید در نظر گرفته شود تربیت معلم و آمادگی معلمان بـرای   ای مسئله

تربیت شهروندی است. عدم آمادگی معلمان به حد کافی برای آموزش جهانی و مطالعات بـین المللـی   

 دنیای امروز است اقتصادی، اجتماعی -به عنوان یک مانع اصلی در رویارویی با چالش های سیاسی

 از جمله دالیل و موارد تغییر کارکرد و نقش معلمان در عصر کنونی، می توان به موارد زیر اشاره کرد:

که وکلیدی است از نقش های اصلی  ،دانشدادن انتقال فرایند مداری به جای حافظه مداری:  -الف

نش آموزان به خاطر این نقش معلم معلم از ابتدا برعهده داشته است و وجود بیشتر مدارس و حضور دا

ما به دانش،  ولی امروز یکی از نقشهای معلم است و تنها نقش منحصر به فرد وی هم نیست. ،بوده

 عصر اطالعات و بتواند در را رفع کند و نیازمندیم که دردنیای امروز نیازهای ما یمهارت ونگرشهای

عه ای دانش نیازمند باشیم به شیوه های چگونه ارتباطات برای ما مفید باشد. پیش از آنکه به مجمو

آموختن نیازمندیم  برنامه های درسی ومعلمان کنونی نمی توانند نسل جدیدی را برای زندگی در 
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جامعه متحول ومتغیر فردا تربیت کنند ولذا تهیه برنامه درسی که پاسخگوی شرایط امروز باشد وبه 

 ا به آموزش فرایند محوری ضروری وحتمی است .پیروی از این برنامه ، تربیت معلمان آشن

متخصص برنامه درسى: معلمان باید مهارتهای حرفه ای باالیی برخوردار باشند و بسته به شرایط و  -ب

بینانه از ابعاد ظریف و عوامل متعدد مؤثر بر جریان   ساز درک واقع هاى گوناگون که زمینه در موقعیت

ا و اهداف آماده کنند و آن را ارئه و ارزشیابی هم به عمل آورند. به یادگیرى، بتوانند محتو -یاددهى

ای معلمان باید با مبانی و اصول )طراحی، اجرا، ارزیابی، بازبینی و بازاندیشی(  منظور پرورش حرفه

بیابند تا در پرورش حرفه ای یکدیگر سهیم شوند. از  هایی  برنامه درسی آشنا شوند و معلمان فرصت

نیاز به ارتقای  منزلت اجتماعی و   -این نقش معلمان را ایجاب می کند می توان به الف عواملی که

گسترش مردم ساالری در حیطه هایی مختلف زندگی که در  -شغلی معلمان وارتقای حرفه ای آنان ب

امورات نیاز به تمرکززدایی است و کارآمدی نظام دیوان ساالرانه عمودی نقش خود را از دست داده 

 ست.ا

پیشرفت علوم وفنون وپیجیده شدن جوامع سبب  متخصص رشته یا موضوعی که تدریس می کند: -ج 

پیچیده شدن نیازهای فردی واجتماعی شده است واین امر سبب سنگین شدن وظیفه معلمان شده است 

و  در درجه نخست در همان رشته یا ماده که تدریس می کنند اطالعات جامعولذا الزم است که معلم 

به روز از آن داشته باشند و به آخرین یافته های آن رشته مجهز و مطلع شوند بدون تسلط به ماده درسی 

هرگز تدریس خوب صورت نمی گیرد و معلمان باید اصول و اهم ماده درسی که تدریس می کنند را 

 بدانند.

وزارت آموزش و پرورش باید ریزى درسى در  خالق و نوآور: دستگاه متوّلى امر برنامه و معلم فکور -د

باشند و در انجام  یادگیرى مى -به تربیتِ معلمانی مسئول که در صدد ایجاد تحوّل در عرصه یاددهى

چون و چراى راهکارهاى شناخته شده و تجویز شده  دار بال شرط و بى اى خود را وام تکالیف حرفه

ن باید از رفتار آموزشی یکدیگر ارزیابی معلما. (1981دانند، بپردازد )مهرمحمدی،  توسط دیگران نمى

های خود را با دیگران در میان  گروهی داشته باشند، شیوۀ کار گروهی را بهتر تمرین کنند، دیدگاه

سازند  آموزان را در پژوهش خود سهیم می بگذارند و از یکدیگر بیاموزند. معلمان در این فرایند، دانش

معلم فکور، خالق و نوآور، می تواند نیازهای  آموزند. د و میکنن و در واقع، در حین عمل پژوهش می

 دانش آموز را در این عصر پاسخگو باشد.

شود که همیشه در جریان است و به طور مستمر در حال تکوین و شدن  یادگیری امری فرهنگی تلقی می

ی است که در است، یادگیری به معنی افزایش توانایی از طریق کسب تجربه است و قاعدتاً فرایند
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سرتاسر زندگی آدمی جریان دارد، نیازمند تحول بنیادی در ذهن، بینش، نگرش و طرز تفکر انسان 

های روزمره، به معنی دریافت و نگهداری  است. چنین تصویری از یادگیری با آنچه در محاوره

به توانایی او اطالعات، متداول است بسیار تفاوت دارد. انسان نیازمند آموزش و یادگیری است که 

های سازگاری انسان با محیط به توسعه خالقیت و  بیافزاید و او را یاری دهد تا عالوه بر افزایش توانایی

 کند. نوآوری در او نیز کمک می
 

 نتیجه گیری  

اقتصادی، فرهنگی و محو شدن فزاینده حدود و  -تحوالت کشورهای مختلف جهان از لحاظ اجتماعی

از رشد و گسترش علوم و فناوری تغیرات و فضای متفاوت را آشکار کرده اسـت.   ثغور جفرافیایی ناشی

در این فضای به شدت سیال و دارای ابعاد در هم تنیده مختلف)سیاسی، اقتصادی و فرهنگی(، کـارآیی  

رسد و می نظام های آموزشی فعلی مورد سؤال قرار می گیرد و بازنگری در آنها الزم و ضروری به نظر 

قابله با مسائل مذکور و ارتقاء کیفـی نظـام آموزشـی نیـاز بـه اتخـاذ برنامـه ریـزی اسـتراتژیک و          برای م

استاندارد آموزشی بیش از هر زمان دیگر احساس می شود. ضمناً عالوه بر موارد یاد شده، در کشور مـا  

هنگ افراد بـر  هم اقوام و فرهنگ های متنوع وجود دارد و اهمیت و تاثیر مولفه های هویت و زبان و فر

آموزش نیز مورد تایید متخصصان می باشد. با توجه بـه تغییـرات، آمـوزش و پـرورش نـاگزیر اسـت بـا        

تدوین راهبردهای منطقی و واقع بینانه، خود را با حرکت نسل امروز هماهنگ کند و با مسائل حل نشـده  

و شود. از این رو اقدام بـه  و اضطراب ها و بحران های ناشی از آن همچون هویت،  فرهنگ ها و روبه ر

انجام تحوالت اساسی در آموزش و پـرورش بـه عنـوان زیـر بنـای توسـعه و بـر پایـه نیازهـای  امـروز و           

 های جهانی، ضرورتی اجتناب ناپذیر است. تجربه

ی یتهاودمحدن از کادها ساختن کوای رتالشی بران تربیت چندفرهنگی به عنوو ستا تعلیم راین در ا

د خوان راه یگردتفکر و ندگی ی زهاو راهمع اجوو فرهنگها د  جواز ونها دن آکره گاآ ونه ارامدم قو

هر ن دور از نگاهش به جهاز موآنش داست که آن اپی در تربیت و ین موضع تعلیم است. ده اگشورا 

ی مندهبهرن ین میادر اکشف کند. ی آن راغناع وند تنوابتوو هد ابخو، و تعصب باشداوری و گونه پیشد

 ت.ـسر ااـکس اـس، اانیـنسک اترـمشل وـصاجهت تقویت در ملل ام و قوانه فرهنگی همه اخزاز 

عادات ذهنی یا آگاهی های مهـم   هد کرد تا معلمان به منظور ارتقاتربیت معلم چندفرهنگی کمک خوا

آمـادگی   مورد نیاز برای کار با دانش آموازن با زمینه های نژادی، فرهنگی، اجتمـاعی و زبـانی متفـاوت   

داشته باشند. تغییر کارکرد نقش معلمان و ضرورت های عصری و تنوع قومی و فرهنگـی و زبـانی ایـران    

نیز در الزام تربیت معلمان آشنا به آموزش و پـرورش چنـدفرهنگی دالیـل غیـر قابـل انکـار مـی باشـند.         
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بایـد  ، ارتباطـات   افـزایش تکنولـوژی  ناشـی از  ضرورت هـای عصـری    معلمان ما برای رو به رو شدن با 

بـه تأییـد تنـوع فرهنگـی و رشـد      آنهـا  تربیت و تجهیز شوند. ضرورت آگاه کردن معلمـان و بـرانگیختن   

شـود. اگـر آمـوزش     تـر احسـاس مـی    های اقلیت، از هر زمان دیگر بیش های مثبت نسبت به گروه ارزش

حـق طبیعـی هـر انسـان     کند و بـه   چندفرهنگی را آموزشی بدانیم که از چندفرهنگی فرهنگ حمایت می

در جهت پذیرش و حتی قـدردانی از    ضرورت آموزش معلمان یابی به آموزش اعتقاد دارد، برای دست

ــوع فرهنگـی آشــکار مـی    ــانی      برنامـه  .شــود ایـن تن هــای آمـوزش معلمــان بایـد نیازهــای فرهنگـی و زب

فرهنگـی و   ظـام تـک  معلمان یادآور شـود و بـه آنهـا گوشـزد کنـد کـه در ن        آموزان مختلف را به دانش

توانـد معلمـانی تربیـت کنـد      یک برنامه با کیفیت تربیت معلم می شود. زبانی این نیازها برآورده نمی تک

آموختـه   -هـم از لحـاظ عقالنـی و هـم از بعـد عـاطفی       - فرهنگی و قدردانی از آن را که پذیرش تنوع

 .باشند

 ند از :ا عبارت در نظام آموزشی ایران ضرورت های تربیتِ معلمان آشنا به برنامه درسی چندفرهنگی

 الف ضرورت داخلی :

 واقعیت جامعه ایران -1

 تاکید اسناد باالدستی )الف: قانون  اساسی ب : برنامه درسی ملی(  -2 

 ب ضرورت خارجی وعصری  :  

 جهانی شدن - 1 

 تجارب برخی کشورها   - 2 

 و قوانین حقوق بشر قوانین بین المللی  وکنوانسون که ایران امضا کرده  -9

 

 پیشنهادها:

با انجام مطالعات تطبیقـی مـی تـوان از تجربـه نظـام هـای دیگـر آموزشـی در آمـوزش و تربیـتِ            -1

 نیروهای کارآمد برای بکارگیری در شغل خطیر معلمی، بهره مند شد.

ریـزی و   های قومی و ملی برنامـه  ماده درسی تحت عنوان تربیت چندفرهنگی با تلفیقی از فرهنگ -2

 های تربیت معلم کشور منظور شود. در برنامه

ی  آموزان و محتـوای آنهـا کـامالً آشـنا باشـند و از سـهم همـه        معلمان باید با برنامه درسی دانش -9

های فرهنگی در اعتال و غنای فرهنگ جامعه مطلع شوند. این محتوا باید متناسـب بـا نیازهـای     گروه

 و تعصب در آن پرهیز شود. آموزان باشد و از هرگونه جهت گیری این دانش
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و در کننـد  توجـه   ،معلمان باید تنوع فرهنگی فراگیرندگان به مثابه یک فرصـت مناسـب و مغتـنم    -4

 ها را مدنظر داشته باشند. های خود همواره احترام و ارزش گذاری به تفاوت آموزش

ی فرآینـد   همراکز تربیت معلم باید سعی داشته باشند تا آموزش چندفرهنگی به عنوان بخش عمـد  -4

 یاددهی ـ یادگیری توسط معلمان به کار گرفته شود.

هـای یـادگیری مناسـب سـعی در      کارگیری روش هبا ب  مراکز تربیت معلم باید همواره در آموزش -6

آموزش صلح، برابری، همزیستی مسالمت آمیز، عدالت و در نهایـت احتـرام و ارزش گـذاری بـه     

 ند.های فرهنگی را داشته باش تنوع و تفاوت

هـای   مراکز تربیت معلم بایـد تـالش کننـد تـا همـه معلمـان تحـت آمـوزش نیـز خـود در گـروه            -7

چندفرهنگی کار کنند و با یکدیگر به گفت و گو و مبادله اطالعات بپردازند. تا احسـاس کننـد کـه    

 عضو مؤثری برای گروه هستند.

 

 منابع:
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 .9فصلنامه تعلیم و تربیت سال شانزدهم، شماره ی 
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Hall. 
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  افزایش تا هیجانی هوش به معلمان دانشجو تجهیز از

 فراگیران یادگیری کیفیت
 

 4322کد مقاله: 

 124زهرا فاطمی -123زهرا حبیبی -122صدیقه کاظمی

 چکیده:

افزایش مشکالت اجتماعی و عاطفی تاثیر گذار بر زندگی روزمره که به محیط های یادگیری هم نفوذ  

ی درس خود با چالشهای جدید، پیچیده و متنوعی مواجه کرده است باعث شده معلمان در کالسها

ای از شواهد فزاینده وجود دارد که نشان می دهد توانایی کارکردن با  شوند، از طرفی مجموعه

های معلمان است چرا که طبق یافته های علوم اعصاب،  احساسات بخش مهمی از مجموعه مهارت

تواند به افزایش یا مهار توانایی فرد برای یادگیری  اتصال عصبی بین مراکز تفکر و احساسی مغز می

منجرشود و احساسات نقش مهمی در اثربخشی فرایند یادگیری ایفا می کند. هوش هیجانی مجموعه 

اختیارمعلم قرار می دهد.  در هیجانات خود ودیگران، برای مدیریت صحیح احساسات وهایی را مهارت

ران، تعامل و دلبستگی به محیط آموزشی، و عملکرد تحصیلی این مهارت ها بر چگونگی رفتار فراگی

است. معلمان با هوش هیجانی باال با ایجاد محیط یادگیری مطلوب در پیشبرد فرآیند  آنها تاثیرگذار

ای که برای بهبود آموزش و پرورش طراحی بخشی هر برنامه کنند. ثمر یادگیری موفق تر عمل می

ای معلمان ریخته شود. و معلم، های حرفهخواهد بود که برای بهبود مهارتهایی شود منوط به برنامه می

های زنجیرۀ نظام آموزشی و مؤثرترین عنصر آن است. این مقاله با رویکردی کیفی و  یکی از حلقه

نظری و با روش کتابخانه ای به بررسی شواهد پژوهشی داخلی و خارجی در راستای ضرورت  -تحلیلی

شی نسبت به ارتقای هوش هیجانی معلمان پرداخته و برخی پیشنهادات را در راستای توجه نظام  آموز

 افزایش کیفیت تربیت معلم و محیط یادگیری ارائه کرده است. 

 کیفیت فرهنگیان، دانشگاه درسی، برنامه هیجانی، : هوشکلیدی واژه های

                                                 
آموزش و پرورش و مدرس مدعو  7فردوسی مشهد و معاون پزوهش، برنامه ریزی و آموزش نیروی انسانی ناحیه  . دکترای برنامه ریزی درسی از دانشگاه1

 kazemisahar32@yahoo.comدانشگاه فرهنگیان پردیس شهید هاشمی نژاد

 . دانشجوی ترم پنج کارشناسی علوم تربیتی دانشگاه فرهنگیان پردیس شهید هاشمی نژاد 129

 کارشناسی علوم تربیتی دانشگاه فرهنگیان پردیس شهید هاشمی نژاد.دانشجوی ترم پنج  124
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 بیان مساله 

نشان دهنده اهمیت کار امراست و همین  نقطه شروع هر تحولی در آموزش و پرورش 9تربیت معلم 

مراکز تربیت معلم است که وظیفه پرورش معلمان با صالحیت و توانمند برای نظام آموزشی کشور را 

( از طرفی، بهبود تعلیم و تربیت هر کشور نیز در گرو بهبود 1932عهده دارند)امین خندقی و عقیلی، 

 124م و تدریس به منابع آموزشی، به ویژه برنامه درسیکیفیت تربیت معلم آن است و کیفیت تربیت معل

های تربیت معلم و ایجاد انگیزه (. در قرن بیست و یکم اصالح برنامه1973بستگی زیادی دارد)شعبانی،

(. 1388برای معلمان به صورت یک اولویت مورد توجه برای بسیاری کشورها در آمده است)یونسکو، 

پروریش فرصت  ،ای طرحریزی شوند که به دانشجو معلمانباید به گونهای تربیت معلم های حرفهبرنامه

ها دهند. هر عاملی که سبب کاهش این توانمندی مراکز  شان را در کسب مهارت استعدادهای گوناگون

گذارد)امین خندقی و ای بودن این مراکز را به نمایش میتربیت معلم بشود سیمای غیر حرفه

داده به طوری که  قرار اجتماعی وعاطفی، زندگی روزمره راتحت تاثیر امروزه مشکالت(. 1932کم،

 کرده است و معلمان درکالسهای درس خود، با چالشهای جدید، به محیط های یادگیری هم نفوذ

فصل  های کافی توانایی رویارویی وحل و پیچیده ومتنوعی مواجه هستند؛ الزم است با داشتن مهارت

لذا امروزه کار بر روی احساسات به عنوان یک جنبه حیاتی در آموزش و  ،دداشته باشن این مسائل را

اصطالح  1332بنیانگذاران نظریه هوش هیجانی، سالووی و مایر در سال پرورش مورد توجه است. 

هوش هیجانی را برای بیان کیفیت و درک احساسات افراد ، همدردی با احساسات دیگران و توانایی 

 خو به کار بردند. اداره مطلوب خلق و 

پیشرفت  مانندمتغیرهای گوناگونی  پژوهش های زیادی پیرامون رابطه هوش هیجانی یادگیرنده با

تحصیلی، سازگاری و غیره صورت گرفته است، لذا این مقاله در صدد بررسی یافته های نظری و 

ی برای معلمان و ابعاد به عنوان مجموعه ای از مهارتهای اکتساب ،تجربی موجود در زمینه هوش هیجانی

یادگیری و افزایش کیفیت آموزش عالی فرهنگیان و  -مختلف اثرگذاری آن بر محیط یاددهی

 فراگیران و ارائه پیشنهاداتی در این زمینه است.

 

                                                 
داند از: محتوا و جریان رسمی و غیر رسمی که از طریق آن، یادگیرندگان تحت نظارت مرکز ( برنامه درسی را عبارت می1382 ،6) Doll دال - 124

 .دهندگذاری یا نظام ارزشی خود را تغییر میگیرند و یا نگرش و ارزشرا میها را فآورند یا مهارتآموزشی، معلومات و شیوه درک و فهم را به دست می
دال معتقد است که دو نوع برنامه درسی وجود دارد، یکی برنامه درسی طراحی شده و رسمی که شامل محتوا، اهداف، مقاصد موضوعات درسی و 

ی و پنهان که شامل تعامالت روان شناختی، هنجارها و پویایی گروهی، شود و دیگری برنامه درسی طراحی نشده، غیر رسمسازماندهی آموزش می
    احساسات، نگرش ها و عالیق موجود در میان معلمان و فراگیران است.
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 روش پژوهش

کند که  ریزی درسی ایجاب میماهیّت پیچیده و چند بعدی موضوعات پژوهش در علوم تربیتی و برنامه

ها، روابط بین اجزا با توجه به بافت و زمینه مربوط به پژوهش مورد بررسی  های آن واقعیّتبرای درک 

؛ ترجمه پارسائیان و 1334، 126آید )مارشال و راسمندست  بهتر و بهتری از آن  قرار گیرد تا درک جامع

با رویکرد های اهداف و سواالت مطالعه، انجام مطالعه (. با این وصف به دلیل ویژگی1986اعرابی، 

کیفی انجام شده است. پژوهش کیفی یا تفسیری یا توصیفی یا ژرف نگر، شبیه کامل کردن یک تصویر 

از طریق کنار هم گذاشتن قطعات جدا شده آن است محقق در روش کیفی پاره ای از اطالعات را جمع 

 (. 1984آوری می کند که راهنمای مرزهای یک مفهوم جدید باشند)عابدی،

 

 نظریپیشینه 

با این وجود  ،تعریف هوش هیجانی همچون هوش شناختی به دلیل انتزاعی بودن چندان ساده نیست

توافق نسبی بر سر تعریف آن می توان یافت. در حقیقت در مفهوم هوش هیجانی روانشناسان به حیطه 

اند. پیشینه  توجه کرده ،هیجانی و توانایی های عاطفی انسان که در هوش شناختی مغفول واقع شده بود

هوش هیجانی را می توان در ایده های وکسلر به هنگام تبیین جنبه های غیر شناختی هوش عمومی 

دهم  ام نشان نویسد: کوشیده خود درباره هوش می1349گزارش 129جست وجو کرد. وکسلر در صفحه 

فتار هوشمندانه را تواند ر عوامل غیر هوشی ویژه ای نیز وجود دارد که می که عالوه بر عوامل هوشی،

نمی توانیم هوش عمومی را مورد سنجش قرار دهیم مگراینکه  آزمون ها و معیارهایی نیز  مشخص کند.

(  بعد غیر 1389درنظریه هوش هشت گانه گاردنر ) برای سنجش عوامل غیرهوشی دربرداشته باشیم.

رون فردی و هوش میان شناختی مورد نظر او مشتمل بر دو مولفه کلی است که وی آنها را هوش د

 جستجو داروین ی اولیه کارهایدر توان می را هیجانی هوش دور های فردی معرفی کرد. البته ریشه

 .2226، 127ان -بار ) شود می یادآور انطباق و بقا برای را هیجانی ابزار اهمیت او که کرد. جایی،

طالح هوش هیجانی را برای بیان اص ،1332در سال  128بنیانگذاران نظریه هوش هیجانی، سالووی و مایر

کیفیت و درک احساسات افراد، همدردی با احساسات دیگران و توانایی اداره مطلوب خلق و خو به 

 ها، هوش هیجانی را اینگونه تعریف کردند:کار بردند. آنها با آگاهی بر جنبه غیر شناختی فعالیت

ن به منظور متمایزساختن آنها ازیکدیگر توانایی فرد درنظارت براحساسها وهیجانهای خود ودیگرا»

                                                 

126 . Marshal & Rossman 

127. Bar-on 
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 را هیجانی (هوش1337) سالووی و مایر« . واستفاده ازاین اطالعات برای هدایت اندیشه و عمل خود

 تسهیل برای هیجان مهار )توانایی هیجانات از ، استفاده دریافت هیجانات توانایی چهار از متشکل

 پی و هیجان زبان درک هیجانات )توانایی فهم گشایی(، و مساله تفکر مثل شناختی های فعالیت

 و خود هیجانات تنظیم )توانایی هیجانات کردن مدیریت ،(بین هیجانات ی پیچیده رابطه به بردن

برقراری  دیگران و خود موثر فهم عنوان به را هیجانی هوش نیز (1337) داند(. باران می دیگران

های  خواست با موثرتر برخورد جهت محیط، با آمدن وکنار نطباقا و دیگران با مناسب رابطه

 مقیاس خرده پانزده و مرکب عامل پنج هیجانی، هوش آورند. این افراد برای می حساب به محیطی

 نفس، حرمت قاطعیت، هیجانی، خودآگاهی :فرد درون هوش :از عبارتند که کند معرفی می

اجتماعی؛  پذیری مسوولیت و فردی بین روابط فردی: همدلی، بین استقالل؛ هوش و خودشکوفایی

 و استرس تحمل استرس: پذیری؛ کنترل انعطاف سنجی، واقعیت گشایی، مساله پذیری: انطباق

 که است معتقد کلی صورت به )2226 ( ان-بینی. بار خوش و خرسندی:عمومی تکانه؛ خلق کنترل

 123گذارد. گلمن میتاثیر عمومی هوش بر برابر و مساوی طور به شناختی هوش و هیجانی هوش

 به افراد دستیابی در که است هوش از دیگری ی جنبه هیجانی هوش که است ( معتقد22،  1334)

ند. او هوش را به صورت ک نقش می ایفای شناختی هوش از زندگی بیشتر مختلف ابعاد در موفقیت

اره ومدیریت توانایی های شناخت هیجانات خود، درک احساسات درونی دیگران، مهارهیجانات واد»

)هوش شناختی( IQ از  بهتر استفاده شیوه را هیجانی تعریف می کند او هوش«روابط بانرمش ومدارا

 هوش فوق، تعاریف به توجه با پس داند. می خودانگیزی پشتکار و اشتیاق، کنترلی، خود طریق از

 شود می عیو اجتما فردی حوزه دو در عملیاتی و ادراکی های توانایی مجموعه شامل هیجانی

 در و است خویش هیجانات از آگاهی و شناخت از عبارت فردی حوزه در ادراکی های .توانایی

های اصلی کیفیت در نظام  یکی از مولفه دیگران هیجانات درک و آگاهی از عبارت حوزه اجتماعی

هی و یادگیری است. کیفیت این مؤلفه نیز بستگی به کیفیت یادد -آموزشی، کیفیت فرایند تدریس

تعلیم وتربیت  کیفیت عملکرد یادگیری دارد. تعریف یادگیری ارتباط مستقیم با بینش های فلسفی،

وروانشناسی پرورشی دارد اما اکنون در مطالعه یادگیری باید مجموع نظریه ها را در نظرگرفت. می 

اصل می شود )کیمبل توان گفت یادگیری فرآیند تغییرات نسبتا پایدار، که در طول زمان بر اثر تجربه ح

گذارد که یکی از این عوامل  عوامل مختلفی بریادگیری اثر می (. 1374، به نقل از هیلگارد و باور1361

موقعیت و محیط یادگیری است. از طرفی اگر تجربه را تاثیر متقابل فرد و محیط بدانیم، معلم را می 

                                                 

123 . Goleman 
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عنوان محور اصلی تغییر به تالش، فعالیت  توان موثرترین عامل محیط قلمداد کرد که یادگیرنده را به

ومشارکت ترغیب می کند و جریان آموزش و پرورش را در محیط آموزشی هدایت می کند. فرآیند 

یاددهی یادگیری درکالس درس یک الگوی ارتباطی است؛ هرالگوی ارتباطی از سه سازه اصلی 

رهمه الگوهای ارتباطی ازمنبع و فرستنده پیام تشکیل شده است و د فرستنده پیام، پیام دهنده وگیرنده

پیام به عنوان یک سازه اصلی و موثر یاد شده است. معلم به عنوان فرستنده پیام عالوه بر تسلط بر 

محتوای پیام باید خودشناسی و مخاطب شناسی داشته باشد و با اصول و روش های ارتباط آشنایی 

، بر روی ارتباط برقرارمی کنند دو نفر وقتی، د کهتوضیح می ده اجتماعی علوم اعصاب داشته باشد.

 و کاسیوپو؛ 2224، فریز و 192ولپرت)مثبت یا منفی تاثیر می گذارند به گونه ای، عاطفی یکدیگر مراکز

و احساسات یکدیگر  (192،2212دیستی و، آدولفز برنسون، کاسیوپو؛ 2226، گلمن؛ 2224، 191برنسون

ناشی از فعل و انفعال پیچیده میان  و ذهنی تجارب شخصی تحت تاثیر قرار می دهند. احساسات،

(. معلم و فراگیر درفعل و انفعاالت 199،2224مندالهستند) فیزیولوژیکی موقعیتی و شناختی و متغیرهای

یافته های علوم اعصاب نشان می حین فرآیند یادگیری بر روی احساسات یکدیگر تاثیر می گذارند. 

برای  توانایی فرد مهار یا افزایشبه  می تواند  مغز  احساسی و تفکر مراکز بین عصبی، اتصال دهد

 همچنین مطالعات( 2223 196کاسیوپو؛ 2229 194؛، آدولفز2222، 194دیویدسون) یادگیری منجرشود

کاهیل ) بهتر، فعال و تحریک کند فراخوان برای مغز را می تواند احساسات نشان داده است که

است زیرا ذخیره  بسیار مهم حسی توسعه ( واحساسات برای 2224، 198؛ دالگلیش1334، 197وهمکاران

 ( . ازطرف دیگراحساساتی مانند ترس،193،1388روزنفیلد را تسهیل می کند.) بازیابی اطالعات سازی و

شود  می یادگیری باعث مهارشدن عوامل تهدید فرصت رشد نرون راکاهش می دهد و و استرس

احساسات مواد تشکیل دهنده مهمی برای پردازش بهینه  . هم چنین( 1387، 142سوبل و )اورنستن

                                                 

192. Wolpert & Frith 

191. Bernston &.  Cacioppo  

192. Adolphs & Decety 

199.Mandal 

194 Davidson 

194 Adolphs 

196 Cacioppo 

197 Cahill 

198 . Dalgleish 

193 Rosenfeld 

142. Ornstein &.  Soble 
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اطالعات، ارتباطات اجتماعی، ارتباطات نوشته شده، انگیزه، توجه، حافظه، مهارت های تفکر انتقادی، 

؛ گرینبرگ 1338، 141؛ جنسن1334خالقیت، رفتار، سالمت جسمی، و حتی بقای ما هستند )گلمن، 

 سیستم های اطالعات در مورد حمل های مکانیسماسات (. احس1334، 149سیلوستر ؛1338، 142وکاسچ

برای رسیدن  یک فرد و فرآیند تفکر، حافظه ادراک برای تغییر بسیار زیاد قدرت آنها انگیزشی هستند.

 اوقات، اغلب در هیجانی هوش (معتقد است که2226ان)-(.  بار1336گلمن،)خاص دارند به اهداف

دارد. گلمن نیز  گسترش مداخله و ریزی برنامه آموزش، از تفادهاس را با آن توان می و یابد می رشد

اظهار می کند هوش هیجانی یک مهارت ذاتی نیست و قابل آموزش، توسعه و پیشرفت است. در 

راستای آموزش و تقویت مولفه های هوش هیجانی در معلمان می توان از مدل شایستگی هیجانی گلمن 

 مبنای بر شده آموخته توانایی از است عبارت گلمن نظر از یجانیه شایستگی( استفاده نمود.  2221)

 گلمن مدل گانه بیست های شایستگی .می شود منجردرکار عملکرد چشمگیر به که هیجانی هوش

 این برمبنای که است ذکر به الزم . البتهشوند می بیان کلی توانایی عمومی و نوع چهار قالب در

 شرایط با مطابق بلکه باشد، داشته را ها همه شایستگی که نیست الزم موفقیت برای فرد یک مدل

 و کلی توانایی چهار.شود  فرد می بخشی اثر به منجر که دارند وجود شایستگی از ترکیبی فرد آن

 و احساسات درک برای توانایی از است عبارت  144آگاهی .خود1 :از عبارتند گلمن مدل عمومی

 تنشها حاالت، اداره برای توانایی (:خویشتن )مدیریت 144مدیریتی .خود2صحیح؛  ارزیابی خود انجام

 .4؛ گروهها و افراد صحیح درک برای توانایی  146اجتماعی آگاهی .9خود؛  درونی منابع و

 .دیگران در مطلوب العملهای عکس ایجاد برای توانایی   147اجتماعی های  مهارت
 

                                                 
141 . Jensen 

142 . Greenberg & Kusche 

149. Sylwester 

144. Self-awareness  

144. Self-management 

146. Social-awareness 

147. Social-skills 
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 پیشینه تجربی

رتبط با موضوع مقاله بود در موتورهای جستجوگر علمی مورد پژوهشهای مرتبط داخلی و خارجی که م

جستجو و بررسی قرار گرفته و از بین آنها چند مورد زیر که بیشترین ارتباط را داشت در متن مقاله ذکر 

( در 1932گردید. ازجمله تحقیقات مرتبط ،می توان به تحقیقات زیر اشاره کرد؛ فرجی حرانی) 

دست یافت که هوش هیجانی در مقایسه با هوش شناختی سهم بیشتری در پژوهش خود به این نتیجه 

(حاکی از این بود 1931پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دارد. نتیجه پژوهش سعیدی راد وهمکاران )

زهرا کار  .دارد رابطه دانش آموز در باال تحصیلی پیشرفت با معلمان در باال که هوش هیجانی

ت که بین مولفه های هوش هیجانی ،مولفه های خوش بینی ،خرسندی ، ( در پژوهش خود دریاف1986)

تحمل استرس ،کنترل تکانه و مسئله گشایی پیش بینی کننده معناداری برای عملکرد تحصیلی هستند. 

( نشان می دهد از میان مولفه های هوش هیجانی خودآگاهی و  88نتیجه پژوهش یعقوبی وهمکاران )

( در پژوهش 1983اثیر را در رهبری تحول آفرین دارد . نورایی وساعی ارنی) مدیریت روابط بیشترین ت

خود نشان دادند که بین خود آگاهی ،خودمدیریتی،آگاهی های اجتماعی و قابلیت در سازماندهی 

 روابط اعضای علمی با عملکرد آموزشی آنان رابطه معنا داری وجود دارد. کریم زاده وهمکاران

د ارتباط بین هوش هیجانی و سالمت عمومی را نشان دادند. حسینیان ( در پژوهش خو1932)

 معنی داری و مثبت رابطه زندگی معلمان زن کیفیت و هوش هیجانی میان ( دریافتند1932وهمکاران)

 هیجانی هوش که دادند (نشان1981) (، شامرادلو2222( ،دیژوزف)2222( ان–وجود دارد.  بار

 تحصیلی عملکرد دارای که افرادی کردند و بیان هستند یلیتحص موفقیت میزان مشخص کننده

دارای هوش  معلمانبودند.  برخوردار باالتری هوش هیجانی از دیگر گروه به نسبت بودند موفق تری

  مشتاق و صمیمی گشاده رو،، معتبر اعتماد به نفس،، همکاری کننده،با سازگار هیجانی باالخوش بین،

 بین مهم ارتباط ( نشان دادند2211، 143هال و وستو  2229مینگ،) (.  2224، 148مورتیبویز هستند.)

 142باتیستیچ و همکارانعملکرد وجود دارد.  و، گرایش ها، ارتباطات دانش احساسات، درک

، و (در پژوهش خود نشان دادند بهبود فضای عاطفی کالس به کاهش رفتارهای ضد اجتماعی2222)

 EI سطح در مورد(درپژوهشی  2226، )منجرمی شود. سینگ اجتماعی  طرفدار تقویت نگرشهمچنین 

حرفه ی معلمی نیازمند که  نشان داد حرفه مختلف هجده در موفقیت مورد نیاز برای( 141)هوش هیجانی

                                                 

148. Mortiboys 

143 . Hall&West    

142. Battistich 

141. Emotional intelligence 
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لذا ضروری است که  معلمان  مهارتهای هوش هیجانی را بشناسند  .سطح باالیی از هوش هیجانی است

( را در مطالعه خود اظهار می کند که 2228) 142بیاتزیس گیرند.و به خوبی در محیط آموزشی به کار

صالحیت هوش هیجانی فراگیران  قابل توسعه و پیشرفت است. برای کمک به فراگیران در ارتقای 

هوش هیجانی الزم است که معلم، خود از هوش هیجانی باالیی برخوردار باشد، تا با مدیریت حساسات 

هیجانی را به طور مستقیم و غیر مستقیم به فراگیران خود آموزش دهد. خود و دیگران، مهارتهای هوش 

گاهی درمحیط یادگیری رفتارهای ناخوشایندی ازجانب فراگیران مشاهده می شود؛ معلمان باهوش 

هیجانی باال به طورمستمر به فراگیران توجه  دارند از مشکالت  و احساسات عمومی انها آگاه هستند که 

(. همچنین  2219کمتر  فراگیران می شود می توانند پیشرفت آنان را ارتقا دهند )رامانا،  باعث سوء رفتار

 و استرس های هورمون از تری پایین سطوح باال هیجانی هوش با فرادا که اند داده نشان ها پژوهش

 ودکنترلیخ ،برانگیختن حل مسئله، هستند. آنها توانایی  دارا را هیجانی برانگیختگی نشانگرهای دیگر

بهتر  و کنند تر عمل می مسئوالنه تر و قاطعانه آنها انگیزه، سطح باالتری از باو  عزت نفس باال دارند و

 که افرادی که (در مطالعه خود نشان داد 2226ان)-(. بار2212سالمی،) با استرس مقابله کنند می توانند

موفقیت  عملکرد محیطی فشارهای و خواستها با برخورد در عموما هستند، باال هیجانی دارای هوش

 ؛ 2229 144بویل ؛ 2229 144وال ؛ 2224 همکاران و149)پارکر  نتایج تحقیقات زیادی دارند.  آمیزتری

؛ 2222143استوتلیمیر ؛ 222 ،148الو و ؛ الکنیز2229 ،147الو و ؛ نلسون146،2229نلسون و نلسون

 و و عملکرد هیجانی هوش یا مولفه ارتباط ( بیانگر 1984زهراکار، ؛2224وهمکاران، 162پتریدیس 

 هوش های توان مولفه می شده ذکر تحقیقات نتایج طبق و است فراگیرندگان تحصیلی پیشرفت

 نظرگرفت. در تحصیلی موفقیت و عملکرد برای مهمی های کننده بینی پیش را هیجانی
 

                                                 

142. Battistich 

149 . Parker 

144 . Vela 

144 .Boyle 
247.  Nelson & Nelson 

248. Nelson & low243. Ekins & low 

262.Stottlemyer 

261. Ptrides 
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 تحلیل و جمع بندی
ت و مجموعه ای از شواهد طور که در شکل یک مشخص شده است هوش اجتماعی اکتسابی اس همان

 مهارتهای مجموعه بخش مهمی از با احساسات توانایی کارکردن وجود دارد که نشان می دهد فزاینده

 و، به محیط آموزشی و دلبستگی تعامل، فراگیران بر چگونگی رفتاراین مهارت ها  .است معلمان

، لوئیس و، سلیمان، اتسونو، اسکپ،161؛باتیستیچ1333بیکر،)است تاثیرگذار آنها عملکرد تحصیلی

، بالدورس، زینس؛ 2222،  ونتزل؛1333، هاوکینز .2211،واسچلینگر، دیمنیکیتیلور؛ وسبرگ، ، 2222

قادرند با استفاده ازهوش هیجانی خود، به  گونه که ذکرشد، معلمان همان (.2227،والبرگ و، وسبرگ

ادگیری قرارگیرد. معلمان مجهز به هوش ی برای آنها درحالت بهتریمغزطوری القا کنند که  فراگیران

 انگیزهآنچه که اثر مثبت براحساسات فراگیران دارد و اینکه چه چیزهایی باعث  هیجانی باالتر در مورد

یک  ایجاد به تمایالت ونگرانی ها و نحوه تعامل بهتر بافراگیران آگاه هستند. این امر آنها می شود

درک نیازهای  .برای عملکرد بهتر کمک میکند دانش آموزان دادن به انگیزه مثبت و محیط یادگیری

فراگیران مستلزم داشتن آگاهی ازنیازهای آنها و مهارتهای اجتماعی جهت پاسخ به این نیازها می باشد. 

 دارای معلمانلذا  ،تر اشاره شد، مهارتهای اجتماعی ازمولفه های هوش هیجانی است همانگونه که پیش

پاسخ  این نیازها به  بر این اساسهند و د تشخیص تر می توانند نیازهای فراگیران رابه هوش هیجانی باال

 زمانی که استرس فعال راهبردهای مقابله درزمینه استفاده از معلمان را های توانایی هوش هیجانی .دهند

کنند  میدرک و همچنین  درک کنند خویشتن را آنها بهتر می توانند کنند، پرورش میدهد. را تجربه می

تا با استفاده  خواهند این کار را انجام دهندو چگونه می خواهند به دست آورندکه چه چیزی را می

استرس  رویدادهای صالحیت باالی هیجانی بهدارای  فعالمعلمان  .ازمنابع خود مشکالت را حل کنند

 همکاران، )حسینیان و امنیت تهدیدی برای نه می نگرند، یادگیری برای فرصتی و چالش به عنوان زا

بنابراین باتوجه به نقش کنند.  برای مواجهه با وضعیت های استرس زا برنامه ریزی می ( و1932

خود و مخاطب را به موقع تشخیص داده معلمان احساسات  احساسات درفرایندیادگیری، ضروری است

ثمربخشی هر  انجام شود.تا فرآیند یادگیری بهتر و درک کنند و بازخورد مناسبی ازخود نشان دهند

هایی خواهد بود که شود منوط به برنامهای که برای بهبود و کیفیت آموزش و پرورش طراحی میبرنامه

های  ( چرا که معلم یکی از حلقه1986ای معلمان ریخته شود )رئوف، های حرفه برای بهبود مهارت

لیل نقش و جایگاه هوش هیجانی به زنجیرۀ نظام آموزشی و مؤثرترین عنصر آن است. بنابراین به د

هایی اکتسابی و ضروری برای معلمان در تربیت معلم، تحقق این مهم در دانشگاه  عنوان مهارت
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یابد و های الزم در جهت انجام مطلوب وظیفه ضرورت میها و توانایی فرهنگیان به عنوان صالحیت

رهنگیان در راستای اسناد توسعه شود دانشگاه فگردد که روشن میوقتی این ضرورت مضاعف می

 ،باالدستی نظام و به ویژه سند تحول بنیادین در سالهای اخیر بر بدنه تربیت معلم قبلی کشور، استوار شده

های تغییرات ساختاری و اداری در آن حتی در انتخاب و گزینش دانشجو و اساتید و طول دوره

ایسته در راستای تحقق تحول در نظام آموزش و آموزشی به وقوع پیوسته تا تربیت کننده معلمان ش

 پرورش کشور باشد.

 

  

 

 

 

 

 

جمع بندی پیشینه نظری و تجربی و مولفه های افزایش کیفیت تدریس و یادگیری از طریق -1شکل 

 گنجاندن هوش هیجانی در برنامه درسی به عنوان مهارتی ضروری

 

 نتیجه گیری و پیشنهادات

کند. هوش هیجانی مجموعه مهارتهایی  خشی فرایند یادگیری ایفا میاحساسات نقش مهمی در اثرب

)خود آگاهی، خودمدیریتی، آگاهی اجتماعی و مهارت اجتماعی( را برای مدیریت صحیح احساسات 

دهد. معلمان با هوش هیجانی باال با ایجاد محیط  وهیجانات خود ودیگران،دراختیارمعلم قرار می

آیند یادگیری موفق تر عمل می کنند. لذا ضروری است نظام آموزشی یادگیری مطلوب در پیشبرد فر

نسبت به ارتقای هوش هیجانی معلمان توجه ویژه ای نشان دهد. البته این امر به معنای نادیده گرفتن 

های هوش  هوش شناختی نمی باشد بلکه به این معنی است که معلمان باید دانش را همراه با مهارت

پیشنهادات زیر می تواند در جهت افزایش و  ،ند. بر اساس آنچه تا کنون گفته شدهیجانی به کار گیر

برنامه  -1تقویت هوش هیجانی در برنامه ریزی برای آموزش معلمان و دانشجو معلمان لحاظ گردد: 

 اجتماع

 

 رسمی

 

 برنامه درسی

 

 خانواده

اکتسابی  
 است

 هوش هیجانی 

 
 

 

 تشخیص بهتر نیاز مخاطبان

 

 کاهش رفتار سوء فراگیران

 

افزایش کیفیت 
 یادگیری از طریق

 

مهارت الزم 

برای 

 معلمان

. 

معلم افزایش عاملیت فردی  

 

افزایش انگیزه 
 یادگیری

 

نفسافزایش اعتماد به   

 

 غیر رسمی
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باتوجه به چالشهای   -2های ضمن خدمت معلمان گنجانده شود.  تقویت هوش هیجانی در آموزش

دگیری ،معلمان در هر منطقه تیم های هوش هیجانی تشکیل دهند ودر آن به تبادل فزاینده محیط یا

در حال حاضر در ایران دانشگاه  -9اطالعات و تجربیات و ارائه راه کار جهت حل مسائل بپردازند.

فرهنگیان مسئولیت جذب،آموزش و تربیت معلمان را برعهده دارد؛ لذا پیشنهاد می شود در نقطه ورود 

های هوش هیجانی ارزیابی شود  دانشگاه سطح هوش هیجانی دانشجویان به وسیله پرسشنامه به این

ودوره های آموزش هوش هیجانی در طول تحصیل دانشجو معلمان برگزارشود و به صورت مداوم 

مطابق بامدل شایستگی هیجانی گلمن که -4تحلیل کمی وکیفی از هوش هیجانی آنان صورت گیرد.

 -4مهارتهای هوش هیجانی به عنوان واحد درسی برای دانشجومعلمان تدوین گردد  ،درجدول ارائه شد

تحصیلی فراگیران انجام  پژوهش های میدانی پیرامون رابطه هوش هیجانی معلمان با کیفیت عملکرد

 گیرد.

 

 منابع:

ش معلمان با (. ارزیابی توانمندی مراکز تربیت معلم در پرور1932امین خندقی، مقصود و عقیلی، علیرضا)

 صالحیت در حوزه تدریس. همایش برنامه درسی تربیت معلم.

بررسی تطبیقی برنامه درسی نظام تربیت معلم جمهوری  (.1932عبدالحمید)،  و کممقصود امین خندقی،  .1

 .همایش برنامه درسی تربیت معلم اسالمی ایران و ترکیه.

هوش  و هیجانی هوش متغیرهای اساس بر زن معلمان دگیزن کیفیت بینی (. پیش1932حسینیان،سیمین ) .2

 . سازمانی و شغلی مشاوره :معنوی ، روانشناسی

تحصیلی ،روانشناسی  عملکرد و هیجانی هوش های مولفه رابطه (. بررسی1984زهراکار، کیانوش ) .9

 .36-83،   4کاربردی، دوره ی دوم،   شماره

دانش آموزان،  تحصیلی پیشرفت با معلمان شناختی و هیجانی هوش (. رابطه1931سعیدی راد، حسن) .4

 .12 شماره سوم، سال درمانی ، فصلنامه روان و مشاوره فرهنگ

(. بررسی تاثیر هوش هیجانی بر عملکرد کارکنان در 1984پور، حسن ) و حسین جوادین، رضا  سید .4

  عملکرد سازمان تامین اجتماعی؛سومین کنفرانس ملی مدیریت

تعلیم و صلنامه ـفن، اـجهر شوـچند کان و یراسی تطبیقی برنامه تربیت معلم (. برر1973شعبانی، زهرا) .6

 .143-121،صص73تربیت، شماره 

 .73-62، 47(. تحقیقات کیفی. فصلنامه حوزه و دانشگاه. سال دوازدهم. شماره 1984عابدی، حیدر علی) .7

http://profdoc.um.ac.ir/list-writer-%D9%85%D9%82%D8%B5%D9%88%D8%AF+%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86%20%D8%AE%D9%86%D8%AF%D9%82%DB%8C.html
http://profdoc.um.ac.ir/list-writer-%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%DB%8C%D8%AF+%DA%A9%D9%85.html
http://profdoc.um.ac.ir/list-confname-%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%20%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%20%D8%AF%D8%B1%D8%B3%DB%8C%20%D8%AA%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%AA%20%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85.html
http://profdoc.um.ac.ir/list-confname-%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%20%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%20%D8%AF%D8%B1%D8%B3%DB%8C%20%D8%AA%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%AA%20%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85.html
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 چکیده

-ی واحدهای دانشگاهی پیام نور، علمیمؤلفه ها هدف اصلی از انجام این تحقیق، ارزیابی کیفیت

ی واحدهای دانشگاهی مؤلفه ها کاربردی و دانشگاه آزاد اسالمی بوده است که در این تحقیق، کیفیت

ر گرفته شده است. ابعاد مورد بررسی برای ارزیابی ظواحدها در ن به معنای حداقل حد مطلوبیت در این

ها، محتوا و فرایند مدیریت برنامه درسی، هدف ی واحدهای دانشگاهی از جملهمؤلفه هاکیفیت 

ی در سال شتحلیلی از نوع پیمای -ر گرفته شده است. این مطالعه توصیفیظیادگیری در ن -یاددهی

د و شناسی ارشست. جامعه آماری این تحقیق را کلیه مدرسان)کارده اشانجام  1931-32تحصیلی 

-های آزاد اسالمی، پیام نور و جامع علمی  ناسی( دانشگاهشجویان)مقاطع کاردانی و کارشباالتر( و دان

ده شنفر به صورت تصادفی انتخاب  149و  76کیل می دهند که از بین آنها به ترتیب شکاربردی ت

های  مؤلفه تیفیکجویان از شان دادند که مدرسان و دانشها ن آمد. یافته رسنجی به عملظبودند، ن

دن کیفیت واحدهای شاند و مدرسان نیز محقق  تهشدر این واحدها رضایت کافی ندا دانشگاهی

 -ها، به ترتیب فرایند یاددهیگاهشاز بین ابعاد مورد ارزیابی کیفیت در این دان دند.شدانشگاهی را الزام 

ها نیازمند بازنگری و تغییر جدّی بودند به طوری که از مدیریت برنامه درسی، محتوا و هدفیادگیری، 

ها و وسایل کمک جو و استاد، فضای کالسشهای این مراکز، تناسب دانامکانات، کتابخانه ظلحا

 ها پایین بوده اند. ی این دانشگاهشآموز

 کاربردی،دانشگاه آزاد اسالمی،ارزیابی-انشگاه علمیدانشگاهی،دانشگاه پیام نور،د تیفیک کلیدی: واژه های
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 مقدمه .4

امروزه شعار اکثر مؤسسات آموزش عالی در جهان از کیفیت باالی آنها در ارائه خدمات آموزشی 

طوری که در این امر از یکدیگر سبقت گرفته و برای  ،گرددی درسی اثربخش قلمداد میتحت برنامه

نمایند. با اینکه رسالت آموزش عالی در عصر جدید للی کسب میالم( بینbrandخود نام و نشان)

نسبت به گذشته تغییر کرده است و دانشگاه در این عصر، باید افرادی را پرورش دهد که به جای حفظ 

و ذخیره اطالعات، توانایی حلِ مسائل جامعه با تغییرات سریع فناورانه، صنعتی و اجتماعی 

های درسی در مؤسسات آموزش رغم اهمیّت برنامه(. متأسفانه بهMaggie & Miguel, 2224باشد)

عالی، میزان توجه به کیفیت کافی نیست و حتی تالش و همّت الزم برای بررسی، ارزشیابی، اصالح و 

گیرد)فتحی واجارگاه و گذران آموزش عالی قرار نمیریزان و سیاستتغییر آن در دستور کار برنامه

های مناطق های درسی در دانشگاهتوجه به کیفیت برنامهاین مشکل؛ یعنی عدم(. و 9: 1986شفیعی، 

ها و حتی نخبگان کشور از این طوری که جوامع، خانوادهمحروم در کشور ما دوچندان شده است؛ به

ها و مؤسسات آموزش عالی، کنند. با این همه، در کنار افزایش بودجه دانشگاهجهت اظهار نگرانی می

 مردان نیز در حال فزونی است.انی در دولتاین نگر

با وجود این، کیفیت عملکرد مؤسسات آموزش عالی، بیشتر حول سه محور اصلی متمرکز شده است: 

کرد با توجه به منابع(، و اثربخشی الزم به لحاظ ریزی و سازماندهی مناسب، کارآیی)درستی هزینهبرنامه

(. با این اوصاف، کیفیت نیز از جمله مفاهیمی 1986عی، خروجی این مؤسسات)فتحی واجارگاه و شفی

های های اخیر در نظامهای صنعتی و به تبع این امر در سالسال اخیر، ابتدا در فعالیّت 42است که در 

شواهد حاکی از آن است  (. اما1988ش یافته است)بازرگان، آموزشی بیش از پیش مورد توجه و گستر

-انتقال بعنوان یدرس یها برنامه گردد ووزشی توجه الزم به این امر نمیکه در برخی از مؤسسات آم

الزم را به  تیّاهم دانش، ساختن و هامهارت کسب و رشد یبرا نهیزم ی کنندهفراهم و اطالعات دهنده

 آموزش غالب بحثامروزه  را، تیفیک به توجههای موجود با این تفاسیر، نارسایی .خود گرفته است

ها و مطالعات انجام شده در خصوص کم و بررسی .(1976)سرمد و وزیری، دهد یم لیشکت را یعال

ها و مؤسسات آموزش عالی ریزی درسی به دانشگاهنامه واگذاری اختیارات برنامهکیف اجرای آئین

دهد که نحوه اجرای آن از وضعیت مطلوبی برخوردار نیست)فتحی دارای هیأت ممیزه نشان می

های درسی و عملکرد مؤسسات (. بنابر این مالحظات، ارزشیابی از برنامه64، ص 1932واجارگاه، 

گردد چراکه گستردگی کمّی العاده آن بیش از گذشته احساس میآموزش عالی به لحاظ اهمیّت فوق

 گردد.این مؤسسات در حال حاضر دلیل بر کیفیت پایین عملکرد این مؤسسات نمی
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 و تهیه تعیین، فرآیند از عبارت است ،کیفیت میزان تعیین منظور هب ،عالی آموزش در ارزشیابی

 برای که نظام در موجود عوامل عملکرد میزان متفاوت، درباره هدف با اطالعات گردآوری

)پازارگادی و آزادی شودمی انجام یاددهی و یادگیری فرآیند بهبود جهت گیری در تصمیم

هایی بیشتر حول هاست با هدفهای آموزش عالی سالظام(. ارزشیابی از کیفیت ن1983احمدآبادی، 

های این مؤسسات با محورهای پاسخگو بودن مؤسسات آموزش عالی و میزان تطابق فعالیّت

شده (. یکی از استانداردهای از قبل تعیین1988باشد)بازرگان، شده میاستانداردهای از قبل تعیین

ها این وظیفه مهم بر عهده باشد که در تمام دانشگاهی میی درسمؤسسات آموزش عالی مدیریت برنامه

شود؛ اینکه سازماندهی درس، فهرست رؤوس مطالب، های مختلف تحصیلی سپرده میمدیر گروه رشته

ها ؛ و استاندارد دیگری که مدنظر است غایت غیرههای کالس با منابع تدریس و زمان کالس و ویژگی

-ها است؛ اینکه تا چه اندازه اهداف فوق)استانداردها( و از پیش تعییناهی درسی دانشگ و اهداف برنامه

باشد که ی درسی میی درسی رعایت شده است. استاندارد دیگر، محتوای برنامهشده در فرایند برنامه

های درسی و سازماندهی ی کالس)معیارهای انتخاب کتابهای مربوط به درس و اداره مشی تدوین خط

یادگیری است که مربوط  -های یاددهیگیرد و در نهایت استاندارد فرایند فعالیتبر می درس( را در

گیری سازی اهداف درس و اندازهآل توأم با واقعیت)شفافی ایدهشود به یک فرایند در قالب برنامهمی

 (. 1986ن، های آموزشی و ارزشیابی مواد آموزشی و ...( )نصر و همکارانتایج یادگیری، انتخاب رسانه

گیرد، در ی درسی مورد بحث قرار مییادگیری، اغلب به طور مجزا از برنامه –فرایندهای یاددهی 

های تدریس و یادگیری ممکن است نتایج یادگیری خاصی را به طور عقالنی، انتخاب روشحالی که به

گیرد؛ در رانی صورت میها اکثر اوقات تدریس از طریق روش سخنما دیکته کند. متأسفانه در دانشگاه

ها تمایل به تدریس تفکر مؤثر در دانشجویان را به عنوان فرایندی که حالی که در همان زمان دانشکده

، 1932پندارند)فتحی واجارگاه، آید، هدف خود میتر به دست میاز طریق فنون یادگیری فعال آسان

مرتبط با مواد درسی مثل کتب درسی و ی درسی بندرت مسائل (. همچنین کتب و مباحث برنامه28ص 

های علمی دیگر را در نظر ها و موقعیتها، آزمایشگاهوسایل صوتی و تصویری یا امکاناتی مثل کالس

-های واقعی آموزشی اغلب از طریق این منابع و کتب سازماندهی میکه هنوز برنامهگیرند. در حالیمی

 شود.ها یاد مییک برنامه علمی از آنشوند و بعضی اوقات به عنوان منابع اولیه 

های مختلفی در ها، دیدگاهی درسی در دانشگاهرغم استاندارد فوق در کیفیت بخشی به برنامهعلی

درسی را از ی ( کیفیت برنامه1982درسی وجود دارد که برای مثال بازرگان)ی خصوص کیفیت برنامه

داند ی درسی را بسیار مهم میادگیرنده، مدرس و برنامهمیان عوامل درونداد نظام آموزشی سه عامل ی
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که ارزیابی هر کدام از آنها در روند بهبود کیفیت آموزشی تأثیر بسزایی دارند. بنابراین دیدگاه، کیفیت 

( نیز به 1986ای است. نصر و همکاران وی)العادهعملکرد استاد به عنوان یک مدرس دارای اهمیّت فوق

ی سازمانی اشاره نموده است و ندسازی هیأت علمی، ارتقای کیفی آموزش، و توسعهسه رویکرد توانم

ها را نسبت به دو رویکرد دیگر در اولویت قرار داده است؛ به دالیلی ارتقای کیفی آموزش در دانشگاه

مین گیرد. ایشان اقداماتی را برای تضچراکه به لحاظ گستردگی امر هر دو رویکرد دیگر را نیز دربر می

های ارتقای کیفیت آموزش بر شمرده است که در اکثر مؤسسات آموزشی مناطق محروم موفقیت برنامه

وجود سیستم  -2در دسترس بودن فضاها و امکانات آموزشی،  -1طور مثال: گردد؛ بهرعایت نمی

د آموزشی ی مواتعداد بهینه -4سیستم حمایتی مطلوب، و  -9ارتباطی و اطالع رسانی به دانشجویان، 

بررسی ادبیات موجود های فوق، (. عالوه بر دیدگاه146، ص 1986مورد نیاز درس)نصر و همکاران، 

ها و نظرها است. بنابراین در ذیل به بررسی پیشینه عملی پژوهش در این خصوص بازنمای تعدّد دیدگاه

ها را دربر گرفته سی دانشگاهی درهای ارزشیابی از کیفیت برنامهتعیین مالککه بیشترین ارتباط را با 

 پرداخته شده است. ،باشد

Joans strak & et al(1339در پژوهشی نگرش اعضای هیأت علمی دانشگاه ) ها و مراکز آموزش

های کوچک خصوصی مورد ارزیابی قرار داده که نتایج تحقیق ی درسی در کالجعالی را درباره برنامه

های دانشجویان، حجمِ کار، لی عضو هیأت علمی، ویژگیهای تحصیها نشان داده است رشتهآن

ها، اهداف برنامه، بودجه دانشگاه، گرایشات تحقیق در رشته تحصیلی، اعتقادات و باورهای تمایالت آن

ی آموزش و یادگیری دانشجو، اهداف دانشجو، اندازهِ کالس، موقعیتِ مکانی عضو هیأت علمی درباره

ی درسی ریزی برنامهلی هستند که اعضای هیأت علمی را در فرایند طرحو محتوای کتب از جمله عوام

 (.1932دهند)به نقل از: فتحی واجارگاه، تحت تأثیر قرار می

Lozano & Young(2219نیز در بررسی اعتبار برنامه )ای به ها تحت مطالعههای درسی دانشگاه

ه و نتایج آنها حاکی از آن است که ارزیابی ها پرداختبررسی تأثیر تعداد دانشجویان و اعتبار رشته

تواند به ها( مینام شده در کالس درس  با اعتبار رشتههای درسی) از جمله تعداد دانشجویان ثبتبرنامه

تواند در تعیین شوند که این مسئله نیز میمنجر های دانشگاهی ها و برنامهدرک بهتر در آن دوره

 ع مؤثر واقع شود.اعتباربخشی به دانشگاه و جوام

های درسی با نیازهای ها و جزوه( در پژوهشی گزارش داده است که محتوای کتاب1976عسگریان)

های دولتی تهران از لحاظ امکانات و تجهیزات آموزشی تحصیلی دانشجویان تناسب ندارد و دانشگاه
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داد مطلوب ندانسته د و برونداد، فراینها را از نظر درونباشند و در نهایت وضعیت دانشگاهضعیف می

 (.1932است)به نقل از: فتحی واجارگاه، 

Dello-Iacovo(2223در یک بررسی مروری به اصالحات برنامه ) ی درسی و کیفیت آموزش و

پرورش در کشور چین پرداخته است و فشار اصالحات نوآورانه در تعدادی از مدارس را ذکر کرده و 

رنامه درسی با کیفیت پایین را گزارش نموده است و مشکالت ناشی از تر از اجرای بدر مقیاس وسیع

کیفیت پایین را عدم منابع کافی، ابهام و تضاد در اجرا و مقاومت محافظه کارانه مدیران دانسته است و 

 عواقب این مشکالت را در طوالنی مدت هشدار داده است. 

 های درسی و چگونگی سی برنامهتحت عنوان برر ،( در پژوهشی1334) Jing wangهمچنین 

مشکالت اساسی  ،است بدین نتایج دست یافته ،ها در آموزش عالی چینگیری نسبت به آنتصمیم

های شغلی و عدم های درسی با فرصتهای درسی در آموزش عالی چین شامل عدم تطابق برنامهبرنامه

(. در تحقیقی 1932تحی واجارگاه، باشد)به نقل از: فآموختگان از مطالعات خود میرضایت دانش

 یدرس یبرنامه بهبود و تیفیک یابیارز در را که جینتا بر یمبتن کردیروMaureen (2214 )دیگر، 

ی درسی که برای طراحی و بهبود برنامهاست تأکید بر آن داشته  ،ی مورد بررسی قرار دادهعال آموزش

ی انداردها شناسایی شود و در طول اجرای برنامهو آموزش باید رویکرد مبتنی بر نتایج بر اساس است

 درسی و طراحی آموزشی جهت کیفیت بخشی به آن باید نهایت نظارت و ارزیابی الزم صورت پذیرد.

( نیز در یک ارزیابی از کیفیت برنامه درسی در دانشگاه بدین نتایج دست یافته 1939قادری و شکاری)

ناسی رشته علوم تربیتی از دیدگاه اعضای هیأت علمی و است کیفیت کلی برنامه درسی دوره کارش

های های ارزیابی اهداف، محتوا، وضعیت فعالیتدانشجویان، در حد نسبتاً مطلوب بوده است. مالک

های پژوهشی و فضای آموزشی، از نظر اعضای هیأت علمی و پژوهشی، مواد و وسایل، وضعیت گروه

. اعضای هیأت علمی زمان در نظر گرفته شده را مطلوب، ولی دانشجویان در سطح نسبتاً مطلوبی است

روش تدریس و وضعیت  ،دانشجویان معتقدند که در سطح نامطلوبی است. از نظر اعضای هیأت علمی

در حالی که دانشجویان معتقدند که در سطح نسبتاً مطلوبی قرار است مطلوب گزارش شده  ،ارزشیابی

 دارد.

و دیدگاه های فوق در خصوص کیفیت واحدهای دانشگاهی که بیشتر مورد  بنا بر پژوهش انجام یافته

یابی به این هدف، محقق بر گردد، جهت دستریزان آموزش عالی در کشورها محسوب میتوجه برنامه

هایی جهت ارزشیابی از کیفیت واحدهای دانشگاهی ای با هدف تعیین شاخصآن شد تا با انجام مطالعه

این مسئله بنگردد. لذا منظور از کیفیت واحدهای دانشگاهی در این پژوهش مجموعه  با دید پژوهشی به
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باشدکه یادگیری می -های یاددهیی درسی، اهداف، محتوا و فعالیتهایی چون؛ مدیریت برنامهمالک

 ی اکثر دانشجویان و مدرسان شاغل در این گونه واحدهای دانشگاهی است.دغدغه

 

 روش پژوهش .3

ی است. جامعه آماری پژوهش مشتمل شتحلیلی از نوع پیمای -های توصیفیاز نوع پژوهش این پژوهش

)دانشگاه آزاد، پیام نور و 162های مناطق محروم استان اردبیلبر مدرسان شاغل و دانشجویان دانشگاه

نفر دانشجو در  149مدرس و  76است که به ترتیب  1931-32کاربردی( در سال تحصیلی-علمی

ها و دند. برای انجام پژوهش از مالکشختلف تحصیلی به صورت تصادفی انتخاب های م رشته

گیری پرسشنامه محقق ساخته نشانگر از ابزار اندازه 92مالک و  4نشانگرها استفاده شد که پس از تعیین 

ها و مراکز آموزش عالی نصر و  با اقتباس از کتاب برنامه درسی و طراحی درس در دانشگاه

 از هاپرسشنامه محتوایی و صوری روایی برایآوری اطالعات استفاده شد. برای جمع( 1986همکاران)

 از نیز هاپرسشنامه پایایی استفاده شد. برای ی درسینظر حوزه برنامهصاحب اساتید و متخصصان نظر

به برای نسخه مدرسان و دانشجویان  برای شده محاسبه شد. آلفای گرفته بهره کرونباخ آلفای ضریب

-آمده است که مقیاس 1باشد. مالک ها و نشانگرهای این پژوهش در جدول می 2,81و  2,39ترتیب 

گزینه ای)خیلی کم تا خیلی زیاد( با نمره های گیری این نشانگرها بر اساس طیف لیکرت پنجهای اندازه

 ستنباطی انجاما آمار و توصیفی آمار سطح دو اطالعات در تحلیل و تنظیم شده است. تجزیه 4تا  1

 در و معیار انحراف میانگین، فراوانی، نظیر آماری هایمشخصه از توصیفی آمار سطح در است. شده

 است. شده استفاده SPSSافزار نرم از استفاده با ایتک نمونه t آزمون از استنباطی آمار سطح

                                                 
 گیرد. معیت را در بر میهزار نفر ج 48و بخش هایی با جمعیت کمتر از آنها های تازه تأسیس در شهرست های مناطق محروم دانشگاه . منظور از دانشگاه 162
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 . مالک ها و نشانگرهای ارزیابی کیفیت واحدهای دانشگاهی4جدول 
 

 نشانگرهای مربوط به ارزیابی کیفیت دانشگاهی های ارزیابی کیفیت مالک

 
 
 
 

 ی درسیمدیریت برنامه

 گردد.انتخاب واحد و ارائه دروس به موقع و سر وقت انجام می 

 گیرد.برنامه هفتگی به موقع تنظیم و در اختیار دانشجویان و اساتید قرار می 

 طقی است.زمان اختصاص یافته برای دروس ارائه شده من 

 ها، آزمایشگاه و تجهیزات برای هر درس به موقع انجام می شود.تخصیص کالس 

 .به لحاظ تعداد دانشجو و اندازه کالس و استاد استانداردها رعایت شده است 

 .اسناد و مدارک مربوط به محتوای درس  در کتابخانه وجود دارد 

 گردد.یها رعایت ممدیریت کالسی) حضور غیاب  و ...( در کالس 

 گیرد.وظایف مدیریتی تدریس و آموزش اساتید مورد ارزیابی قرار می 

 .زمان برنامه درسی گروه متناسب با واحدهای نظری، تخصصی و پژوهشی است 

 .ارزشیابی درستی در طول ترم و پایان ترم از دانشجویان می شود 

 
 

 هااهداف و غایت

 ها است.دانشگاهها صریح و روشن و مطابق با دیگر اهداف دوره 

 .هدف های واحد درسی مطابق با نیازها و عالیق دانشجویان است 

 .اهداف درسی با حیطه های دانش، نگرش و مهارت منطبق است 

 ها متناسب با نیازهای شغلی و بازار کار است.اهداف دوره 

  .اهداف مؤسسات در افزایش مهارت و آگاهی دانشجویان روشن است 
 
 

 محتوا

 وس)جزوات و...( به لحاظ منطقی قابل فهم و روشن است.محتوای در 

 .محتوای درسی متناسب با دانش روز تهیه شده است 

 .محتوا آمادگی الزم را جهت فعالیت های حرفه ای فراهم می نماید 

 .محتوا با نیازهای علمی یادگیرندگان تناسب دارد 

 .بین حجم محتوا با تعداد واحد درسی تناسب الزم وجود دارد 

 
 
 
 
 های فعالیت

 یادگیری -یاددهی

 .روش های تدریس با محتوای دروس سنخیت الزم را دارد 

 شود.محتوای درس با استفاده از روش های متنوع تدریس رهبری می 

 .از مشارکت دانشجویان در تدریس بهره الزم برده می شود 

 کنند.مدرسان متناسب با دروس ارائه شده، بر اساس سرفصل ها عمل می 

 .اهداف درس و اندازه گیری نتایج یادگیری شفافیت الزم را دارد 

 گردد.از رسانه های آموزشی مطابق با سرفصل ها در کالس ها استفاده می 

 گیرد.ارزشیابی مواد آموزشی مطابق با سرفصل ها انجام می 

 گردد.فعالیت پژوهشی و حل مسئله دانشجویان از طرف مدرسان حمایت می 

 شود.ه کارهای فردی و گروهی دانشجویان در کالس درس داده میاهمیّت الزم ب 

  .امکانات و تجهیزات الزم در تدریس و آموزش وجود دارد 
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 هایافته .2

های ی درسی دانشگاهاز نظر مدرسان و دانشجویان وضعیت مدیریت برنامه سئوال اول پژوهش:

 مناطق محروم استان اردبیل چگونه است؟

های محروم استان  در بعد ارزیابی مدیریت برنامه درسی دانشگاه 2ر جدول شماره نتایج ارائه شده د

اردبیل از دیدگاه اعضای هیأت علمی و دانشجویان و مقایسه میانگین وزنی به دست آمده با 

های فوق در حد ی درسی در دانشگاه ( نشان می دهد که کیفیت مدیریت برنامه9های ارزشیابی) شاخص

( قرار دارد. این نتیجه عالوه بر تفاوت دو دیدگاه در کل میانگین به دست 2,91یانگین)تر از مپایین

 تر از متوسط قرار دارد.ها پاییندهد که وضعیت مدیریت برنامه درسی در این دانشگاهنشان می، آمده

 

تک نمونه ای مربوط به ارزیابی مدیریت   t. شاخص های توصیفی و نتایج آزمون 3جدول 

 (3ی درسی با میانگین وزنی)هبرنام
 

 شاخص های توصیفی
 مالک ارزیابی

 میانگین تعداد
انحراف 
 استاندارد

t 
درجه 
 آزادی

سطح 
 معناداری

 ی درسیارزیابی مدیریت برنامه
 از دیدگاه مدرسان دانشگاه

06 2709 0710 37101- 01 07002 

 ارزیابی مدیریت برنامه درسی
 از دیدگاه دانشجویان

113 2701 0700 167012- 112 07000 

 07000 211 -137610 0701 2731 219 کل

 

های  ی درسی دانشگاهاز نظر مدرسان و دانشجویان وضعیت اهداف در برنامه سئوال دوم پژوهش:

 مناطق محروم استان اردبیل چگونه است؟

های محروم  اهی درسی دانشگدر بعد ارزیابی اهداف در برنامه 9نتایج ارائه شده در جدول شماره 

استان اردبیل از دیدگاه اعضای هیأت علمی و دانشجویان و مقایسه میانگین وزنی به دست آمده با 

های فوق در  ی درسی در دانشگاه( نشان می دهد که کیفیت اهداف در برنامه9های ارزشیابی)شاخص

دو دیدگاه در کل میانگین به ( قرار دارد. این نتیجه عالوه بر تفاوت کم 2,63تر از میانگین)حد پایین

تر از متوسط ها پایین ی درسی در این دانشگاهدست آمده نشان می دهد که وضعیت اهداف در برنامه

 قرار دارد.
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تک نمونه ای مربوط به ارزیابی اهداف در   t. شاخص های توصیفی و نتایج آزمون 2جدول 

 (2ی درسی با میانگین وزنی)برنامه

 
 شاخص های توصیفی

 مالک ارزیابی
 میانگین تعداد

انحراف 
 استاندارد

t 
درجه 
 آزادی

سطح 
 معناداری

 ی درسیارزیابی اهداف در برنامه

 از دیدگاه مدرسان دانشگاه
06 2711 0702 17962- 01 07013 

 ی درسیارزیابی اهداف در برنامه
 از دیدگاه دانشجویان

113 2761 07099 17111- 112 07000 

 07000 211 -17191 0701 2769 219 کل

 

های ی درسی دانشگاهاز نظر مدرسان و دانشجویان وضعیت محتوا  در برنامه سئوال سوم پژوهش:

 مناطق محروم استان اردبیل چگونه است؟

های محروم استان ی درسی دانشگاهدر بعد ارزیابی محتوا در برنامه 4نتایج ارائه شده در جدول شماره 

-ضای هیأت علمی و دانشجویان و مقایسه میانگین وزنی به دست آمده با شاخصاردبیل از دیدگاه اع

تر های فوق در حد پایین ی درسی در دانشگاه( نشان می دهد که کیفیت محتوای برنامه9های ارزشیابی)

( قرار دارد. این نتیجه عالوه بر تفاوت ناچیز دو دیدگاه در کل میانگین به دست آمده 2,48از میانگین)

 تر از متوسط قرار دارد.ها پایینی درسی در این دانشگاهشان می دهد که وضعیت محتوای برنامهن

تک نمونه ای مربوط به ارزیابی محتوا در   t. شاخص های توصیفی و نتایج آزمون 2جدول 

 (2ی درسی با میانگین وزنی)برنامه

 شاخص های توصیفی
 مالک ارزیابی

 میانگین تعداد
انحراف 

 ارداستاند
t 

درجه 
 آزادی

سطح 
 معناداری

ی درسی از ارزیابی محتوا در برنامه

 دیدگاه مدرسان دانشگاه
06 2711 0701 67312- 01 07000 

ی ارزیابی محتوا در برنامه

 درسی از دیدگاه دانشجویان

113 2710 0791 67916- 112 07000 

 07000 211 -97160 0711 2711 219 کل

یادگیری در برنامه  -نظر مدرسان و دانشجویان وضعیت فعالیت های یاددهی سئوال چهارم پژوهش: از

 های مناطق محروم استان اردبیل چگونه است؟ درسی دانشگاه

ی درسی های یاددهی و یادگیری برنامهدر بعد ارزیابی فعالیت 4نتایج ارائه شده در جدول شماره 

هیأت علمی و دانشجویان و مقایسه میانگین وزنی به های محروم استان اردبیل از دیدگاه اعضای دانشگاه

های یاددهی و یادگیری در ( نشان می دهد که کیفیت فعالیت9های ارزشیابی)دست آمده با شاخص
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( قرار دارد. این نتیجه عالوه بر 2,18تر از میانگین)های فوق در حد پایین ی درسی در دانشگاهبرنامه

ی درسی انگین به دست آمده نشان می دهد که وضعیت اهداف برنامهتفاوت زیاد دو دیدگاه در کل می

 تر از متوسط قرار دارد.ها پایین در این دانشگاه

های تک نمونه ای مربوط به ارزیابی فعالیت  t. شاخص های توصیفی و نتایج آزمون 5جدول 

 (2ی درسی با میانگین وزنی)یاددهی و یادگیری در برنامه

 شاخص های توصیفی
 مالک ارزیابی

 میانگین تعداد
انحراف 
 استاندارد

t 
درجه 
 آزادی

سطح 
 معناداری

-های یاددهیارزیابی فعالیت
ی درسی از یادگیری در برنامه

 دیدگاه مدرسان دانشگاه

06 2711 0711 117666
- 

01 07000 

-های یاددهیارزیابی فعالیت
ی درسی از یادگیری در برنامه
 دیدگاه دانشجویان

113 2701 0733 31701- 112 07000 

297619 0711 2711 219 کل
- 

211 07000 

ی درسی سئوال پنجم پژوهش)سئوال اصلی(: از نظر مدرسان و دانشجویان وضعیت کیفیت برنامه

 های مناطق محروم استان اردبیل چگونه است؟دانشگاه

های محروم استان ی دانشگاهی درسدر بعد ارزیابی کیفیت برنامه 6نتایج ارائه شده در جدول شماره 

-اردبیل از دیدگاه اعضای هیأت علمی و دانشجویان و مقایسه میانگین وزنی به دست آمده با شاخص

تر از های فوق در حد پایینی درسی در دانشگاه( نشان می دهد که کیفیت برنامه9های ارزشیابی)

دگاه در کل میانگین به دست آمده نشان ( قرار دارد. این نتیجه عالوه بر تفاوت دو دی2,41میانگین)

 تر از متوسط قرار دارد.ها پایین ی درسی در این دانشگاهدهد که وضعیت کیفیت برنامهمی

تک نمونه ای مربوط به ارزیابی کیفیت   t. شاخص های توصیفی و نتایج آزمون 6جدول 

 (2ی درسی با میانگین وزنی)برنامه
 شاخص های توصیفی

 مالک ارزیابی
 میانگین تعداد

انحراف 
 استاندارد

t 
درجه 
 آزادی

سطح 
 معناداری

 ارزیابی کیفیت برنامه درسی
 از دیدگاه مدرسان دانشگاه

06 2761 0731 107016- 01 07000 

 ارزیابی کیفیت برنامه درسی
 از دیدگاه دانشجویان

113 2729 0730 22701- 112 07000 

 07000 211 -227319 0739 2711 219 کل
 

نشان داد بیشتر  ،بودند آورهخود را نظریات در تحلیل سئواالت انشایی پرسشنامه که پاسخگویان 

های فوق فقط به فکر تجارت هستند و از لحاظ امکانات دانشگاهاند  هاد دادهدانشجویان پیشن

نبودن ها و مطلوبیت فضاهای کالسجو در یک کالس، عدمشاولیه)کتابخانه استاندارد، تعداد زیاد دان
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ی و سنتی بودن تدریس اساتید( برای دانشجویان در حد پایینی قرار دارند. و شوسایل کمک آموز

های درس مدرسان نیز از از پایین بودن مبلغ حق التدریسی، عدم حضور برخی از دانشجویان در کالس

ی( به از نحوه ارائه دروس)دروس غیرتخصص نیزها از سوی آموزش دانشگاه، و و حذف نشدن آن

 اساتید گالیه داشتند.

 نتیجه گیری .2

از آنجا که امروزه کیفیت نظام های دانشگاهی بیشتر مورد توجه سیاستگذران در آموزش عالی قرار 

دارد  قابل ذکر است که این امر تحقق نخواهد پذیرفت مگر اینکه به کیفیت نظام آموزشی در کشور 

تأسیس مراکز و مؤسسات آموزشی را اخذ نمایند و  ای مجوزبها داده شود و هدف آن نباشد که عده

گرایی باشند. بنابراین مفروضات ذهنی، و دریغ از توجه به کیفیت نظام دانشگاهی، فقط به فکر مدرک

با توجه به هدف پژوهش حاضر که محقق با رویکرد کل نگر به ارزیابی کیفیت واحدهای دانشگاهی 

دبیل پرداخته است چهار مالک مورد ارزیابی قرار گرفت. به های مناطق محروم استان اردر دانشگاه

ها از وضعیت مطلوبی برخوردار نبوده ها با توجه به مالکطور کلی کیفیت برنامه درسی در این دانشگاه

که در این ارزیابی در بین دو دیدگاه تفاوت نیز مشاهده  .و در حد متوسط به پایین ارزیابی شده است

-نتایج حاکی از آن بوده ، آوری شدههای جمعهای پژوهشی بر اساس دادهیابی سئوالگردید اما در ارز

ها در مرتبه اول) با توجه به میانگین( متوجه اند که کیفیت پایین واحدهای دانشگاهی در این دانشگاه

ها و های یاددهی و یادگیری است؛ سپس مالک های دیگر چون مدیریت برنامه درسی، هدففعالیت

(، 1976توای برنامه درسی نیازمند بازنگری جدّی هستند. نتایج این تحقیق با نتایج تحقیق عسگریان)مح

Lozano & Young(2219 ،)Dello-Iacovo(2223 ،)Jing wang (1334 و ،)Maureen 

های فوق، برنامه درسی در مؤسسات آموزش عالی نیازمند همخوانی دارد و در تمامی ارزیابی( 2214)

ی بوده است. این پژوهش نیز به لحاظ ضرورت حاکم بر کیفیت بخشی در بخش آموزش عالی بازنگر

یادگیری و مدیریت برنامه درسی در این گونه مؤسسات آموزش  –نیازمند بازنگری در فرایند یاددهی

گردد مؤسسات آموزش همچنین با توجه به رویکرد انتقادی توصیه می .باشدعالی در سراسر کشور می

ی را از نظر مدرسان و دانشجویان همان مؤسسات بسنجند و ارزیاب این گونه مؤسسات از دیگر عال

 مؤسسات انتخاب گردد.

های فوق، در تحلیل بیشتر، مدرسان و دانشجویان بر اساس گالیه های خویش از این عالوه بر یافته

یشنهادات ذیل را ارائه دادند: ها در خصوص پایان دادن به کیفیت پایین این مؤسسات آموزشی پدانشگاه

کیفیت این مؤسسات نیازمند بازنگری جدّی شورای ارزیابی کیفیت آموزش عالی قرار گیرد و در 
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گردد تا بتوان بخشی توصیه میهای فوق در یک محیط غنی به لحاظ کیفیتصورت لزوم ادغام دانشگاه

ش عالی در مناطق محروم را  نیز شاهد از آموزش و پژوهش و تولید علم بیشتر مؤسسات و مراکز آموز

 گردید.

 :منابع

 (. ارزیابی آموزشی: مفاهیم، الگوها و فرایند عملیاتی، تهران: انتشارات سمت.1988بازرگان، ع.) ]1[

 (. ارزشیابی آموزشی، تهران: انتشارات سمت.1982بازرگان، ع. ) ]2[

، تهران: نشر بشری ی آموزش عالی در جهان و ایرانارزیاب(. 1983پازارگادی، م.؛ آزادی احمدآبادی، ق.) ]9[

 با همکاری تحفه.

 دانشگاه یانسان علوم، شاخص های کیفیت برنامه درسی در آموزش عالی "(. 1976.)م ،یریوز.؛ ز سرمد، ]4[

 .166 تا 141، صص 24 و 24 شماره - 1977 بهار و 1976 زمستان ،"(س)الزهرا

ها و مؤسسات آموزش های درسی در دانشگاه(. راهنمای عملی بازنگری برنامه1932فتحی واجارگاه، ک.) ]4[

 عالی، مؤسسه کتاب مهربان نشر، چاپ اول، پاییز.

د برنامه درسی ارزشیابی کیفیت برنامه درسی دانشگاهی )مور "(.1986.)ن ،شفیعی.؛ ک ،فتحی واجارگاه ]6[

 .26-1، صص(4)2 ،1986مطالعات برنامه درسی تابستان ، "آموزش بزرگساالن(

ارزیابی کیفیت برنامه درسی گروه علوم تربیتی دانشگاه کاشان، پژوهش  "(.1939قادری، ح.؛ شکاری، ع.) ]7[

 .162-147(، تابستان، صص 41) پیاپی  14، سال یازدهم، دوره دوم، شماره"ریزی درسیدر برنامه

ها و مراکز آموزش (. برنامه درسی و طراحی درس در دانشگاه1986نصر، ا.ر.؛ اعتمادزاده، ه.؛ نیلی، م.ر.) ]8[

 .عالی، انتشارات جهاد دانشگاهی واحد اصفهان، چاپ اول

[3] Dello-Iacovo, B. (2223). "Curriculum reform and ‘Quality Education’ in China: An 

overview", International Journal of Educational Development, Volume 23, Issue 9, 

May 2223, pp. 241-243. 

[12] Maggie, Mc P. & Miguel, B.N. (2224). Developing Innovation in Online Learning: 

An Action Research Framework (Open and Flexible Learning Series), London: 

Routleggfalmer. 
 [11] Maureen, T. (2214). "Outcomes-based approach to quality assessment and 

curriculum improvement in higher education", Quality Assurance in Education, 

Vol. 22 Iss: 2, pp.148 – 168. 

[12] Lozano, R. & Young, W.(2219). "Assessing sustainability in university curricula: 

exploring the influence of student numbers and course credits", Journal of Cleaner 

Production, Volume 43, June, pp.194–141. 

http://www.noormags.com/view/fa/articlepage/45159
http://emeraldinsight.com/action/doSearch?target=emerald&logicalOpe0=AND&text1=Tam,%20M&field1=Contrib
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 چکیده
ت معلم کشور قرار های فرهنگیان و تربی رد توجه دانشگاهمواره همو، ثربخشو امد راکاآموزش معلمان 

دارد. این امر مستلزم بررسی برنامه درسی و احتماال بازنگری و بهبود کیفی آن است. پژوهش حاضر به 

دوره کارشناسی پیوسته رشته تربیت بدنی دانشگاه فرهنگیان  درسی منظور ارزیابی کارایی درونی برنامه

عه آماری آن شامل کلیه دانشجویان پیمایشی است که جام-صورت گرفت. این مطالعه از نوع توصیفی

می باشند. با استفاده  39-34و اساتید رشته تربیت بدنی دانشگاه فرهنگیان استان فارس در سال تحصیلی 

نفر از اساتید مدرس در این رشته به  11دانشجوی رشته تربیت بدنی و  123از روش سرشماری تعداد 

ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه بود که روایی)به روش  عنوان نمونه آماری مورد مطالعه قرار گرفتند.

مورد   t( آن به تایید رسید. داده ها با استفاده از آزمون84/2تحلیل گویه( و پایایی)با ضریب آلفای 

آمده، کارایی درونی برنامه درسی رشته تربیت بدنی دست  بهتجزیه و تحلیل قرار گرفت. طبق یافته های 

عالوه،  هیان و اساتید این رشته قابل قبول؛ اما از سطح کفایت مطلوب پایین تر بود. باز دیدگاه دانشجو

 درسی)به استثنای عناصر هدف، مواد و منابع، و زمان( از برنامه عناصر درونی کارایی میانگین بین

مه بنابراین بازنگری و طراحی مجدد برنا اساتید تفاوت معناداری وجود دارد. و دانشجویان دیدگاه

 درسی دوره کارشناسی تربیت بدنی به منظور ارتقای کیفی کارایی درونی اهمیت و ضرورت دارد.

 ارزیابی؛کارایی درونی؛ برنامه درسی؛تربیت بدنی؛دانشگاه فرهنگیان؛دانشجویان؛ اساتید: واژگان کلیدی
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 مقدمه

ش کلیدی و بسیار تعیین ها در توفیق یا شکست این مؤسسات نق بدون تردید برنامه درسی در دانشگاه

ای ایفا می کنند. به عبارت روشن تر برنامه درسی آینه تمام نمای میزان پیشرفت و انعکاسی از  کننده

ها به نیازهای درحال تغییر جامعه هستند. با عنایت به نوآوری ها و تغییرات  پاسخگو بودن دانشگاه

مستندسازی یافته ها و نشر و ترویج  شگرفی که در عرصه های گوناگون درحال وقوع است، رسالت

آنها در قالب برنامه های درسی در مؤسسات آموزش عالی و میزان توجه به آنها کافی نیست و حتی 

تالش و همت الزم برای بررسی ارزشیابی، اصالح و تغییر آنها در دستور کار قرار نگرفته است)فتحی و 

 (.  1986همکاران، 

قع فرایند جمع آوری و تجزیه و تحلیل اطالعات از منابع چندگانه در راستای ارزیابی برنامه درسی در وا

(. ضرورت توجه به برنامه های درسی در Bennettn & et all , 2224بهبود یادگیرندگان است )

دانشگاه مستلزم ارزشیابی کیفیت آنها در ابعاد متفاوت است. منظور از ارزشیابی کیفیت درونی، بررسی 

عیت عناصر و مؤلفه های نظام آموزشی درجهت تحقق اهداف مفروض و معین در مطلوبیت وض

مؤسسات آموزش عالی است. به عبارت روشن تر میزان رضایتمندی استفاده کننده از محصوالت در 

وجه درونی بیانگر مطلوبیت عناصر نظام آموزشی برای استفاده کنندگان درونی و نیز رضایتمندی 

 (.1986ران، آنهاست) فتحی و همکا

ارزیابی باید در تمامی فعالیت های مختلف برنامه درسی وجود داشته باشد و بدون آن هیچ یک از 

(. اگر برنامه درسی از کیفیت مطلوبی 1336اقدامات اعتبار الزم را نمی یابند)موسی پور و همکاران، 

( 2221ازرگان و همکاران، سبب موفقیت نظام آموزشی می شود)ب ،برخوردار باشد و به خوبی اجرا شود

و هرچه محتوای درس ارائه شده برای یادگیرنده لذت بخش تر باشد، یادگیری و به دنبال آن کارایی 

 (. Baquet & et all ,2222شاهد ارتقای کیفیت آن خواهیم بود) ،برنامه درسی افزایش یافته

شخیص آن دسته از جوانب برنامه ( ت1طور کلی ارزیابی برنامه درسی دارای اهداف زیر می باشد:  هب

( 9( سنجش اثربخشی تغییرات اعمال شده در برنامه درسی 2درسی که نیازمند اصالح و تغییر است 

( مطلوب نگه داشتن اعتباربخشی 4( تعیین الزامات برنامه درسی 4تعیین اثربخشی برنامه درسی جاری 

 (. Diamond RM & et all , 1338حرفه ای)

 توجه با که است بدنی تربیت مورد توجه در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی، رشته ایه رشته از یکی

جامعه، نیاز آموزش و پرورش به فارغ اتحصیالن در  سطح در ورزشی های رشته روزافزون گسترش به

 صالحیت. است شده بیشتر رشته این به توجه بدنی تربیت جدید های شاخه ظهور همچنین و این رشته
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 و صحیح عملکرد ارتباط، برقراری مشارکت، همچون مواردی با بدنی ش آموخته رشته تربیتدان یک

 درسی برنامه اجرا و ارزشیابی و طراحی مستلزم امر این تحقق که است شده تعریف فراوان دانش

  . است این زمینه در کیفیت با و مطلوب

ر ناچیز بوده و تعداد پژوهش های شایان ذکر است که سهم تربیت بدنی از اعتبارات پژوهشی بسیا

مرتبط با تربیت بدنی در این سال ها انگشت شمار می باشد. با این حال پژوهش هایی نیز در زمینه تربیت 

( توصیف وضعیت درس 1981( و علم)1982بدنی انجام شده است؛ ازجمله تحقیق بنار و همکاران)

مه ی تحقیقات، مشکالت و کمبودهای بسیار تربیت بدنی در مدارس کشور را نشان می دهند که در ه

در درس  ( آنچه عمال1981ًزیادی برای اجرای درس تربیت بدنی بیان شده است. و به زعم حالجی)

 تربیت بدنی و ورزش اجرا می شود با سایر برنامه های درسی مدارس متفاوت است.

سیار زیادی برای افزایش کیفیت ( با اینکه کتاب ها و راهنماهای آموزشی ب1989اسماعیلی و احسانی)

اما به نظر می رسد که کمتر توانسته است نیازهای آموزشی درس  ،درس تربیت بدنی نوشته شده است

( بیان کردند که بررسی گزارش ها و 1984تربیت بدنی را برآورده سازد. جوادی پور و همکاران)

وضعیت برنامه آموزشی و درسی در  تحقیقات نشان داده که ویژگی های متفاوت درس تربیت بدنی یا

 داخل کشور به طور معدود بررسی شده است.

Stewart & et all (1387 نیز در بررسی محتوای درسی تربیت بدنی به این نتیجه رسیدند که به )

بسیاری از نیازهای آموزشی دانش آموزان توجه نشده است. این در حالی است که لذت از کالس 

 wagnerه نیاز و عالقه افراد و سپس به محتوای درس تربیت بدنی مرتبط می شود)تربیت بدنی ابتدا ب

& et all ,2224  ) 

با توجه به اینکه رشته تربیت بدنی یکی از رشته های دایر در دانشگاه تازه تاسیس دانشگاه فرهنگیان به 

به دنبال پاسخگویی  منظور تربیت دبیر تربیت بدنی مورد نیاز آموزش و پرورش می باشد، این پژوهش

از دیدگاه دانشجویان  ،به این پرسش اساسی است که کارایی درونی برنامه درسی رشته تربیت بدنی

کیفیت درونی  ،دختر و پسر و اساتید این رشته در دانشگاه فرهنگیان فارس چگونه است. به بیان دیگر

ژوهش درچه سطحی است و این برنامه درسی کارشناسی تربیت بدنی از دیدگاه شرکت کنندگان در پ

 برنامه تا چه حد به نیازهای آموزشی دانشجویان دانشگاه فرهنگیان توجه دارد.
 

 روش

پیمایشی است که به ارزیابی کارایی درونی برنامه درسی کارشناسی -مطالعه حاضر پژوهشی توصیفی

های  دانشگاه ،ط پژوهشپیوسته رشته تربیت بدنی در دانشگاه فرهنگیان استان فارس می پردازد. محی
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فرهنگیان شهید باهنر شیراز و شهید مطهری شیراز می باشد. جامعه آماری پژوهش شامل تمامی 

دانشجویان دوره کارشناسی رشته تربیت بدنی و اساتید این رشته در دانشگاه فرهنگیان فارس در سال 

ه آماری، تمامی جامعه آماری می باشد که با توجه به محدودیت تعداد نفرات در جامع 39-34تحصیلی 

نفر دانشجوی پسر( با روش  23نفر دانشجوی دختر و  122نفر دانشجو)شامل 123نفر استاد و   11یعنی 

 (. 1سرشماری به عنوان نمونه آماری انتخاب و مورد پژوهش قرار گرفتند)جدول 
 

 : آمار دانشجویان و اساتید نمونه به تفکیک جنسیت4جدول
 صددر تعداد مشخصات

 دانشجو
 1/22 29 پسر

 1/00 100 دختر

 100 129 جمع

 استاد
 1/36 1 مرد

 1/63 0 زن

 100 11 جمع
 

 کوچک تحقیق در شده درسی استفاده برنامه درونی کارایی پرسشنامه اطالعات، آوری جمع ابزار

 و شده احیطر درسی برنامه از عناصر (Akker)اکر دهگانه بندی طبقه اساس بر که بود( 1988)پور

( نیز 1932بود و در مطالعه محمدی و همکاران) تأیید گردیده آن پایایی و محتوایی صوری، روایی

 تحلیل گویه روش از استفاده پرسشنامه با محتوایی در این مطالعه روایی .مورد استفاده قرار گرفته بود

در  بیشترین و ترین مک به صورت بعد هر در ها گویه همبستگی که ضریب مورد بررسی قرار گرفت

 روش از استفاده با نیز ابزار پایایی .آمد دست به معناداری 221/2در سطح  68/2و  98/2دامنه ای بین 

  .ابزار می باشد قبول قابل پایایی حاکی از که گردید محاسبه 84/2به میزان  کرونباخ آلفای

مل منطق، هدف، محتوا، نقش معلم، درسی)شا برنامه گانه دهسوال بود که عناصر  12پرسشنامه شامل 

 دیدگاه فعالیت های یادگیری، مواد و منابع، گروهبندی، زمان، مکان و ارزشیابی( را در مطالعه حاضر از

(، متوسط 2(، کم)1بر اساس مقیاس پنج درجه ای لیکرت به صورت خیلی کم ) اساتید و دانشجویان

ن پرسشنامه مجموع نمره هر آزمون در کل پرسشنامه ( می سنجید. در ای4( و خیلی زیاد )4(، زیاد )9)

بود. در این پژوهش داده ها با استفاده از دو پرسشنامه مجزا)یکی برای اساتید  62و حداکثر  12حداقل 

 در پرسشنامه دو هر رشته ی تربیت بدنی و دیگری برای دانشجویان( جمع آوری گردید. سواالت

 یادگیری های فعالیت درسی، برنامه محتوای درسی، برنامه اهداف درسی، برنامه منطق های زمینه
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 معلم نقش ارزیابی، های روش درس، هر برای شده ارائه زمان دانشگاه، فضای منابع، و مواد دانشجویان،

 .بود دانشجویان بندی گروه درسی، برنامه در

به کمک نرم افزار  tالزم به ذکر است که تحلیل داده های جمع آوری شده با استفاده از آزمون 

SPSS-16 .انجام گرفت 
 

 نتایج

پرسشنامه توزیع  14اما از  ،پاسخ داده شدآنها پرسشنامه در بین دانشجویان توزیع شد که به همه  123 

 پرسشنامه پاسخ داده شد.  11شده در بین اساتید تنها به 

کارشناسی پیوسته  دوره درسی برنامه درونی کارایی نمره با استفاده از آمار توصیفی، میانگین

بدنی از دیدگاه اساتید و دانشجویان دانشگاه فرهنگیان استان فارس محاسبه گردید. در ادامه به  تربیت

تک نمونه ای نشان داد که میانگین نمره کارایی برنامه درسی تربیت بدنی از دیدگاه  tکارگیری آزمون 

التر است اما با سطح کفایت مطلوب فاصله دارد)در طور معناداری از سطح کفایت قابل قبول با هاساتید ب

طور  هکه، میانگین نمره کارایی برنامه درسی مذکور از دیدگاه دانشجویان ب (. همچنان24/2سطح 

 (.9و  2معناداری از سطح کفایت قابل قبول باالتر، اما از سطح کفایت مطلوب پایین تر است)جداول 

 

 ی در مورد میانگین نمره کارایی برنامه درسی تک نمونه ا t: نتایج آزمون 3جدول 

 تربیت بدنی از دیدگاه اساتید

 

 میانگین
انحراف 

 استاندارد

سطح 

کفایت قابل 

 (Q3)قبول 

مقدار 

t 

درجه 

 آزادی

سطح 

 معناداری

سطح کفایت 

مطلوب 

(Q2) 

مقدار 

t 

سطح 

 معناداری

19/3 66/0 10/2 19/3 10 01/0 01/3 00/2 01/0 

 

تک نمونه ای در مورد میانگین نمره کارایی برنامه درسی تربیت بدنی از  tآزمون : نتایج 3جدول 

 دیدگاه دانشجویان

 میانگین
انحراف 

 استاندارد

سطح 

کفایت قابل 

 (Q3)قبول 

مقدار 

t 

درجه 

 آزادی

سطح 

 معناداری

سطح کفایت 

 (Q2)مطلوب 

مقدار 

t 

سطح 

 معناداری

64/2 44/2 42/2 24/9 128 21/2 74/9 47/22 2221/2 
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مستقل میانگین نمره کارایی برنامه درسی تربیت بدنی از دیدگاه دو گروه  tدر ادامه با استفاده از آزمون 

دانشجویان پسر و دختر دانشگاه فرهنگیان مقایسه شد که نتایج حاکی از آن بود که میانگین نمره 

( بیشتر 46/2انگین نمره پسران)طور معناداری از می ه( ب72/2کارایی اختصاص یافته از طرف دختران)

 (. 4بود)جدول 
 

 درسی تربیت بدنی برنامه کارایی دانشجویان پسر و دختر در مورد دیدگاه مقایسه: 4 جدول

 tمقدار انحراف  استاندارد میانگین تعداد جنسیت
درجه 

 آزادی

 سطح

 معنی داری

 01/0 120 01/2 61/0 16/2 29 پسر

 12/0 00/2 100 دختر
 

درونی تمام عتاصر  مستقل که طی آن میانگین کارایی tساس نتایج حاصل از به کارگیری آزمون بر ا

دهگانه برنامه درسی کارشناسی تربیت بدنی از دیدگاه دانشجویان و اساتید دانشگاه فرهنگیان فارس 

تربیت مورد مقایسه قرارگرفت، مشخص گردید که بین میانگین دو گروه در تمام عناصر برنامه درسی 

 (.4بدنی و در مجموع، تفاوت معنی داری وجود دارد)جدول 

جز عنصر زمان(  همشاهده می شود در تمام عناصر برنامه درسی)ب 4که از نتایج مندرج در جدول  همچنان

 میانگین و در مجموع، میانگین کارایی درونی از دیدگاه اساتید باالتر از میانگین دانشجویان است و بین

 دیدگاه درسی)به استثنای عناصر هدف، مواد و منابع، و زمان( از برنامه عناصر نیدرو کارایی

اساتید تفاوت معناداری مشاهده می گردد. به عبارت دیگر، اساتید در مقایسه با  و دانشجویان

دانشجویان، کارایی درونی برنامه درسی تربیت بدنی و عناصر آن)شامل منطق، محتوا، نقش معلم، 

 یادگیری، گروهبندی، مکان و ارزشیابی( را باالتر ارزیابی کرده اند.  فعالیت های
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 درسی تربیت بدنی برنامه گانه ده عناصر درونی کارایی میانگین بین مقایسه: 5 جدول

 اساتید و دانشجویان دیدگاه از 

درجه  اساتید دانشجویان متغیر

 آزادی

 مقدار
 t 

 سطح 

معنی 

 داری

انحراف   میانگین

 ارداستاند

انحراف   میانگین

 استاندارد

 003/0 91/2 131 01/1 90/3 91/0 3 منطق

 NS 001/1 131 21/1 11/3 13/0 90/2 اهداف

 01/0 11/2 131 90/0 10/3 91/0 01/2 محتوا

 01/0 11/2 131 10/1 20/3 91/0 09/2 نقش معلم

فعالیت های 

 یادگیری 

01/3 00/1 36/3 02/1 131 99/1 01/0 

 NS 01/1 131 12/0 11/2 92/0 21/2 و منابع مواد

 01/0 22/2 131 11/0 91/2 13/1 20/2 گروهبندی

 NS 16/1 131 02/1 11/3 19/0 31/3 زمان

 01/0 01/2 131 21/1 11/2 02/1 13/2 مکان

 001/0 11/3 131 02/1 36/3 11/1 31/2 ارزشیابی

 01/0 10/3 131 66/0 19/3 11/0 61/2 مجموع
 

گر سو، مالحظه می گردد که از دیدگاه دانشجویان، زمان مورد نیاز برای ارائه درس دارای از دی

( و در حد قابل قبول ارزیابی شده است. در حالی که آنها پایین ترین 94/9باالترین میانگین)

 ( را برای مکان در نظر گرفته اند که حاکی از عدم رضایت آنان از مکان می باشد. در19/2میانگین)

و در  بوده( 32/9همین راستا، از دیدگاه اساتید باالترین میانگین متعلق به منطق برنامه درسی)با میانگین 

حد مطلوب ارزیابی شده است. در مقابل، دسترسی به مواد و منابع مورد نیاز دارای کمترین 

 ( می باشد. 44/2میانگین)
 

 . بحث و نتجه گیری2

یی درونی کیفیت برنامه درسی تربیت بدنی از دیدگاه دانشجویان دوره این مطالعه با هدف ارزیابی کارا

کارشناسی پیوسته این رشته و همچنین اساتید تربیت بدنی در دانشگاه فرهنگیان فارس صورت گرفت. به 

( پرورش دانشجویان برای ورود به بازار کار باید به 1338)Fox & Bennett( و 2222) Hannonزعم

رد که در آنان انواع شایستگی الزم در زمینه مختلف ایجاد نماید و این محقق نخواهد صورت بگی ای گونه

شد مگر زمانی که برنامه درسی به گونه ای طراحی شده باشد که این شایستگی ها را در دانش آموختگان 

ده اطالعات ( معتقدند برنامه درسی که انتقال دهن1977که سرمد و همکاران) ایجاد و تقویت نمایند. همچنان

 و فراهم کننده زمینه برای ساختن دانش و کسب مهارت هاست، همواره باید مورد توجه خاص قرار بگیرد.



 169                                                                 1934الت کنفرانس ـ دانشگاه فرهنگیان ـ اردیبهشت مجموعه مقا

 

بر اساس یافته های این پژوهش، کارایی برنامه درسی تربیت بدنی از دیدگاه اساتید و دانشجویان از سطح 

ارد. بدین معنی که هرچند برنامه درسی کفایت قابل قبول باالتر است، اما با سطح کفایت مطلوب فاصله د

اما عیوبی را  ،ئه شده برای رشته تربیت بدنی تا حدودی پاسخگوی نیازهای حرفه ای دانشجو معلمان است ارا

داراست که سبب محدودیت مانور علمی بر مفاد درسی می شود. درحقیقت نیاز کنونی برنامه درسی تغییر 

 امکانات است که باید مورد توجه و بازنگری قرار بگیرد. کلیت آن نیست بلکه تکمیل مباحث و 

همچنین با مقایسه بین دیدگاه دو گروه دختران و پسران این نتیجه حاصل شد که کارایی برنامه درسی 

یکی از دالیل آن سازگاری با شرایط  وتربیت بدنی از نظر دختران نسبت به پسران دارای نمره بیشتری است 

که جامعه آماری محدود بوده،  در دختران است. البته از آن جا عیت های آموزشی بیشترجدید و پذیرش موق

های دو گروه دختران و  ممکن است این تفاوت به دلیل اختالف در امکانات و شرایط موجود در دانشگاه

 پسران باشد. 

داف، محتوا، نقش در بررسی و تحلیل عناصر دخیل در برنامه درسی این رشته که شامل عناصر منطق، اه

معلم، فعالیت های یادگیری، مواد و منابع، گروه بندی ها، مکان، ارزشیابی و زمان است، این نتیجه حاصل 

شد که همه عناصر بیان شده به جز زمان از دیدگاه اساتید دارای باالترین کارایی درونی می باشند؛ اما 

ا در عنصر زمان، کم ترین کارایی درونی مربوط به ترین کارایی درونی مربوط به دانشجویان است و تنه کم

اساتید و بیشترین کارایی درونی مربوط به دانشجویان است. در تحقیق حاضر دانشجویان به زمان مورد نیاز 

باالترین نمره را داده اند؛ به این دلیل که اشراف  دانشجویان بر مطلب کمتر از اساتید است؛ درنتیجه توجه 

رائه شده بیشتر است و قطعا اساتید از حجم دانشی که باید انتقال داده شود آگاه تر می باشند و آنان به زمان ا

 محدودیتی در رابطه با زمان برای آنان مطرح نیست. 

از سوی دیگر، هم دانشجویان و هم اساتید در ارزیابی از عنصر مکان، پایین ترین نمره را به این عامل 

له حاکی از عدم رضایت کافی آنان از فضاهای موجود در اجرای برنامه درسی اند و این مسا اختصاص داده

رشته تربیت بدنی می باشد. از این جهت که در دانشگاه فرهنگیان برای دانشجویان تربیت بدنی فضاهای 

کمتر فراهم می باشد. در همین ی، سالن های ورزشی مناسب و غیره مورد نیاز از قبیل آزمایشگاه تربیت بدن

راستا از دیدگاه اساتید باالترین نمره متعلق به منطق برنامه درسی بود و در حد مطلوب ارزشیابی شده است؛ 

آنان معتقدند که در برنامه درسی موجود به نیازهای آموزشی دانشجو معلمان توجه شده است. درحالی که 

مه درسی موجود به نیازهای آموزشی نظر دانشجویان برخالف نظر اساتید است. آنان اظهار دارند که در برنا

آنان توجه بسیار کمی شده است. در هر حال الزم است در طراحی برنامه های درسی نیازهای آموزشی 

 دانشجویان در نظر گرفته شود. 

باشد که نشان دهنده  بعد از عنصر مکان، دسترسی به مواد و منابع مورد نیاز دارای کم ترین نمره می

باشد. در این دانشگاه مواد و منابع  و دانشجویان از مواد و منابع موجود در دانشگاه می نارضایتی اساتید



 دومین کنفرانس ملی و نهمین همایش ارزیابی کیفیت نظام های دانشگاهی                                                         164

 

موجود یا به روز نبوده یا به تعداد کافی وجود ندارد؛ به همین دلیل آموزش دروس توسط اساتید به دانشجو 

 معلمان با دشواری روبروست.

در راه ارتقای کیفیت برنامه درسی تربیت بدنی در  به نظر می رسد توجه به مجموعه راهکار های زیر بتواند

 دانشگاه فرهنگیان موثر واقع شود: 

برقراری ارتباط نزدیک و تعامل بین اعضای هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان و سایر اعضای هیات علمی  -1

 ها و مراکز آموزش عالی.  دانشگاه

شی مورد نیاز دانشگاه فرهنگیان، تمهید و تدارک امکانات، تجهیزات و زمینه های آموزشی و ورز -2

 اعضای هیات علمی و دانشجویان به منظور افزایش کیفیت درونی برنامه درسی رشته تربیت بدنی. 

از آنجا که مواد و منابع موجود که می توانند رشد دهنده تفکر و فعالیت دانشجو معلمان باشند، در حد  -9

ه کارآمدی از متخصصان برنامه ریزی درسی و حوزه شود با مشارکت گرو قابل قبولی نیست؛ پیشنهاد می

تربیت بدنی دانشگاه نسبت به تهیه و تدوین مواد و منابع مناسب برای استفاده دانشجویان رشته تربیت بدنی 

 اقدام شود.

امکانات آموزشی ها و استفاده مشترک از  تبادل علمی و همکاری بین دانشگاه فرهنگیان و سایر دانشگاه -4

به منظور افزایش هرچه بیشتر سطح علمی دانشجویان در دانشگاه  ،ها، سالن های ورزشی مایشگاههمانند آز

 فرهنگیان می تواند باعث افزایش کارایی برنامه درسی باشد. 

های پژوهش می توان به عدم دسترسی به مطالعات مشابه در زمینه کارایی درونی برنامه درسی  از محدودیت

نمود. این در حالی است که آگاهی کامل اساتید و دانشجویان درخصوص اهداف  رشته تربیت بدنی اشاره

 در امر جمع آوری اطالعات از نقاط قوت این مطالعه به شمار می آید.آنها پژوهش و مشارکت 

 قدر دانی 

از تمام اساتید گرانقدر و دانشجویان گرامی رشته تربیت بدنی در دانشگاه فرهنگیان فارس)پردیس شهید 

در انجام این مطالعه همکاری  اوانفر ریکا مشغله باوجوداهنر و مرکز آموزش عالی شهید مطهری( که ب

 آید. می عمل بهو قدردانی  تشکر نمودند،

 مراجع 

، مطالعات برنامه ” ارزشیابی کیفیت برنامه درسی دانشگاهی(  ” 1986فتحی واجارگاه ، ک . شفیعی ، ن . )[ 1] 

 . 4، شماره 9درسی  ، سال

 . 224، شماره 13، ماهنامه تدبیر ،سال "مدیریت آموزشی"( 1987) بازرگان ، ع . [2]

ارزشیابی برنامه درسی مقطع دکترا رشته های علوم تربیتی در "( 1976موسی پور ، ن . شعبانی رودکی ، ب . ) [9]

 تهران، ایران .، مجموعه مقاالت نخستین سمینار آموزش عالی ، دانشگاه عالمه طیاطبای ، "ایران
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(  هیلسون دونالد )تالیف( .  اهداف و راهبرد ها در آموزش تربیت بدنی 1981حالجی ، م ) ترجمه ( . ) [4]

 )چاپ اول (، دفتر تحقیقات و توسعه معاونت تربیت بدنی وتندرستی آموزش و پرورش .

دانش آموزان از فعالیت در کالس های بررسی هدف  "( 1982بنار ، ن . رمضانی نژاد ، ر . همتی نژاد ، م . ) [4]

  11، شماره  112 -127. حرکت ،  "تربیت بدنی مدارس راهنمایی و دبیرستان رشت 

بررسی عوامل موثر در افزایش کارایی درس تربیت بدنی از دیدگاه مدیران مدارس و  "( 1981علم ، ش . ) [6].

 شد ، دانشگاه تربیت مدرس پایان نامه کارشناسی ار "معلمان تربیت بدنی شهر اهواز

مطالعه تطبیقی برنامه درسی تربیت بدنی دوره ابتدایی ایران با کشور های منتخب "( 1989اسماعیلی ، م . ) [7].

رساله دوره دکتری مدیریت تربیت بدنی و ورزش ، دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تربیت  "جهان و ارائه الگو

 معلم تهران .

 . 26، شماره  4. زیور ورزش ، سال  "برنامه درسی تربیت بدنی در مدارس انگلستان"( 1989احسانی ، م . ) [8]

طراحی و اعتباربخشی الگوی "( 1984جوادی پور ، م . علی عسگری ، م . کیامنش ، ع . خیبری ،م . ) ]3[

 . 12، شماره 4پژوهش در علوم ورزشی ایران ، سال  "مطلوب برنامه درسی دوره ابتدایی ایران

، علوم انسانی  "شاخص های کیفیت برنامه درسی در آموزش عالی  "( 1977سرمد، ز . وزیری ، م . ) ]12[

 . 24و  24دانشگاه الزهرا ، شماره 

[11] Bennett N . Lockyer J , Monn K , Battey H ,Laforet K , Rethan S & et all . (2224) Hidden 
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های ارزیابی از تحلیل وضعیت موجود و ممکن کاربرد شاخص

 آموزش عالی درسیهای برنامه نتیجه
 
 4358کد مقاله: 

 محمد نیکخواه

 استادیار دانشگاه فرهنگیان

m.nikkhah22@gmail.com 

 چکیده

، تعیین میزان اثربخشی و هادرسی دانشگاهبررسی نقاط قوت و ضعف برنامه های مطمئنز راهیکی ا

این پژوهش هدف پذیر است. های مناسب امکانطبق شاخص های آنهاکارایی کمی و کیفی نتیجه

درسی)محصوالت، های برنامههای مربوط به ارزشیابی از نتیجهترین شاخصانتخاب تعدادی از مهم

. نوع پژوهش کاربردی بوده استتعیین وضعیت موجود و امکان استفاده از آنها  و دادها و پیامدها(ونبر

آماری بخش کمی، شامل تمامی اعضای تحلیلی و پیمایشی بوده است. جامعه -و روش آن توصیفی

عتی اصفهان، صن هایآموختگان دوره تحصیالت تکمیلی دانشگاهعلمی، دانشجویان و دانشهیأت

ای، ، از آنان به روش طبقهنفر( 642)، بوده که بعد از برآورد حجم نمونه(1931)سال اصفهان و شهرکرد

 92های مذکور، بوده که علمی دانشگاهآماری بخش کیفی اعضای هیأتگیری شده است. جامعهنمونه

شنامه و مصاحبه، های پژوهش از طریق پرسگیری هدفمند، انتخاب گردید. دادهنفر به روش نمونه

های نفر از استادان دانشگاه اصفهان تأیید گردید. پایایی سؤال 14اند. روایی ابزار توسط گردآوری شده

محاسبه شده و پایایی فرم  37/2و ممکن آن  36/2روش آلفای کرانباخ  به وضعیت موجود پرسشنامه

تایج پژوهش، گرچه وضعیت سوسازی، بررسی گردید. طبق نمصاحبه از طریق متخصصان و روش سه

های مربوط به سه سطح مورد بررسی، در حد متوسط و کمتر از متوسط موجود کاربرد تمامی شاخص

، در ارزشیابی از هابوده، اما امکان استفاده از آنها زیاد بوده است. بنابراین استفاده از تمامی این شاخص

 شود.سه سطح مورد بررسی پیشنهاد می

 .دادها، پیامدها، محصوالتها، بروندرسی، نتیجهآموزش عالی، برنامه یدی:های کلواژه 
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 مقدمه

های خـود بتوانـد گـام مـؤثری در     رود با انجام رسالتکه انتظار می استنهادی متفکر و نوآور  دانشگاه

های هر دانشگاه بر سه محور آموزش، پـژوهش و خـدمات اجتمـاعی    رسالت [.1پیشرفت جامعه بردارد]

های بنیادی و کاربردی برای گسترش دانش در سـطح  های آن اغلب انجام پژوهشمتمرکز شده و هدف

و گسـترش فنـاوری و    های اجتمـاعی ملی و جهانی، تربیت نیروی انسانی متخصص، تسهیل تحقق هدف

[ و عامـل  9ترین عنصر آموزش عالی بـوده کـه متضـمن اثربخشـی]    درسی، مهم[. برنامه2]است نوآوری

به عوامـل بیرونی)انتظـارات جامعـه و تغییـرات      خردمندانه یگویپاسخ وهای خود یابی آن به رسالتدست

[ و 4ای بـرای برخوردهـای جـذاب معرفـت شـناختی]     [، عرصـه 4دانش( و درونی)نیازهای دانشجویان(]

یـک   [.9یابنـد] که از طریق استادان انتقـال مـی  است ای از تجارب فراهم شده برای دانشجویان مجموعه

اطالعـات واقعـی،   درسـی آن بـا اسـتفاده از    یابد که برنامـه های خود دست میدانشگاه زمانی به رسالت

مرتبط و روزآمد طراحی و اجرا گردد. دسـتیابی بـه ایـن اطالعـات از طریـق ارزشـیابی جـامع از میـزان         

 شود. ب، میسر میهای مناسدرسی، طبق شاخصهای برنامهکارایی و اثربخشی تمامی عناصر و مؤلفه

گیـران، کـه بـا هـدف تعیـین شایسـتگی و       آوری اطالعـات بـرای تصـمیم   ارزشیابی عبارت است از جمع

[، مـورد  7درسـی] [ و بهبود کیفیـت برنامـه  9سازی]های بهتر عملیاتییابی به خط و مشی[، دست6ارزش]

آورد که متضـمن سـطوح قصـد    گیرد. یک ارزشیابی زمانی نتایج قابل اتکایی فراهم میاستفاده قرار می

[ و طبـق  3[ بـوده و بـا اسـتفاده از منـابع اطالعـاتی مناسـب]      8درسـی] شده، اجرا شده و تجربه شده برنامه

ها روشـن، کمـی یـا کیفـی و     های ارزشیابی، ویژگیشاخص های مناسب، طراحی و اجرا گردد.شاخص

-[. برداشـت 11روند]به کار می عواملبندی و طبقه گذاری[ که برای تعریف سیاست12]اندقابل سنجش

بنـدی گونـاگون آنهـا    گیری الگوهـای متعـدد ارزشـیابی و دسـته    های مختلف از ارزشیابی، باعث شکل

[ شده است. اما در هر الگو، برخی عناصر از ارزش یا شایستگی 19[ و ]12نظران مختلف]توسط صاحب

 ، که طبق آن بتوان به اطالعات جـامعی از برنامـه  [ و این امر انتخاب یک الگو14بیشتری برخوردار بوده]

 [.14دست یافت را دشوار نموده است]

های طور جامع و طبق شاخصدرسی را بههای برنامهیکی از الگوهایی که تمامی سطوح، عناصر و مؤلفه

صـر  یکی از عنا .[18]و  [17]، [16سیپ است]ارزشیابی ، الگوی کند میکمی و کیفی مناسب، ارزشیابی 

درسـی اسـت.   های برنامه، نتیجهشودهای مناسب ارزشیابی شاخصباید از طریق اصلی الگوی سیپ، که 

مـدت  ها به تعیین و ارزیابی پیامدهای مورد نظر، مطلـوب، ناخواسـته، بلندمـدت و کوتـاه    ارزشیابی نتیجه

توسـعه پیامـدهای   کمک به همـه افـراد درگیـر در برنامـه، جهـت بهبـود و       هدف آن  و پردازدبرنامه می
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آمـده از ایـن   دسـت   بـه اطالعـات   .[21هـا و نیازهـای مـوردنظر اسـت]    مطلوب برنامه و رسیدن به هدف

هـا بـا آن مواجـه هسـتند،     ارزشیابی زمینه عینی و مشخصی را برای حل بسیاری از مشکالتی که دانشگاه

ود یـا قطـع برنامـه، کمـک     گیری در مـورد ادامـه، پیشـرفت، بهبـ    فراهم آورده و به مدیران برای تصمیم

 .[22نماید]

ای و نهایی)پیامـدها(  دادهای واسطههای کوتاه مدت، برونها، شامل ارزشیابی از فراوردهارزشیابی نتیجه

هنگـام اجـرای برنامـه و     -1پذیرد: ارزشیابی در سه مرحله زمانی صورت میاین  .[21درسی است]برنامه

ن بـه چگـونگی اجـرای برنامـه و موفقیـت آن در رسـیدن بـه        پایان هریک از مراحل آن، بـرای پـی بـرد   

در پایان اجرای کامل برنامه، برای پی بردن به میزان موفقیت  -2بینی شده)محصوالت(، های پیش هدف

مدتی پس از اجرای کامل برنامه، بـرای   -9دادها( و های تعیین شده)برونکلی برنامه در رسیدن به هدف

در ارزشیابی محصـوالت، بـه   . [29پیامدها(])ی و اثربخشی نتایج حاصل از برنامهپی بردن به میزان پایدار

های با موفقیت گذرانده شـده،  های اتمام شده، آزمونبررسی نتایج در سطح نظام آموزشی، شامل دوره

شـود.  های به دست آمده، پیشرفت تحصیلی دانشجویان و پیشرفت شـغلی اسـتادان پرداختـه مـی     مهارت

ای که نظام آموزشـی تحویـل جامعـه    بندی شدهدادها، شامل ارزشیابی از محصوالت رتبهرونارزشیابی ب

های تحصیلی اسـت. پیامـدهای   نامهها و پایاننامهآموختگان، شغل یافتگان، گواهیدهد، مانند دانشمی

ـ        ه خـود و  آموزشی عبارتند از اثرات اجتماعی نظام، مانند خودکفـایی فـردی، اعتمـاد بـه نفـس و اتکـا ب

  .[24کنند و استقالل مالی آنان]پرورش افراد مولد و مؤثر که به خود و جامعه کمک می

به منظور ارائه تصویری واقعـی از وضـعیت آمـوزش     ،[24هیأت نظارت و ارزیابی آموزش عالی کشور]

دادهـا،  های متعدد کمی و کیفـی درون هایی برای ارزشیابی از جنبهعالی کشور، اقدام به تدوین شاخص

آموزش عالی، در پنج حوزه آموزشی، پژوهشی، دانشجویی، فرهنگی  دادها و پیامدهایفرآیندها، برون

رو، در این پژوهش تالش گردیده اسـت بـا توجـه بـه اهمیـت      و اعتبارات و امکانات نموده است. از این

یابی، وضـعیت موجـود   های مناسب ارزشدرسی، طبق شاخصهای برنامهارزشیابی از سه سطح مهم نتیجه

-[ و اسـتافل 24های مربوط به هر سطح کـه توسـط هیـأت نظـارت و ارزیـابی]     ترین شاخصو ممکن مهم

وضعیت  سؤال پژوهشی، به شرح زیر مورد بررسی قرار گیرند. سه [، ارائه گردیده است، در قالب26بیم]

-برنامه پیامدهای -9ها و دهدابرون -2، محصوالت -1های ارزشیابی از موجود و ممکن کاربرد شاخص

 های مورد بررسی چگونه است؟درسی دوره تحصیالت تکمیلی دانشگاه
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 هـا، از روش تحلیلی و پیمایشی بـوده و بـرای گـردآوری داده    -نوع پژوهش توصیفی روش پژوهش:

 علمیشامل تمامی اعضای هیأت ،آماری بخش کمیکیفی( استفاده شده است. جامعه-)کمی169ترکیبی

دوره تحصیالت  (1932تا آخر اسفند  1986 اول فروردین)آموختگانو دانش( 1931سال )دانشجویان و

آماری با بعد از برآورد حجم نمونه. های اصفهان، صنعتی اصفهان و شهرکرد بوده استتکمیلی دانشگاه

ده اسـت)جدول  گیـری شـ  ای متناسب با حجم هر جامعه، نمونهبه روش طبقهکوکران،  استفاده از معادله

های مذکور بـوده کـه از روش   علمی دانشگاهآماری بخش کیفی، شامل تمامی اعضای هیأت(. جامعه1

از نفر از افرادی که از اطالعات بیشتری در زمینـه   92مند(،گیری هدفگیری موارد مطلوب)نمونهنمونه

فر شـهرکرد(، بـه عنـوان نمونـه     ن 8نفر صنعتی و  12نفر دانشگاه اصفهان، 12) اندپژوهش برخوردار بوده

 انتخاب و با آنان مصاحبه شده است.  

 دهنده به پرسشنامه، به تفکیک دانشگاهو نمونه واقعی پاسخ : فراوانی افراد جامعه، نمونه4جدول 
 

 موقعیت
 

اعضای هیأت 
 علمی

 جمع آموختگاندانش دانشجویان

 نمونه جامعه نمونه جامعه نمونه جامعه نمونه جامعه
 499 11694 124 9337 244 6741 144 837 جمع

 

اند. پژوهشگر بعد از اسـتخراج و بررسـی   های پژوهش از طریق پرسشنامه و مصاحبه گردآوری شدهداده

[ و هیـأت نظـارت و   26بـیم و همکـاران]  توسـط اسـتافل  ایـن زمینـه   در  ارائـه شـده  هـای  تمامی شـاخص 

ای، بـرای بررسـی وضـعیت    پاسخ در مقیاس پـنج درجـه  ستهاقدام به تدوین یک پرسشنامه ب ،[24ارزیابی]

نفـر از   14 توسـط . روایی پرسشنامه، است درسی نمودهموجود و ممکن کاربرد آنها، در ارزشیابی برنامه

از طریق اجرای مقدماتی بر  یایی آنپا ،تأییدعلمی دانشکده علوم تربیتی دانشگاه اصفهان، اعضای هیأت

های مربـوط بـه وضـعیت    شاخص برایروش آلفای کرانباخ، به ، ز افراد جامعهنفری ا 42روی سه گروه 

یـک فـرم   ، هـای پـژوهش  محاسبه گردیده است. طبق هـدف  37/2و ممکن آن  36/2موجود پرسشنامه 

 وتأییـد   مـذکور  توسـط افـراد   آن رواییکه با روش هدایت کلیات، تهیه شده  مصاحبه حاوی سه سؤال

هـای  )مقایسـه یافتـه  164های پژوهش کیفی و روش سه سوسازیفر آگاه به روشسه ن آن از طریقپایایی 

ارسـال از طریـق    و بـه روش حضـوری  هـا   و پرسشنامه(، بررسی شده است. پرسشنامه حاصل از مصاحبه

هـای مختلـف آمـار    سـپس از روش انـد.  توزیـع و گـردآوری شـده    افرادپست عادی و الکترونیکی، بین 

وابسته، تحلیـل واریـانس عـاملی و تعقیبـی تـوکی بـرای        و متغیریتک tباطی های استن توصیفی و آزمون

                                                 

169- mixed methods research 

164-  triangulation 
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 شد،ها به صورت حضوری و توسط ضبط صوت انجام گرفته ها، استفاده شده است. مصاحبهتحلیل داده

بندی، موارد مطرح شـده  بندی آنها و تعیین پایایی مقولههای افراد، مقولهسازی و تایپ گفتهسپس با پیاده

 های مربوطه قرار گرفته شد.    قولهدر م

 های پژوهشیافته

درسـی دوره تحصـیالت   های ارزشیابی از محصوالت برنامهموجود و ممکن کاربرد شاخص توضع -4

 های مورد بررسی چگونه است؟تکمیلی دانشگاه

 هایهای توصیفی و استنباطی مربوط به نگرش افراد، در زمینه شاخص: داده3جدول 

 ی از محصوالت ارزشیاب 
 مقایسه وضعیت ممکن و موجود وضعیت ممکن وضعیت موجود شاخص

X 
SD t sig 

X 
SD t sig M.D tوابسته sig 

بخشااای رضاااایت 1
کرد آموزشای  عمل

 استادان 

13/3 86/1 15/1 294/1 11/4 72/1 6/35 111/1 17/1 6/26- 111/1 

بخشااای ترضاااای 2
کرد پژوهشی عمل

 استادان

3 87/1 199/1 921/1 11/4 69/1 1/37 111/1 11/1 2/27- 111/1 

رضایت دانشجویان  3
 دوره از استادان

96/2 89/1 91/1- 358/1 16/4 76/1 9/31 111/1 1/1 9/25- 111/1 

های علمی توانایی 4
ایجاااد شااده در   

 دانشجویان 

89/2 85/1 74/2- 116/1 18/4 76/1 6/32 111/1 18/1 3/27- 111/1 

هااااای توانااااایی 5
پژوهشااااااااای  

 دانشجویان 

83/2 9/1 21/4- 111/1 13/4 79/1 8/32 111/1 3/1 1/29- 111/1 

دانشجویان  توانایی 6
در اساااااتفاده از 

 متون انگلیسی

78/2 93/1 21/5- 111/1 11/4 76/1 8/33 111/1 32/1 4/28- 111/1 

توانایی دانشجویان  7
فاده از آمار در است

 و رایانه 

89/2 95/1 51/2- 121/1 13/4 79/1 8/32 111/1 23/1 7/26- 111/1 

 111/1 -2/38 19/1 111/1 8/48 52/1 11/4 112/1 -13/3 61/1 91/2 مجموع

و  کـرد آموزشـی  بخشـی عمـل  هـای رضـایت  ، وضعیت موجود کـاربرد شـاخص  2های جدولطبق داده

شـاخص دیگـر،    4اما ، (<21/2pدانشجویان از آنان، در حد متوسط)پژوهشی استادان و میزان رضایت 

در حد زیاد بوده ها وضعیت ممکن کاربرد تمامی این شاخص اما(. >21/2pکمتر از متوسط بوده است)

میانگین نمره وضعیت ممکـن   نیز حاکی است کهوضعیت  دو (. مقایسه تفاوت میانگین>2221/2pاست)

 (.>2221/2pیشتر است)تمام آنها از وضعیت موجود ب
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های ارزشیابی از : آزمون تحلیل واریانس عاملی و توکی مربوط به شاخص2جدول 

 محصوالت
 آزمون                  

 منبع
 اثرات بین گروهی های درون گروهیمقایسه

S.S M.S F Sig
S.S M.S F Sig منبع 

 

وضاااعیت)موجود و 
 ممکن(

 211/0 1/1 193/0 11/1 دانشگاه 000/0 03/1 213 213

تعاماال وضااعیت و  
 دانشگاه

 111/0 61/0 211/0 100/0 موقعیت 026/0 66/3 16/0 02/1

تعاماال وضااعیت و  
 موقعیت

تعامل دانشگاه و  100/0 163/0 13/0 261/0
 موقعیت

61/2 611/0 0/1 111/0 

  311/0 3/201 خطا 000/0 61/9 20/2 11/9 سه متغیر تعامل
   23/0 123 خطا

  توکی تعقیبی آزمون

 M.D S.E Sig موقعیت M.D S.E Sig دانشگاه

 161/0 01/0 -02/0 دانشجو -هیأت علمی  090/0 01/0 03/0 صنعتی -اصفهان 
 001/0 01/0 -03/0 آموختهدانش -هیأت علمی 111/0 06/0 11/0 شهرکرد -اصفهان
 962/0 01/0 -01/0 آموختهدانش -دانشجو 330/0 06/0 09/0 شهرکرد -صنعتی

 های، تفاوت بین میانگین نمره نگرش افراد به وضعیت موجود و ممکن شاخص9طبق جدول 

دار اما تعامل بین وضـعیت و دانشـگاه و وضـعیت و موقعیـت معنـی      ،(>21/2pدار بوده)این سؤال، معنی

یـن  بین میانگین نمره نگرش افراد به وضعیت موجـود و ممکـن کـاربرد ا    همچنین(. <21/2pنبوده است)

و داری وجـود نداشـته   ها، با توجه به متغیر دانشگاه و موقعیت افراد و تعامل بین آنها تفاوت معنیشاخص

 دار، بین متغیرهای مورد بررسی بوده است. آزمون توکی نیز حاکی از عدم وجود تفاوت معنی
 

 شوندگان به سؤال مربوط بههای مصاحبهبندی پاسخ: نتایج حاصل از مقوله2جدول 

 ارزشیابی از محصوالت 
 

 درصد فراوانی شاخص)مقوله( شماره

کرد آموزشی و پژوهشی استتادان بتا استتفاده از ابتزار     لزوم ارزشیابی مستمر و جامع از عمل 1

 مناسب

24 81 

لزوم ارزشیابی از میزان رضایت دانشجویان از استادان، از طریق ابزار مناستب و برختوردار از    2

 های مناسبشاخص

19 64 

های علمی، آموزشی و پژوهشی ایجتاد شتده   لزوم ارزشیابی صحیح و مناسب از میزان توانایی 3

 در دانشجویان   

23 77 

ویتژه  لزوم ارزشیابی از میتزان تتأثیر دوره در ایجتاد مهتارت استتفاده از متتون خارجی)بته        4

 انگلیسی(، رایانه، اینترنت و آمار

21 67 

 

کـرد  بخشـی عمـل  الت، در این پژوهش دارای دو محور میزان رضـایت های ارزشیابی از محصوشاخص

هـای علمـی و پژوهشـی    آموزشی و پژوهشی اسـتادان و رضـایت دانشـجویان از آنـان و میـزان توانـایی      

های حاصل دانشجویان و توانایی آنان در استفاده از متون انگلیسی، آمار و رایانه، بوده است. تحلیل یافته
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هـای ایـن   ( حاکی است که اغلب آنان بر لزوم و امکان استفاده از تمـامی شـاخص  4از مصاحبه)جدول 

کرد پژوهشی اسـتادان بـا   کرد آموزشی و عملاند. ارزشیابی مستمر، دقیق و جامع عملسؤال تأکید داشته

شوندگان بر لزوم نفر( مصاحبه 24استفاده از ابزار مناسب ارزشیابی، دو شاخصی بودند که هشتاد درصد)

   اند.  و امکان ارزشیابی از آنها، تأکید داشته

درسی دوره تحصیالت دادهای برنامههای ارزشیابی از برونوضعیت موجود و ممکن کاربرد شاخص -3

 های مورد بررسی چگونه است؟تکمیلی دانشگاه
 

های های توصیفی و استنباطی مربوط به نگرش افراد، در زمینه شاخص: داده5جدول 

 دادهابی از برونارزشیا
 

 شاخص
 

مقایسه وضعیت موجود و  وضعیت ممکن وضعیت موجود
 ممکن

X SD t sig X SD t sig M.D tوابسته sig 

موفقیت در یافتن  1
 شغل مرتبط

68/2 97/1 47/7- 111/1 97/3 81/1 9/27 111/1 29/1 7/24- 111/1 

وره در تااااأدیر د 2
 پیشرفت شغلی 

7/2 9/1 52/7- 111/1 99/3 79/1 7/28 111/1 29/1 3/27- 111/1 

گرایش باه اداماه    3
 تحصیل در داخل

92/2 1/1 57/1- 117/1 11/4 86/1 2/27 111/1 19/1 6/21- 111/1 

باااه اشاااتغال در  4
 داخل کشور

15/3 1/1 2/1- 231/1 4 77/1 7/29 111/1 95/1 1/21- 111/1 

-باااد دانااش ارت 5

آموختگاااان باااا  
 دانشگاه

66/2 9/1 13/8- 111/1 98/3 76/1 6/29 111/1 32/1 4/27- 111/1 

 111/1 -5/32 19/1 111/1 5/36 58/1 99/3 111/1 -63/6 95/1 8/2 مجموع

 

میـزان گـرایش    ، میانگین نمره نگرش افراد به وضعیت موجود کاربرد دو شاخص4های جدولطبق داده

در داخل کشور، در حد متوسـط و سـه شـاخص دیگـر      دوره به ادامه تحصیل و اشتغال آموختگاندانش

هـا، در حـد   کمتر از متوسط بوده است. اما میانگین نمره نگرش آنان به امکان کاربرد تمامی این شاخص

 دار بوده است. مقایسهها از میانگین فرضی معنی( نیز این تفاوت>2221/2p( بوده و طبق آزمون)4زیاد)

هـا در ارزشـیابی از   های دو وضعیت نیز نشان داده که وضعیت فعلـی کـاربرد ایـن شـاخص    میانگین نمره

 (.>2221/2pدرسی دوره، در حد متوسط و کمتر از متوسط و امکان کاربرد آنها زیاد است)برنامه
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 های : آزمون تحلیل واریانس عاملی و توکی مربوط به شاخص6جدول

 ادادهارزشیابی از برون
 آزمون                  

 منبع

 اثرات بین گروهی های درون گروهیمقایسه

S.S M.S F Sig
S.S M.S F Sig منبع 

 

 113/1 94/5 7612 7612 دانشگاه 111/1 771 1/247 1/247 وضعیت)موجود و ممکن(

 151/1 3 48/2 96/4 موقعیت 111/1 1/9 91/2 83/5 تعامل وضعیت و دانشگاه

 551/1 76/1 25/1 51/2 تعامل دانشگاه و موقعیت 11/1 6/4 47/1 95/2 و موقعیت تعامل وضعیت
   318/1 27/1 خطا 111/1 5/5 76/1 16/7 تعامل سه متغیر

   321/1 168 خطا

  آزمون توکی

 M.D S.E Sig موقعیت M.D S.E Sig دانشگاه

 165/1 14/1 1/1 دانشجو -هیأت علمی  791/1 14/1 13/1 صنعتی -اصفهان 
 399/1 15/1 17/1 آموختهدانش -هیأت علمی 144/1 16/1 11/1 شهرکرد -اصفهان

 783/1 15/1 -13/1 آموختهدانش -دانشجو 337/1 16/1 19/1 شهرکرد -صنعتی

-هـا، تفـاوت معنـی   ، بین میانگین نمره نگرش افراد به وضعیت موجود و ممکن این شاخص6طبق جدول

تفـاوت بـین میـانگین نمـره نگـرش افـراد بـه وضـعیت         . همچنین (>p 2221/2داری وجود داشته است)

دار بوده، اما موقعیت و تعامل بین ها، با توجه به متغیر دانشگاه، معنیموجود و ممکن کاربرد این شاخص

دار نبـوده  های مـذکور معنـی  کدام از تفاوت دار نبوده است. اما طبق نتایج آزمون توکی، هیچآنها معنی

 است. 

 شوندگان به سؤال مربوط بههای مصاحبهبندی پاسخ: نتایج حاصل از مقوله1دول ج

 دادهاارزشیابی از برون 
 درصد فراوانی شاخص)مقوله( شماره

 41 12 آموختگان  ارزشیابی از میزان تأثیر دوره در یافتن شغل مناسب و پیشرفت شغلی دانش 1

 21 6 گان به ادامه تحصیل در داخل کشور  آموختلزوم ارزشیابی از میزان تمایل دانش 2
 13 4 آموختگان به اشتغال در داخل کشور  لزوم ارزشیابی از میزان تمایل دانش 3

 27 8 آموختگان با دانشگاهلزوم ارزشیابی از میزان ارتباط علمی دانش 4
 

(، نیز 7بررسی)جدول های مورد علمی دانشگاهنفر از اعضای هیأت 92تحلیل نتایج حاصل از مصاحبه با 

 12های مربوط به این سؤال بوده است. از جملـه چهـل درصـد)   حاکی از لزوم و امکان توجه به شاخص

آموختگان دوره در شوندگان بر لزوم و امکان ارزشیابی از دو شاخص میزان موفقیت دانشنفر( مصاحبه

 اند. اشتهیافتن شغل مرتبط با رشته خود و میزان پیشرفت شغلی آنان تأکید د

درسـی دوره تحصـیالت   های ارزشیابی از پیامدهای برنامـه وضعیت موجود و ممکن کاربرد شاخص -2

 های مورد بررسی چگونه است؟تکمیلی دانشگاه
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 های توصیفی و استنباطی مربوط به نگرش افراد، در زمینه: داده8جدول

 های ارزشیابی از پیامدهاشاخص 
 شاخص

 
مقایسه وضعیت موجود و  مکنوضعیت م وضعیت موجود

 ممکن

X SD t sig X SD t sig M.D tوابسته sig 

 ایجتتتتاد مهتتتتارت  1
 کارآفرینی  

6/2 96/1 52/9- 111/1 93/3 81/1 6/26 111/1 33/1 3/25- 111/1 

 111/1 -1/27 37/1 111/1 7/26 79/1 92/3 111/1 -2/11 91/1 55/2 نوآوری ایجاد مهارت 2
امیتدواری بته آینتتده    3

 شغلی خود
61/2 1/1 82/8- 111/1 11/4 83/1 2/28 111/1 4/1 1/21- 111/1 

ایجاد حس اعتماد به  4
 نفس  

69/2 88/1 87/7- 111/1 97/3 8/1 1/28 111/1 28/1 3/27- 111/1 

 111/1 -9/27 29/1 111/1 1/27 82/1 96/3 111/1 -46/8 88/1 67/2 ایجاد حس پیشرفت 5
رضتتتایت از درآمتتتد  6

 ماهیانه خود
57/2 1/1 4/9- 111/1 95/3 85/1 7/25 111/1 38/1 3/26- 111/1 

رضتتایت از منزلتتتت   7
 شغل خود

83/2 1/1 77/3- 111/1 11/4 78/1 9/29 111/1 18/1 5/23- 111/1 

رضایت کارفرمایان از  8
 توانایی آنان

86/2 86/1 6/3- 111/1 13/4 71/1 6/33 111/1 17/1 5/26- 111/1 

گشتتایی در امتتور  راه 9
 اجتماعی

75/2 94/1 9/5- 111/1 1/4 74/1 9/33 111/1 35/1 2/28- 111/1 

 111/1 -5/36 3/1 111/1 7/42 53/1 99/3 111/1 -3/11 63/1 68/2 مجموع

نه شاخص این سـؤال کمتـر    ، میانگین نمره نگرش افراد به وضعیت موجود کاربرد8های جدولطبق داده

(. امـا  >2221/2pدار بـوده اسـت)  ( معنـی 9هـا از میـانگین فرضـی)   از متوسط بوده و تمامی این تفـاوت 

(. >2221/2p( بـوده اسـت)  4هـا، در حـد زیـاد)   میانگین نمره نگرش آنان به امکان کاربرد این شـاخص 

هـا نیـز نشـان داده کـه     یـن شـاخص  های مربوط به وضعیت موجود و ممکن کاربرد امقایسه میانگین نمره

درسی دوره کمتر از متوسـط  ها در ارزشیابی از برنامهگرچه در وضعیت فعلی کاربرد تمامی این شاخص

 (.>2221/2pاست، اما امکان کاربرد آنها زیاد است)

 دادهای نهاییهای ارزشیابی از برون: آزمون تحلیل واریانس عاملی و توکی مربوط به شاخص3جدول
 آزمون                  

 منبع
 اثرات بین گروهی های درون گروهیمقایسه

S.S M.S F Sig
S.S M.S F Sig منبع 

 

 111/1 6/6 18/2 36/4 دانشگاه 111/1 14/1 311 311 وضعیت)موجود و ممکن(
 111/1 3/7 41/2 81/4 موقعیت 111/1 6/8 47/2 95/4 تعامل وضعیت و دانشگاه

 111/1 9/5 95/1 81/7 تعامل دانشگاه و موقعیت 113/1 4/4 26/1 53/2 یتتعامل وضعیت و موقع
  327/1 3/171 خطا 111/1 6/14 64/3 5/14 تعامل سه متغیر

   288/1 151 خطا

  توکی تعقیبی آزمون

 M.D S.E Sig موقعیت M.D S.E Sig دانشگاه
 181/1 14/1 17/1 دانشجو -هیأت علمی  112/1 13/1 13/1 صنعتی -اصفهان 
 544/1 14/1 15/1 آموختهدانش -هیأت علمی 111/1 15/1 23/1 شهرکرد -اصفهان
 877/1 14/1 -12/1 آموختهدانش -دانشجو 158/1 15/1 1/1 شهرکرد -صنعتی

، تفاوت بین میـانگین نمـره نگـرش افـراد بـه وضـعیت       21/2داری ، در سطح معنی3های جدولطبق داده

دار بـوده، امـا بـا توجـه بـه تعامـل       ا و تعامل بین وضعیت و دانشـگاه معنـی  هموجود و ممکن این شاخص

بین میانگین نمره نگـرش افـراد بـه وضـعیت موجـود و      همچنین دار نبوده است. وضعیت و موقعیت معنی
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داری ها، با توجه به متغیرهای دانشگاه، موقعیت و تعامل بین آنها تفاوت معنـی ممکن کاربرد این شاخص

نتایج آزمون توکی تفاوت بین میانگین نمره نگـرش افـراد دانشـگاه اصـفهان، بـا       طبق ه است.وجود داشت

 دار نبوده است. های صنعتی و شهرکرد معنیدار بوده، اما دانشگاهصنعتی و شهرکرد، معنی دانشگاه

ی از شوندگان به سؤال مربوط به ارزشیابهای مصاحبهبندی پاسخنتایج حاصل از مقوله :42جدول 

 پیامدها
 درصد فراوانی شاخص)مقوله( شماره

 77 23 آموختگانهای خالقیت و نوآوری، کارآفرینی و تفکر انتقادی در دانشلزوم توجه به میزان تأثیر دوره در ایجاد مهارت 1
 53 16 نهای مورد نیاز بازار کار، در دانشجویالزوم ارزشیابی از تأثیر دوره در ایجاد دانش، تخصص و مهارت 2

 37 11 نفس، خودکفایی و امیدواری نسبت به آینده  ارزشیابی از میزان تأثیر دوره در ایجاد حس پیشرفت، اعتماد به 3
 41 12 آموختگانهای دانشرضایت کارفرمایان و استخدام کنندگان از دانش، تخصص و مهارت 4

 11 3 ر اجتماعی کشور و استان خودآموختگان در اموارزشیابی از میزان مشارکت و تأثیر دانش 5

 

های مربوط به ایـن  گر امکان و لزوم استفاده از شاخص(، نشان12تحلیل نتایج حاصل از مصاحبه)جدول

هـای خالقیـت و نـوآوری، کـارآفرینی و تفکـر      سؤال، بوده است. تأثیر دوره در ایجاد و تقویت مهـارت 

نفـر(   29انـد کـه هفتـاد و هفـت درصـد)     هایی بـوده آموختگان دوره، از جمله شاخصانتقادی در دانش

درسـی دوره،  شوندگان بر لزوم و امکان ارزشیابی از آنها در هنگـام ارزشـیابی پیامـدهای برنامـه    مصاحبه

 اند.تأکید داشته

 گیری و پیشنهادهابحث، نتیجه

ری، نـوآوری  هایی چون تولید دانش، تربیت نیروی متخصص، گسترش فناودار رسالتها عهدهدانشگاه

 نماینـد. ایـن  هـا کسـب مـی   اسـتادان و دانشـجویان دانشـگاه   کـه  اسـت   ییهاقابلیت، از طریق و خالقیت

های مختلف قابـل بررسـی هسـتند. در ایـن پـژوهش      از جنبههستند، درسی های برنامهها که نتیجهقابلیت 

 ها، از سه سطح استفاده شده است.برای ارزشیابی نتیجه

و پایان هریک از مراحل آن، بـرای پـی بـردن بـه چگـونگی اجـرای        گام اجرای برنامهکه هن اولین سطح

گیـرد، ارزشـیابی   بینی شـده، مـورد اسـتفاده قـرار مـی     های پیشبرنامه و موفقیت آن در رسیدن به هدف

(، گرچـه وضـعیت فعلـی اسـتفاده از     4تـا   2هـای  های ایـن پژوهش)جـدول  محصوالت است. طبق یافته

سؤال در حد متوسط و کمتر از آن بوده، اما امکان اسـتفاده از آنهـا زیـاد بـوده اسـت.       های اینشاخص

 ،[18[، تسـنگ و همکـاران]  17[، ویـتهم و مـایر]  16هـای مختلـف از جملـه آلیـد]    بررسی نتایج پژوهش

تـاوت و  فتری، [23نگ]، [28[، ونگ بن جریت و همکاران]27مشکانی] ،[22]هکن و سول [،13غزالی]

هـای مـورد بررسـی در ایـن پـژوهش، هنگـام       نیز حاکی از لزوم و امکان کاربرد شـاخص [ 92]همکاران

 اند. درسی بودهارزشیابی برنامه
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هـای آموزشـی و پژوهشـی اسـتادان بـه      های پژوهش، در حال حاضر ارزشیابی از فعالیتیافتهطبق  چون

هـای علمـی، آموزشـی و    ین شاخصها با تدوشود دانشگاهپذیرد. بنابراین پیشنهاد میخوبی صورت نمی

پژوهشی مناسب و بر مبنای آنها، متناسب با شرایط و مقتضـیات خـاص هـر دانشـگاه، دانشـکده، گـروه،       

های مختلف آموزشی و پژوهشی استادان را مورد ارزشـیابی قـرار دهنـد. از    دوره، رشته یا درس فعالیت

هـای کمـی و کیفـی هیـأت     ده نمـود، شـاخص  توان از آنها در این زمینه استفاهایی که میجمله شاخص

های فعلـی بررسـی رضـایت دانشـجویان از     فرم ،پژوهشهای یافته طبقنظارت و ارزیابی است. همچنین 

هـای  هـای فعلـی از روش  شود به جای روشکرد استادن، چندان مناسب نیستند. بنابراین پیشنهاد میعمل

تحصـیلی   هـای آنـان در کـالس، پیشـرفت    عالیـت کـرد و ف تر، از جمله مشـاهده و بررسـی عمـل   مناسب

دانشجویان، میزان عالقه و رغبت دانشجویان به مشـارکت فعاالنـه در کـالس درس آنـان و مصـاحبه بـا       

هـای پایـان تـرم    دانشجویان سرآمد استفاده شود. به جای محدود کردن ارزشـیابی محصـوالت بـه نمـره    

ــزا  دانشـجویان، از روش  ــد می ــور آموزشــی، کارهــای   هــای متعــدد دیگـر، مانن ن مشــارکت آنـان در ام

هـا،  منـدی های پژوهش و استفاده از این تـوان ، تسلط بر زبان انگلیسی، رایانه، آمار و روششان پژوهشی

 طی دوره استفاده شود.  

، بـرای پـی بـردن بـه میـزان موفقیـت کلـی آن در        ها که در پایان اجرای کامل برنامـه دومین سطح نتیجه

ــه هــدف  ــورد اســتفاده قـرار مــی  رسـیدن ب ــرون هـا م ــرد، ارزشـیابی ب ــه گی ــق یافت هــای دادهــا اسـت. طب

هـای  (، گرچه در وضعیت موجود در حد متوسـط و کمتـر از آن از شـاخص   7تا  4های پژوهش)جدول

هـای  هـای پـژوهش  شود، اما امکان اسـتفاده از تمـامی آنهـا زیـاد اسـت. یافتـه      مورد بررسی استفاده می

[ نیز حاکی از 92]تاوت و همکارانفتری و [27مشکانی]، [22هکن و سول] ،[17و مایر]ویتهم ، [16آلید]

 اند. های مورد بررسی در این پژوهش بودهلزوم و امکان استفاده از شاخص

شود بنابراین پیشنهاد می شود،نمیهای مورد بررسی توجه کافی به شاخصهای پژوهش، چون طبق یافته

آموختگان در یافتن شغل مناسب و مرتبط بـا  ، یعنی کمک به کسب موفقیت دانشآنهابا توجه به اهمیت 

ها تالش رشته تحصیلی خود، ایجاد گرایش در آنان به ادامه تحصیل و اشتغال در داخل کشور، دانشگاه

درسی خود را متناسب بـا نیازهـا و انتظـارات دانشـجویان، جامعـه و بـازار کـار تـدوین         هاینمایند برنامه

هـای مختلـف، متناسـب بـا عالقـه،      هـا و دوره یند. الزمه اعمال این پیشنهاد، پذیرش دانشجو در رشتهنما

 های متناسب با موارد مذکور است.       نیازها و انتظارات بازارکار و ارائه درس نیزاستعداد و نیازهای آنان و 

پـی بـردن بـه میـزان پایـداری و       درسـی، بـرای  ها که مدتی پس از اجرای کامل برنامهسومین سطح نتیجه

هـای  های این پژوهش)جدولیافتهپذیرد، ارزشیابی پیامدها است. اثربخشی نتایج حاصل از آن انجام می
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های مربوط بـه ایـن سـطح اسـتفاده     ( حاکی است که گرچه در وضعیت موجود کمتر از شاخص12تا  8

پـور و  شـارع  ،[91]هـای نایـت   هـای پـژوهش  تـه شود، اما امکان استفاده از آنها زیاد است. بررسی یافمی

ایـن  در های مورد بررسی است که استفاده از شاخصگویای آن نیز [، 92گیب و هانن]و  [92همکاران]

 الزم است. برای ارزشیابی پیامدها ،پژوهش

ان تـوان میـز  های آنان میهستند و از طریق بررسی قابلیت نآموختگاعالی دانشآموزش ترین نتیجهمهم

فعلـی از   جدید یا بازنگری برنامـه های و هنگام طراحی و اجرای برنامه کردرا ارزشیابی  هاموفقیت برنامه

تـرین دلیـل عـدم اسـتفاده از     هـای ایـن پـژوهش مهـم    یافتـه  طبـق  اطالعات کسب شـده اسـتفاده نمـود.   

وختگی اسـت. بنـابراین   آمآموختگان، بعد از دانشاز وضعیت دانشنداشتن پیامدها، اطالع  یها شاخص

. الزمه شودهای متعدد، ارزشیابی آموختگان از نظر قابلیتوضعیت دانششود به طور پیوسته، پیشنهاد می

آموختگـان و پیگیـری   این پیشنهاد، تشکیل یک سیستم خاص در دانشگاه برای ارتبـاط مسـتمر بـا دانـش    

های مختلـف  ز در این زمینه، از روشرودائمی وضعیت آنان، از طریق گردآوری اطالعات صحیح و به

آموختگان و کارفرمایـان  های متعدد و مصاحبه با دانشهای آنان، اجرای پرسشنامهمشاهده فعالیت مانند

  است.

داشت یاد و خاطر استاد بزرگوار، شـادروان دکتـر مصـطفی شـریف کـه      ضمن گرامیتقدیر و تشکر: 

هـای فـراوان اسـتاد بزرگـوار     اند، از مسـاعدت متقبل شده زحمات زیادی برای به نتیجه رسیدن این مقاله

 شود. جناب آقای دکتر احمدرضا نصر قدردانی می
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دانشگاه دانشگاه اعضای هیأت علمی اعضای هیأت علمی   ، تربیتی و اجتماعی، تربیتی و اجتماعینیاز های فرهنگینیاز های فرهنگیواکاوی و تبیین واکاوی و تبیین 

  نقش آن در تضمین کیفیت آموزشی اساتیدنقش آن در تضمین کیفیت آموزشی اساتیدو و فرهنگیان فرهنگیان 
  

 4363کد مقاله: 
 

  ، ، 366366احمد رضا نصراحمد رضا نصر، ، 365365بتول بصیریبتول بصیری

  367367سید ابراهیم میرشاه جعفریسید ابراهیم میرشاه جعفری

  368368محمود مهرمحمدیمحمود مهرمحمدی

 چکیده 
وجود مشکالت  بدون شک کهاعالم گردید  «م ملّی و مدیریّت جهادیاقتصاد و فرهنگ با عز»به نام سال  1939سال 

این مهم را بهانه ای برای انجام  ،در راستای تحقق هدف راهبردی فوقنشان می دهد. لذا  در این حوزه را ای عدیده

 توانند می گاننخب و اندیشمندان اجتماع عنوان به عالی آموزش مراکزمطالعۀ حاضر قرار داده ایم. با توجه به اینکه 

نیازهای فرهنگی، تربیتی و اجتماعی  لذا واکاوی و تبیینکنند،  ایفا مؤثری خود نقش فرهنگی رسالت ایفای در

می تواند گامی در جهت تحقق این رسالت خطیر باشد که البته هدف اصلی  اعضای هیأت علمی دانشگاه فرهنگیان

 آن از انجام و در است پیمایشی تحلیلی و -آن توصیفی روش و کاربردی نوع پژوهش از اینپژوهش حاضر است. 

بخش کیفی تمامی صاحب نظران تعلیم و تربیت در سطح  آماری است. جامعۀ شده استفاده کیفی و کمی روش دو

 اننفر مدرس 181تمامی  بخش کمَی آماری جامعۀ ..هدفمند، انتخاب گردید نمونه گیری روش کشور بود که به

انتخاب  تصادفی نمونه گیری روش به که استان کشور بود 6علمی دانشگاه فرهنگیان در هیأت  اعضای موظف و

گردید. طبق نتایج  گردآوری پرسشنامه محقق ساخته مصاحبۀ نیمه ساختار یافته و طریق از پژوهش داده های شد.

اخالقی، فرهنگی و  پژوهش در بخش کیفی نیازهای آموزشی اعضای هیأت علمی دانشگاه فرهنگیان در زمینۀ مسائل

( حیطه سیاسی. یافته 4( حیطه اخالقی و 9( حیطه اجتماعی، 2( حیطه فرهنگی، 1ند از چهار حیطه : ا اجتماعی عبارت

میزان نیاز اعضای هیأت علمی دانشگاه به آموزش در زمینۀ فرهنگی های پژوهش در بخش کمی نیز نشان داد که 

آگاهی از نقش اساتید در ارتباط با »اعضای هیات علمی مربوط به گویۀ  ترین نیاز بیشتر از سطح متوسط است. مهم

 ها به طور توأم و مداوم نقش دانشگاه بوده است. لذا پیشنهاد می شود که«  حفظ، انتقال، اصالح و بازآفرینی فرهنگ

ۀ کارآمدی، رشد و و بهسازی فرهنگی را برای دانشجویان خود ایفا کنند تا زمینبازآفرینی  انتقال، اصالح، حفظ،

 توسعۀ همه جانبه کشور اسالمی ایران را فراهم سازند.

، ، اعضای هیأت علمیاعضای هیأت علمینیازسنجی، نیازهای فرهنگی، تربیتی و اجتماعی، نیازسنجی، نیازهای فرهنگی، تربیتی و اجتماعی، نیاز آموزشی،  واژه های کلیدی:

  دانشگاه فرهنگیاندانشگاه فرهنگیان  واکاوی،واکاوی،

                                                 
: پست الکترونیک دانشجوی دکتری برنامه ریزی درسی دانشگاه اصفهان، مدرس دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه پیام نور اصفهان. :نویسنده مسئول -164

b_basiry@yahoo.com.  :23199242484تلفن همراه 
 23191287424  :. تلفن همراه  arnasr@edu.ui.ac.ir: پست الکترونیک استاد گروه علوم تربیتی دانشگاه اصفهان، -166
 23191161984  :همراه تلفن.  rjafari@edu.ui.ac.i: پست الکترونیک گروه علوم تربیتی دانشگاه اصفهان، استاد -167
 23121293292 :. تلفن همراه mehrm_ma@modares.ac.ir: پست الکترونیک استادگروه علوم تربیتی دانشگاه تربیت مدرس تهران، - 168
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 مقدمه و بیان مسأله

شود نیازها و اهداف  فرهنگی حادث میهایی که در گذر زمان بر فرهنگ و نظام  تغییرات و دگرگونی

ها  جامعه دانشگاه هر در همچنین (.22-244: 1974پروراند )چلبی،  جدیدی را در افراد جامعه می

تحکیم مبانی  و حفظ و انتقال میراث فرهنگی های عظیمی همچون هستندکه مسئولیت نهادهایی

 با توجه لذا .(1988 رجایی پور و شهبازیطاهرپور، ) اخالقی و اجتماعی دانشجویان را بر عهده دارند

فرهنگی  فزایندۀ انتظارات به دانشگاه فرهنگیان در این زمینه و مسئولیت پاسخگویی رسالت خطیر به

می  را آن گام مطلوب هستیم که نخستین تحقق وضعیت برای ریزی جدی برنامه دانشجویان، نیازمند

از نمود که البته در حال حاضر  آموزشی تعریفتوان شناسایی وضعیت موجود از طریق نیازسنجی 

 دانشگاه فرهنگیان رود. در مى شمار به عالى آموزش حوزۀ در ریزى برنامه هرگونه ضرورت هاى

اهمیت و  آموزش، به حوزۀ آنان ورود مستقیم دانشجویان و معلومات بودن کاربردى لحاظ به

 اصلی هدف. به همین دلیل، ندان می گرددآموزشى اساتید آن دو چ نیازهاى تبیین و ضرورت بررسى

نیازهای فرهنگی، تربیتی و اجتماعی اعضای  ،آموزشیاین است که از طریق نیازسنجی  پژوهش حاضر

به عنوان یک قشر بسیار تأثیرگذار در تربیت نسل آینده ساز ایران  هیأت علمی دانشگاه فرهنگیان را

  163اسالمی، واکاوی و تبیین نماید.

ررسی پژوهش های مرتبط، جستجو در دو محور پژوهش های داخلی و خارجی صورت به منظور ب

 فرهنگی عدیدۀ مشکالت و مسائل وجود ( بیانگر1978مهدوی ) پژوهش به عنوان مثال نتایج گرفت.

 توسعۀ الگوهای و استراتژی ها ( به کارگیری1989) باشد که به نظر موحدى می جوانان بین در

فرهنگ بومی  بر ناظر توسعه، باید الگوهای نبوده اند و موفقیت آمیز  شورها،ک بسیاری از در غربی

بسیار مهم دانسته و تاکید  فرهنگیرا در تربیت  ها دانشگاهنقش  (1984واحد چوکده ) .باشند جامعه هر

 که برنامه های درسی باید به گونه ای طراحی شوند که موجب ترویج و نهادینه شدن تربیت دارد

( لحاظ کردن 1984فتحی اجارگاه و همکاران )(. 14)ص دنمطلوب گردو اجتماعی فرهنگی 

های فرهنگی به صورت منسجم برای آموزش در پایه های مختلف را امری الزم و ضروری می  ارزش

 داراى برخی از محققان نیز معتقدند که جوانان و نوجوانان در رابطه با مسائل فرهنگی (.92)ص دانند

اولویت  در فرهنگى در فرایند آموزش را ، یادی هستند به همین دلیل توجه به نیازهاىز پذیری آسیب

عصاره و  ؛1987ربیعى،  و ؛ اسماعیلى1987همکاران،  و ؛ احمدى1984اند )حمیدى،  داده نیازها قرار

 (. 1931همکاران، 

                                                 
 وند( به معنای آگاهی کامل از نیازهای فراگیران است که بر اساس آن دوره های آموزشی طراحی می شNeeds analysis) 163واکاوی نیازها -163

 (.62،  ص 1931)به نقل از غریبی،  
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نتایج  عنوان مثالهای مرتبط خارجی نیز الهام بخش می باشد. به  در همین راستا نگاهی به پژوهش

مختلف یک نیاز  فرهنگ هاى ارزش گذاری به نیازهاى فرهنگی و به توجه نشان می دهد کهمحققان 

دانش فرهنگی و سیاسی دانشجویان ارتباط زیادی با برنامه های درسی  عمدۀ فرهنگی است و

؛ 2228، 172گرین ترى ،171،2226ادوارد ویو و ران ؛ آن1722222وو کویانگ )لىها دارد  دانشگاه

( 2224) 176کالنبعالوه  (.174،2211رایهنر،گیلبرت و لوکارد؛ 174،2212ریولی؛ 2223، 179بارتام برندان

های خاص  ها، باعث ایجاد فرصت های درسی در دانشگاه سازی برنامه المللی معتقد است که بین

د شود که هرگز امکان تحصیل آن در وطن برای فرد وجو فرهنگی و فراگیری دانش و تجاربی می

در « آموزش»روند در یک جمع بندی می توان نتیجه گرفت(.  2223، 177ندارد )به نقل از جانگ

 در ایفایآموزش عالی شود. بنابراین شایسته است که  می نیز «فرهنگ آموزش»شامل  ها دانشگاه

حقیقت امر  .کند ایفا مؤثرتری نقش ایرانی خود، -اسالمی هویت با جامعه، منطبق فرهنگی رسالت

هاست  آن از وظایف اصلی اعضای هیأت علمی دانشگاهدرونی کردن ن است که آموزش فرهنگ و ای

 . می شود وجود دانشجویان که طی آن معانی فرهنگی بخشی از

آموزش یک فعالیت اصلی و گسترده در دانشگاه فرهنگیان است و یک ( »1932به گفتۀ مهرمحمدی )

 انتظار اگرهنگی در برنامۀ درسی دانشجو معلمان است. بعد مهم آن آموزش های مبتنی بر اهداف فر

حوزه،  دانشجو معلمان در این کند و به تبع آن سازی زمینه هدف برای این آموزشی های است برنامه

تا آنان  آموزش مدرسان است آن، های زمینه مهمترین از یکی کنند، بنابراین کسب را هایی شایستگی

برسند )مهرمحمدی، مصاحبه حضوری،  حوزه این در ری و شایستگیفک انتظام تسلط، از حدی به هم

پژوهشگر را برآن داشت تا در راستای تحقق لزوم توجه به موارد مذکور،   بر این اساس(«. 1932

 فرهنگی،فعالیت های  در حیطۀ فرهنگیان اعضای هیأت علمی دانشگاه هاینیاز شناسایی به فوقاهداف 

 آموزشی نیازهای واکاوی و تبیینپژوهش، این  کلی ر این اساس هدفب  .بپردازد یعتربیتی، اجتما
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که در قالب چهار  هدف مذکور می باشد نیل بهاعضای هیأت علمی دانشگاه فرهنگیان در راستای 

 .سؤال به شرح زیر مورد بررسی قرار گرفته است

 کدامند؟ «اخالقی و اجتماعی ،فرهنگی» مسائل( نیاز های آموزشی اعضای هیأت علمی در زمینۀ 1

نیاز به آموزش  «اخالقی و اجتماعی ،فرهنگی»زمینۀ مسائل  تا چه اندازه اعضای هیأت علمی در (2

 دارند؟

 کدامند؟ «اخالقی و اجتماعی ،فرهنگی»ترین نیازهای اعضای هیأت علمی در زمینۀ مسائل  ( مهم9

با توجه  «اخالقی و اجتماعی ،هنگیفر»در زمینۀ مسائلآیا بین نیازهای آموزشی اعضای هیأت علمی ( 4

( تفاوت و استان محل خدمت سنوات خدمت ،جنس، مدرک تحصیلی) به متغیرهای جمعیت شناختی

 وجود دارد؟

 

 پژوهش روش

 مختلف های بخش انجام است. در تحلیلی پیمایشی -توصیفی حاضر، پژوهش پژوهش: الف( نوع

کیفی،  است. از روش رفته به کار 173کمیو  178کیفی رویکرد دو تناسب موضوع، به پژوهش این

جمع  کمی برای متخصصان و صاحب نظران تعلیم و تربیت و از روش از آوری اطالعات جمع برای

  از است. اعضای هیأت علمی دانشگاه فرهنگیان استفاده شده از مدرسان موظف ونظریات  آوری

 برای پژوهش، های سؤال به پاسخگویی بر عالوه مصاحبه ها،متن  کیفی یعنی بخش های یافته

 متن سازی پیاده از پس ابزار، ساخت است. برای گردیده استفاده کمَی نیز بخش ابزار ساخت

 های اساسی گویه، نیازهای آموزشی مورد نظر در سؤاالت پژوهش قرار دادن با محور ها، مصاحبه

 .قرار گرفت پرسشنامهدر متن  و استخراج ،مسائل اخالقی، فرهنگی و اجتماعیمربوط به زمینۀ 

 

نظران و  است. صاحب بخش دو شامل آماری این پژوهش جامعۀ ب(جامعة آماری و نمونه:

دهند که در این  می تشکیل تعلیم و تربیت در سطح کشور، جامعۀ آماری بخش کیفی را متخصصان

مونه این پژوهش البته ن  گرفته که انجام ساختاریافته نیمه نظران مصاحبۀ صاحب از نفر 13 با بررسی

استان واقع در قطب  6 اعضای هیأت علمی دانشگاه فرهنگیان در بوده اند. همچنین مدرسین موظف و

                                                 

178  qualitative 

173  quantitative 
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دهند. توزیع فراوانی مدرسین موظف و اعضای  می تشکیل چهار کشور جامعۀ آماری بخش کمی را

 .ست( آمده ا1هیأت علمی جامعۀ مورد نظر به تفکیک جنسیت و مدرک تحصیلی در جدول )
 

 : توزیع فراوانی مدرسین و اعضای هیأت علمی جامعة پژوهشی4جدول
 

 جنسیت

 جامعه

 جمع مرد زن

 111 66 44 فوق لیسانساعضای هیأت علمی 

 72 49 27 دکتریاعضای هیأت علمی 

 181 123 72 جمع
 

نظران و  صاحب انتخاب برای اولیه یگیر نمونه روش نمونه: و حجم گیری نمونه ج( روش

 با رابطه در که اند شده انتخاب افرادی است در واقع بوده هدفمند تعلیم و تربیت ، صصانمتخ

 در عالوه هب برخوردار بوده اند. ارزشمندی اطالعات از و آمده شمار به« بارز های نمونه»موضوع، 

 اولین از شیوه، این است. در شده استفاده از روش نمونه گیری شبکه ای نیز ها مصاحبه جریان

 پیرامون موضوع مصاحبه انجام برای که را دیگری افراد تا است شده خواسته شوندگان مصاحبه

 به نمونه حجم صاحب نظران تعلیم و تربیت، مورد در نمایند. معرفی دانند، می مناسب پژوهش

 182ها داده اشباع مانند معیارهایی حصول کیفی پژوهش برای است. چون نشده کمی محاسبه صورت

ن موظف و اعضای اانتخاب مدرس نشان می دهد. برای را نمونه حجم کفایت 181اطالعات تکرار و

همگی  گونه که این شد. استفاده 182الیه ای یا ای طبقه نمونه گیری تصادفی روش از هیات علمی نیز

های  مختلف در استان ی آموزشیها اعضای هیأت علمی دانشگاه فرهنگیان در گروه مدرسان موظف و

نفر مدرس موظف و عضو هیأت علمی شامل  142شامل  کمی بخش نمونۀ. شدند انتخابمورد نظر 

 ارشد بوده کارشناسی مدرک درصد( با 4/63نفر ) 122و  درصد( با مدرک دکتری 6/92نفر ) 44

 با اول روش است. در شده محاسبه صورت چند است. حجم مدرسان و اعضای هیأت علمی به

 نمونۀ مدرسان و اعضای هیأت علمی برای نیاز مورد تعداد کوکران، نمونۀ حجم فرمول از استفاده

 از پس همچنین پرسشنامه کافی است(. 129گردید )طبق فرمول کوکران تعداد  مشخص پژوهش

                                                 

182  data saturation  

181  Informational redundancy 

182  Stratified Random Sampling 
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 کفایت بود، 1 با برابر آماری توان اینکه به توجه با و محاسبه آزمون آماری توان پژوهش، انجام

 شد. تایید نمونه حجم
 

 و پرسشنامۀ ساختاریافته نیمه مصاحبۀ ابزار دو پژوهش از این در اطالعات: گردآورید( ابزار

 صاحب نظران تعلیم و تربیت، با دیدگاه های کسب برای پژوهشگر است. شده استفاده ساخته محقق

را مطالعه  پرسشنامه روایی که افرادی سوی از مصاحبه فرم است. روایی داده انجام مصاحبه آنان

 تعیین های مقوله و خالصۀ مطالب دادن قرار با مصاحبه فرم پایایی گردید. تأیید و بررسی ند،نموده ا

نیز با استفاده از  و آنان اعمال نظرهای و کیفی پژوهش های روش به آگاه نفر سه اختیار در شده

 پرسشنامۀ پژوهش این موضوع پیرامون که از آنجا. است شده بررسی 189سوسازی سه روش

رفته  کار به ساخته محقق پرسشنامۀ اطالعات، آوری برای جمع نداشت، وجود شده ای داستاندار

 اعضای از نفر 12پرسشنامه، از نظرهای  و دو ابزار مصاحبه184 محتوایی روایی تعیین منظور است. به

 برخوردار الزم تخصص از زمینه این در که اصفهان دانشگاه تربیتی علوم دانشکده علمی هیأت

 کرانباخ آلفای از پایایی و همبستگی درونی سواالت پرسشنامه برای برآورد .گردید ، استفادهاند بوده

 تحلیل و تجزیه نفر از افراد جامعه و 96مقدماتی بر روی  مطالعه انجام از پس استفاده شد.

سخهای به پاسازه  روایی جهت بررسی برآورد گردید.319/2مورد نظر ها، پایایی زمینۀ  پرسشنامه

بر این ت. ستآمده با استفاده از تحلیلعامل و با روش چرخشی واریماکس مورد تحلیل قرارگرفد

اساس تعداد گویهها و مؤلفهها بدون تغییر باقی ماند. معیار باقی ماندن گویهها در پرسشنامه داشتن 

ررسى وآزمون بارتلت براى ب = 887/2KMOنتایج آزمون  هزمین این بود. در 4/2عاملی حداقل بار 

ش های بودهاست. مقدار ارزو رضایت بخش معنىدار  Bartlett  21/2>p= 248/443کرویت دادهها 

 474/7و  742/74« مسائل اخالقی، فرهنگی و اجتماعیویژه و درصد واریانس قابل توجیه براى عامل »

 که نشان دهنده اعتبار مناسب ابزار است.مىباشد 
 

 حاصل های داده تحلیل معموالً برای اطالعات: لتحلی و تجزیه ه( روش های گردآوری و

 ،184ها داده سازی از: فراهم ندا عبارت که استفاده می شود چند مرحله یا گام از مصاحبه از

 متمرکز و کدگذاری طریق از ها مقوله قالب در 187ها تلخیص داده و تقلیل ،186ها داده سازماندهی

                                                 

189  triangulation 

184  Content validity 

184   preparing  

186  organizing 
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 بحث. به این طریق یا جدول تصویر، صورت به اه داده ارائه نهایت، در و کدها 188 کردن ترکیب

پژوهش حاضر نیز مراحل تجزیه و تحلیل داده ها به صورت فوق انجام گردید. به این صورت که  در

 گفته نویسی و ماشین سازی پیاده با و سپس انجام صوت ضبط با و حضوری صورت به ها مصاحبه

برای گرد آوری داده ها به است.  انجام شده 183سیآنها با کمک نرم افزار مک بندی مقوله افراد، های

عدد  142 تعداد الکترونیکی، و عادی پست طریق از ارسال و حضوری وسیلۀ پرسشنامه به روش

 استنباطی و توصیفی آمار کمی، از های داده تحلیل و تجزیه جهت .گردید گردآوری پرسشنامه

فریدمن، تحلیل  های استنباطی ازآزمو سطح در و میانگین و فراوانی توصیفی از شد )در سطح استفاده

 (. تک متغیره t واریانس چند راهه، تحلیل عوامل و 
 

 یافته های پژوهش

 یافته های کیفی و کمی بر اساس سواالت پژوهش لذا از آنجا که روش این پژوهش ترکیبی است،

حلیل داده ها شده است. پس در بخش کیفی با استفاده از روش مقوله بندی، اقدام به تاست.  ارائه شده

جمالت معنی دار در  و گرفت قرار موردکند و کاو بار چندین مواردمصاحبه،  13از پیاده سازی متن 

 بر محتوا تحلیل ازانجام شد. پس استخراج گزاره )کد( 168 تک تک مصاحبه ها مشخص گردید و

بر این شد و  حاصل گزاره 77و در مرحلۀ سوم  127دوم  مرحله در آمده، دست به های گزاره روی

 اساس مقوله های اصلی تعیین گردید.
 

 « اخالقی و فرهنگی و اجتماعی » مسائلنیاز های آموزشی اعضای هیأت علمی در زمینۀ  سوال اول:

 کدامند؟

 طبقه بندی و (،2)به شرح جدول  در این زمینه پس از پیاده سازی مصاحبه ها، چهار حیطۀ فرعی

نیازهای اظهار شده و استخراج شده مربوط به زمینۀ ترین مقوله ها و  ادامه مهم در. گردید استخراج

 .( ارائه شده است2فرهنگی، اجتماعی و اخالقی در جدول )

                                                                                                                        

187  reducing 

188  condensing 

183  MAX  . QDA 
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 اظهار شده توسط مصاحبه شوندگان  : مهمترین نیازهای فرهنگی، تربیتی و اجتماعی3جدول 

 ی آموزشیحیطه های فرعی به همراه مهمترین نیازها  مقولة اصلی

زمینة فرهنگی، 

اجتماعی و 

 اخالقی

 حیطة فرهنگی الف(
 آگاهی از نقش اساتید در ارتباط با حفظ، انتقال، اصالح و بازآفرینی فرهنگ -1
 (علوم اجتماعی و فلسفه ،هنر، تاریخ ،جامعه شناسی) علوم انسانیمجموعۀ  بامقدماتی  آشنایی -2
 اخت فرهنگ های مختلفشنآموزش وپرورش تطبیقی و  با آشنایی -9

 نیاز به بین المللی سازی برنامه های درسی - 4
 نظام آموزش و پرورش فرهنگی در سند تحول جهت دهیمبانی اهداف و آشنایی با  -4
 آن مقابله با و تهاجم فرهنگیشناخت نشانه های  -6
 فرهنگی و دینیکتب درسی با منابع محتوای  توانایی تطبیق -7
 در زمینۀ مسائل فرهنگی  تربیتی و اجتماعی معلمان رنامۀدرسی دانشجوب افاهدآشنایی با  -8

 اجتماعی حیطة ب(
 شناخت وظایف و رسالت دانشگاه فرهنگیان به عنوان مغز افزار آموزش و پرورش -1
 آشنایی با نقش آموزش و پرورش در رشد اجتماعی دانشجو معلمان -2
 غدغه های دانشجویانآشنایی با نیازهای فرهنگی اجتماعی و د -9

 آشنایی با مشکالت و آسیب های اجتماعی مبتالبه جامعه و پدیده های اجتماعی نوظهور-4

 ج( حیطة اخالقی
 و الگوها زندگی نامه اسوه ها نیاز به شناخت -1
 پیامبر و ائمه معصومین و حضرت فاطمه زهرا)س( عملیشناخت سیرۀ  -2
 اربردیآموزش اخالق و منش معلمی به صورت ک -9
 نیاز به آموزش بایدها و نبایدها )راستگویی، صداقت حرفه ای و رعایت حریم افراد( -4

 د( حیطة سیاسی
 بصیرت به مباحث سیاسی )داشتن تفکر سیاسی و سیاست فهمی( -1

 توانمندی در تحلیل مسائل جاری ایران و جهان -2

 معلمان -آگاهی به نقش استاد در تربیت سیاسی دانشجو  -9
 

نیاز به « فرهنگی، اجتماعی و اخالقی»تا چه اندازه اعضای هیات علمی در زمینۀ مسائل  سؤال دوم:

 آموزش دارند؟
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 2: مقایسه میانگین میزان نیاز اعضای هیأت علمی به آموزش با میانگین فرضی2جدول 

 میانگین مؤلفه
انحراف 

 معیار
 درجةآزادی t انحراف ازمیانگین

سطح 

 معناداری

 224/2 141 178/3 267/2 82/2 61/9 آموزش نیاز به

 

می  61/9( میانگین میزان نیاز اعضای هیات علمی به آموزش در این زمینه 9بر اساس یافته های جدول )

جدول بزرگتر است. بنابراین میزان نیاز اعضای هیأت علمی به   tمحاسبه شده از tباشد. از آنجایی که 

 بیشتر از سطح متوسط می باشد.« اجتماعی و اخالقی  وفرهنگی  »آموزش در زمینۀ مسائل 

فرهنگی، اجتماعی و » ترین نیازهای آموزشی اعضای هیأت علمی در زمینۀ مسائل  مهمسؤال سوم: 

  کدامند؟« اخالقی 

 : مهمترین نیازهای آموزشی اعضای هیأت علمی2جدول 

ف
دی

ر
 

 سؤاالت
 میانگین

 رتبه ای

 28/6 باط با حفظ، انتقال، اصالح و باز آفرینی فرهنگآگاهی از نقش اساتید در ارت 1

 82/4 شناخت مبانی و روش های جنگ نرم 2

 73/4 آن مقابله با و روش های تهاجم فرهنگیتوانایی شناخت نشانه های  9

 73/4 فرهنگی و دینیکتب درسی با منابع محتوای  توانایی تطبیق 4

 43/4 اسالمی لیم و تربیتتعمبانی اجتماعی فرهنگی در  آشنایی با 4

 49/4 اسالمی تعلیم و تربیتاصول اخالقی و منش معلمی در  آشنایی با 6

 29/4 بنیادین آموزش و پرورش فرهنگی در سند تحول جهت دهیمبانی اهداف و آشنایی با  7

 14/4  فلسفه و هنر، تاریخ، جامعه شناسیمانند  علوم انسانیمجموعۀ  بامقدماتی  آشنایی 8

 14/4 در زمینۀ مسائل فرهنگی  معلمان اهداف برنامۀ درسی دانشجوآشنایی با  3

 22/4 شناخت فرهنگ های مختلفآموزش و پرورش تطبیقی و  با آشنایی 12
 

به ترتیب باالترین میانگین رتبه ای را به خود  4، 9، 2، 1دهد گویه های  نشان می 6یافته های جدول

آگاهی از نقش اساتید در ارتباط »یشترین میانگین رتبه ای مربوط به گویۀ اختصاص داده اند. در واقع ب

بوده است که مهمترین نیاز  28/6با میانگین رتبه ای « انتقال، اصالح و باز آفرینی فرهنگ با حفظ،

 آموزشی اعضای هیأت علمی را نشان می دهد.
 

فرهنگی، اجتماعی و » مسائل در زمینۀ آموزشی اعضای هیأت علمی  آیا بین نیاز سوال چهارم:

 تفاوت وجود دارد؟ با توجه به متغیرهای جمعیت شناختی« اخالقی
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 : تحلیل واریانس چند راهه نمرات نیازهای آموزشی با توجه به متغیرهای جمعیت شناختی  5جدول 
  

 منبع
مجموع 

 مجذورات

 درجه

 آزادی

میانگین 

 F مجذورات
سطح معنی 

 داری

 779/2 284/2 246/2 1 246/2 جنس

میزان 

 تحصیالت
476/2 1 476/2 717/2 933/2 

 426/2 382/2 642/2 9 343/1 سابقه کار

استان 

محل 

 خدمت

222/4 9 994/1 212/2 117/1 

 

نشان می دهد که بین نمرات نیاز آموزشی اعضای هیأت علمی در زمینۀ  4نتایج مندرج در جدول 

 های جمعیت شناختی تفاوت معنی داری وجود ندارد. بر حسب متغیر« اخالقی، فرهنگی و اجتماعی»

 

  بحث و نتیجه گیری
تربیتی، تقویت و توسعۀ جنبه های  بازنگری و اصالح برنامه های درسی مبتنی بر رویکرد فرهنگی

از اهداف راهبردی سند تحول بنیادین « تربیتی اخالقی فراگیران بر اساس فرهنگ اسالمی ایرانی

 ۀحکیمان در پیام مقام معظم رهبری(. همچنین 1932سند تحول بنیادین آ. پ، آموزش و پرورش است )

نمودند که طرح این مسئله خود وجود مشکالت  تأکید« فرهنگ»مسئله  بر 1939حلول سال  ۀویژ

توجه به رسالت بزرگ و عدیده ای را در این حوزه را نشان می دهد. با عنایت به آنچه گفته شد، لزوم 

ترین ابزار دسترسی به استقالل فرهنگی، مسؤولیت بس شگرف و  عنوان مهم ها به وجودی دانشگاه

. بر این نماید تأکید و تعریف می خصوص دانشگاه فرهنگیان هب را برای تمامی دانشگاهیان یبزرگ

 شناساییاساس در راستای تحقق اهداف راهبردی فوق این پژوهش اجرا گردیده است. چرا که 

 و رشد ریزی برای برنامه ربیتی و اجتماعی اعضای هیأت علمی دانشگاه می تواندنیازهای فرهنگی، ت

هدف اصلی این به این ترتیب بخشد.  را بهبود و در نهایت افراد جامعه آنان، دانشجو معلمان تعالی

پژوهش واکاوی و تبیین نیازهای فرهنگی، تربیتی و اجتماعی اعضای هیأت علمی دانشگاه فرهنگیان 

 در ادامه یافته ها به ترتیب سؤاالت پژوهش ارائه شده است. است که 

در پاسخ به سؤال اول تحقیق، به نظر اکثریت مصاحبه شوندگان نیازهای آموزشی اعضای هیأت علمی 

در چهار حیطۀ فرعی شامل: الف( فرهنگی، ب(  مسائل اخالقی، فرهنگی و اجتماعیدر زمینۀ 
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( اظهار گردیده است که 2نیاز اصلی مندرج در جدول) 22قالب در  د( سیاسی اخالقی وج(  اجتماعی،

شایان ذکر است که نتایج به جهت رعایت اختصار از ذکر مجدد مؤلفه های آن خود داری می گردد. 

فتحی  (؛1989) (؛ موحدى1978) مهدوی مصاحبه های این بخش با یافته های حاصل از پژوهش

همسویی (2212) ریولیو  (2223) (؛ جانگ2224) کالن ( ؛1984) واحد چوکده ؛(1984) واجارگاه

 فرهنگی عدیدۀ مشکالت و مسائل دارد. نگاهی به نتایج پژوهش های مذکور نشان می دهد که

 بسیاری از در غربی توسعۀ الگوهای و استراتژی ها جوانان وجود دارد و کاربرد بین در بسیاری

 بر ناظر توسعه الگوهای و ه می شود که استراتژی هانبوده اند. بنابراین توصی موفقیت آمیز کشورها

شواهد نشان می دهد که رضایت بخش نبودن برنامه های باشد.  فرهنگ بومی جامعه اسالمی موجود

درسی در ایفای نقش هویت بخشی به دانشجویان، بی ارتباطی محتوای برنامه های درسی با قومیت ها 

له عوامل ضعف شدید نظام آموزشی ایران در زمینۀ و خرده فرهنگ ها و آموزش فرهنگی از جم

خود  درسی های برنامه به توجه قابل مالحظه ای فرهنگ است. بدون تردید آموزش عالی باید

دانشجویان خود  آموزش و انتقال فرهنگ در به پرداختن در صدد خصوص اگر هب بدارد؛ معطوف

 باشد.

ز دیگر نیازهای آموزشی اظهارشده در این پژوهش است ا« نیاز به بین المللی سازی برنامه های درسی»

های درسی در  سازی برنامه المللی ( همسویی دارد. زیرا بین2224کالن و جانگ )  که با نتایج

 های خاص فرهنگی را برای افراد ایجاد می کند. ها و آموزش ها، فرصت دانشگاه

( 2212ه است که با نتایج تحقیق ریولی )از دیگر نیازهای اظهار شد« بصیرت سیاسی و سیاست فهمی» 

همخوانی دارد. به دلیل این که ایجاد دانش سیاسی، اجتماعی و فرهنگی در دانشجویان، ارتباط و 

 ها دارد. همبستگی زیادی با آموزش های جاری مدارس و دانشگاه

کمبود اخالقی ( بزرگترین کمبود جامعه را 1939اهلل مصباح یزدی) آیت ،در زمینۀ نیازهای اخالقی

دانسته و معتقد است که از جهت نیروی انسانی اخالقی، نسبت به گذشته کمبودهای زیادی در جامعه 

اسالمی که نیاز دیگر اساتید   تعلیم و تربیتتوجه به اصول اخالقی و منش معلمی در وجود دارد. لذا 

 در این پژوهش است، توصیه می گردد.

میانگین میزان نیاز اعضای هیات علمی می توان استنباط نمود که ، قسوم تحقیدر پاسخ به سؤال دوم و 

، بوده است )جدول 61/9« اجتماعی فرهنگی و مسائل اخالقی،»دانشگاه فرهنگیان به آموزش در زمینۀ 

ترین نیاز آموزشی اعضای هیات علمی در این زمینه  مهم ( که از سطح متوسط بیشتر است. همچنین9

و سپس « هی از نقش اساتید در ارتباط با حفظ، انتقال، اصالح و بازآفرینی فرهنگآگا»مربوط به گویۀ 
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 حمیدى بررسی یافته های پژوهشی(. 4می باشد)جدول  «شناخت مبانی و روش های جنگ نرم»گویه 

 لى(؛ 1931) عصاره و همکاران (؛1987) ربیعى و اسماعیلى (؛1984) واحد چوکده (؛1984)

 عمدۀ بخشنشان می دهد که  (،2223) بارتام ( و برندان2228) گرین ى(؛ تر2222) وو کویانگ

در برشمرده اند.  خود نیازهاى ضروری را از عمده اجتماعى ها نیازهاى فرهنگی دانشجویان دانشگاه

ها بخصوص دانشگاه فرهنگیان در قبال مسائل  اینجا این سؤال مطرح است که وظیفه و رسالت دانشگاه

 اجتماع عنوان به کشور عالی آموزش مراکز جامعه چیست؟ پاسخ این است کهفرهنگی موجود در 

 اسالمی ایرانی، هویت با جامعه، منطبق فرهنگی رسالت توانند در ایفای اندیشمندان و نخبگان می

 به آموزش مطالعات می توان نتیجه گرفت کهاز مجموعه در یک جمع بندی  کنند. ایفا مؤثرتری نقش

 هر ریزان برنامه لذاشود.  می نیز فرهنگ آموزش شامل آموزش روند بلکه دارد،ن معنایی تنهایی

 ای کننده قانع دالیل های آموزشی و فرهنگی خویش تدوین برنامه برای ناگزیرند آموزشی سیستم

کارآیی،  میزان بر می تواند حل، راه نوع هر انتخاب از قبل نیازها، باشند که تشخیص و تبیین داشته

این مهم از طریق توجه به نیازهای بیفزاید که  آنان آموزشی برنامه های و ارتقاء کیفیتاثربخشی 

 فرهنگی شناسایی شده قابل دسترسی خواهد بود. در همین راستا، پیشنهادات زیر ارائه می گردد.

  فرهنگیان دانشگاه لزوم انتصاب معاون فرهنگی در کلیۀ پردیس های -1

 دانشگاه دراین نگی سند تحول اجرایی نمودن اهداف فره -2
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 تحلیلی بر کیفیت ارزشیابی دانشجویان از تدریس

 
 4382کد مقاله: 

 ؛آمنه ،, مهریصر،احمدرضا ن

 : چکیده

خصوص دانشگاه، انجام ارزشیابی امری  ههای هر نظام آموزشی، ب ها و قوت برای آگاهی یافتن از کاستی

دانشگاه که شامل آموزش، پژوهش و ارائه خدمات به جامعه است، باید اجتناب ناپذیر است. وظایف 

ارزشیابی شوند. برای ارزشیابی تدریس، ابتدا باید با توجه به دیدگاه صاحبنظران و پژوهشهای انجام 

شده، مالکهای تدریس خوب و اثربخش را مشخص کرد و سپس بر مبنای آن، ابزار مناسب را تهیه و 

ن راستا تحقیقات فراوانی انجام گرفته و عالوه بر تهیه ابزار، روشهای متنوعی نیز برای تدوین نمود. در ای

  .شود ارزشیابی تدریس از جمله ارزشیابی به وسیلۀ مدیران، همکاران و دانشجویان به کار گرفته می

در این  ترین روش ارزشیابی در سراسر دنیا و کشور ماست، از آنجا که روش ارزیابی دانشجویی، معمول

مقاله به بررسی مزایا و انتقادهای وارد شده به آن پرداخته شده است. در پایان پس از نتیجه گیری، 

 .پیشنهادهایی نیز برای اجرای بهتر این نوع ارزشیابی ارائه گردیده است

 دانشجوی ارزشیابی – استادان ارزشیابی _ارزشیابی تدریس  های کلیدی: واژه

 

 مقدمه

ای در سراسر دنیا یافته  های دانشجویی برای ارزشیابی تدریس، رشد فزاینده زشیابیاستفاده از ار

و  44، ص (andrew)1337آندرو(timpson)ین روش محسوب می شود )تیمسون تر ومتداول

(. به عنوان مثال، استفاده منظم از ارزشیابی  21، ص ( Wisconsin)1338دانشگاه ویسکانسین، 

آمریکای شمالی، یک امر مرسوم و جزء فعالیتهای عادی پایان نیمسال  دانشجویی در دانشگاههای

ص   entra 1339سنترا )(. 27،ص (dean)1333و دین، ( Kolitch )شود )کولیچ محسوب می

دردانشگاههای آمریکا، به ندرت دانشگاهی را می توان یافت که از ارزشیابی »گزارش نموده است (47

درصد دانشگاههای کانادا از ارزشیابی دانشجویی،  34میالدی  1334سال در«. دانشجویی استفاده نکند، 

استفاده از ارزشیابی دانشجویی،  . (( Oneil)1334و ق اونیل،  ( Wright)رایت)اند  کرده استفاده می

در دانشگاههای استرالیا نیز روز به روز بیشتر مورد توجه قرار گرفته و یکی از مالکهای قضاوت در 

به عبارت دیگر، بسیاری از .  (( Marsh)1332مارش)ت تدریس استاد محسوب می شود مورد کیفی
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که را تحقیقاتی که پیرامون کارآمدی تدریس استادان دانشگاه انجام می شود، نتایج ارزشیابی تدریس 

رغم تأثیر  علی .به عنوان متغیر وابسته این تحقیقات درنظرمی گیرند .توسط دانشجویان انجام می شود

، ص Mckeachie)((1337های مختلف در سالهای اخیر بر تدریس، مکیچی  فراوان فناوری و رسانه

پذیرند. از این رو ارزشیابی  ( اظهار داشته است که غالباً دانشجویان از تدریس استادان تأثیر می 1224

یابی دانشجویان از تدریس همچنان به عنوان یک روش مناسب برای بهبود کیفیت تدریس و ارزش

 .استادان باقی خواهد ماند

به طوری که بعضی از دانشگاه ها  ،درکشور ما نیز این نوع ارزشیابی بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته

از جمله دانشگاه اصفهان آن را به عنوان یک خط مشی اساسی پذیرفته است. این دانشگاه ارزشیابی 

ن یکی از شیوه های نظارت بر عملکرد تدریس دانشجویی را برای بهبود کیفیت تدریس و به عنوا

اعضای هیأت علمی در پایان هر نیمسال به اجرا در می آورد. این دانشگاه با تشکیل یک کمیته 

کند تا اجزاء مختلف فرایند ارزشیابی از جمله تهیۀ ابزار مناسب، جمع  تخصصی ثابت همواره تالش می

 (1982و مردانی،  1982بخشد )نصرو حسینی،آمده را بهبود دست  هبها واستفاده از نتایج  آوری و تفسیر داده

اند.  در سایر دانشگاههای کشور نیز بیش از پیش برای تدریس و ارزشیابی آن اهمیت قایل شده

برگزاری کارگاههای آموزشی مربوط به تدریس و قراردادن نمرات ارزشیابی تدریس استادان به عنوان 

های این افزایش اهمیت است. برای باال  راتب دانشگاهی باالتر از جمله نشانهیکی از مالکهای ارتقا به م

نامه جدید ارتقای دانشگاههای  بردن بیشتر این منزلت، سطح نمرۀ مورد انتظار ارزشیابی تدریس در آئین

به  14و برای دانشیاران از  14به  14( برای استادیاران از 1، ص1982)وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، 

 .افزایش یافته است 16

تواند یکی از دالیل کارآمد و مفید بودن آن محسوب  این استفادۀ روز افزون ارزشیابی دانشجویی، می

است که آیا به خاطر مناسب بودن روش، سهولت جمع آوری اطالعات،  مطرحگردد. البته این مطلب 

درمجموع، روش مناسبی است. در  "یا واقعا گذاری و هزینه نسبتاً کم، استفاده از آن گسترش یافته نمره

پاسخ به این سؤاالت، تحقیقات زیادی نشان داده است که ارزشیابی دانشجویی، شیوه مناسبی برای 

، 1334های تدریس است و نتایج آن نیز معتبر و قابل اعتماد است )کشین،  ارزشیابی بسیاری از حیطه

 ست که در زبان انگلیسی معنای ارزیابیشایان ذکر ا.  (Cashin,Ramsden)1332رمزدن،

(Assesment) ارزشیابی و(Evaluation)   متفاوت است ولی در فارسی این طور نیست. در حالی

تعریف کرده، واژه ارزشیابی در  "قضاوت یا تعیین ارزش کردن "که فرهنگ وبستر ارزشیابی را 

عملِ یافتن »را  ارزیابی آورده شده و آنهای فارسی دهخدا و معین وجود ندارد. در عوض، واژه  فرهنگ
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و  1976؛ کیامنش، 1973بازرگان و همکاران، )اند. متخصصان علوم تربیتی  تعریف کرده« هر چیز

معتقدند واژه ارزشیابی و ارزیابی در فارسی به یک معنی به کار می رود. به عنوان مثال،  (1974سیف، 

واژه های ارزشیابی و ارزیابی که در نظام  "ده اند که ( اظهار نمو 4، ص 1973بازرگان و همکاران )

  ."آموزشی به طور مترادف به کار برده می شود، به معنای قضاوت درباره پدیده های آموزشی است

مهارت فراگیران در تشخیص، »، ارزیابی را اند قائلدر زبان انگلیسی که بین ارزیابی و ارزشیابی تفاوت 

اند که وظیفه آموزش را بر عهده دارند )ولف،  افرادی دانسته« یا درجه بندیطبقه بندی، نمره دادن و 

( پیشنهاد نموده است که ا صطالح 1334(. به همین دلیل، کشین)14، ص 1971، ترجمه کیامنش، 1384

صحیح است و نسبت به ارزشیابی ترجیح دارد. او   (Student Ratings)درجه بندی دانشجویی

اژه ارزشیابی، زمانی به کار برده می شود که فرد به یک قضاوت قطعی دست توضیح داده است که و

 .های جمع آوری شده ای است که باید مورد تفسیر قرارگیرند یابد، در حالی که درجه بندی بیانگر داده

همان طور که گفته شد در فارسی بین دو واژه ارزشیابی و ارزیابی تفاوت قایل نشده اند لکن با توجه به 

فاوت ظریف بین این دو واژه در انگلیسی که ارزشیابی را برای قضاوت و ارزیابی را برای درجه بندی ت

تر باشد. این ادعا بدین  صحیح "ارزیابی دانشجویی " رسد استفاده از واژه نظر می به کار می برند، به

رجه بندی دلیل است که تدریس توسط دانشجویان درجه بندی می شود. به عبارت دیگر، عمل د

دانشجویان یکی از منابع اطالعاتی و مراحلی است که بر مبنای آن عملکرد استاد ارزشیابی می شود. 

آوری، تحلیل و تفسیر اطالعاتی است که منجر به قضاوت  ارزشیابی یک فرایند نظامدار برای جمع

 .خواهد شد

ت نه قضاوت، لکن به خاطر هم اگر چه نگارنده اعتقاد دارد کار دانشجویان، ارزیابی از تدریس اس

معنی بودن واژه ارزیابی و ارزشیابی در فارسی و رایج بودن واژه ارزشیابی، در این مقاله نیز به تسامح 

شود. در مواردی نیز ممکن است این دو واژه به جای هم به کار برده شوند.  کار برده می ارزشیابی به

واژه را تبیین نموده و آنها را با معنای خاص خود به کار رود صاحبنظران تفاوت بین این دو  انتظار می

 .برند تا تدریجاً هر کدام در جای خود به کار روند

در هر حال، دانشجویان می توانند به روشهای مختلفی تدریس اساتید را ارزیابی یا ارزشیابی کنند. از 

اسخ، و مصاحبه های فردی و گروهی های بسته پ جمله این روشها، پاسخ به سؤالهای باز پاسخ، پرسشنامه

(. با این حال، تحقیقات نشان 217و  212ص  (Newble)،2222و نیوبل، (Cannon)است )کانن

ترین روش ارزشیابی  های چند درجه ای بسته پاسخ، بهترین و معمول دهد که استفاده از پرسشنامه می
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(. از این رو در ادامه مقاله، نقاط 934، ص 1976، سیف، 1339مورد استفاده در دانشگاهها ست )سنترا، 

 :قوت وضعف این روش مورد نقد وبررسی قرار می گیرد

 نقاط قوت ارزشیابی دانشجویی 

هرکدام از روشهای ارزشیابی، در بعضی موارد مناسب و دارای نقاط قوت و برای برخی موارد دیگر 

وان مجزا مورد بررسی قرار نامناسب است. دراین قسمت، نقاط قوت روش دانشجویی تحت پنج عن

  :گیرد می

ها: با مقایسۀ روشهای ارزشیابی و در حمایت از روش ارزشیابی دانشجویی، رمزدن  معتبربودن یافته .1

اجماع صاحبنظران این است که هیچ روشی به طور بالقوه به اندازه »( اظهار داشته است: 192،ص 1332)

همچنین کشین، یکی از صاحبنظران «. تدریس، معتبرنیست ارزشیابی دانشجویی برای ارزشیابی عملکرد

طورکلی، ارزشیابی  به»ارزشیابی، پس از مالحظۀ تحقیقات انجام شده این گونه اظهار نظر نموده است: 

دانشجویی ازنظرآماری تمایل به این جهت دارد که، معتبر و قابل اعتماد وتقریباً از برخورد سوگیرانه نیز 

(. البته این نوع اظهار نظرها درمقام مقایسه است وگرنه ترکیب روشهای 6ص  ،1334« )دور باشد

دهد. از طرف دیگر، ارزشیابی  ارزشیابی نتایج معتبرتری نسبت به ارزشیابی دانشجویی به دست می

 .دانشجویی علی رغم همۀ قوتها، تنها یک نشانه از عملکرد تدریس است

سال گذشته در مورد ارزشیابی دانشجویان  72ه طی پژوهشهایی را ک (Wachtel)(1338واچتل )

ازتدریس اساتید انجام شده، بررسی کرده است. وی ضمن بیان دیدگاههای مثبت و منفی این نوع 

توان  با اطمینان می»ارزشیابی که از پژوهشهای مختلف به دست آمده، چنین نتیجه گیری می نماید: 

ارزشیابی دانشجویان، روشی معتبر، قابل اعتماد و ابزاری با  گفت که اکثر پژوهشگران بر این باورند که

ارزش برای ارزشیابی تدریس است. در واقع، ارزشیابیهای دانشجویان تنها شاخص تعیین کننده اثر 

(. درهمین راستا، 132)ص« بخشی تدریس است که اعتبار آنها به طور کامل و قاطع ثابت شده است

هار داشته اند که تحقیقات فراوان انجام شده درمورد اعتبار و پایایی ( اظ27، ص 1333)کولیچ و دین 

  .نتایج ارزشیابیهای دانشجویی منجر به استفاده گسترده این روش دردنیا شده است

همبستگی بین ارزشیابی دانشجویی وسایرروشها: وجود رابطه بین نتایج ارزشیابی دانشجویی و  .2

های دانشجویی است. از جمله این  به دست آمده، دلیل اعتبار ارزشیابی هایی که با سایر روشها ارزشیابی

گزارش شده است. او گزارش نموده  (Murray)(1382)تحقیقات، تحقیقی است که توسط موری 

است که بین ارزشیابی مشاهده گران مستقل و ارزشیابی دانشجویی همبستگی باالیی وجود دارد. 

های دانشجویی و پیشرفت  است که رابطه مثبتی بین ارزشیابی هکردگزارش  (1331)همچنین رمزدن 
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تحصیلی آنان وجود دارد. در پژوهش دیگری، به منظور بررسی میزان همبستگی دو روش استفاده 

آنان روی نظریات دانشجو و  9242ازسؤالهای نگرش سنج وسؤاالت بازپاسخ، اظهار نظرهای کتبی

بررسی شد. آنان  (oray) 1381و اوری (Braskamp)کمپهای بسته پاسخ، توسط براس  پرسشنامه

  .دریافتند که همبستگی معنادار باالیی بین دو روش مذکور وجود دارد

درتحقیقی که به سبک مصاحبۀ عمیق باپنجاه تن از اساتید برجسته دانشگاه سیدنی انجام شده، آنها 

 .(Lewis) 1339لویس، دریس آنهاستای از کیفیت ت اند که ارزشیابیهای دانشجویی، نشانه پذیرفته

نیز برای بررسی میزان همبستگی ارزشیابی دانشجویان از تدریس با سایر  (Roche) 1337مارش و رچه 

دانشجویان فعلی و فارغ نظریات آنها دریافتند که همبستگی باالیی بین  .روشها تحقیقی انجام دادند

دانشجویان و خود ارزشیابی نظریات بی نیز بین التحصیالن وجود دارد. همچنین، همبستگی متوسط خو

اعضای هیأت علمی وجود دارد. این تحقیق همچنین نشان داد که بین ارزشیابی مشاهده گران آموزش 

بر خالف موارد فوق، بین نتایج ارزشیابی دانشجویان و  .دانشجویان رابطه وجود داردنظریات دیده و 

عضای هیأت علمی همبستگی وجود نداشت، اما در مجموع ، ارزشیابی همکاران ومدیران از تدریس ا

  .همبستگی نسبتاً خوبی بین ارزشیابی دانشجویی و سایر روشها وجود داشته است

اهداف مختلفی دارد که بعضی از انواع آن  تحقق چهارهدف عمده ارزشیابی: ارزشیابی انواع و .9

در مورد ارزشیابی . 1982د)نصر و همکاران، تواند هدف خاصی را بهتر از موارد دیگر تحقق بخش می

اند که این روش برای تحقق چهار هدف عمده بهبود تدریس؛  دانشجویی، متخصصان اظهار نظر کرده

)مارش و رچ  ارتقا وتشویق استادان؛ انتخاب درس توسط دانشجویان؛ و انجام تحقیقات مناسب است

های دانشجویی  یفیت تدریس از طریق ارزشیابی(. با توجه به اینکه بهبود ک1334، مکی چی، 1339

 :گردد ها در کشور ما است، توضیحات مختصری ارائه می ترین هدف این نوع ارزشیابی کاربردی

کند بنابر این بهترین منبعی است که  چون دانشجو به مدت زیادی از نزدیک تدریس استاد را درک می

ر کند. از این رو، دیدگاه دانشجو در مورد نقاط ضعف تواند در مورد کیفیت تدریس استاد اظهار نظ می

اگرچه برای کسب نظرهای . تواند مبنای بهبود کیفیت تدریس گردد و قوت تدریس استاد می

ها و  شود، با این وجود، بعضی از مؤسسه های نگرش سنج استفاده می دانشجویان، معموالَ از پرسشنامه

ن اظهار نظرها به منظور اصالح و بهبود کیفیت تدریس خود، استادان به دلیل دریافت هرچه بیشتر ای

دهند. دلیل آنها این است که پاسخ این نوع سؤاالت  های دارای سؤاالت انشایی را ترجیح می پرسشنامه

کمک زیادی به بهبود تدریس آنان کرده و می تواند نقاط ضعف و قوّت آنها را به خوبی نشان دهد. 

های با سؤال انشایی این است که ممکن است بعضی  جمله معایب پرسشنامه علی رغم این امتیاز، از



 133                                                                 1934الت کنفرانس ـ دانشگاه فرهنگیان ـ اردیبهشت مجموعه مقا

 

دانشجویان به خاطر ترس از شناخته شدن دست خطهای خود، از نوشتن نکات منفی اجتناب کنند. از 

ها معموالً توان انجام آن را  ای است که مؤسسه طرف دیگر، کمّی کردن نظرات، کار دشوار و پرهزینه

های  ین که بتوان از مزایای این دو روش استفاده کرد مناسب است که بیشتر از پرسشنامهندارند. برای ا

بسته پاسخ استفاده شود ولی با گذاردن سؤال باز پاسخ و یا محلی برای اظهار نظر، این امکان به دانشجو 

یا مؤسسه آموزش داده شود تا سایر اظهارنظرهای خود را ارائه دهد. عالوه بر این، در مواردی که استاد 

 .تواند با تعدادی از دانشجویان مصاحبه کند عالی نیاز به اطالعات بیشتری دارد، می

رسد حمایت گسترده و جدی محققان از  استفاده از مشاهدات دست اول دانشجویان: به نظر می.4

 های دانشجویی در مؤسسات آموزش عالی، بدین خاطر است که دانشجویان در طول یک ارزشیابی

نیمسال در محل تدریس استاد حضور دارند و می توان گفت که به همۀ توانمندیها و زوایای رفتاری 

گر و گزارش  دانشجویان بهترین مشاهده، ( Crooks)1332بنابرگفته کروکس. استاد پی می برند

دهند  توانند تشخیص کننده برای چگونگی تدریس استادانند. از طرف دیگر، بهتر از هر فرد دیگری می

که آیا استاد درس توانسته است به طور مستقیم یا غیرمستقیم )تعیین تکالیف و فعالیتهای کالسی(، 

مطالب درسی را به آنان انتقال دهد یا نه. علی رغم وجود ضعفهایی در ارزشیابی دانشجویی، باید 

در ساعات ساعت در کالس استادی بوده،  92پذیرفت دانشجویی که در یک درس دو واحدی حدود 

از استاد باز خورد  "راهنمایی به ایشان مراجعه کرده، تکالیف متعدد کالس را انجام داده و احتماال

دریافت داشته و در امتحانات آن کالس نیز شرکت کرده است، می تواند در بعضی از جهات به خوبی 

ترین منبع اطالعات برای استاد را ارزشیابی نماید. لذا می توان گفت: دانشجو اصلی ترین ودست اول 

قضاوت در مواردی چون برخورد استاد با دانشجو، توانایی ارائه درس و تحقق هدفهای آموزشی است. 

علی رغم شکهایی که اعضای »( اظهار داشته است که: 134، ص 1332به همین منظور، مکی چی )

خوب دارند، تحقیقات نشان هیأت علمی در مورد توانایی دانشجویان برای بررسی و ارزشیابی تدریس 

بنابراین به جای «. داده است که در مجموع، دانشجویان قضاوت کننده های خوبی در این مورد هستند

اینکه ضعیف بودن نتیجه ارزشیابی خود را همواره به ضعیف بودن قضاوت دانشجویان و وجود اشکال 

ی آموزشی خود اندیشیده و درصدد پیدا در فرایند ارزشیابی نسبت داد، باید درباره چگونگی فعالیتها

مشاوره با مدیر گروه، همکاران با تجربه و مطالعه پیرامون اصول و مهارتهای . کردن نقطه ضعفها باشیم

 .ای همراه داشته باشد تدریس، می تواند رهنمودهای ارزنده

ویژه استفاده از  هریس، بهای نسبتاً کم: استفاده از دانشجویان برای ارزشیابی تد راحتی اجرا وهزینه .4

اگر چه تدوین  .(936، ص 1976پرسشنامه های بسته پاسخ، ساده ترین روش ارزشیابی است )سیف، 
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گیر است ولی اجرا ونمره گذاری آن بسیار  دشوار و وقت "این پرسشنامه ها واعتبار سنجی آن نسبتا

یر روشها ازجمله دالیل فراگیری آن ساده است. درعین حال، هزینه های نسبتاً کم این روش نسبت به سا

 .در دنیاست

نقاط قوت مذکور موجب استفاده گسترده از نظرهای دانشجویان برای ارزشیابی تدریس در سراسر دنیا 

شده است. جالب این که درمجموع، مسؤوالن و استادان دانشگاه نسبت به انجام این گونه ارزشیابیها 

 .)27، ص 1333عالقه مند و مشتاقند)کولیچ ودین، 

 نقاط ضعف ارزشیابی دانشجویی

علی رغم وجود قوتهایی که برای ارزشیابی دانشجویی بیان شد، انتقادهایی نیز به آن وارد شده است که 

 :در شش قسمت به تشریح آنها می پردازیم

از جمله ایرادهایی که   :( Effective Teaching)عدم توافق برمالکهای تدریس اثربخش .1

به ارزشیابی دانشجویی وارد دانسته، عدم توافق صاحبنظران در مورد . )134، ص 1338واچتل )

معیارهای تدریس اثر بخش است. اگر چه متخصصان تدریس، اساتید و دانشجویان دانشگاه، معیارهایی 

ز یکسان نیست. بنابراین، اساتید ا"را برای تدریس اثر بخش بیان داشته اند لکن دیدگاههای آنان کامال

دیدگاه خود به تدریس اثربخش می نگرند و بر مبنای آن تدریس می کنند و در مقابل، دانشجویان 

تدریس را بر مبنای دیدگاههای خود ارزشیابی می کنند. البته این عدم توافق در مورد مالکهای 

  .ودارزشیابی مشکل تمام روشهای ارزشیابی است و منحصر به ارزشیابی دانشجویی از تدریس نمی ش

بیان ویژگیهای تدریس اثربخش از این جهت مشکل است که استاد با توجه به ویژگیهای مختلف از 

طلبد که  جمله توانایی دانشجویان و محیط تدریس، باید به سبک خاصی تدریس کند. گاهی اوقات می

دۀ دانش باشد و استاد بر مباحث ذهنی تأکید کند و گاهی بر مباحث عاطفی. گاهی استاد باید انتقال دهن

گاهی باید در صدد رشد قدرت تفکر و اتکا به نفس دانشجویان باشد. از طرف دیگر، کالس درس، 

سالن کنفرانس، آزمایشگاه و کوه و صحرا که محیط تدریس بعضی از درسهاست شرایط خاصی دارند 

  .که استاد باید مورد توجه قرار دهد

لبد اصول متفاوتی در تدریس مراعات شودکه این مسئله ط موارد مذکور از جمله مسائلی است که می

سازد. از این رو ارزشیابی دروس مختلف باید با توجه به  تبیین اصول تدریس اثر بخش را مشکل می

( و از طرف دیگر همواره باید به ویژگیهای 211، ص 2222اصول مربوط انجام شود )کانن و نیوبل، 

ین ویژگیها که مورد توافق اعضای هیأت علمی، مدیران و اساسی تدریس توجه داشت. از جملۀ ا

  :( قرار گرفته عبارتند از4، ص 1338دانشجویان دانشگاه ویسکانسین )
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 توانایی ایجاد انگیزه در دانشجویان .1

 ایجاد محیط یادگیری مثبت .2

 ایجاد چالشهای مناسب در دانشجویان به تناسب درس .9

 کهای مختلف یادگیری دانشجویانتوجه به نیازهای علمی و سب .4

شواهد پژوهشی قطعی و بدون ابهامی «( اظهار داشته است که 114، ص 2221در این راستا مارش )

توان  در ادامه بیان داشته است اگرچه می«. وجود ندارد که بیانگر مفهوم تدریس اثربخش باشد

وان با قطعیت فهرستی از معیارها را ت معیارهایی برای معلمان با کیفیت و اثربخش بیان کرد لکن نمی

نیز  (1224، ص 1337معین کرد تا برای همۀ معلمان قابل استفاده باشد. در بیان تقریباً مشابهی، مکیجی )

آنچه در مورد یک دانشجو یا  .بیان کرده که تدریس اثربخش روشی نیست که همواره خوب کارکند

 .اشدکالس مؤثر است ممکن است در جای دیگر مؤثر نب

مورد دیگری که به پیچیدگی تدریس و در پی آن به ارزشیابی می انجامد این است که تدریس، آمیزه 

ای از علم و هنر است که سنجش ابعاد هنری آن، دشوارتر از بعد علمی آن است . عالوه بر این، کم 

ویژگیهای تدریس تجربه بودن دانشجویان، بویژه دانشجویان سالهای اول و دوم و آگاهی کم آنان از 

 .خوب در دانشگاه، موجب می شود تا دانشجویان نتوانند تدریس را به خوبی ارزشیابی کنند

عدم توافق درمورد ماهیت تدریس: این انتقاد وجود دارد که برداشت اساتید و دانشجویان در مورد  .2

لوم انسانی نقش چگونگی تدریس دردانشگاه متفاوت است. به عنوان مثال، ممکن است یک استاد ع

خود را طرح مسأله بداند و از دانشجویان بخواهد که جواب آن را با مطالعه منابع مربوط وگفتگو با 

استاد درس وهمکالسی ها پیدا کنند. دراین شیوه، استاد نقش تسهیل کنندۀ یادگیری را برعهده دارد، نه 

پس از طرح مسأله، خودش به ارائه  انتقال دهنده دانش. در حالی که استاد دیگری ممکن است "صرفا

کند  جواب بپردازد. برخی از اساتید ممکن است تصور کنند که استادی که به سبک اول تدریس می

کند. همچنین، ممکن است اساتید سختگیر و افرادی  نمره ارزشیابی پایین، و دومی نمره باال دریافت می

ری در ارزشیابی به دست آورند. ضمن اعتراف به های کمت که توقع زیادی از دانشجویان دارند، نمره

التحصیالن دربارۀ تدریس،  وجود این ضعفها برای بررسی میزان ثبات در برداشت دانشجویان و فارغ

تحقیقی را انجام دادند. این دو محقق میزان همبستگی   1382و مارش در سال (Overal)اورآل

و حداقل یک سال پس از فارغ التحصیل شدن ارزشیابی دانشجویان صد درس را در زمان تحصیل 

در صد بوده است که نشان دهنده بلوغ دانشجویان در  89بررسی کردند. همبستگی بین این دو مجموعه 

امر ارزشیابی ازتدریس اساتید است. علت انتخاب فارغ التحصیالن این بوده است که چون بعضی از 
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ه اند ویا حداقل نیازها و واقعیتهای جامعه را لمس آنان در رشته های تخصصی خود مشغول به کار شد

کرده اند بهتر می توانند چگونگی تدریس اساتید دوران تحصیل خود را ارزشیابی کنند. وجود 

( 1337همبستگی بین ارزشیابی دانشجویان وفارغ التحصیالن در تحقیق نسبتاً جدید مارش و رچه )

 .تأیید شده است "مجددا

ای معتقدند دانشجویان  های تدریس: عده انشجویان برای ارزشیابی بعضی ازحیطهمهارت ناکافی د .9

، 1331برای ارزشیابی بعضی از جنبه های مهم تدریس صالحیت الزم را ندارند. به عنوان مثال، رمزدن )

دانشجویان نمی توانند مقدار زمان و کوششی را که استاد درس برای »( اظهار داشته است که: 192ص 

ن و ارائه محتوای درس درکالس صرف کرده است محاسبه و ارزشیابی کنند. عالوه بر این، آنها تدوی

روز بودن محتوا،  توانند در مورد موضوعاتی مانند میزان ارتباط محتوا با موضوع درس، کیفیت و به نمی

دالنۀ آن را از جمله موارد دیگر که دانشجویان توان ارزشیابی عا«. به صورت معتبر ارزشیابی کنند

ندارند، میزان دانش تخصصی اساتید در بارۀ موضوع تدریس است. موارد مذکور از جمله مواردی 

است که همکاران بهتر از دانشجویان می توانند در مورد آن قضاوت کنند. از این رو درتحقیقی که 

ارزشیابی دانشجویی  پنجاه تن از اساتید برگزیده دانشگاه سیدنی درآن شرکت داشتند، آنان ضمن قبول

برای جوابگویی به برخی از سؤاالت، استفاده از آن را برای ارتقا نپذیرفتند. عدم پذیرش آنان، زمانی 

ی ارزشیابی توجه شدت می یابد که مسؤولین مربوط بیش از اندازه به تفاوتهای عددی ناچیز داده ها

  (133کنند )لویس، 

تدریس،  های ارت دانشجویان در ارزشیابی بعضی از حیطهبعضی محققان ضمن پذیرش ناکافی بودن مه

اند،  آنچه درکالس فرا گرفته»اند که دانشجویان قادر به ارزشیابی این گونه موارد هستند:  توضیح داده

قدرت استاد در برقراری ارتباط با دانشجویان، میزان آمادگی استاد برای ارائه درس و در دسترس بودن 

(. منجز 92ص  (Myhill)،1334و مای هیل   (Lally)اللی) «ی به سؤاالتاستاد برای پاسخگوی

(1334)(Menges)  ها اضافه نموده که عبارتند از: توانایی استاد در  نیز موارد دیگری را به این مقوله

ارائۀ دقیق و واضح مطالب، با ارزش و مناسب بودن مواد خواندنی در نظر گرفته شده، امتحانات و 

  .ین شدهتکالیف تعی

تحت تأثیرقرارگرفتن دانشجویان: این امکان وجود دارد که بعضی اساتید با شگردهای خاصی .4

رضایت دانشجویان را جلب کنند و موجب شوند تا ارزشیابی آنان به طور غیر واقعی خوب جلوه کند. 

راستا، نتایج  به عبارت دیگر، ممکن است نظر دانشجویان توسط استاد به انحراف کشیده شود. در این

ارزشیابی از کار اساتید خود بیشترتحت تأثیر  دانشجویان در»بعضی ازتحقیقات نشان داده است که 
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ارزش سرگرم کنندگی درس وآموزش معلم قرارگرفته وکمتر به کیفیت ومحتوای درس و روش 

تدریس خود مدافعان این نظرمعتقدند اساتیدی که در (.22، ص  1972سیف ،«)کنند آموزش اوتوجه می

از شیوه های سرگرم کننده استفاده می کنند وبا زبردستی درنحوه بیان وانجام سایرکارهای مورد 

رضایت دانشجویان، خود را استادی با سواد وخوب جلوه می دهند، می توانند نمره بهتری درارزشیابی 

 .کسب نمایند

ارداده این است که تعدادی ( مورد بحث وبررسی قر22، ص 1972انتقاد مشابه دیگری که سیف )

ارزشیابی دانشجویان، تحت تأثیرعوامل کلی ازجمله شهرت خوب و بد، »ازمحققان اظهارنموده اند که: 

این پدیده «.  گیرد گیری معلم یا شیوه برخورد مثبت و منفی او با شاگردان قرارمی گیری و آسان سخت

گیرند و نتوانند ابعاد مختلف تدریس را به شود که دانشجویان تحت تأثیرصفات مذکور قرار موجب می

( دردانشکده علوم تربیتی وروانشناسی 1972طور واقعی ارزشیابی کنند. این انتقاد درتحقیقی که سیف )

های خود را به اظهارنظر  دانشگاه عالمه طباطبایی انجام داد، مورد تأیید قرارگرفت. وی یافته

ه مستند نموده است. آنها معتقدند ک (Barens) 763، ص1386و بارنز)(Dunkin)دانکین

وضوح نشان داده است که صفات شخصیتی و ویژگیهای کلی  پژوهشهای روانشناسی چند دهه اخیر، به»

( در 1976در همین راستا، گرجی )«. دهند محیطی، ادراکها وقضاوتهای افراد را تحت تأثیرقرار می

ت، ادعا نموده است که ضریب همبستگی معناداری تحقیقی که در دانشگاههای اصفهان انجام داده اس

بین محبوبیت اجتماعی استادان نزد دانشجویان وارزشیابی دانشجویان از عملکرد تدریس استادان وجود 

اگر چه این تحقیق از یک طرح ساده همبستگی استفاده کرده و نتایج آن نمی تواند از  .داشته است

 .لکن می تواند به عنوان یک نشانگر مورد توجه قرار گیرداعتبار آماری باالیی برخوردار باشد 

های اجرا و تجزیه وتحلیل: چون تهیه ابزار معتبر و قابل اعتماد بویژه  نامناسب بودن ابزار و شیوه .4

های بسته پاسخ برای ارزشیابی دانشجویان از تدریس کار دشواری است، ممکن است همۀ  پرسشنامه

از این روش استفاده می کنند ابزار مناسب نداشته باشند. در مورد اهمیت این مراکز و دانشگاههایی که 

اند که برای تهیه و تدوین سؤاالت  اظهار داشته (Dodds) 94، ص 1383مسأله، رمزدن و دودز )

ها، دقت وتوجه بسیار زیاد مبذول شود، زیرا مهارت بسیار  آوری و تجزیه و تحلیل داده ارزشیابی، جمع

 .ای انجام این امور الزم استزیادی بر

برخی از منتقدان، با انجام ارزشیابی دانشجویی مخالف نیستند، بلکه به شیوه ارائه نتایج و استفاده از آن 

های مختلف  دست آمده برای جنبه توان نمره های به کنند. این عده اعتقاد دارند که نمی انتقاد می

ن گرفت و این نمره واحد را مبنای قضاوت قرار داد. این تدریس را با یکدیگر جمع کرد و سپس میانگی
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های سؤاالت مختلف ارزشیابی باید در چندین حیطه جداگانه محاسبه  گروه معتقدند که حداقل، نمره

شود و ارزش عددی حیطه های مختلف مبنای قضاوت قرارگیرد. در همین راستا، انتقاد دیگری که به 

شود، این است که با توجه به ماهیت تقریباً متفاوت بعضی از رشته ها و  های ارزشیابی وارد می پرسشنامه

ضرورت طرح حیطه های متفاوت و یا تأکید بر آنها در ارزشیابی، در حال حاضر رشته های گوناگون با 

یک پرسشنامه ارزشیابی می شوند و بدتر اینکه با یکدیگر مقایسه نیز می شوند. حداقل در مواقعی که 

ارزشیابی دانشجویی برای مواردی نظیر ارتقا استفاده شود باید از مقایسه نتایج ارزشیابی  قرار است

اساتید دررشته ها و دانشکده های گوناگون پرهیز نمود. البته مقایسه بین رشته هایی که تدریس در آنها 

 .مشابه است، بالمانع است "تقریبا

وارد شده بر ارزشیابی دانشجویی، امکان سوق دادن تغییر در روند صحیح تدریس: ازجمله ایرادهای  .6

استادان به سمت معیارهای مورد نظر دانشجویان درتدریس است. به عنوان مثال، ممکن است تعدادی 

 "ازدانشجویان اهل مطالعه عمیق نباشند و یا فرصت آن را نداشته باشند. این گونه افراد معموال

راستاد برسختگیری خود و بر انجام آنچه به صالح واقعی انتظاردارند که استاد ساده بگیرد واگ

 .دانشجویان است اصرار ورزد، نمره خوبی درارزشیابی کسب نکند

دراین زمینه، تعدادی از محققان ادعا کرده اند که دانشجویان سبکهای متعددی در یادگیری دارند. از 

ادی که به یادگیری سطحی تمایل این رو شیوه های تدریس مورد پسند آنها نیز متفاوت است. تعد

دارند، عالقه مندند که کار اصلی استاد، انتقال دانش باشد، درحالی که دانشجویانی که به دنبال 

به روشهای تدریس ومحتواهایی تمایل دارند که چالشهای عقلی وذهنی  "یادگیری عمیق هستند، عموما

 .)47، ص 1337به دنبال داشته باشد )تیمسون وآندرو 

ای است، بسیاری ازدانش  آنجا که آزمون جاری ورود به دانشگاه در ایران برمبنای سؤاالت چندگزینهاز

گونه آزمونها آماده می  اینخود را برای  "ویژه دانش آموزان سالهای آخر دبیرستان غالبا هآموزان، ب

ه شیوه هایی که برعکس، پس از ورود به دانشگاه، معموالً ب. کنند و لذا مطالعات آنها سطحی است

بنابراین، بسیاری از آنها درفهم دروس با مشکالتی  د.عات عمیق استوار است تدریس می شوبرمطال

مواجه می شوند. این گروه از دانشجویان ممکن است علت عدم موفقیت کامل خود را شیوه های 

ل کنند. در این شرایط تدریس استادان بدانند وتوقع داشته باشند که استادان نیز به سبک دبیرستان عم

ممکن است شیوه های تدریس خود را به  .اگر استادان با فشار جمع زیادی از دانشجویان مواجه شوند

 .سوی خواست دانشجویان متمایل سازند
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 گیری  بحث و نتیجه

از مباحث مطرح شده، می توان نتیجه گرفت که ارزشیابی دانشجویی به طور گسترده دردنیا مورد 

گیرد. علی رغم وارد بودن بعضی از انتقادها به این روش، بسیاری از محققان آن را برای  قرارمیاستفاده 

دانند. در عین حال، تأکید شده است  سنجش برخی از ابعاد تدریس، یک روش معتبر و قابل اعتماد می

خشی تدریس یک تصویر ناقص و گاهی غیر دقیق از اثرب (که استفاده از یک ابزار ارزشیابی دانشجویی

دهد. دانشجو یکی از منابع جمع آوری اطالعات به حساب می آید و نباید استفاده از سایر  معلم ارائه می

(. ضمن 9، ص 1338، دانشگاه ویسکانسین، 47، ص 1337تیمسون و آندرو،  )روشها فراموش شود

ای  جایگاه ممتاز و ویژه اذعان به مفید و مناسب بودن استفاده از روشهای ترکیبی، بسیاری از محققان،

اند و استفاده از این روش را در هر ترکیبی از  برای روش دانشجویی، نسبت به سایر روشها قایل شده

(. همچنین، این نکته را نیز باید به خاطر 1333، کولیچ و دین 1331روشها تاکید نموده اند )رمزدن 

است که باید مورد توجه  یادی مربوطداشت که کارآمدی و دقت ارزشیابی دانشجویی به مسایل ز

گذاری، تجزیه  از جمله آن موارد، مناسب بودن ابزار، فرایند جمع آوری اطالعات، نمره د.قرارگیرن

 . وتحلیل، تفسیر و قضاوت بر مبنای داده ها است

پس از بررسی نقاط ضعف و قوت ارزشیابی دانشجویی، می توان به این نتیجه دست یافت که قوتها به 

های  ست که این روش را کارآمد به حساب آورد. البته همان طورکه گفته شد، باید احتیاط ای اندازه

ها صورت پذیرد. دراین رابطه،  الزم در تهیه ابزار، جمع آوری داده ها، تجزیه و تحلیل، وتفسیر داده

ضعفها در این یکی از صاحبنظران ارزشیابی، ضمن اعتراف به وجود برخی نقطه  (، ص1332چی ) مکی

 اگر چه وجود این ضعفها تا حدودی موجب می شود اساتید به طورکامالً» روش، اظهار داشته است که

واقعی ارزشیابی نشوند، لکن این اختالف قضاوت به حدی نیست که یک استاد ضعیف را خوب 

  «.ارزشیابی کند و یا برعکس

دیدگاه افراد مختلف، از جمله دانشجویان،  گفته شد که برای انجام ارزشیابی و قضاوت صحیح، باید

همکاران، مدیران دانشگاهی وخود افراد مورد ارزشیابی، مورد توجه قرار گیرد. اینبدان منظور است که 

های تدریس ابعاد مختلفی دارد که هر کدام از افراد مذکور در یک یا چند مورد آن می  توانمندی

به عنوان مثال، دانشجویان بهترین افرادی هستند که می توانند در  .توانند بهترین قضاوت را داشته باشند

مورد توانایی انتقال مطالب استاد به دانشجویان قضاوت کنند وهمکاران بهترین افرادی هستند که 

 .توانند در مورد مناسب بودن محتوای ارائه شده در کالس درس اظهار نظر نمایند می
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برون داد است. لذا در ارزشیابی دقیق و کامل،  -یند ساده درون دادتدریس بسیار پیچیده تر از یک فرا

دانشجویان فراتر رفت تا تصویر روشنی از عملکرد اعضای هیأت علمی به دست نظریات باید از کسب 

آنها استفاده نظریات آورد. از این رو، توصیه می شود در مواردی که دانشجویان تجربه مستقیم دارند از 

 .ر موارد، از دیدگاه سایر منابع ارزشیابی بهره گیری شودشود و در سای

هرچند ارزشیابی دانشجویی فواید و نقاط مثبت فراوانی دارد ولی فقط با استفاده از این روش نمی توان 

 (1974و 1972همۀ اهداف ارزشیابی را محقق ساخت. درهمین راستا، علی رغم انتقادهایی که سیف) 

رد دانسته ومعتقد است که دانشجویان سخت تحت تأثیرقدرت سرگرم ارزشیابی دانشجویی وابر

کنندگی استاد و صفات شخصیتی وویژگیهای کلی محیطی قرارمی گیرند، استفاده از ارزشیابی 

دانشجویی را در مواردی تجویز نموده است. او اظهار داشته است که اگر در استفاده از این روش 

الزم از قبیل داشتن ابزار مناسب و گردآوری صحیح اطالعات انجام  های احتیاط ()ارزشیابی دانشجویی

وی اضافه نموده است که  .شود و از نتایج آن برای بهبود کیفیت تدریس استفاده شود، نباید نگران بود

هنگام استفاده از ارزشیابی دانشجویی برای تصمیم گیریهای شغلی باید از سایر روشهای ارزشیابی به 

(. همچنین شایسته است تا از  24، ص 1972)و(  447،ص  1974)کمل استفاده کرد عنوان روش م

دروس متفاوتی که استاد در گروههای آموزشی مختلف و سالهای متعدد تدریس کرده است ارزشیابی 

 (.937، ص 1976به عمل آورد )سیف، 

ند، این سؤال مطرح می اگر بپذیریم که دانشجویان نمی توانند در مورد همۀ ابعاد تدریس قضاوت کن

شود که در یک نظام ارزشیابی جامع که باید داده ها از راه های مختلف تهیه شود، تاچه حد باید به نظر 

نگارنده به پاسخ  .دانشجویان اهمیت داد؟ به عبارت دیگر، برای نظردانشجویان چه وزنی باید قایل شد

تعداد کمی از دانشگاهها، از جمله دانشگاه قاطعی در متون تخصصی مربوط برخورد نکرده است، لکن 

وزنهایی را مشخص نموده اند. این دانشگاه که ارزشیابی از تدریس را در  (Purdue ) 1338پوردو)

پنج مقوله به شرح جدول زیر در دو پرسشنامه جدا گانه توسط دانشجو و همکاران انجام می دهد، در 

 .برای همکاران قایل شده استدرصد  93درصد سهم برای دانشجو و  61مجموع 

 دانشجویان و همکاران از ارزشیابی تدریس استاداننظریات وزن 

رسد متخصصان، مدیران ارشد دانشگاه و گروه آموزشی می توانند این گونه وزنها را  به نظر می

اختصاص دهند، لکن آنچه به عنوان یک اصل اساسی باید مد نظر داشت، این است که نباید بیش از 

 .د به شواهد و نتایج به دست آمده از هر کدام از منابع ارزشیابی کننده متکی بودح
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این نتیجه  "تواند برای ارتقای کیفیت تدریس مفید باشد اما الزاما های دانشجویی می اگرچه ارزشیابی

آنها وسیعی در تدریس  حاصل نمی شود. به عبارت دیگر، صرف ارائه نتایج ارزشیابی به اساتید تغییرات

آورد بلکه اساتید نیاز دارند که بدانند تدریس کارآمد چه ویژگیهایی دارد و چگونه  به وجود نمی

تغییرات الزم را در تدریس خود ایجاد کنند. به نظر می رسد اساتید عالقه مند به ارتقای تدریس از این 

 .گونه آموزشها استقبال کنند

ابیهای دانشجویی با مشاوره متخصصان و آموزشهای الزم تحقیقات نشان داده است که اگر نتایج ارزشی

های دانشجویی نیز کاهش  برای بهبود کیفیت تدریس همراه شود، مقاومت اساتید در مقابل ارزشیابی

های  زمانی ثمره مطلوب از ارزشیابی.  (1332)(Alemoni)و آلمونی  (Arreola)یابد )آره ال می

بلکه به این موضوع نیز  ،ائه نتایج کمّی و عددی اکتفا نشوددانشجویی حاصل می شود که فقط به ار

تواند به نتایج بهتری تبدیل شود. بدیهی است اگر  توجه شود که چگونه نتایج ارزشیابی پایین اساتید می

 .در این فرایند از مشاورۀ افراد با تجربه و متخصص استفاده شود نتایج بهتری حاصل می شود

تأیید ارزشیابی دانشجویی بیان شد اما باید توجه داشت که داده های عددی به اگرچه مطالب زیادی در 

دست آمده باید توسط افراد مطلع تفسیر شود و پس از آن، قضاوت نهایی ارائه شود. برای مثال، 

اگردرسی برای اولین بار به فردی واگذار شود، نباید انتظار داشت که نمرۀ ارزشیابی او با فردی که 

ار آن درس را تدریس کرده است برابر باشد. همچنین اگر در یک نمیسال اتفاقات ناگواری چندین ب

برای استاد پیش آید نباید انتظار داشت که نمرۀ وی همانند دیگران باشد. از جمله موانع دیگر، نبودن 

ید می تسهیالت مورد نیاز و کالسهای پرجمعیت است که معموالً منجر به کاهش نمرۀ ارزشیابی اسات

بنابراین باید به اساتید اجازه دهند که اگرتوضیحاتی در مورد نتایج ارزشیابی دانشجویان دارند،  .شود

ارائه دهند تا قضاوت با مالحظه آنهاانجام شود. برای پرهیز از قضاوتهای نادرست، اتحادیۀ اساتید 

داده های ارزشیابی باید به هنگام تفسیر "اعالم کرده است که:  ( New Zealand )دانشگاه نیوزیلند

نوع و هدف تدریس، سوابق و دانش قبلی دانشجویان، منابع در دسترس و داوطلبانه یا اجباری بودن 

 .( Fitzgerald) 927، ص 1334و فیتنر جرالد، (hall))هال« درس توجه شود

به کیفیت  اگرچه نمره دادن دانشجویان روی پرسشنامه های مربوط، نوعی ارزشیابی و قضاوت نسبت

لکن ارزشیاب اصلی فرد یا افرادی هستند که بر مبنای داده های موجود، قضاوت  .تدریس استاد است

می کنند و تصمیماتی را برای افراد اتخاذ می نمایند. بنابراین، باید با توجه به همه شرایط و مسائل 

در مورد ضرورت تفسیر ( 1331دن ). رمزموجود در محیط، درمورد نمره های ارزشیابی قضاوت کرد

های ارزشیابی دانشجویی هشدار داده و اظهارکرده است که این نمرات از نوع  محتاطانه نمره
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او   .(Criterion Referencing)هستند، نه مالک مدار( Norm Referencing )هنجارمدار

اد بد یا خوب دهد که یک است ارزشیابی دانشجویی هیج قضاوت مطلقی ارائه نمی»ادامه داده است که 

دهد. کسی که بیشترین نمره را کسب می کند، ممکن  است بلکه تنها در مقام مقایسه، اطالعاتی ارائه می

(. لزوم تفسیر محتاطانه 147)ص « ای تدریس کند که به طور کامل رضایت بخش نباشد گونه است به

برای بررسی کیفیت تدریس  تر است که فقط از یک روش، مثالً ارزشیابی دانشجویی، زمانی با اهمیت

 .اساتید استفاده شود

علی رغم اینکه استفاده از روش ارزشیابی دانشجویی در دانشگاههای کشورسیرصعودی داشته، و 

پرکردن فرمهای ارزشیابی وقت زیادی از دانشجویان را می گیرد و منابع مادی وانسانی فراوانی نیز برای 

جود به نظرمی رسد که از نتایج آن استفاده بهینه نمی شود. جمع آوری آنها صرف می شود، با این و

دارند و این نمره گاهی در پایه و  های به دست آمده را برای اساتید ارسال می درحال حاضر، عمدتاً نمره

ارتقای رتبه استادان نیز مورد استفاده قرارمی گیرد. عالوه بر این، شایسته است دانشگاهها اقداماتی برای 

دانشگاهها باید  .اجرا و استفاده ازنتایج ارزشیابی مبذول داشته و از انجام امورکلیشه ای پرهیز کنندبهبود 

به سوی برآورده ساختن تمام اهداف مورد انتظار از ارزشیابی، نظیرانجام پژوهشهای ضروری و ارتقای 

یم وتربیت وتجارب خود کیفیت تدریس اساتید گام بردارند. دراین خصوص نگارنده با اتکا برمبانی تعل

  :در دانشگاههای داخل وخارج کشور، پیشنهادهای زیر را ارائه می دهد

 جدی گرفتن ارزشیابی واعمال سیاستهای تشویقی .1

 ترویج فرهنگ انجام و پذیرش ارزشیابی در نظام آموزشی به ویژه در اساتید و دانشجویان  .2

 انجام پژوهش درمورد ارزشیابی دانشجویی .9

 طراحی و اجرای صحیح .4

 مشارکت ارزشیابی شوندگان در فرایند ارزشیابی  .4

 توجیه استادان و دانشجویان در مورد معیارهای تدریس اثر بخش در دانشگاه .6

 بررسی اعتبار و پایایی ابزارهای سنجش .7

 نمره گذاری و تفسیرصحیح یافته ها .8

 فراتر رفتن از عدد و رقم  .3

یاتی کردن این پیشنهادها مقاله مستقلی را می طلبد که امید است این توفیق در اگرچه تفصیل وعمل

آینده حاصل شود؛ محقق معتقد است که اجرای پیشنهادهای ارائه شده، منطقی، مفید وقابل اجراست. 

ام البته باید متذکر شد که فرایند تغییرات آموزشی کند است ولذا نباید انتظار داشت یکباره همه آنها انج
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شود. عالوه براین، تحقق آنها نیاز به مدیران توانا، متعهد وعالقه مندی دارد که بتوانند با مشارکت همه 

جانبه اعضای هیأت علمی وتوجه دقیق به همه اجزای فرایند ارزشیابی، زمینه ساز اجرای پیشنهادها 

 .باشند
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 چکیده
های آموزش عالی اغلب کشورهای جهان های اصلی نظام ش، از جمله دغدغهکیفیت آموزش و پژوه

بوده است. برخی از کشورها در دو دهه اخیر، از طریق ارزیابی مستمر، این تشویش را کاهش داده و در 

های ارزیابی درونی  توان به اجرای طرح های انجام شده می اند. از جمله کوشش جهت رفع آن کوشیده

المللی اشاره کرد. برخی  ای و بین سطح ملی و نیز ایجاد سازوکارهای اعتبارسنجی منطقه و بیرونی در

 شمار به سازمانی فرهنگ از ایزیرمجموعه کیفیت اند. فرهنگدیگر بر فرهنگ کیفیت تأکید داشته

 خاص در یک دانشگاه در کیفیت فرهنگ رو این از. است کیفیت مستمر ارتقای آن هدف که رودمی

 علمی، هیات اعضای که است مشترکی امور و هاارزش ها،گرایش روابط، باورها، مجموعه ارندهد بر

 .رسانندمی انجام به دانشگاه هایفعالیت کیفیت تضمین و بهبود دانشگاه برای کارکنان سایر و مدیریت

نها به های یاد شده در کشورهای مختلف متفاوت بوده، اما میزان آ هر چند کمیت و کیفیت کوشش

المللی در دهه اخیر افزایش یافته است. در این مقاله، هدف آن  طور چشمگیری در سطح ملی و بین

است که به مقوله فرهنگ کیفیت و نقش آن در کیفیت بخشی و دستیابی به اهداف دانشگاهی پرداخته 

 شود. سعی شده است با ارائه مدل هدف یاد شده تحقق یابد
 

 فرهنگ کیفیت، کیفیت آموزش عالی : کیفیت،کلیدی واژه های
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 . مقدمه 4

 آموزش و بهداشت و تولید، خدمات، ها مثل صنعت ودر حال حاضر بهبود کیفیت در همه زمینه

ای که در شود. اقدامات فزایندهمی بها یک ضرورت محسوکلیه سازماننیز  و ، آموزش عالیپرورش

توجه جدی نسبت به مسأله  بتکار عمل مدیران،ا های فعال تدریس،سطح جهانی نظیر توجه به روش

های بارز توجه به توان از نشانهبازخورد که در سطح آموزش انجام گرفته است را می ارزشیابی و

  [.1در آموزش عالی دانست ]کیفیت 

عالی بخش مهم و حائز اهمیتی است که دارای حوزه اثرگذاری بسیار وسیعی در دیگر نهادها و آموزش

ی اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی جامعه است. نظام آموزش عالی در همه جوامع از یک هابخش

سازد و از طرف دیگر ها آماده میطرف با تربیت تخصصی افراد، مدیران و رهبران جامعه را در همه بخش

-قش آموزشن گردد.ها، نبوغ و پتانسیل فکری انسان سبب توسعه مرزهای دانش بشری میبا رشد توانایی

عالی در رشد و هدایت جامعه با سه کارکرد اساسی آموزش، پژوهش و خدمات تخصصی در جامعه 

تعریف شده است و کیفیت کارکردهای اساسی نظام آموزش عالی بر میزان توسعه یافتگی جامعه اثرگذار 

 خواهد بود. 

ست. یکی از دالیلی که های مختلفی ارائه شده انظریه تعاریف و عالیدرباره کیفیت در آموزش 

ست که مؤسسات آموزش عالی ا این ،تعریف واحدی در مورد کیفیت در آموزش عالی وجود ندارد

تعریف  و استهای مختلف  رسالت و اههای مختلف بسته به شرایط موجود دارای هدفدر مکان

آموزش عالی به  باشد. در واقع تعریف کیفیت درمی و فرهنگ موجود کیفیت آموزش وابسته به زمینه

کنند که کیفیت آموزشی نسبتاً یک تام اظهار می یک فعالیت چالش برانگیز تبدیل شده است. چنج و

 . [9است ]پاندر نیز استدالل می کند که واژه کیفیت آموزشی مبهم  و[ 2] قابل بحث است مفهوم مبهم و

از نظر مدیران آموزشی، های مختلف تعریف متفاوتی از کیفیت آموزشی دارند. متخصصان رشته

اقتصاددانان کیفیت آموزشی را از نقطه نظر  .«برنامه است یادگیری تحقیق محتوی و»کیفیت آموزشی 

معتقدند کیفیت هنگامی از سطح باالیی برخوردار است که  کنند وکارایی اقتصادی مطرح می بازدهی و

ازهای اقتصادی جامعه به نیروی انسانی را نی التحصیالن مراکز آموزشی عالی جذب بازار کار شده وفارغ

اساس انتظاراتی که خود از مراکز  سیاسی جامعه نیز این مسأله را بر رهبران عقیدتی و برآورده سازند.

 [.4] آموزشی دارند مطرح می کنند

 گرین کیفیت را از دید متخصصان آموزش عالی به عنوان یک مفهوم نسبی تلقی کرده است و هاروی و

-ن به کار می رود یک امر موقعیتی میآشرایطی که در  اساس استفاده کننده واژه و یند کیفیت برگومی
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های مختلف . در واقع یک فرد ممکن است در زماناستبه معنای چیز متفاوت برای افراد مختلف  باشد و

جدید به مسئله  رویکردهای این مسأله ناشی از ماهیت کیفیت است. تصورات متفاوتی از آن داشته باشد و

 [.4کیفیت، بر مفهوم فرهنگ و نقش آن تأکید ویژه دارند ]

 درونی کیفیت فرهنگ با رابطه در کیفیت به مفهوم که است آن مقاله این اصلی هدف از این رو،

 نیز و کیفیت، فرهنگ پرداختن به های مختلفهمچنین به ارائه روش. عالی بپردازد آموزش مؤسسات

  .شوددرونی پرداخته می کیفیت تضمین قابل آن باتناسب و روابط مت

 

 . از مفهوم کیفیت به فرهنگ کیفیت3

ایجاد فرهنگ کیفیت در مؤسسات آموزش عالی به معنای توافق بر تعریفی مشترکی از کیفیت است. با 

 گاهدید از مختلف [. اول از همه، این اصطالح، موضوعی با تفاسیر4این وجود، این مفهوم، نسبی است ]

 غیره(های ارزیابی کیفیت و سازمان کارکنان دانشگاه، و اعضای هیئت علمی دانشجویان،) کاربران

 از ناشی کیفیت برای چه کسی، سئواالتی هستند که و چه کسی به کیفیت چه چیزی، است. کیفیت

به دلیل  مفهوم ماهیت این، بر عالوه. باشدمی کیفیت تضمین فرآیندهای در مختلف نفعانذی دخالت

ها و زمینه فرآیندها به بسته و توافقی است بلکه مطلق نیست کیفیت .است پیچیده ویژگی نسیبی کیفیت،

 اروپا، دانشگاهی انجمن تعریف در نفعان است. حتیذی مفهوم از کیفیت بیش رو، این از. نسبی است

 این در عالی وزشآم تنوع .است کیفیت فرهنگ پروژه اجرای در اساسی اصل عالی، آموزش تنوع

 .[6] و حقوقی داللت دارد قانونی هایچارچوب نیز و مأموریت سازمانی، هایشاخص تنوع مورد، بر

 ملی هایزمینه و عالی آموزش بسته به تعداد مؤسسات که ای استزمینه پدیده یک بنابراین، کیفیت

 .تواند متفاوت باشدمی

عالی را  آموزش موسسات اعضای همه جمعی لیتمسئو و مشترک هایارزش کیفیت، فرهنگ مفهوم

رفتارهای  و هانگرش ها،ارزش طریق از است که باال به پایین رویکردی از بر بنابراین. کندتوصیف می

 فرهنگ کیفیت، فرهنگ اروپا، دانشگاهی انجمن از منظر. [7] است شده مؤسسات دانشگاهی ساخته

 :است متمایز سطح دو در رسازوکارهای بهبود مستم با درونی سازمانی

اعضا  هماهنگی و کیفیت بهبود منظور به مدیریتی و ساختاری عنصر یک -ای(سطح نهادی )مؤسسه -1

 .بهبود مستمر دارد فرایند یک عنوان به کیفیت به اشاره که

 نسبت تعهد و انتظارات مشترک باورها و ها،ارزش روانی و فرهنگی سطح -سطح فردی )کارکنان( -2

 تحولی دارد. فرایند یک عنوان به کیفیت به مورد اشاره این. است افراد میان در کیفیت فرهنگ به
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کیفیت به عنوان بهبود بر جستجوی مداوم برای بهبود و ارتقای همیشگی تمرکز دارد. این مسئولیت 

نی است اولیه مؤسسات آموزش عالی به منظور بیشینه سازی استفاده استقالل و آزادی نهادی و سازما

 رخ مطالعه برنامه یک یا مؤسسه یک کیفیت بهبود برای ساختاری اصالحی اقدامات طریق از [. ارتقا8]

 و مأموریت با مطابق درونی کیفیت فرهنگ در کیفیت را ارتقای سازوکارهای هادانشگاه. دهدمی

 .[3] دهنداهداف سازمانی خود توسعه می

 از باالیی درجه به نیاز مؤثر، درونی کیفیت فرهنگ اروپا، شگاهدان انجمن کیفیت فرهنگ پروژه بر اساس

 مدیریتی، و مستقل سازمانی گیریتصمیم برای دانشگاه، بر حقوق مؤسسه استقالل. سازمانی دارد استقالل

 همچنین و دانشجو، پذیرش سازوکار و پرسنل استخدام سازماندهی بودجه، مدیریت گذاری،اولویت

 ریزیبرنامه برای فرصتی به مؤسسات استقالل،. داللت دارد آموزشی ایمحتو و اشکال طراحی

 فرهنگ. [12] دهد قابل قبول می به روشی کیفیت پایش هایفعالیت در راستای بلندمدت استراتژیک و

 پایش از کنترلی و مکانیکی هایجنبه جای به به بهبود مستمر نتیجه در و است بوروکراتیک کمتر کیفیت

 .دهدر اهمیت میکیفیت بیشت

مناسب و  عمومی بودجه را با هادانشگاه شفافیت،. است شفافیت درونی، کیفیت فرهنگ از دوم ویژگی

 سازمانی سطوح در فعالیت از فرهنگ یک منزله به این. دهدثبات در یک محیط قانونی به هم پیوند می

. کنددچار استحاله می رونی رابی پاسخگویی معنای درونی، کیفیت فرهنگ شفافیت. است ایبرنامه و

 این. درونی است کیفیت فرآیندهای ارزیابی بیرونی، به معنای ناخواسته و سرزده نیست بلکه تضمین

 ایده .[6کند ]می حمایت پذیری و پاسخگوییمسئولیت بیشتر، سازمانی از اثربخشی سرزده غیر رویکرد

 دانشگاه بودجه سطح و نهادی استقالل مند،نظام کیفیت فرهنگ بین مستقیمی ارتباط که در آن مشابهی

 .[12مرتبط است ] 132گالسکو اعالمیه وجود دارد، با

کیفیت به عنوان تحول، فرایندی است که طی آن افراد )دانشجویان، کارکنان اداری و اعضای هیأت 

ای دارد. افزودهدهند و این امر، برای دانشجویان ارزش های خود را تغییر می علمی( ادراکات و دیدگاه

دهد که طبق آن میزانی است که آموزش، تجربیات ارزش افزوده در این معنا، مقدار کیفیتی را نشان می

[ و 4بخشد ]های دانشجویان را بهبود و ارتقا میها و نگرشآموزشی )تجارب یادگیری(، دانش، مهارت

ها در این مورد [. نقش دانشگاه11آورد ]ار میالعمر، فکور و انتقادی بها را به عنوان فراگیرانی مادامآن

بخشی به مشارکت فعال فراگیران در فرایند یادگیری به منظور ایجاد افرادی است که مسئول اطمینان

                                                 

132. Glasgow Declaration  
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[. در این معنا، فراگیران در رأس 12های خود باشند، و نتایج یادگیری خود را ارزیابی کنند ]فعالیت

 ها و ...( قرار دارند.سازوکارهای بازخوردی، پرسشنامهفرایندهای یادگیری و ارزیابی )

 ایجاد ظرفیت در به قرار دادن یادگیرنده در مرکز، نیازمند سازوکارهای توانمندی است. توانمندسازی

 افراد مشارکت به عبارتی، این عمل به معنای .باشدمی خود اثرگذاشتن بر تحول جهت کنندگان شرکت

 فرایند مالک انتخاب و مسئول فراگیران، نتیجه، در ایجاد تحول است. و گیریتصمیم فرایند در

 افزایش توانمندسازی، خود تحول، فراگیران را به سمت .یادگیری خود هستند حالت نیز و یادگیری

 بر تمایل داللت توانمندسازی رو، این از. دهدانتقادی سوق می و تفکر نفس، به اعتماد آگاهی،

 .[4] دانشجویان دارد جمله از پردازندگان، و کنندگان تأمین مشتریان، به نسبت مسئولیت پذیری

نوع  دو هر به عالی آموزش مؤسسات در درونی کیفیت فرهنگ از مدل یک برای ایجاد است ممکن

این مدل به خودی خود، بیانگر فرایند  (.1 شکل) کیفیت نیاز باشد فرهنگ از ویژگی تحول و افزایش

 پردازد. ت است و کمتر به ورودی و خروجی میمداوم توسعه کیفی

 

 

 

 

 . ساز و کار فرهنگ کیفیت درونی1شکل 
 

نفعان برای رسیدن به اهداف گیری شود که فرهنگ کیفیت، ترویج تعامل ذیممکن است چنین نتیجه

که فرایند دهد کیفیت و اطمینان از رویکرد پایین به باال برای دستیابی به کیفیت است. این الگو، نشان می

 تقاللسا از مؤسسات است که ناشی در برای ایجاد بهبود کیفیت مهمی مدیریتی باال به پایین، عناصر

 هاارزش انداز،چشم ایجاد برای مدیریتی پایین به باال اقدامات .باشدمی شفافیت و اثربخشی، به نیاز نهادی،

در  کارکنان و دانشجویان به قدرت تفویض و افزوده ارزش تغییر، شروع مشترک برای راهبردهای و

 و هاارزش از طریق مدیریتی فرآیندهای حال، این با. دارای اهمیت هستند راستای خودتوانمندسازی

 توانمندسازی و مشارکت اساس بر نفعانذی میان در درونی کیفیت فرهنگ مورد در های مشترکنگرش

شده و دموکراسی سازمانی با  درونی فیت،کی فرهنگ شودمی باعث این روند. شودها کامل میآن

 مرحله هستند، رخ دهد.  هر کیفیت که مسئول نفعانذی تمامی مشارکت

 فرهنگ رویکرد
 کیفیت

کیفیت به عنوان 

 تحول:

 -سطح فردی
دانشجو، 

کارکنان اداری، 
اعضای هیئت 

علمی، ارزش 
افزوده، 

 توانمندسازی

کیفیت به عنوان 

 بهبود:

برنامه 
دانشگاهی/نهاد

 ی: 
 استقالل -

 شفافیت -
 اثربخشی -
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-ای را مورد بررسی قرار میای و مؤسسهبخش بعدی مقاله، دو رویکرد بهبود کیفیت در دو سطح برنامه

 سطح در کیفیت رتقایا :2 و پایش سازمانی بهبود محور -: بهبود به سبک اسکاتلندی1دهد: سطح 

 .تعدیلی رویکرد: برنامه
 

 vپایش سازمانی بهبود محو -. رویکرد اسکاتلندی2

پایش سازمانی بهبود محور نشان دهنده راهبرد بهبود کیفیت جدیدی در مؤسسات آموزش عالی کشور 

ها و مؤسسات اسکاتلند است که توسط آژانس تضمین کیفیت آموزش عالی با مشارکت دانشگاه

طراحی شده است. این رویکرد کامالً  وزش عالی اسکاتلند و شورای بودجه آموزش عالی اسکاتلندآم

 [.19در راستای استانداردهای تضمین کیفیت آموزش عالی اروپاست ]

های ت گرفته است. مؤسسات آموزش عالی به عنوان بدنهئاین رویکرد جدید از ایده فرایند بولونیا نش

 متعهد مستمر کیفیت بهبود به هاآن است ر کیفیت مؤسسه، مسئول هستند. قرارمستقل برای استمرار ب

آموزشی نشان  کیفیت و ماهیت مورد در عمومی اطالعات به دسترسی را از طریق شفافیت و شوند

 مستمر بهبود فرهنگ ترویج درونی، کیفیت طراحی در دانشگاه استقالل به دادن از هدف. دهند

 فراگیران، نیازهای پاسخگوی که است دسترس قابل و پذیرانعطاف عالی وزشآم یک ایجاد و کیفیت؛

 ظرفیت به برای دستیابی عالی آموزش در دانشجویان مشارکت همچنین، مشوق. باشد جامعه و کار بازار

 .[14است ] تدریس و یادگیری منابع تناسب و خود، کامل یادگیری

 به استراتژی به توجه با کیفیت. است دانشجو ادگیریی تجربه کیفیت، بهبود چارچوب اصلی بنای سنگ

 رو، این از .[14است ] شده تعریف یادگیری تجربه اثربخشی برای مستمر بهبود ارادی گام" عنوان

 برنامه سطح در کیفیت برای حفظ مؤسسه درونی سیستم توانایی معنای به آموز دانش یادگیری اثربخشی

 شده ریزی برنامه برای بهبود مستقیم و استراتژیک عنصر یک ،نهادی سطح در تأمل .سازمان است و

 یادگیری برای منابع از بهینه استفاده بلکه به معنای نیست، منابع حجم افزایش دال بر لزوماً بهبود .است

 .است ارزیابی و اجرا ریزی،برنامه مداوم مشتمل بر تفکر، فرایند یک این. دانشجو است بهتر

 ت شامل چهار عنصر بهم وابسته است:چارچوب بهبود کیفی

 ویژگی و ملموس مراحل. عالی آموزش مؤسسات در موضوعی سطح در جامع درونی پایش سیستم 

 .است فردی نهادهای گیریتصمیم سازوکارهای به متعلق درونی بررسی

 شودمؤسسه ارائه می گیرد و توسطقرار می عموم دسترس در که معتبر و کامل دقیق، اطالعات. 
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 شامل فرایند این(. درونی و بیرونی کیفیت فرآیندهای) کیفیت مدیریت در دانشجویان مشارکت 

 دانشجویی نمایندگان دانشجویان، نمایندگان از توسعه و آموزش پایش، تیم در دانشجویان مشارکت

 .شودمی دانشجویان تجارب ها ازاجرای پیمایش همچنین و نهاد در سطوح تمام در مندنظام

 و کیفیت بهبود هایاستراتژی از مؤسسات ساالنه بررسی و ارزیابی -کت در بهبود کیفیتمشار 

 شود.که توسط دانشگاه انتخاب می خاص زمینه دو در ایتوسعه هایفعالیت

 افزایش برای مؤسسات استراتژیک مدیریت بر اول درجه در بیرونی فرایند پایش -مؤسسه فرایند پایش 

 .تاس متمرکز کیفیت مستمر

(. مشارکت در بهبود کیفیت شامل موضوعات برجسته 2تمامی این پنج مرحله به هم وابسته است )شکل 

دو نوع  هر این، بر عالوه. است نهادی فرآیندهای پایش نیز و موضوعی سطح در درونی و مهم در پایش

 هر دانشجویان در تمشارک. کنندهای بهبود کیفیت تبعیت میزمینه پیگیر مبتنی بر استراتژی پایش، از

 .است نفعان و جامعه مهممربوط به ذی پایش  فرایند از سطح دو

کیفیت مناسب را  که کندمی اطمینان پیدا مؤسسه یک چگونه معنی آن است که به راهبرد بهبود محور

 دانشجویان، یادگیری اثربخشی ارتقای جهت بهبود به معنای بهبود مدیریت در مورد، این در. دارد

-منابع می از موثر استفاده بهترین عمل و برای مرجع نقاط ایجاد جاری، هاییادگیری از فعالیت ناییتوا

 پایش  های متمایزی برای مدیریت استراتژیک فرآیندهایبهبود دارای ویژگی هایاستراتژی .باشد

 در. ستا واقعی مؤسسات زمینه در خاص یادگیری تجارب افزایش ای و مشارکت دردرونی و مؤسسه

 نهادی استقالل در درونی کیفیت از اطمینان برای سازمانی هایبرنامه تعریف در هادانشگاه مورد، این

 .هستند خود، آزاد

دانشجویان  به شده محول ها و وظایفنقش دانشجویان، یادگیری تجارب اثرگذاری بر برای اصلی ابزار

 خود پیشرفت و یادگیری برای مشترک سئولیتم با هادانشگاه فعال شرکای است که بر این اساس به

احساس مالکیت دانشجو  دانشجو، مشارکت ند از ترین عوامل عبارتبدین منظور، مهم. شوندتبدیل می

 .یادگیری تجربه بهبود و پایش نیز و خود، یادگیری نسبت به فرایند

 

 

 

 

 

 پایش سازمانی بهبود محور در آموزش عالی -2شکل 

 مشارکت بهبود کیفیت

 فرایند  پایش سازمانی

 مومیاطالعات ع مشارکت دانشجو

 پایش درونی 
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 ایبهبود کیفیت در سطح برنامه -لی. رویکرد تعدی2

از درون  2222ساختارهای آموزشی تعدیلی در پروژه اروپا در رأس فرایند بولونیا قرار دارد و از سال 

مقایسه، شفاف و سازگار در ی قابل برای ترویج سیستم آموزشها آغاز شد تا چارچوبی دانشگاه

یک  این اقدام، ایجاد اساسی تند فراهم آورد. هدفهس تطبیق با فرآیند بولونیای که خواستار کشورهای

ای های حرفهشاخصنتایج یادگیری،  و ، سطحجوها بر اساس حجم کار دانشزبان مشترک میان دانشگاه

ساختارهای آموزشی و محتوای  و نیزبه عنوان یک کل، ی ، با تمرکز بر روی سیستم آموزشو شایستگی

 .[14] کندترویج می در آموزش عالی منطقه اروپا سرمایهوان یک عنتنوع را به . همچنین است مطالعات

آموزش برای ساخت هسته اصلی به عنوان را ( درونی و بیرونیکیفیت آموزش عالی ) ی،پروژه تعدیل

 یتعریف و از طرفی، سازدرا روشن می مفهوم کیفیت ابهام پروژه از طرفیداند. این می عالی اروپا

کند و آموزش را مشخص میبه موجب آن هدف از کیفیت در آموزش عالی  هدهد کآمد ارائه میکار

در پروژه تعدیل، افزایش کیفیت به معنی تالش مداوم به [. 14کند ]بخشد و تضمین میعالی را ارتقا می

. اصل دیگر این است که کیفیت باید یک فرایند اجراستسازی و بهبود کیفیت طراحی برنامه، پیاده

 هامتفاوت باشد. مسئولیت اصلی برای تضمین کیفیت در دانشگاه عامالنها و استراتژی از ترفراگیر

 ،اهداف اصلی در پروژه تعدیل ( نهفته است.نفعانکارکنان و اعضای هیأت علمی، دانشجویان و ذی)

 ایدر سطح بین المللی با تمرکز بر طراحی و ارائه برنامهو توسعه فرهنگ کیفیت در آموزش عالی 

درجه علمی مناسب برای زندگی  تدارکهمچنین  برای مناطق مختلف است. بندی شدهرجهد

درک ابزار و  ایجاداین پروژه مربوط است به  به عبارتی)شهروندی( و کار )اشتغال ( در اروپا است. 

تر در زمینه گستردهو مطالعه تحت مشترک، از روند تضمین کیفیت در سطح برنامه و اعتماد متقابل 

 روپا.ا

تناسب " و "131هدف برای تناسب"کیفیت در سطح برنامه به معنای انسجام بین در رویکرد تعدیلی، 

برنامه به معنی انسجام استراتژی دانشگاهی به  و اجرای . به عبارت دیگر، کیفیت در طراحی"132هدف

جویان، دانش انتظارات برآوردنبرنامه و مناسب بودن اهداف برنامه برای  مشخصدستیابی اهداف  سوی

تحقیق و  این اهداف به)اهداف چه هستند، چگونه کار  باشدنفعان میذی و علمیاعضای هیأت 

در این رویکرد، در مراحل طراحی اصول زیر  (.کندارتباط پیدا می استانداردهای دانشگاهی و بازار کار

 باید مد نظر قرار گیرد:

                                                 

131. fitness for purpose 

132. fitness of purpose 
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 امکانات نیز و حمایت کارکنان، و کیفی نشگاهدا به معنای دسترسی الزم، منابع بودن دسترس در 

 .هاآن بهبود و دائمی نظارت با پژوهش و آموزش برای مناسب

 و کارفرمایان دانشگاهی، جامعه جمله از نفعانذی با مشاوره طریق از مطالعه برنامه یک ایجاد به نیاز 

 نیز و زمینه خاص یک در المللیبین مراجع ایجاد برای متعددی های پرسشنامه. ایحرفه نهادهای

 شود.می مطالعاتی استفاده هایبرنامه توسعه برای دانشگاهی مرجع نقاط

 نتایج. را تشریح و توصیف کنند برنامه اهداف با مناسب باید شرایط الزم مرتبط هایپروفایل 

 ندبدان باید دانشجویان که و آنچه های عامشایستگی یک موضوع مشخص یا در مورد نظر یادگیری

 .انجام آن باشند را تعیین کند برنامه قادر به اتمام از پس و

 باشد مستقل مروج یادگیری و یادگیرندگان ها بایدمهارت و دانش دانشگاهی شامل محتوای. 

 مطالعاتی برنامه هر. کیفیت است بهبود سازوکارهای نیازمند کل، یک عنوان به درسی برنامه اجرای 

پیشرفت  نرخ کار و بازار دانشجویان در بی است که طی آن پیشرفتارزشیا طرح یک برای موضوعی

 اساس بر هانگریهای بازخوردی و پیشو حلقه مختلف، هایپرسشنامه شود.تحصیلی مالحظه می

 .کنندعلمی عمل می هیات و التحصیالنفارغ دانشجویان، نمایندگان دانشجویان، مشارکت

 و غلبه منظور به برنامه سطح در کیفیت افزایش برای یاصول( 9شکل ) پویا کیفیت توسعه چرخه

 کند.ارائه می درسی و اجرای برنامه طراحی به مربوط کمبودهای بهبود

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . چرخه توسعه کیفیت پویا9شکل 

 

 انتخاب رویکردهای تدریس و یادگیری انتخاب نوع ارزشیابی

ارزیابی و بهبود )بر مبنای 

 هانگریبازخوردها و پیش

های درسی: تولید برنامه

 محتوا و ساختار

 نمایش منابع پروفایل تعریف درجه

طراحی برنامه: تعریف نتایج 

 هاگییادگیری/شایست

بهبود کیفیت 

 برنامه
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 درون آن، کیفیت هایشاخص نتیجه، در. دارد را خاص خود هویت مدل، این اساس بر برنامه هر

 ایدوره کیفیت تضمین مکانیسم. کیفیت بهبود هایبرنامه انسجام بودن و فرد به رمنحص به پاسخی است

 حال در و دائم رسانی روز به به نیاز بلکه نیست، برنامه کافی یک کیفیت سطح حفظ و اجرا برای

 .دارد آموزشی نتایج و فرآیندها برنامه، اجرای برای امکانات و وسایل از توسعه

 

 تجوی فرهنگدر جس -. خلق فرهنگ5

درونی را  کیفیت فرهنگ ها، ایجاد شرایطی است کهچالش از برای یک دانشگاه مدرن در اروپا، یکی

  و ارزیابی هایرویه طریق از کیفیت فرآیندی نیست که دیدگاه، این در .[16] ترویج کند و تقویت

 نهادی جامعه ذاشته شده دربه اشتراک گ های شیوه و هاارزش از ایمجموعه بلکه به انجام برسد، پایش

 با منطقاً باید درونی کیفیت فرهنگ .است( برنامه یا موضوع بخش، مؤسسه،) مختلف سطوح در

 مستلزم امر این. سازمانی برای دستیابی به اهداف اصلی مؤسسه در ارتباط باشد ریزیبرنامه فرآیندهای

 ایچرخه کیفیت سیستم این. مدت است زدرا استراتژیک ریزیبرنامه و گیریتصمیم در نهادی استقالل

 رسالت به تعهد خارجی، و داخلی ذینفعان با همکاری منابع، از موثر استفاده) کیفیت از بهبود مستمر

 .[6کند ]می ایجاد استراتژی( و دانشگاه

بیرونی  سازوکارهای کیفیت را به( اثربخشی و شفافیت استقالل،) درونی کیفیت فرهنگ رویکرد بهبود

درونی عمل  کیفیت توسعه برای منبعی عنوان به گرانتیجه و بیرونی ممیزی مفهوم، این در. دهدوند میپی

 سازی یکپارچه به ایچرخه فرآیندهای عنوان به کیفیت به جامع رویکردی به منجر این کند.می

اهداف  غایی، اهداف این امر، شامل. شوداداری می و دانشکده سطوح دانشگاه، در ریزیبرنامه فرهنگ

درونی و  کیفیت بنابراین باید فرآیندهای. سازمانی است هایاستراتژی و عملکرد هایشاخص عینی،

 دانشگاه یک در اگرچه حال، این با .باشد داشته پیوند پاسخگویی و درونی کیفیت بیرونی با فرهنگ

علمی،  عضای هیأتا دانشگاه، مدیریت مانند مختلف های گروه بین کیفیت فرهنگ مفاهیم خاص،

 در کیفیت فرهنگ این، بر عالوه. است متفاوت دانشجویی هایتشکل و دانشجویان اداری، کارکنان

 دیدگاه، این در. است متفاوت دانشگاه نیز هایبرنامه و علمی مختلف هایرشته مانند هاگروه زیر سطح

شی به کیفیت دانشگاهی نقش به عنوان مقامی است که به صورت مشروع در معنابخ دانشگاه مدیریت

 و باید پذیرفت را آن هایارزش شود، نهادینه موسسه یک در کیفیت فرهنگ اگر بنابراین،. مهمی دارد

 شود گذاشته اشتراک ذینفعان به میان در
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 از تنها اجرا تواننمی را کیفیت فرهنگ بیرونی است زیرا و داخلی ذینفعان دخالت مستلزم رویکرد این

وجود  به سوی کیفیت فرهنگ تغییر فرآیند شروع برای قوی رهبری اگر حتی یین اجرا کرد،پا به باال

 و سازمان اعضای همه مشارکت طریق از تواندمی تنها کیفیت سازیپیاده استراتژی بنابراین، .داشته باشد

 شود طراحی دمتعد ابعاد با باید کیفیت فرهنگ. پذیر شودامکان هاآن میان در کیفیت آگاهی ترویج با

 توانمی را کیفیت متفاوت درک ترتیب، این به. های آن بومی شودبخش زیر و نهادی محیط هر در و

 پایین به باال کیفیت رویکرد که دارد واقعیت این به اشاره خاص زمینه .کرد تعبیه خاص زمینه یک در

 سطح هر در کیفیت رهنگف حفظ به قادر است( استوار استراتژیک مدیریت )که بر سازمانی سطح در

به . المللی داردبین یا موضوعی محلی، سطح در اهداف خود را و هاویژگی برنامه هر .[14] برنامه نیست

 . دارد را خود فرهنگ و هویت دانشگاهی واحد یک در برنامه هر عبارتی،

-دستورالعمل و ردهااستاندا اصول، مبتنی بر( اسکاتلندی و تعدیلی) مقاله این در بحث مورد رویکرد دو

 در فرهنگ یک برای جستجو که دهندمی نشان رویکرد های انجمن آموزش عالی اروپا هستند. دو

تأکید و تمرکز بر  جای به دو، هر. است فعال عالی، فرآیندی آموزش کیفیت تضمین فرآیندهای

درونی  یتکیف و دل ساختار در مداوم فرایند یک کیفیت آن در که کیفیت تضمین سازوکارهای

 .دانشگاه است بر بهبود کیفیت تأکید دارند هر فرهنگ

 

 گیری. نتیجه6

 دو در دانشگاهی هاینظام روی پیش های اصلیچالش از یکی به آن و تضمین بهبود ، کیفیت موضوع

 مطابقت میزان و خود موجود دانشگاهی وضعیت هاینظام که رودمی انتظار. است شده اخیر تبدیل دهه

 داده تشخیص هارا مطابقت دهند، عدم قرار توجه مورد را )استانداردها( و مطلوب وضعیت اهداف با آن

 مطلوبیت درباره به قضاوت مستمر طور به بایستی دانشگاهی نظام کنند. جوییچاره آن رفع و برای

 شی وآموزشی، پژوهر )خود پرداخته و حاصل آن جهت بهبود اموو برونداد  فرایند داد،درون عوامل

 . ( به جامعه مورد استفاده تصمیم گیرندگان قرار گیردیعرضه خدمات تخصص

دهد. اما بخشی دیگر مربوط به بخش مهمی از این فرایند را کنترل، ارزیابی و تضمین کیفیت تشکیل می

 نهادی، کیفیت شامل استقالل فرهنگ در مشترک هایهاست. ارزشوجود فرهنگ کیفیت در دانشگاه

 کیفیت فرهنگ توسعه مانع مقررات سفت و سخت، و بوروکراسی. باشدپذیری میانعطاف و شفافیت

 سطح باالی در استراتژیک رهبری انداز روشن و نیازمند چشم کیفیت فرهنگ. [6] شوددرونی می

 رویکرد مطرح شده در دو .مختلف است توسط ذینفعان و سطوح پایین از پذیرفته شده دانشگاه،
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 کیفیت فرهنگ آن در تفکر بهبود محور را مد نظر دارد که به کیفیت تضمین بر تفکر از تغییر کیفیت،

 کامل آگاهی کیفیت، فرهنگ. کندمی فراهم عادی روند یک عنوان را به کیفیت در مستمر مشارکت

بیرونی فراهم  هایپایش بینیپیش برای مؤسسات سازیآماده سازی وپیاده و کیفیت طراحی اهمیت از

 کیفیت، فرهنگ مرکز دیگر، عبارت به. کندفرهنگ دانشجومحوری را ترویج می این فرایند،. آوردمی

 .شوندتفکر خودمختاری در یادگیری می به تشویق مشارکت دارند، ارزیابی در که دانشجویانی هستند

-شتراکا و علمی هایشبکه لحاظ باالیی از پتانسیل دارای کیفیت فرهنگ مدت، بلند اندازچشم در

 .گرایی استرقابت بهبود کیفیت و حفظ و ایجاد به کارهاست و نیز قادر بهترین گذاری
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 چکیده

باشد،  داشته فراگیر رشد روند در بسیاری تأثیر می تواند که آموزشی نظام هر اصلی هایمشخصه از

 از حاکی خود این که گیردمی فرا را آموزشی محیط و اکولوژی تدریس، روش .است «تدریس روش»

 اگر و است افراد آموزش و تربیت ایبر محلی دانشگاه. تدریس است ماهیت و مفهوم بودن گسترده

دانشجو  174 تحقیق این در. شد خواهد به طبع اصالح نیز جامعه یابد بهبود در دانشگاه آموزش کیفیت

 هایی پرسش کدام هر از داشتند. دانشگاه فرهنگیان )پردیس فاطمه الزهرا تبریز( شرکت از استاد 94 و

 معیارهای شناسی،آسیب :دارد تأکید جنبه سه روی بر تحقیق هدف. آمد عمل به مصاحبه قالب در

کیفیت »مثل:  مواردی شناسی،آسیب قسمت در. دانشگاه در تدریس برتر الگوی ارائه و تشخیص

 قرار بحث و توجه مورد «دانشجو مدیریت»و  «ارزشیابی» ،«استاد تخصص»، «درسی منابع»، «تدریس

، «تخصص»، «آموزشی بازدهی»، «کیفیت آموزش»، «دانشجو مدیریت»اساتید،  و دانشجویان. گرفت

 ذکر مؤثر تدریس تشخیص معیارهای تریناصلى ترتیب به را « آموزشی هایسیاست» و« شخصیت»

-پژوهش بر آن در که است شده برتر بیان تدریس الگوی دهندۀ تشکیل عناصر انتها، در. کردند

 به تواندمى است. نتایج این تحقیق شده یدتأک دیگر عوامل و ساالری شایسته مسئله، حل هنر محوری،

 .بخشند بهبود را دانشگاه آموزشی نظام بتوانند تا کند کمک تحصیلی ریزانبرنامه و اساتید

 .تدریس کیفیت تدریس، الگوی مؤثر، تدریس معیارهای تدریس، شناسیآسیب:کلیدی هایواژه
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 مقدمه -4

 در انسان ذهن که کندمی بیان او است.  کرده ذکر فعالیتی هر تپندۀ قلب را «یادگیری»کنفوسیوس 

 دارند آن دهیشکل در زیادی تأثیر تجارب و محیط که است سفیدی لوح مانند تولد بدو

دارد.  افراد زندگی در مهمی نقش است، از آن جزئی آموزش که محیط، این، (. بنابر1337)هوآنگ،

 ( 1339کند: )داوسون،می بیان اینگونه ایادگیری ر اهمیت  «ادبی کتاب گلچین در »کنفوسیوس

 به زیادی اندازۀ تا پرورش و آموزش سیستم در امر این اینکه و یادگیری اهمیت گرفتن نظر در با

 .برد پی بیشتر معلمی حرفۀ و تدریس مهم جایگاه و نقش به میتوان شده است، گذاشته معلم عهدۀ

 حال عین در که است هاناشناخته و هاالشبا چ آمیخته سطوح تمام در معلمی حرفۀ شک، بدون

 باشد داشته آموزش وجود که آنجایی تا و گیردمی بر در را اهداف به دستیابی و لذت پیشرفت،

 طریق از بیشتر دانشگاه اساتید طبع،(. به2227 )براون، دارد وجود دادن جواب برای هاییسؤال همیشه

 البته که شوندمی تعریف و گیرندمی قرار سنجش دمور دهندمی ارائه کالس در که روش تدریسی

 مسلم است. قدر شده اشاره آن به نوشتار این در که شودمی های مختلفیجنبه شامل تدریس روش

 «فرهنگی هایسرمایه» و «اجتماعی هایسرمایه» از برخوردار ایمنطقه در که تدریسی روش که آن

 چه اینکه از نظر صرف. بود خواهد محروم ایمنطقه در تدریس روش با متفاوت(. 1386، بردیو)است

 است آموزش اکولوژی گرفتن نظر در به ملزم دانشجو یادگیری است، شده اتخاذ تدریسی روش

 برد پی مؤثر تدریس به توانمی که دیگر هایروش ، از( 1386زاوریک،) و(1337 بردن، و ویلیامز)

 آن و کرد شناسایی را شایسته مدرسان تدریس روش رد شده گرفته به کار راهبردهای که است این

 (1384)بلوم، قرار داد. دیگر مدرسان اختیار در تدریس اصول قالب در را

 قرار جهان بزرگ متفکران و فیلسوفان از بسیاری توجه مورد تاریخ طول در آموزش و تدریس

 و باشد« پرسش»مبنای  بر باید تدریس او نظر به .داشت تدریس از عقیدۀ خاصی سقراط است. گرفته

 حقیقت به خودش که شود تربیت باید طوری دانشجو بلکه نیست دانش دهندۀ منحصراً انتقال معلم

 خودش جهانبینی طریق کس از هر و است نسبی واقعیت از تصور بیان، دیگر (. به 2221 برسد)رو،

مهم  عوامل جستجوگر، و استداللگر ذهن تقویت سقراط، دیدگاه از .کندمی تعریف را واقعیت

 تربیت برای ایوسیله آموزش و است ذاتی افراد در دانش که کرد بیان هستند. افالطون آموزش

 (.2221گیرد)کوپر، قرار جامعه پذیرش مورد که است مطلوبی به وضعیت رسیدن منظور به انسان

 تنهایی به آموزش م،نظا این در که کرد بیان اجتماعی فرد توسعۀ را آموزش از هدف نیز کنفوسیوس

 آموزش قلمروی از خارج که هدفی به رسیدن برای است« ابزاری»بلکه  نیست هدف
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 زمانی و است پذیر امکان پنجگانه حواس طریق از یادگیری ارسطو، دیدگاه از (.2221باشد)شن،

 برسد حداقل به بیرونی جهان و فرد درون دنیای بین تضادهای که یابدبهبود می یادگیری

 نباید معلم که دارد می بیان و کند می تأکید عاطفی آموزش هایجنبه به غزالی (.  2221افین،)سر

 آموزشی محیط در «مشاوره گونه»فضایی است مطلوب بلکه ،گیرد دست در کالس در را قدرت

 (.2221)تویل، میکند اشاره تدریس طریق از انسانی ارزشهای انتقال به همچنین باشد. غزالی فرما حکم

 دیرباز از جهان بزرگ متکلمان و فیلسوفان اصلی هایدغدغه از تدریس است مشخص که همانطور

 در تدریس روش دیگر، در بعدی .است انکار قابل غیر افراد در تربیت آن تأثیر و بوده حال به تا

 حائز این روش در که آنچه (.1386 شود)زاوریک،می تعریف معلم شخصیت و فردی مهارت قالب

 روش هیچ بنابراین، برد.می کار به ویژه شرایط در معلم که باشدمی فردی هایمهارت است تاهمی

دست  به پیرامون محیط از که شناختی اساس بر معلم بلکه ندارد وجود شمولو جهان کلی تدریس

 کندمی و انتخاب هماهنگ را خود تدریس روش آوردمی

 تحقیق هدف -3

بر  مورد هر است ذکر شایان .دهیم قرار واکاوی مورد را ذیل موارد ات برآنیم کیفی مطالعۀ این در

 روش شناسیآسیب -1 :است شده بررسی اساتید و دانشجویان از آمده عمل به مصاحبات مبنای

 تدریس برتر الگوی کیفیت -9دانشگاه.  در مؤثر تدریس تشخیص معیارهای-2دانشگاه.  در تدریس

  دانشگاه در

 تحقیق روش -2

 هانمونه -2-4

دانشگاه  در مدرس 94 دانشجو و174 از تحقیق، اهداف برای مناسب توضیحات آوردندست  به برای

 آمد. عمل به مصاحبه فرهنگیان )پردیس فاطمه الزهرا تبریز(

 پژوهش انجام روش -2-4

لزهرا دانشگاه فرهنگیان )پردیس فاطمه ا انسانی علوم و ادبیات دانشکدۀ در کیفی شکل به تحقیق این

 در منظور بدین است. دانشگاه در تدریس جایگاه تحقیق بهبود این انجام از هدف شد. انجام تبریز(

 از دقیقه( 12 تا  7زمانی مشخص) رهدربا مصاحبه شکل به و شد مطرح سؤاالتی متفاوت حوزۀ سه

 هاشد)سؤال پرسیده ها همصاحب در که است هاییسؤال زیر موارد شد. پرسیده اساتید و دانشجویان

 است( یکسان اساتید دانشجویان و برای

 اساتید تدریس روش شناسیدارد؟)آسیب معایبی چه دانشگاه در تدریس روش شما نظر به 

 دانشگاه(
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 چیست؟ دانشگاه در مؤثر تدریس تشخیص معیارهای شما نظر به  

 است؟ الگویی چگونه تدریس برتر الگوی شما نظر به  

 تیمهای گرفت. سپس قرار واکاوی مورد و گردید ضبط دادند نکنندگاشرکت که توضیحاتی

 میتواند تمها این .گردید مقایسه یکدیگر با و شد استخراج اساتید و مصاحبات دانشجویان از مشترک

 باشد. مؤثر درسی ریزانو برنامه اساتید به مناسب تدریس الگوی ارائه در

 تحقیق نتایج -2

 او گذاریارزش در سزایی به تأثیر که باشد می تدریس روش مدرس هر مشخصۀ اولین شک، بدون

 توان می ولی کرد ارائه تواننمی مشخصی تعریف تدریس روش برای .دارد دانشجویان توسط

 با بتواند مدرس طریق این از تا کرد گیرند شناساییبرمی در را مؤثر تدریس اساس و پایه که عواملی

 داشته را ترین تدریسمناسب موجود، وسایل و اسباب و وزشیآم اهداف فراگیر، نیازهای به توجه

 هرچه پیشبرد در توانندمی آموزشی هایمحیط اصلی عضو دو عنوان به اساتید و دانشجویان .باشد

 اساتید و دانشجویان مصاحبات از شده استخراج نتایج ادامه، باشند. در سودمند تدریس بهترکیفیت

 .است شده بررسی و بحث

 اساتید و دانشجویان دیدگاه از تدریس روش شناسیسیبآ -2-4

 مشخص هایزیرمجموعه با مختلف گروه پنج در آمددست  به اساتید و دانشجویان از که اطالعاتی

 :گرفتند قرار

 
 اساتید و دانشجویان دیدگاه از مؤثر تدریس تشخیص معیارهای -2-3

 این به نوبت آمد،دست  به اساتید و یاندانشجو مصاحبات از که تدریس هایآسیب بررسی از پس

 در .گیردمی بر در را مفید تدریس اساتید، و دانشجویان نظر از معیارهایی که چه ببریم پی تا میرسد

 فراوانی و شودمی دیده اساتید و دانشجویان از نگاه مؤثر تدریس معیارهای ترین مهم (1) نمودار

 :است شده داده نشان نیز هریک
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 اساتید و دانشجویان دیدگاه از مؤثر تدریس تشخیص معیارهای فراوانی -(4) نمودار

 معنادار سطح (1) جدول .شد استفاده  (χ2)دو خی فرمول از هافراوانی بودن معنادار محاسبۀ برای

 بهƒe و  شده مشاهد فراوانی معنای به ƒo) دهدمی نشان دانشجویان و اساتید بین در را فراوانیها بودن

  است(: انتظار مورد فراوانی یمعنا

 دانشجویان و اساتید بین فراوانیها تفاوت بودن معنادار سطح محاسبة -(4) جدول

 
 تدریس تشخیص معیارهای بین معناداری تفاوت است، شده داده ( نشان1) جدول در که همانطور

  .(p <2/24  ,χ2=22/ 422)دارد اساتید وجود بین در مؤثر

 مورد فراوانی از بیشتر دانشجو مدیریت و آموزش کیفیت شخصیت، فراوانی که دهد می نشان جدول

 زیرنشان صورت به را اساتید بین مؤثردر تدریس تشخیص معیارهای توان می بنابراین، است. انتظار

 :داد

 آموزشی هایسیاست /تخصص / آموزشی بازدهی < دانشجو دیریت < آموزش کیفیت < شخصیت

 بین در شده مشاهده هایفراوانی در نیز معناداری تفاوت (،1) جدول در آمدهت دس به نتایج اساس بر

 .(p <2/24  ,χ2=149/  249)وجود دارد  دانشجویان

 از بیشتر تخصص و آموزشی بازدهی آموزش، کیفیت دانشجو، مدیریت مثل معیارهایی فراوانی

 :داد نشان زیر صورت به انتو می را دانشجویان معیارهای است. رابطۀ انتظار مورد فراوانی

 آموزشی شخصیت/سیاستهای < تخصص < آموزشی بازدهی < آموزش کیفیت < دانشجو مدیریت

 :است شده داده نشان 1 شکل در مؤثر تدریس معیارهای مهمترین کل، در
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 اساتید و دانشجویان بین مؤثر تدریس معیارهای درصد -(4) شکل

 از است. منظور شده ذکر مؤثر تدریس مشخصۀ همترینم «دانشجو مدیریت» دانشجویان نظر از

 مسئولیت تقسیم دانشجویان، شناختی و عاطفی هایجنبه به توجه مثل دانشجو، مدیریت عواملی

 در دانشجو دادن شرکت کالس، در برای دانشجو راحت محیط کردن فراهم دانشجو، با یادگیری

 نظر از باشد.کالس می در دانشجو تالش و زهانگی و دانشجو هایتوانمندی گرفتن نظر در تدریس،

 و داخل در مؤثر ارتباط برقراری و دانشجو به دادن شخصیت دانشجو، با مؤثر ارتباط نیز اساتید

 .تأثیرگذارند تدریس در که هستند مهمی کالس عوامل از خارج

 و شجویاندان های همصاحب در که است «آموزش کیفیت»طبع به مفید تدریس معیارهای دیگر از

 رشته در روز علم با آشنایی منظم، تدریس روش دانشجویان، نظر از داشت. ایویژه جایگاه اساتید

 و تدریس فرآیند در دانشجو شدن جذب از درس، دانشجویان فهم عمل، و نظریه ادغام مربوط،

 نظم شتندا درس، دانشجو از درک میزان اساتید، دیدگاه از و دارد اهمیت کالس در پاسخ و پرسش

 .کندمی کمک آموزشی کیفیت بهبود به هادرس سرفصل کردن رعایت و تدریس در

 دانشجوی پرورش پژوهش، و تفکر به دانشجو شدن ، تشویق«آموزشی بازدهی»مجموعه  زیر در

 قرار مربوطه درس در دانشجو بینش افزایش و باالتر مقاطع در دانشجویان هایقبولى تعداد پژوهشگر،

 خالق روحیۀ پرورش و آموزشی دورۀ گذراندن از بعد بینش دانشجویان افزایش نیز اساتید .گیرندمی

 روز به و درس بیان در استاد ژرفنگری ،«تخصص»دانشجویان،  نظر از .کردند ذکر را پژوهشگر و

 باال بیانگر عمومی و علمی دانش داشتن اساتید، نظر از و گیردمی بر در را او علم و منابع بودن

 رفتار داشتن اساتید، است. مهم هایشاخص از نیز استاد« رفتار و شخصیت» .است استاد خصصت

 بعضی مثال، عنوان دانند. بهمی تدریس هنگام در استاد هایویژگی از را واال شخصیت و آکادمیک

 ثبح اجازۀ دانشجو به ممکن است و گیرندمی جبهه خودشان با متضاد هایدیدگاه مقابل در اساتید

دوستانه  رفتار دانشجویان، نظر از دهد. قرار تأثیر تحت را استاد تدریس تواندمی خود این که ندهند

 .است استاد شخصیت ارزیابی معیارهای از احترام متقابل و دانشجو با
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 نبودن وابسته ها،جنبه تمام در آموزش اهداف رعایت دانشجویان ،«آموزشی هایسیاست»قسمت  در

 برای عواملی را نظر مورد رشتۀ در نیاز مورد ابزارهای بودن دسترس در و نمره فتنگر به دانشجو

 تعریف و توجیه جامعه، نیازهای با تدریس روش همگام بودن نیز اساتید کردند. ذکر تدریس بهبود

 کشور در دانش کیفی ارتقاء سطح برای عواملی را دانشجو از دولت حمایت و ارزشیابی معیارهای

 .دکردن ذکر

 اساتید و دانشجویان دیدگاه از تدریس برتر الگوی ارائه -2-2

 و پویایی به دانشجو (1آن: ) در که کند کمک تدریس بهبود به تواندمی الگویی دانشجویان نظر از

 دانشجو ( بینش9) یابد؛ افزایش کالس در دانشجو مسئولیت و ( نقش2شود؛ ) داده سوق تحرک

 سرگرمی و جذابیت با تدریس (4شود؛) دانشجو تقسیم و استاد بین تقابلم یادگیری (4یابد؛ ) افزایش

( تالش برای 8) تخصصی شود؛ تدریس (7) شود؛ آماده باالتر مراحل برای ( دانشجو6) باشد؛ همراه

باشد؛  هماهنگ جامعه و دانشجو نیازهای با تدریس (3) بودن؛ کنندهتولید دانش باشد نه لزوماً مصرف

 برتر الگوی طرح نظر اساتید باشد. از مسئله حل روش و نظر تبادل بحث، پژوهش، بر تأکید (12)

 و بینش افزایش -2 جامعه برای شایسته افراد تربیت -1 :است ذیل موارد کردن لحاظ نیازمند تدریس

 -4درست  مسیر در دانشجو هدایت-4  دانشجویی استعدادهای تقویت و تشخیص-9  دانشجو درک

 متنوع روشهای بکارگیری -8خالقیت  و تفکر قدرت تقویت -7  صحیح سنجش -6  ساالری شایسته

 فرد. به منحصر و
 

 نتیجه -5

 دانشگاه در را تدریس جایگاه اساتید، و دانشجویان با مصاحبه طریق از تا بودیم آن بر مقاله این در

 منظر از تدریس لگویا انتها در معیارشناسی و شناسی،آسیب از پس راستا، همین. در بخشیم بهبود

 قسمت گردید. در دانشگاه فرهنگیان )پردیس فاطمه الزهرا تبریز( مشخص اساتید و دانشجویان

مدیریت  و ارزشیابی نظام استاد، تخصص درسی، منابع تدریس، کیفیت مثل مواردی شناسیآسیب

 یفیتک دانشجو، مدیریت مؤثر، تدریس معیارهای قسمت گرفت. در قرار بحث مورد دانشجو

 را فراوانی بیشترین ترتیب به آموزشی سیاستهای و تخصص، شخصیت آموزش، بازدهی آموزش،

 از هریک دارد. وجود ها فراوانی معناداری بین تفاوت که داد نشان دو( آماری)خی تحلیل .داشتند

 که در طور باشد. همان مؤثر تدریس روش مختلف ساختارهای عنوان به تواندمی شده ذکر موارد

 بر بیشتر تحقیق این هاییافته و است مختلف علوم با تبادل در تدریس شد، ذکر مقاله این مقدمۀ

 تدریس روش معیارهای و شناسیآسیب با همگام نیز تدریس الگوی کند.تأکید می گفته این صحت
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 راستای در و دهدمی پوشش را تدریس آسیبهای روش آمده،دست  به الگوی که ایگونه به است

 .باشدمی شده ارائه یارهایمع

 هایویژگی برخی عنوان به فقط تدریس الگوی و معیارها این که شد نشان خاطر باید انتها در

 گرفتن نظر در با باید دانشگاه مدرس .شد الگو این به محدود نباید و شده است ذکر مؤثر تدریس

 در که روشی کند. اتخاذ را تدریس روش ترین زمان، مطلوب و دانشجو نیازهای تجهیزات، لوازم،

 مؤثر تدریس روش مناسبی دارد. کیفیت یادگیری روند و گیرد می بهره خود خالقیت از استاد آن

مثال،  عنوان باشد. به موجود شرایط و ابزار با متناسب و علمی هاییافته پایه بر که است روشی

 .باشد داشته زیادی تأثیر کالس در مناسب رابطۀ برقراری در تواندمی« (NLP)پیالان»های  تکنیک

 این بایست می معلم دارد. ای برجسته ویژگی فرد هر که است شده فرض اینگونه روش این در

 کند هدایت را او و شود ذهن دانشجو وارد طریق این از و کند شناسایی را غالب ویژگی

 برای دارد. متفاوت یهابرداشت مؤنث و مذکر جنس در« هستم خسته من». جملۀ  2224)میلرود،(

 صدق مفهوم این عکس ها خانم برای .رساند می را« تنهایی و استراحت به نیاز»مفهوم  جمله این مردان

 متفاوت تصورات دانشجویان این، هستند. بنابر« بیشتر توجه»خواستار  جمله این بیان با خانمها میکند.

 دانشجویان به باید استاد باشد. داشته آشنایی اه تفاوت این به استاد که است نیاز و دارند واقعیت از

 بین هماهنگی .برسند جدید هایبه بینش طریق این از و بیندازند جدید پوست آنها تا کند کمک

 افزایش عزت نفس، افزایش دانش، به بیشتر حساسیت دانشجو، بیشتر انگیزۀ باعث دانشجو و استاد

 تخصص فقط تدریس (.2221شود )ثورنبوری،می تنشها کاهش و کالس در دانشجو مثبت نقش

 اطالعات تواندنمی ولی دارد باالیی تخصص استاد مواقع، برخی آید.می حساب به نیز بلکه هنر نیست

 مثل علومی با تدریس تقابل شک، افتد. بدونمی اتفاق به کندی یادگیری و کند منتقل خوبی به را

 آینده در است است. امید روبرو کرده فراوانی هایچالش با را آموزش شناسیجامعه و روانشناسی

 به وابسته جامعه رشد زیرا .باشیم نشگاه فرهنگیان دا در تدریس مخصوصاً کیفیت سطح ارتقاء شاهد

 در است. شده گذاشته مدرسان عهدۀ به که است مهمی امر شایسته افراد تربیت است. رشد دانشگاه

 به تریشایسته افراد یابد بهبود علمی و معرفتی قبیل از آن ادابع در تمام تدریس کیفیت هرچه نتیجه،

 .شد خواهند داده تحویل جامعه
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 نقش آن در تحقق وتوسعه هیئت علمی رشد 

 گفتمان کیفیت دانشگاهی

 
 4224کد مقاله: 

 394غالمعلی احمدی ، 391علی لطفی
 

 چکیده

آموزش عالی به عنوان نظام پرورش نیروی انسانی متخصص و تولید کننده دانش نقش مهمی در توسعه  

ویژه در توسعه انسانی کارآزموده کشورها و اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی هر کشور دارد.این نقش به 

پرورش افراد متخصص  به ویژه اعضای هیئت علمی انکار ناپذیر است.ماهیت و کیفیت یک موسسه 

هدف نقش توسعه هیئت  آموزش عالی در گرو کیفیت نیروی انسانی به ویژه اعضای هیئت علمی است.

در این مقاله ابتدا به مفهوم و ماهیت  باشد. علمی و اهمیت آن در تحقق گفتمان کیفیت دانشگاهی می

توسعه اعضای هیئت علمی پرداخته می شود و سپس به الگو های مربوط به آن اشاره می شود و در 

نهایت بر اساس الگوی چهار سوالی  چه چیزی،کجا،چگونه/چرا،چه کسی/چه کسانی راهکارهای الزم 

ئت علمی در تحقق گفتمان کیفیت دانشگاهی اشاره رائه می گردد و در نهایت به نقش مهم اعضای هی

می شود.تأسیس مرکز توسعه هیئت علمی و همچنین مرکزی برای تربیت دستیاران آموزشی و پژوهشی 

 ها یکی از پیشنهادهای مهم این پژوهش می باشد. در دانشگاه

 

 توسعه هیئت علمی،کیفیت دانشگاهی ،گفتمان کیفیت  ی کلیدی:واژه ها

                                                 
 ali647@gmail.com ( و نویسنده مسئول شهرستان آمل)گاه فرهنگیانمدرس دانش دانشجوی دکتری مدیریت آموزش عالی دانشگاه تهران ( 139

  (دانشیار دانشگاه شهید رجایی تهران 134
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 بیان مساله  مقدمه و 

از جمله سازمان آموزشی نیروی انسانی از جایگاه برجسته و منحصر بفردی آنها امروزه در تمام سازم

برخودار است و درو اقع سرمایه اصلی و کلیدی ، کارکرد حیاتی ،عاملی برای کارایی و اثر بخشی 

ستراتژیک جایگاهی بمراتب سازمان، است. نیروی انسانی و نقش منحصر به فرد او به منزله یک منبع ا

واالتر از گذشته یافته است تا جایی که در تفکر سازمانی پیشرفته از انسان به مثابه مهمترین منبع و 

دارایی برای سازمانی یاد می شود. نیروی انسانی هر سازمان از مهمترین منابع آن سازمان محسوب می 

اخص های وجه تمایز بین کشورهای توسعه شود و بدون تردید می توان گفت که امروزه یکی از ش

یافته و توسعه نیافته نیروی انسانی سازمان های کشورها به شمار می آید نیروی انسانی دانش مدار با 

کارایی و تخصص مناسب از جمله مهمترین ارکان یک سازمان می باشد که با دانش و تخصص خود 

این امر در  سزایی داشته باشد.ان یا موسسه تاثیر به خدمات سازممی تواند در روند رو به رشد و ارائ

 ها و مراکز آموزش از اهمیتی دو چندان برخودارند چرا که تحقق کارکردهای آموزشی، دانشگاه

به عبارت دیگر  پژوهشی و خدماتی دانشگاه در گرو توجه به نیروی انسانی یک دانشگاه است.

اعضای هیئت علمی انجام می شود و توجه به  های اصلی و تخصصی در یک دانشگاه توسط فعالیت

)نوه ابراهیم و پور  ها و مراکز آموزش عالی است آنان به منزله اهمیت به سرمایه انسانی در دانشگاه

 (.1987 کریمی،

در عصر جهانی شدن،انقالب اطالعات و تولید دانش نیروهای متغیر،متحول و پیچیده ای آموزش عالی 

درست و به موقع تصمیم گیری ها  آنباید با هوشیاری کامل در قبال  رده اند.و دانشگاه را  احاطه ک

کرد.تغییر و تحوالت در جامعه و آموزش عالی نشان می دهد که دنیای آموزش عالی امروز دنیای اولیه 

آنان نیست و تغییر برای آموزش عالی نه یک فرصت بلکه یک ضرورت است)ترک زاده،صباغیان و 

(.دانشگاه برای پاسخ به اقتضائات محیط و تضمین بقا و اثر بخشی خود در 1988  یمنی سرخابی ،

شرایط متحول امروزی باید بتواند خود را به طور مستمر و به نحو اثر بخشی بازآفرینی نمایند.تحقق این 

ری امر مستلزم آغاز،اجرا و مدیریت اثر بخش تغییر قصد شده،معنی دار و برنامه ریزی شده و به تعبی

خلق تغییر فرایندی است که . ( 1987)ترک زاده،صباغیان ، یمنی سرخانی و دالور ،  است "خلق تغییر"

ن موسسه و افراد تغییر را به عنوان یک جزء زنده و اثر گذارد ر نیل به موقعیت آینده خود آدر 

یک برنامه  نند،ای مطلوب را ترسیم و طرح ریزی می ک آیندهآنها پذیرندو خوشایند می پندارند. می

تا به آینده  اند تالشجامع برای خلق آن ایجاد می کنند و به طور مستمر خود را بهبود می بخشند و در 

و این محقق نمی شود مگر این . ( 1988مطلوب نزدیک تر شوند)ترک زاده،صباغیان و یمنی سرخانی ،
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عه سازمانی مستلزم ایجاد و توسعه که توسعه سازمانی و خودنوسازی دانشگاه مورد توجه قرار گیرد.توس

نظام مند قابلیت ها و ظرفیت های الزم متناسب با شرایط محیطی ،نیازهاو تقاضای آن و نیز متناسب با 

مقتضیات درونی دانشگاه است.توسعه سازمان فرایند برنامه ریزی شده است که به اصول نظام مند و بر 

دنبال می شودو هدف آن اثر بخشی فردی و سازمانی مبنای علوم رفتاری و روش شناسی علمی خاصی 

(. تدوین و اجرای برنامه 1988است و مدیریت عالی پشتیبانی و تضمین می کند)ترک زاده و همکاران،

متناسب با شرایط درونی و توسعه ظرفیت و شایستگی داخلی دانشگاه برای پاسخگویی به شرایط متغیر 

ط جدید و متحول در توسعه سازمانی دانشگاه مورد توجه قرار محیطی و بازآفرینی خد مناسب با محی

 ساختاری کارآمدتر و از طرف دیگر آموزش عالی برای برخورداری از کیفیت بهتر، گیرد. می

های بیشتر برای گسترش آموزش،ترویج دانش،توسعه پژوهش،تولید علم و ارتباط موثر با جامعه  قابلیت

ترین ارکان  دنوسازی است.در این میان اعضای هیئت علمی یکی از مهمنیازمند برنامه راهبردی برای خو

تغییر کیفیت  فرایند نوسازی آموزش عالی هستند که نقش بارزی در درک عمیق تحوالت اجتماعی،

تحقق این امر به  آموزش عالی و تصویری نوین از فعالیت علمی،آموزشی و پژوهشی ایفا می کنند.

 )سرکارآرانی، ر از دانشگاه و کیفیت تقاضای آموزش عالی بستگی داردانتظا مدیریت آموزش عالی،

اعضای هیئت علمی دانشگاه نقش اساسی و موتور محرکه توسعه دانشگاه به شمار می آیند که  (.1988

به لحاظ نظری یکی از شاخه های تخصصی مربوط به مباحث پایه ای مربوط به تغییر سازمانی،توسعه 

ه به اثربخشی و کیفیت (.کارایی یک دانشگا1983ایع انسانی است)فراستخواه،سازمانی و توسعه من

مهم ترین عامل تفاوت در مدیریت دانشگاه  دانشکده و بالندگی سازمان مربوط می شود.، کارکنان آن

در  (.1973 )میری و نوه ابراهیم، باشند اعضای هیئت علمی یک دانشگاه می در کنار تأمین منابع مالی،

های توسعه یافته سطح باالیی از سطوح تشکیالتی برای سامان دادن به و حمایت از  دانشگاه تر بیش

بهسازی کارکنان و هیئت علمی در نظرگرفته شده است.به گونه ای که اوالً این سازماندهی پشتوانه 

نشگاهی مدیریتی و ضمانت اجرایی کافی به ویژه ازحیث تأمین منابع مالی و هماهنگی کلیه واحدهای دا

ثانیاً نقش نمایندگی از خود هیئت علمی و اجتماع دانشگاهی نیز در این سازماندهی کامالً  را داشته باشد

طراحی ساختارهای کارآمد و موثر  رسیدن به کیفیت بیشتر،. (1983)فراستخواه، برجسته و مشهود باشد

ا جامعه و صنعت نیازمند ارتباط موثر ب تکمیل چرخه تولید دانش، برای گسترش یادگیری مداوم،

(یکی از ابعادتوسعه و بالندگی اعضای 1931هاست. یمنی) توانمند سازی اعضای هیئت علمی دانشگاه

دانشکده و نیز بالندگی  هیئت علمی را توسعه سازمانی می داندکه به ایجادجو سازمانی موثر دردانشگاه،

 اقتصادی، گوناگون ابعاد در مهمی سازمان مربوط می شود.تحقق کارکردهای آموزش عالی که نقش
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 و کمیت که دارد علمی هیئت بستگی به اعضای کنند، می ایفا جامعه سیاسی و فرهنگی اجتماعی،

(.بنابراین 1983)صالحی عمران، است برخوردار ویژهای اهمیت از ها دردانشگاه آنها وظایف کیفیت

هیئت علمی از اهمیت ویژه ای برخوردار  ها و مراکز آموزش عالی توجه به اعضای در مدیریت دانشگاه

باشد که از آن آنها است به گونه ای که می تواند یک عامل متمایز کننده سازمان دانشگاه از سایر سازم

برندکه نشان دهنده قدرت و  (نام می1983)آراسته، "دوگانگی کنترل در ساختار سازمانی "تحت عنوان

ساختار اداره کردن هیئت علمی در هر دانشگاه  هاست. اهنفوذ اعضای هیئت علمی در مدیریت دانشگ

هر مدیریتی برای مواجهه با وضعیت های پیچیده ای در "متفاوت بوده و به نظر می رسد که 

 "هایی خاص یا انعکاس نقاط قوت و ضعف افراد در سطوح مختلف پایه گذاری شده است دانشگاه

کی از ارکان کیفیت در آموزش عالی است. در )همان( در حال حاضر موضوع و بحث هیات علمی ی

شود، مربوط به  هایی که در دنیا، در دانشگاههای خیلی سطح باال دنبال می واقع یکی از مسائل و برنامه

هیات علمی آنها و سیاستها و راهبردهایی که برای بهبود کیفیت آنها و توانمند سازی آنان را به کار می 

 .گیرند، است

 علمی هیات اعضاء توسعه تحول سیر بر مروری

 هیات اعضاء توسعه از آمده عمل به و تعاریف توسعه هیات علمی، امری گستره و البته مشکل است

و همچنین نشان .است عالی فعالیت های آموزش گستردگی مبین امر این . است متنوع بسیار علمی

بهبود  نوان بهبود و ارتقای حرفه ای،دهنده دامنه وسیعی از فعالیت ها است که می توان آنها را تحت ع

 و ارتقای مهارت های آموزشی،توسعه مهارت های سازمانی و توسعه آموزشی گروه بندی کرد.

 رود اصطالحات توسعه هیئت علمی در آمریکای شمالی و توسعه علمی در استرالیا و بریتانیا بکار می

توسعه اعضای هیئت علمی عبارت است ( معتقد است 1378) 134(.گاف1939)مبینی،عباس پور و مبین،

شفاف سازی ارزش ها و تقویت  از نوع برنامه و فعالیتی که هدف آن افزایش مهارت،توانایی فردی،

 هرگونه از است عبارت کلی معنای یک در علمی هیات انگیزش اعضای هیئت علمی است.توسعه

 بهبود منظور به ،علمی هیات یااعض برای الزم های فرصت قراردادن اختیار در آن هدف که مداخله

 و محقق( تعلیم یک تحقیقی )به عنوان دانشمند(، یک عنوان )به دانشوری به مربوط های نقش

 تربیتی)به عنوان یک مدرس( می باشد.

بهسازی هیئت  حیات موسسات آموزش عالی وابسته به عالئق و تخصص اعضای هیئت علمی است.

تقای تعالی دانشگاهی ایفا می کند.اعضای هیئت علمی با درک علمی نقش اساسی را در نوآوری و ار

                                                 

134)Gaff  
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برنامه های بهسازی  درست از محیط اجتماعی خود می توانند به عنوان تعالی دانشگاهی تلقی شوند.

ماهیت و ارزش  اعضای هیئت علمی برای پاسخگویی به تغییراتی چون توقع کیفیت اموزش دانشجویان،

ساختارهای متنوع و مختلف  فناوری و اثرات آن بر روی آموزش، نیازهای اجتماعی، ارزشیابی،

جمعیتی دانشجویان و پاردایم های مختلف تدریس و یادگیری تدارک دیده می شوند)واتسون و 

 و خدمات کیفیت برای حفظ مهم عوامل از یکی علمی هیات اعضاء (. توسعه1334 ،136 کروسمن

 در هسته اصلی باال، سطح مهارتهای از بهره مند اساتید داشتن واقع در. می باشد دانشگاه محصوالت

( به 1939عباس پور و مبین،) (. مبینی،137،2221است)مک گریف عالی آموزش موسسات کیفیت

 علمی هیات اعضاء توسعه حوزه در گرفته صورت تحوالت ( 2226 ) همکاران و نقل از سارکینلی

 :چهار بیان کرده اند در

های  برنامه بیشتر دهه این میالدی(. در 62و  42دانشمند)دهه  مثابه به میعل هیات عضو :اول مرحله .1

 .باشند می علمی هیات اعضاء علمی شایستگی های تقویت با مرتبط توسعه

 1372 دهه در و شروع 1362 اواسط از مرحله این مدرس؛ مثابه به علمی هیات عضو:دوم مرحله .2

 اولویت در آموزش با مرتبط مباحث دوره، این خاص شرایط خاطر به دوره این در. یافت ادامه

 دانشگاه در تخصصی مراکز تاسیس به مرحله این در .گیرند می علمی قرار هیات اعضاء توسعه برنامه

 شوند می پیگیری جدی صورت به آموزشی های و کارگاه تدریس بهبود پروژه های ،شود می توجه

 عالی تاسیس می شود آموزش ای در فهحر و سازمانی توسعه شبکه 1374 درسال نهایتا و

 .گیرد برمی در را 1382 دهه مرحله این : 138دهنده توسعه مثابه به علمی هیات ضو :سوم مرحله .9

 و دانشگاهی پردیس های در علمی هیات اعضاء توسعه واحد تشکیل به عنایت با مرحله این در

 برای الزم های ه اید و منابع فورد و بوش چون خصوصی های سوی بنیاد از یافته تخصص اعتبارات

 .شود می فراهم علمی هیات اعضاء توسعه و در آموزش جدید رویکردهای بررسی و آزمایش

 مثابه به علمی هیات عضو گیرد، یبرم در را 1332 دهه که مرحله این در: چهارم مرحله .4

 یک نقش ییادگیر ـ  ییادده جریان در استاد نقش دهه این د. درمی شود تلقی  133یادگیرنده

 .شوند می برده کار به اساتید توسط مشارکتی فعال و روشهای آن جریان در و است راهنما

                                                 

136 ) Watson, G. & Grossman 

137 ) McGriff 

138 ) -Developer 

133 ) learner 
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 هایی شبکه عصر این مطرح می شود.در  222ساز شبکه مثابه به علمی هیات عضو در حال حاضر .4

 و عالی آموزش مشکالت به گویی پاسخ خصوص در عالی رهبران آموزش و علمی هیات اعضاء از

 است)همان(. شده تشکیل چالش این حل برای سودمند حلهای هرا ارائه

( از آن به عنوان 1932ها که فراستخواه) نقش هیئت علمی به عنوان شبکه ساز در نسل پنجم دانشگاه

سناریوی پنجم نام می برد و همچنین نظریه یادگیری ارتباط گرایی با ویژگی هایی چون یادگیری 

( و ظهور نظریه میدان نیروها بوردیو  و 1931وی شبکه ای )اسکندری،ای،معلم شبکه ای و دانشج شبکه

(از اهمیت خاصی برخوردار است .در نظریه یادگیری ارتباط گرایی 1932کنشگر شبکه )فراستخواه،

  دانش ماهیتاً امری ارتباطی، شبکه ای، اجتماعی، توزیع شده و تعاملی است و یادگیری فرایند شکل

اط،رشد و رهیابی شبکه ها است.به عبارت دیگر شبکه سازی خود یادگیری دهی، شکل گیری، ارتب

(.رهاورد این نظریه در دانشگاه، ظهور معلم شبکه ای، دانشجوی 1931شود )اسکندری، مطرح می

–تئوری کنشگر ای،یادگیری شبکه ای،زیست بوم های یادگیری و دانشگاه شبکه ای است.  شبکه

یادگیری در یک شبکه نامتجانس اتفاق می افتد که از -دهیمعتقد است که یاد (ANT) 221شبکه

 گیرد. شکل می رسانه، نهادها، نمایندگی، هنجارها و اطالعات( تعامالت میان انسانی و غیر انسانی )متن،

اند، کنشگران  برطبق این نظریه متن و محتوا به هم آمیخته اند،رسانه و محتوای رسانه در هم تنیده

یر عامالن همکنشی می کنند، نه تنها آدم ها بلکه اشیاء در عمل یادگیری حضور دارند آموزشی با سا

 222ها است که موجودیتشان سرشت ارتباطی شبکه ای در مقیاس آزاد است که در آن انواع موجودیت

دارد.یعنی همه موجودیت ها در ارتباط با هم کارکرد و معنا پیدا می کنند.در این نظریه ماهیت علم 

انسان  -اشیاء –انسان اشیاء،-اشیاء اشیاء، –انسان انسان، –است و در ارتباط انسان 229یت ارتباطیماه

طراحی برنامه درسی  بازار و فرهنگ، پردیس، جامعه، دانشگاه، در هم تنیده بودن کالس، افتد. اتفاق می

و میان ذهنی،توجه چند رسانه ای،چند آوایی  کثرت گرایی، فوق پیچیده، یا ساخت ریزومی، چند گانه،

 )فراستخواه، های این نظریه است ترین ویژ گی به عامالن انسانی و غیر انسانی در برنامه درسی از مهم

(.توسعه هیئت علمی از نگاه این نظریه مبین است که تعامالت و همکاری میان اعضای هیئت 1932

گر به ادگیری اتفاق می افتد. اعلمی دانشگاه نه در بین آنها،بلکه در تعامل بین آنها و اشیای ی

                                                 

222 ) -Networker 

221 ) Actor- Network Theory 

222 ) Relational Materiality 

 . به همین دلیل است که نظریه کنش انتقادی هابرماس روز به روز مهمهای دانشگاه قرار گرفته است فعالیت و تعامل را در کانونارتباط  امروزه ( 229
 شود  ترمی
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شویم که دائماً  های علمی مجازی مواجهه می ها و فعالیت های دنیا سر بزنیم با انبوهی از سخنرانی دانشگاه

به صورت آنالین و همزمان در و اساتید می توانند در هر زمان و مکان  اند در حال تولید دانش

یک فرصت طالیی برای توسعه و بالندگی اعضای ند و این های اساتید بزرگ جهان شرکت کن کالس

 هیئت علمی است. و اگر بر تولید علم به عنوان یکی از مهم ترین وظایف هیئت علمی اشاره می کنند ،

به بعد تمام  2224از ها صورت می گیرد.برای مثال  با رسانه  آن شروع، اشاعه، تولید و کاربست

کارهای خود را از طریق  در ایران م انسانی و فرهنگیهای جهان از جمله پژوهشگاه علو دانشگاه

با هم در  ندمی توانند از طریق سایت هایی که مقاالت را ارائه می کناساتید پادکست ارائه می کنند. 

و نکته دیگر این که هر یک از اساتید  . و از طریق رسانه است که این امر محقق می شودشندارتباط با

دیگر حرکت یک فرد نیست. بلکه در امتداد  استادیل شده اند و حرکت هر یک جامعه تبدامروز به  

 که توسط رسانه ها به وجود آمده است. یک حرکت بزرگی است

کند. میدان همراه با عمل عامالن  دانشگاه را هم به عنوان یک میدان تلقی می نظریه میدان نیروهادر  

وقعیتی است که در آن عمل و کنش صورت اجتماعی و چالشهای خاص. از نظر بوردیو میدان م

گیرد و تعارض منافع وجود دارد. مهمترین چیزی که در میدان وجود دارد سرمایه است و عامالن در  می

میدان با اتکا به سرمایه خود و برای تبدیل سرمایه های خود، دست به عمل می زنند. معرف میدان از 

ت که میدان با سرمایه های آنان برپا شده است. بدین ترتیب نظر بوردیو، معادله قدرت میان عامالنی اس

گیرد که بر حسب اهمیت سرمایه ها شاهد  از نظر بوردیو یک توپولوژی میدانهای اجتماعی شکل می

انواع میدانهای اجتماعی هستیم. مثالً میدانهای ایدئولوژیک، میدانهای حاکمیتی، میدانهای مدیریتی، 

سرمایه هایی که بوردیو مطرح کرده است  غیرهان اجتماع علمی و دانشگاه ومیدان حوزه عمومی و مید

کند، سرمایه اجتماعی که ارزشهای  عبارتند از: سرمایه اقتصادی که ارزشهای منفعتی را نمایندگی می

کند، سرمایه فرهنگی که ارزشهای معرفتی و هنجاری را به صورت سنت و  منزلتی را نمایندگی می

های پرستیژی ، تولید و مبادله معنا و سبک  کند. سرمایه های نمادین که ارزش می تجدد نمایندگی

گیرد. بوردیو روی این چهار سرمایه تمرکز دارد. مثالً سرمایه فرهنگی این است که  زندگی را در برمی

 .تواند به شکل سنت یا تجدد باشد کنیم که می ما بر اساس آن ارزشهای معرفتی یا هنجاری تولید می

گیریم این است که میدان دانشگاهی  که برای توسعه هیات علمی از نظریه بوردیو میای اولین نتیجه 

اساساً کجای توپولوژی میدانهای اجتماعی ما قرار دارد؟ اگر برخی از میدانهای دیگر بر این میدان 

باشد؟ بعد از آن  تواند علمی چنگ انداخته باشند، سخن از توسعه انسان دانشگاهی چقدر معنادار می

دهند  بوردیو انواع سرمایه ها را به میان آورده است که میدان را و تعادل و بی تعادلی قدرت را شکل می
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دهد و تعادل در میدان را یا بی تعادلی در قدرت را در  گویند سرمایه است که میدان را شکل می و می

  .دهد میدان شکل می

رای بالندگی هیات علمی این است که انسان دانشگاهی چه مزیتهای دومین داللت نظریه میدان بوردیو ب

سرمایه ایی برای عمل در میدانهای اجتماعی دارد؟. مزیت و داشته ها و سرمایه های انسان دانشگاهی 

چیست؟ دریافتی های محدود دولتی یا شبه دولتی او در مقایسه با عامالن دیگر در چه حد است؟ 

گاهی در جامعه ما تا چه حدی است؟ درجه آزادی او برای ورود به چالشهای منزلت اجتماعی یک دانش

سنت و تجدد و سرمایه فرهنگی او چقدر است؟ و از همه مهمتر سرمایه نمادین او چقدر است؟ این از 

نظر بوردیو، توضیح دهنده توسعه هیات علمی است. سرمایه نمادین هیات علمی چیست؟ آن پرستیژی 

گوید سرمایه نمادین انسان دانشگاهی این است  ضیح عالم و آدم داراست. بوردیو میاست که برای تو

که اوست که باید عالم و آدم را توضیح بدهد و این مستلزم اختیارات معرفت شناختی است. هیات 

علمی باید اختیارات معرفت شناختی برای توضیح علم و آدم داشته باشد و این نکته مهمی است. در دنیا 

تر دیکتاتوری است که اختیارات معرفت شناختی هیات علمی را نادیده بگیرد. یعنی در واقع آنقدر کم

این اختیارات معرفت شناختی برای هیات علمی شناخته شده است که کمتر دیکتاتوری آنرا نادیده 

د که گوین کنند و اما به ندرت می گیرد. دیکتاتورها دانشگاهیان را از حیث سیاسی محدود می می

 (.1932)قهرمانی و فراستخواه، دانشمندان و متفکران اختیار تفسیر جهان را ندارند

شبکه و نظریه میدان نیروها این است که میدان نیرو بوردیو توسعه اعضای –فرق بین نظریه کنشگر 

د شبکه معتق–هیئت علمی را از منظر کنش و تعامل با اجتماعات انسانی  می داند ولی نظریه کنشگر 

است که در توسعه اعضای هیئت علمی عالوه بر عامل انسانی، اشیای یادگیری و تعامل بین آنها وجود 

ملی و  ت محلی،ادارد. بنابراین توسعه اعضای هیئت علمی از دیدگاه بوردیو ،گسترش پیوندها و ارتباط

ای علمی در محیط حرکت از آدم سازمانی به انسان دانشگاهی،رواج گفتمان ه بین المللی بین آنها،

کند با پژوهش، دانایی نوین  انسان دانشگاهی انسانی است که دانایی نوین تولید می دانشگاهی است.

دهد با مقاله، کتاب و سمینار و صورتهای  دهد با آموزش، دانایی نوین ترویج و اشاعه می انتقال می

در جهان کار و تولید به خدمات  دیگر این ارتباطات و اجتماعات. دانایی نوین را انسان دانشگاهی

کند و پروژه آگاهی نوین را انسان دانشگاهی با کار  اجتماعی و به مشاوره های تخصصی تبدیل می

دارد. این انسان  روشنفکری و تولید معنا و بسط نمادین و با نقد و روشنگری به حوزه عمومی گسیل می

 .دهد انتقال می نیز آگاهی نوین را دانشگاهی است که به حوزه عمومی
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 اعضای هیئت علمی و الگوهای آن توسعه

بالندگی سازمانی گونه ای از کوشش برنامه ریزی شده برای پدید آوردن نوعی از دگرگونی است که 

هدف آن یاری دادن به اعضای سازمان هاست تا بتوانند کارهایی که موظف به انجام دادن آن هستند به 

بالندگی سازمانی وسیله ای برای بهگشت و پیشرفت سازمان است که  م برسانند.صورتی بهتر از پیش به انجا

در درجه اول بر جنبه های انسانی و اجتماعی سازمان توجه دارد.در بالندگی سازمانی یک فرض استوار و 

ینش زیر ساز وجود دارد که می پندارد انسان یادگیرنده یعنی انسانی که می تواند پیوسته دانش، مهارت و ب

(.بنابراین تحقق بالندگی در یک سازمان در 1982اثر بخش ترین آدمیان است)طوسی، خود را افزایش دهد،

گرو بالندگی نیروی انسانی آن سازمان است و دانشگاه هم با توجه به ماهیت خود از این قاعده مستثنی 

رکنان، پرورش حرفه ای نیست.برای بالندگی اعضای هیئت علمی از واژه هایی چون پرورش حرفه ای کا

صرف نظر از  توسعه هیئت علمی و ... استفاده شده است. اعضای هیئت علمی،بهسازی آموزش دانشگاهی،

پژوهشی و  ای هیئت علمی در ابعاد آموزشی، ها آن چه اهمیت دارد توجه به پرورش حرفه کاربرد واژه

 ای، حرفه وسعه مهارتهای آموزش،پرورش( آن از ابعاد ت1988تربیتی در دانشگاه است که سرکارآرانی )

 ای مورد بررسی قرار می دهد. توسعه شغلی و توسعه حرفه توسعه سازمانی،

میالدی در دستور  82و  72توسعه و بالندگی کارکنان دانشگاهی و هیئت علمی به طور عمده از دهه  از دهه 

 گوناگونی جمعیت های دانشجویی،به اوج خود رسید. 32کار مباحث آموزش عالی قرار گرفت و در دهه 

افزایش ابعاد هیئت علمی،استخدام هر چه بیشتر  باال رفتن هزینه منابع انسانی، تغییرات اجتماعی و اقتصادی،

تحوالت ساختاری ناشی از فناوری اطالعات باعث شد که توسعه و بالندگی هیئت علمی در  هیئت علمی،

زی آموزش عالی قرار بگیرد و در آمریکا نهادها، موسسات و نیز کانون توجه مدیریت دانشگاهی و برنامه ری

(.توسعه و بالندگی هیئت علمی عبارت است از 1983نشریات تخصصی در این زمینه وجود آید )فراستخواه،

نگهداری، بازآموزی، نوسازی، بهبود مهارت های آموزشی و تکنیکی، سازوکارهای انگیزشی و حمایتی، 

 (.1983)فراستخواه، شگاه از طریق بهسازی مداوم آنها و استخدام دیدارتقای نهادینه دان
 

 الگوهای بالندگی اعضای هیئت علمی 

در خصوص توسعه و بالندگی اعضای هیات علمی نظرها و الگوهای مختلفی ارائه شده است.که به چند 

 ت است از :مهم ترین الگو های تدوین شده برای توسعه هیئت علمی عبار الگو اشاره می شود.

( :این الگو از سه حوزه عمده تشکیل شده است که عبارت است 1987الگوی نوه ابراهیم و پور کریمی )-1

هرکدام از این ابعاد از حوزه های مختلفی تشکیل  بهسازی حرفه ای و بهسازی سازمانی. از بهسازی فردی،

 شده است :
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ی، مهارت فناوری، مهارت نویسندگی، ای شامل مهارت تدریس، مهارت آموزش حرفه الف( بهسازی

 مهارت پژوهش، مهارت بین فردی و مهارت ارائه خدمات

ایجاد شبکه ارتباط بین اعضا و تیم سازی، نظام پاداش و تشویق،  ب(بهسازی سازمانی شامل ایجاد انگیزش،

ت مستمر، برگزاری جلسا تمرکز روی موضوع یا تم،امکان دسرسی آسان به فناوری، پشتیبانی و حمایت،

 ساختار سازمانی و رهبری دانشگاهی  جو و فرهنگ سازمانی، خالقیت در طراحی و اجرای برنامه،

ج(بهسازی فردی: شامل استقالل، عمل و خودکاری، اخالق حرفه ای،مدیریت زمان، بهزیستی سازمانی، 

ندی و پذیری و نوآوری، هویت شغلی، توانم ریسک کیفیت زندگی کاری، تعهد شغلی، خالقیت،

 خودکارآمدی 

آمریکا و ژاپن در خصوص برنامه های خود  ( با مرور تجربیات کشورهای بریتانیا،1988سرکارآرانی )-2

در  نوسازی و پرورش حرفه ای اعضای هیئت علمی درس پژوهی را به عنوان یک الگو ارائه می دهد.

کارگزاران آموزشی استوار  مشارکتی و مداوم کیفی، چرخه یادگیری گروهی، پژوهی عبارت است از:

این الگو برای  بازاندیشی و باز بینی یافته ها و یادگیری استوار است. است و شامل تبیین مساله،طراحی،عمل،

پرورش اعضای هیئت علمی و بهسازی مستمر آموزش در دانشگاههای ژاپن و آمریکا اجرا شده است.این 

مورد توجه هیئت علمی قرار گیرد این قابلیت را دارد که به نویسنده بر این اعتقاد است که اگر درس پژوهی 

ترویج ایده های راهنمای تازه ای برای تغییر،ایجاد زبان و در مشترکی برای گفت و گو،رونق بخشی به بازار 

اندیشه و نظر و ترویج گزاره های تازه ای برای درک عمیق تر راه های بهسازی آموزش و یادگیری در 

 ند.دانشگاه کمک ک

 نظام اجرایی مربوط به بهسازی کارکنان دانشگاهی و بالندگی هیات علمی را بر  (1983) فراستخواه-9

 اهداف و کند.پاسخ این سواالت براساس استانداردهای اجتماع علمی، پرسش اساسی مطرح می 4پایه 

 ت از :سوال عبارت اس 4های هر دانشگاه چارچوب نظام اجرا را مشخص می کند.این  ماموریت

سوال عملیاتی در این محور اجرایی این است که دقیقاً چه چیزهایی هست که باید توسعه پیدا  چه چیزی:-1

عملکرد و... در این رابطه موضوعاتی مانند شایستگی  نقش، شخص، توانایی، مهارت، مانند نگرش، کند.

 کانونی عام و خاص مورد توجه قرار می گیرد.

بهسازی هیات علمی باید در جایی از سازمان باشد که به صورت بی طرف همه کجا:مرکز فعالیت های -2

آموزشی و... را عادالنه  پژوهشی، علمی، مالی، واحدها و اجزای سازمان و کلیه زیر سیستم های اداری،

 .تحت پوشش قرار دهد

 گیرد. بر می بلکه کارکنان را در شود، ضرورت بالندگی و توسعه فقط شامل هیات علمی نمی:چه کسی-9

ها، نه فقط اعضای هیئت علمی  همچنین این فعالیت های مورد نیاز نه فقط اعضای رسمی بلکه غیر رسمی
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 و پرفسورهای صاحب کرسی و استادان ارشد 227استادان،226دانشیار،224استاد یار 224رده های مربی

 .نه برخوردار شوندهست و حتی گروه های از برنامه های توسعه هیئت علمی و کارکنان به طور عادال228

: این بعد از سیستم اجرا بر مفروضات روش شناختی و سازوکارهای الزم در برنامه توسعه چطور چگونه(4

هیئت علمی و کارکنان دانشگاهی ناظر است و در آن اصولی مانند مشارکت گرایی، ضرورت دلبستگی 

ها، نیاز به سازوکارهای انگیزشی  گاه از برنامهپشتیبانی ریاست دانش ها، برنامه و فعالیتزای ذی نفعان به  درون

و پاداش ها از جمله سازوکارهای مالی تأکید می شود. عالوه براین الگوها، الگوهای دیگری برای توسعه 

 هیئت علمی مطرح شده است که عناصر این الگوها در جدول زیر آمده است:

 مولفه های بالندگی حرفه ای سال نام مولفان ردیف

 توسعه فردی،سازمانی و آموزشی 1377 کوئیست برگ و یپسفیل 1

 1376 گاف 2
 و بهتر درسی برنامه طراحی تدریس، مهارتهای بهبود

 فرهنگ دانشگاه بهبود

 پذیری حرفه ای و ارزیابی فنی، جامعه مساعدتهای 1389 استریتر 9

 1388 اشمیتز و بلند 4
سطح دانشگاه،سطح دانشکده و گروه های آموزشی و 

 سطح فردی )اعضای هیئت علمی (

 1338 ایربای و ویلکرسون مدل 4
ای، بالندگی آموزشی، بالندگی رهبری،  بالندگی حرفه

 بالندگی سازمانی

 2228 مدل پاور 6
 بالندگی و حرفه ای)خرد ( بالندگی آموزشی، بالندگی

 سازمانی)کالن(

 اخالقی و فردی سازمانی، آموزشی، پژوهشی، 2211 اجتهادی و همکاران 7

 سازمانی و فردی حرفه ای، آموزشی، 2227 جمشیدی 8

 

 (1932منبع:محب زادگان،پرداختچی،قهرمانی،فراستخواه)

اعضای  از که انتظاراتی به توجه با مدلها این بیشتر در که می دهد نشان موجود الگوهای بررسی

 دهنده تشکیل هایمؤلفه  می رود، اثربخش تدریس و آموزش خصوص در به ویژه هیئت علمی

 و تدوین غیره و سازمانی آموزشی، حرفه ای، فردی، مانند گوناگونی ابعاد در بالندگی هیئت علمی

                                                 

224 )teaching assistant  

224 )assistant professor 

226 )associate professor 

227 ) professor 

228 )full and senior professors 
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 مهم و مقتضی و مناسب به گونه ای باید فعالیتها و تالشها این که است بدیهی .شده است تقسیم بندی

 که نهایی هدف تا شود اجرا و تدوین مختلف دانشگاههای شرایط با تناسب  قالب زمینه در اینکه

 و متخصص انسانی نیروی تربیت طریق از آموزش عالی مؤسسه های و اهداف دانشگاهها تحقق همانا

برنامه توسعه حرفه ای اعضای هیات  یافت. دست است، آن توسعه و نیازهای جامعه رفع آن تبع به

شرایط و موقعیت هر کشوری تهیه  علمی باید با نگاهی جهانی و عمل به صورت منطقه ای و با توجه به

و تدوین شود.نمی توان الگویی را برای توسعه هیئت علمی تهیه و تدوین کرد که در تمام شرایط و 

 موقعیت های قابلیت کاربرد داشته باشد.

 اعضای هیئت علمی  توسعه ی پیشنهادیالگو

(  مبنای کار قرار 1983واه )الگوی فراستخ ،بالندگی اعضای هیئت علمیبرای ارائه الگوی پیشنهادی 

پرسش چه چیزی،کجا، چه کسی و چطور و  4می گیرد و سعی می شود الگوی پیشنهادی بر اساس 

 چگونه ارائه می شود

:سوال عملیاتی در این محور اجرایی این است که دقیقاً چه چیزهایی هست که باید چه چیزی-1

،عملکرد و... در این رابطه موضوعاتی مانند توسعه پیدا کند.مانند نگرش،مهارت،توانایی،شخص،نقش

شایستگی کانونی عام و خاص مورد توجه قرار می گیرد. شایستگی قدرت،توانایی و ظرفیت انجام دادن 

(،توانایی یک فرد در قادر ساختن او برای انجام وظایف به طور 223،2229یک وظیفه)هورنبای

(،ترکیبی 212،2224ی کاری)سینگالو همکارانکامل،یافتن راه حل ها و تشخیص آنها در موقعیت ها

مهارت ها،دانش و نگرش ها مورد نیاز برای انجام یک نقش به گونه ای اثر بخش و مجموعه رفتارها و 

فنی و انگیزشی برای  مهارت و انگیزه هاست که پیش نیازهای رفتاری، فعالیت های مرتبط،انواع دانش،

(.اعضای هبئت علمی 211،2222مشخص است)هانستین عملکرد موفقیت آمیز در یک نقش یا شغل

ها باید دارای چه قابلیت هایی باشند تا بتوانند عملکرد مناسب و مطلوبی در محیط دانشگاهی  دانشگاه

نقش استاد به عنوان تسهیل کننده یادگیری،رشد  مهم ترین این قابلیت ها عبارت است از: داشته باشند.

های اندازه گیری و ارزشیابی در برنامه و یادگیری دانشجویان  یادگیری فردی،کاربرد استراتژی

و  212،مشارکت در طراحی برنامه درسی و ارزشیابی بازده های برنامه ،فعالیت به عنوان عامل تغییر

                                                 

223 ) Hornbay 

212 ) Singla  and et al 

211 ) Haunstein 

212 )change agent  
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 مهارتهای پژوهشی، مهارتهای ارتباطی، توجه به بهبود مستمر کیفیت در آموزش و یادگیری، رهبر،

  نی در عمل،مهارت مدیریت زمانرعایت اصول اخالقی و قانو

 
:مرکز فعالیت های بهسازی هیات علمی باید در جایی از سازمان باشد که به صورت بی طرف کجا-2 

آموزشی و... را  پژوهشی، علمی، مالی، همه واحدها و اجزای سازمان و کلیه زیر سیستم های اداری،

علمی برخاسته از یک فعالیت جمعی و  عادالنه تحت پوشش قرار دهددر دنیای امروز توسعه هیات

آنچه که امروزه در  شبکه  و تئوری میدان نیروهاست.-مشارکتی و همچنین متأثر از تئوری کنشگر

اجتماع یادگیری است اجتماع یادگیری به یک سیستم و  توسعه هیئت علمی مورد توجه قرار می گیرد،

 هم برای یادگیری خود از طریق بکار گیریکند که در ان افراد با هم و برای  فرهنگی اشاره می

های مجازی و الکترونیکی تالش می کنند.این اجتماع یادگیری فضایی را برای هیئت علمی ایجاد  رسانه

کند که بتوانند با همکاران خود درباره مسائل و مشکالت حوزه کاری خود با هم بحث و گفتگو  می

در میان بگذارند،منابع اطالعاتی مناسب و بروز در اختیار  کنند، ایده ها و تجربیات خود را با دیگران

 .و تعامالت و سمینارها و پایگاهها و فرصتهای مطالعاتی و تعامالت بین المللی داشته باشدآنها قرارگیرد 

رو نمی توان توسعه هیات علمی را با توجه به یادگیری ارتباط گرایی و تئوری شبکه کنشگر و  از این

که در سطور باال توضیح داد شده اند را به مکان و زمان مشخصی محدود کرد .بنابراین می  میدان نیروها

ها و  و حتی به صورت بین المللی را در دانشگاه "توسعه هیئت علمی در هر زمان و هر مکان"توان ایده 

بت و زمان محدود و تشکیالت ثا–مراکز آموزش عالی مطرح کرد چرا که دانشگاه امروز از آن فضا 

در می آید که با فناوری های نوین اطالعات و  219متعین عبور می کند و به صورت یک فرا دانشگاه

ارتباطات تعریف می شود و میدانی نامتعین و پیوسته متحول و متموج از دانش سیال جهانی است 

 .(1983)فراستخواه،

                                                 

219 )meta-university 
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شود،بلکه کارکنان  ضرورت بالندگی و توسعه فقط شامل هیات علمی نمی:چه کسانی/چه کسی-9

را در بر می گیرد.همچنین این فعالیت های مورد نیاز نه فقط اعضای رسمی بلکه غیر رسمی ها،نه فقط 

اعضای هیئت علمی رده های مربی استاد یار،دانشیار،استادان و پرفسورهای صاحب کرسی و استادان 

نان به طور عادالنه برخوردار ارشد هست و حتی گروه های از برنامه های توسعه هیئت علمی و کارک

شوند.از آنجایی که توسعه هیئت علمی در بافت و موقعیت دانشگاه اتفاق می افتد،نیازمند تفکری  کل 

گرا و منسجم است که کلیه مدیران و کارکنان را در سطوح مختلف در بر می گیرد. بنابراین توسعه و 

لی سیستم دانشگاهی باید دیده شود. با چنین بالندگی هیئت علمی در کنار بالندگی دیگر عناصر اص

نگاهی جو تعامل علمی مستمر در کل دانشگاه توسعه خواهد یافت. و از همه مهم ترین این که بهبود 

عملکرد اعضای هیئت علمی همرا ه با سیاست ها و اقدامات راجع به بهبود عملکرد مدیران ،کارشناسان 

(. ابعاد بالندگی منابع انسانی در شکل زیر نشان 1931)یمنی، و دیگر کارکنان دانشگاه مساعد می شود

 داده شده است

 
 

 (1931ابعاد بالندگی منابع انسانی )یمنی،

از این جهت که این  از طرف دیگر می توان به برنامه توسعه هیئت علمی عنصر دانشجو را اضافه کرد.

توسعه  تر بحث در یک چشم انداز وسیع ت.مند اس توانمند و عالقه برنامه نیازمند دانشجویان مشتاق،

تنها روی اعضای هیات علمی محدود و منحصر نیست بلکه حتماً دانشجویان، دستیاران  هیئت علمی،

 آموزشی و پژوهشی را هم در برخواهد گرفت. 
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 ها مخاطبان برنامه توسعه هیئت علمی در دانشگاه

وسعه هیئت علمی دانشگاه در گرو درگیر کردن با توجه به این شکل می توان گفت پویایی برنامه ت

 سایر افراد از جمله مدیران،کارکنان و دانشجویان است .

توسعه هیئت علمی و کارکنان به عنوان کانون توجه مدیریت و برنامه ریزی : (چطور /چگونه2

زی توسعه آموزش عالی کشورهای مختلف قرار گرفته است.و حتی به عنوان یکی از ابعاد مهم برنامه ری

 مرکز عنوان با واحدهایی تشکیل به آموزش عالی دانشگاهی مطرح شده است و به تبع آن مؤسسه های

 عادی های برنامه تا سازمان کل از آنها فعالیتهای که گستره اند کرده اقدام علمی هیئت بالندگی

ی نیازمند رهبری شامل می شود.برنامه ریزی برای توسعه هیئت علم را علمی هیئت اعضای به مربوط

قوی و تحول آفرین ،بینش مشترک، همکاری و مشارکت افراد و وابسته به زمینه محیطی است.در این 

زمینه رهبری دانشگاهی عبارت است از فراهم آوردن محیطی برای کارهای مهم و ابتکاری در حوزه 

ارتباط، تعامل،  پژوهش وخدمات دانشگاهی است. رهبری دانشگاهی باید فضایی را برای آموزش،

گفتگو و پذیرش تغییرات بین افراد در دانشگاه ایجاد کند.به یاد داشته باشیم که رهبری و یادگیری غیر 

قابل تفکیک هستند.از این جهت توسعه هیات علمی در درجه اول برخاسته از یادگیری و آموزش می 

ایند در نظر بگیرند و از طریق این باشد.رهبران دانشگاهی باید توسعه هیئت علمی را به عنوان یک فر

فرایند یادگیری خودشان را بهبود ببخشند.رهبری یک دانشگاه با نیازها و اهداف هیئت علمی 

توسعه هیئت علمی را نمی توان به صورت  (.1982دانشگاهی در هم تنیده است)نوه ابراهیم و همکاران،

های  گاهی طراحی کرد.هیئت علمی در دانشگاهباال به پایین و دستوری و جدای از محیط دانش متمرکز،

توانیم دنبال یک رویکرد  ای متفاوتی داشته باشند. ما اصالً نمی ممکن است نیازهای توسعه مختلف 

بنابراین یکی از گام های مهم و اساسی برای توسعه هیئت علمی،ایجاد مرکز ای یکسان برویم.  توسعه

ز آموزش عالی ایران با توجه به شرایط و بافت هر دانشگاه ها و مراک توسعه هیئت علمی در دانشگاه

است که در واقع ناظر به روش شناختی و سازوکارهای الزم در برنامه توسعه هیئت علمی و کارکنان 

دانشگاهی است و در آن اصولی مانند مشارکت گرایی،قدرشناسی از تعهد )روح سازمانی(،ضرورت 

پشتیبانی ریاست دانشگاه از برنامه ها،نیاز به  نامه و فعالیت ها،نفعان به بر زای ذی دلبستگی درون

سازوکارهای انگیزشی و پاداش ها از جمله سازوکارهای مالی تأکید می شود و همچنین استانداردهای 

 مناسب و مطلوب را سه سطح کارکردهای دانشگاه یعنی آموزش،پژوهش و خدمات را دنبال می کند.
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 فتمان کیفیت توسعه هیئت علمی و گ

کیفیت مفهومی چند بعدی و پیچیده است و پیچیدگی آن ناشی از تعامل های پویا در محیط 

دانشگاهی، باز بودن محیط یادگیری،وجود کنشگران مختلف در عرصه آموزش عالی،کثرت متغیرها و 

عنوان یک نیروها و غیر قابل پیش بینی بودن نوع و کیفیت تعامل هاست ضمن این که وجود آدمی به 

عامل صاحب اراده سطح مضاعفی از پیچیدگی را به این فضا اعمال می کند.از این رو روابط حاکم بر 

است.بر این اساس مفهوم کیفیت در دانشگاه به عنوان  214این فضا نه از نوع علی بلکه از نوع برآمدنی

این دیدگاه کیفیت در یک سازمان پیچیده،آشوب و شبکه ای از دل چنین روابطی به دست می آید.

،یک نوع تفکر و یک نوع یک نوع زبان و گفتمان ،ذهنیت یک نوع  ،یک نوع فهم  یک نوع دانش،

شکل کیفیت در دانشگاه را طرز سخن و اندیشیدن ما درباره «کیفیت دانشگاهی گفتمان » ارزش است.

م، به چه چیزهای آن توجه دانشگاه را چگونه ببینی کیفیت  کند که ما دهد؛ و این گفتمان تعیین می می

کنیم، چه چیزهای آن را نادیده بگیریم و به چه چیزهای دانشگاه حساس باشیم و اهمیت دهیم. این 

در چارچوب کیفیت در دانشگاه را به ما داده است.گفتمان به ما امکان معنادار ساختن و بازنمایی 

بلکه برای توسعه آن و تحصیل و تدریس و  کنیم، است که ما نه تنها دانشگاه را فهم می کیفیت  گفتمان

نیازمند درک و ،کنیم. در نتیجه، ما برای درک و شناخت عمیق نهاد دانشگاه  تحقیق در آن اقدام می

گیری این گفتمان و تحول آن  بدون داشتن شناخت از روند شکل .هستیم« دانشگاهکیفیت  گفتمان»فهم 

یک  کیفیتهای دانشگاه پی ببریم. وانیم به هیچ یک از جنبهت های آن، ما نمی ها و ویژگی و فهم مولفه

 ای ندارد. یک ساخت انسجام یافته و از پیش تعیین شده کیفیتموجودیت دائماً در حال شدن است. 

است .گفتمان کیفیت در آموزش عالی شیوه سخن گفتن ما درباره  نوعی دانش و گفتگو کیفیت

یت معنا می شود،کارکردهای و ارزش های خود را به دست کیفیت است. در این گفتمان است که کیف

                                                 

214 )Emergent 
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می آورد .از این دیدگاه کیفیت همچون یک زندگی است که هابرماس مطرح شده است او معتقد بود 

که علم زندگی است و بسیار کیفی تر،پویا تر،متنوع تر و نامتعین تر از آن است که صرفاً  درچارچوب 

اس عالئق،ارتباطات،کنش ها و گفتمان علمی را متعلق به زیست جهان سیستم وبرنامه تبیین شود.هابرم

می داند.کیفیت زندگی دانشگاهیان در سایه کنش های ارتباطی،مفاهمه های بین ذهنی و عالئق 

شناختی امکان پذیر است.از این دیدگاه به کیفیت دانشگاه همچون طنین یک زندگی و نسبت آن با 

تقاد و روشنفکری،خرد ورزی جمعی،پرسش اندیشی و بازاندیشی کنش ارتباطی،انفرهنگ،گفتگو،

 (.1989نگریسته می شود)فراستخواه،

 
گفتمان کیفیت در دانشگاه و مراکز آموزش عالی محقق نمی شود مگر این که عامالن دانشگاهی 

 )اساتید،مدیران،کارکنان و دانشجویان ( درک مناسبی از کیفیت و نقش آن در آموزش عالی داشته

باشندو رسیدن به هدف توجه به توسعه هیئت علمی دانشگاهی با نگاهی کل گرا و منسجم در 

 .ها و مراکز آموزش عالی است دانشگاه

 نتیجه گیری

آموزش عالی هر کشور یکی از عوامل موثر در تحقق سیاست های توسعه اقتصادی، اجتماعی و 

و کارآزموده به عنوان اساس توسعه همه  فرهنگی آن به شمار می رود.تربیت نیروی انسانی متخصص

ها و مراکز  جانبه کشورها، تولید دانش و دانش پژوهی و عرضه خدمات تخصص توسط دانشگاه

آموزش عالی انجام می گیرد. بنابراین نظام آموزش عالی با بروندادها و پیامدهای خود نقش مهم در 

ها از جمله هیئت علمی نقش اساسی و کلیدی  گاهتوسعه کشور دارد. در این میان نیروی انسانی در دانش

ها و  ایفا می کنند و می توانند عاملی تأثیر گذار در افزایش کیفیت دانشگاهی باشند.کیفیت در دانشگاه

مراکز آموزش عالی محقق نمی شود مگر با خواست،اراده اعضای هیئت علمی. خواست،اراده اعضای 

نگاه همه جانبه و کل گرا به برنامه توسعه هیئت علمی است که هیئت علمی در افزایش کیفیت در سایه 

در این مقاله از منظر چه چیزی،کجا،چه کسی و چطور/چگونه مورد بررسی قرار گرفت و بر این نکته 

ها طراحی کرد،بلکه هر  تأکید شد که نمی توان برنامه توسعه هیئت علمی واحدی را برای همه دانشگاه
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ط و موقعیت خود می تواند نسبت بر طراحی برنامه توسعه اقدام کند. در این دانشگاه بر اساس شرای

 راستا پیشنهادهای زیر ارائه می شود:
  .ها و مراکز آموزش عالی ایران به ویژه دانشگاه فرهنگیان تشکیل مرکز توسعه هیات علمی در دانشگاه .1

ها با  عه هیئت علمی در دانشگاهبرنامه ریزی برای استفاده از شبکه های اجتماعی برای رشد و توس .2

  .شبکه-توجه به نظریه کشگر

ها  با توجه به به اهمیت تربیت دستیاران آموزشی و پژوهشی پیشنهاد می شود مرکزی در دانشگاه .9

  .برای تربیت دستیاران راه اندازی شود

امه رشد و توجه به رویکردهای غیر متمرکز و دادن اختیارات الزم به دانشگا ها برای تدوین برن .4

  .توسعه هیئت علمی

 

 منابع مورد استفاده

 انتشارات سمت  تهران. (.نظریه و عمل رسانه های آموزشی در عصر دیجیتال.1932حسین) اسکندری،-

ها چگونه کار می کنند؟سازمان علمی و رهبری آن از منظر  (.دانشگاه1983بیرن بائوم،رابرت)-

 موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی سیبرنتیک.ترجمه حمید رضا آراسته.تهران:

بررسی تحلیلی تجارب موفق  (.1988)یمنی دوزی سرخابی محمد ,صباغیان زهرا ,ترک زاده جعفر-

 83-119(.7)9.آموزش عالی ایرانمجله های خارج کشور.  توسعه سازمانی برخی دانشگاه

ارزیابی وضعیت  (.1987)دالور علی ,یمنی دوزی سرخابی محمد ,صباغیان زهرا ,ترک زاده جعفر

.مجله آموزش عالی  های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در تهران توسعه سازمانی دانشگاه

 91-42(.2)1.ایران

م و همکاران ترجمه دکتر عبدالرضا نوه ابراهی .(.یادگیری رهبری در آموزش عالی1982رمزدن،پال)-

 انتشارات دانشگاه علوم پایه دامغان  .تهران:

(.خود نو سازی اعضای هیئت علمی.مجموعه مقاالت رویکردها و 1988سرکارآرانی،محمد رضا)-

 چشم اندازهای نو در آموزش عالی.تهران:پژوهشگاه مطالعات فرهنگی 

ا امیری و عبدالرحیم نوه (.نوآوری در مدیریت دانشگاهی.ترجمه وید1973بیکاس ) سی سانیال،-

 انتشارات موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی  ابراهیم.تهران:

 دانشگاه علمی هیئت اعضای آموزشی بار بررسی ( 1983 ). لیال قنواتی، ابراهیم؛ عمران، صالحی-

 4-28(.2)11روانشناسی. و تربیتی مجله مطالعات .مازندران

 ازمانی.تهران:مرکز آموزش مدیریت دولتی (.بالندگی س1982طوسی،محمد علی)-

http://fa.journals.sid.ir/SearchPaper.aspx?writer=71187
http://fa.journals.sid.ir/SearchPaper.aspx?writer=30758
http://fa.journals.sid.ir/SearchPaper.aspx?writer=13411
http://fa.journals.sid.ir/JournalList.aspx?ID=3205
http://fa.journals.sid.ir/SearchPaper.aspx?writer=71187
http://fa.journals.sid.ir/SearchPaper.aspx?writer=71187
http://fa.journals.sid.ir/SearchPaper.aspx?writer=30758
http://fa.journals.sid.ir/SearchPaper.aspx?writer=13411
http://fa.journals.sid.ir/SearchPaper.aspx?writer=1146
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دانشگاه.  در اندیشی آینده بر مبتنی برنامه ریزی برای مفهومی (. چارچوبی1932فراستخواه، مقصود)-

 21-63,1عالی. آموزش در ریزی برنامه و پژوهش فصلنامه

وعه مقاالت شبکه.مجم-(.انگاره ای از برنامه درسی آینده با تأکید بر رهیافت نظریه کنشگر1932)

 همایش تحول بنیادین در نظام برنامه درسی ایران 

 (.دانشگاه و آموزش عالی:منظرهای جهانی و مسئله های ایرانی.تهران:انتشارات نی1988.)

مجموعه مقاالت میزگرد بررسی ارتقای کیفیت  (.گفتمان استقالل و گفتمان کیفیت.1989.)

 بهشتی های دانشگاهی.انتشارات دانشگاه شید  آموزش

(. بالندگی وکیفیت هیأت علمی در دانشگاه ایرانی؛ 1932قهرمانی،محمد و فراستخواه،مقصود )-

 http://www.iasd.ir/find.php?item=1,61,14.faها.قابل دسترس در سایت  ها و چالش بایسته

 در گذار اثر راهبردی علمی هیات اعضاء (. توسعه1939عباس و مبین،میثم )مبینی،مهدی؛عباس پور، -

 ارزیابی ملی کنفرانس عالی.مجموعه مقاالت اولین آموزش وموسسات ها دانشگاه کیفیت ارتقاء

 دانشگاهی نظامهای در کیفیت

(. ارائه الگوی مفهومی بهسازی اعضای هیات علمی 1987)پورکریمی جواد ,هیم عبدالرحیمنوه ابرا-

 121-121(.4)2.در نظام های آموزشیپژوهش   ها و مراکز آموزش عالی.  دانشگاه

 (.کیفیت در آموزش عالی.تهران:انتشارات سمت1931یمنی دوزی سرخابی،محمد)-
-Gaff, S. S., Festa, C. & Gaff, J. G. (1378). Professional Development: A Guide to 

Resources. USA: Change Magazine Press. 

Watson, G. & Grossman, L. H. (1334). Pursuing a comprehensive faculty development 

program: Making fragmentation work. Journal of Counseling & Development, Vol. 72, 

Issue 4, 464–479. 

McGriff, S. (2221). Leadership in higher education: Instructional designers in faculty 

development programs. Retrieved March 19, 2226 from ERIC 

Hornbay ,A S(2229).Oxford Advanced Learners Dictionary.Londen: Oxford University press 

Singla P.K,Rastogi K.M,Sunita Rani Jain(2224).Developing Competency-Based 

Curriculum For Technical Programms.National Sympasium on Engineering 

Education./India Institute of Science,Banglore. 

Haunstein, p(2222).Competency Modeling Approaches and strategies. 
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  با رویکرد سیستمی الگوی ارزیابی برنامه کیفیت بخشی آموزش عالی
 

 4252کد مقاله: 

  235دکتر حیدر تورانی

 چکیده
های کیفی  تعیین یک الگوی ارزیابی برای کیفیت بخشی آموزش عالی از طریق تجزیه و تحلیل نظام :هدف

 و ارزشیابی برنامه با استفاده از رویکرد سیستمی.
ظام کیفی در آموزش عالی و ارزشیابی پیشینه تئوریک، تحقیق و عملکرد ن رویکرد: –شناسی  روش –طرح 

گیرند. این تجزیه و تحلیل منجربه  برنامه در ارتباط با مفاهیم رویکرد سیستمی مورد تجزیه و تحلیل قرار می
 شود. یک الگوی ارزیابی برنامه بر اساس رویکرد سیستمی جهت کیفیت بخشی به آموزش عالی می

توان دریافت که سه مفهوم نظام  می  مانی مؤسسات آموزش عالی،با توجه به اهداف و ساختار ساز :ها یافته
کیفی در آموزش عالی و ارزیابی برنامه و رویکرد سیستمی وجود داشته که با یکدیگر سازگار هستند. 
الگوی ارزشیابی پیشنهادی، دیدگاه جدیدی را برای مدیریت آموزش عالی جهت اجرای اثربخش نظام 

 دهد. ئه میکیفی و بهبود برنامه ارا
اجرای این الگو دریک مجموعه دانشگاهی واقعی برای وضوح بخشیدن به  ها و الزامات تحقیق: محدودیت

 این فرآیند الزم است.
این مطالعات یک تجزیه و تحلیل سودمند از مفاهیم مرتبط با آموزش عالی را فراهم  الزامات عملی:

شود. این نظام شامل سه زیر  رزیابی برنامه ایجاد میآوردو در الگو یک بعد جدید از نظام کیفی و ا می
. ارزشیابی کیفیت در آموزش " 218نظام مدیریتی"و  " 217نظام فنی"، " 216نظام اجتماعی"مجموعه است: 

 عالی مستلزم بررسی عناصر این سیستم است.
ا ابزار کیفی ادغام دهد که رویکرد سیستمی را ب  ارزش:این مقاله الگوی ارزیابی بدیعی را ارائه می –اصالت 

شود که این الگو اولین الگویی است که سه رویکرد اجتماعی، فنی و مدیریتی را باهم ادغام  کند. ادعا می می
 کند. می

 ، کیفیت، تضمین کیفیت  213آموزش عالی، جایزه بالدریجکلیدی: ه هایواژ 

                                                 
 دانشیار پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش 214

* A systems approach to program evaluation model for quality in higher education- Fatma Mizikaci Unesco- 
CEPES, Bucharest, Romania, Vol. 14No.1,2226 PP.97-49 

216 -  Social System 

217 - Technical System 

218 - Managerial System 

213 - Baldrige Award 
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 مقدمه:

 زها و توقعات جامعه و بخش کسب و کاردر پاسخ به نیاز برای تغییر نظام آموزش عالی که توام با نیا

اندرکاران آموزش عالی در پی رویکردهای جدید در زمینه مدیریت و صنعت  دست  باشد، می

اند. استفاده روز افزون از نظام کیفی در برنامه و مواد درسی آموزش عالی تأثیر عمیقی بر مباحث  برآمده

ت مصالح عمومی و رقابت بین مؤسسات آموزش اجرائی، تدریس و تحقیق گذاشته است. مفاهیم رعای

اند ابعاد جدیدی را بوجود آورده است. در  عالی که با تضمین کیفی و نظام اعتباربخشی به هم پیوسته

ای را برای آموزش عالی در نظر  های جهان در چند دهه اخیر، برنامه کاری ویژه حالیکه بیشتر دولت

اند. علیرغم تفاوت در   بردن کیفیت نیز بسیار مورد توجه بودهو باال 222اند؛ مباحث تضمین کیفیت گرفته

های آکادمیک  اند که روش ها دریافته میزان و مراحل پیشرفت در بخش آموزش عالی، بسیاری از دولت

های آشکارتری برای کیفیت بخشی نیازدارند.  سنتی برای نیازهای امروزی کافی نیستند و آنها به تضمین

، از طریق 222 )سازمان همکاری و توسعه اقتصادی(OECDو یا  221کمیسیون اروپا سازمانهایی نظیر

 (.1338 229اند )الخواص ساختارها و رویکردهای جدیدی از تضمین کیفیت مسیر خود را تقویت کرده

ای جهت اعتباربخشی و  عنوان وسیله های کیفیت به به علت عالقمندی روبه رشد نسبت به سیستم 

های  المللی به روش  مفاهیم و رویکردهای کیفی جهت عالیق ملی و بین  عالی،پاسخگویی به آموزش 

 (:2222 224مختلفی در حال بازبینی هستند. )کمپل و روزنای

(، برای ایجاد یک سری معیارها جهت کیفیت در آموزش عالی یک روش 1339هاروی وگرین )

شناسایی معیارهای خاص جهت ارزیابی خاص را برای ارزیابی کیفیت بوجود آوردند. آنها با تمرکز بر 

 کیفیت یادگیری و یاددهی )نه بر اساس موارد اجرائی( به سمت تعریف کیفیت قدم برداشتند. 

الگویی که در ارزیابی برای کیفیت بخشی آموزش عالی بسیار در مجموعه آموزش عالی مورد استفاده 

دهد  را تشخیص می  های کیفی که پیشرفتباشد  می "224جایزه کیفیت مالکولم بالدریج"گیرد  قرار می

 "جایزه بالدریج"های کوچک قابل اجراست. هدف اصلی  خدمات وکسب کار  که عمدتاً در تولید،

های آموزشی ادغام  (.  در این الگو پاسخگویی و ارزیابی با سیستم1336 226رضایت مشتری است. )مور

                                                 
222 -  Quality Assurance 

221 - European Commission 

222 - Organizarion For Economic Cooperation And Development 

229 - El - Khawas 

224 - Campell And Rozsnay   

224 - Malcolm Baldrige Quality Award 

226 - Moore  
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از الگوهای کیفیت خدمات، متمرکز بر ارزیابی (. برخی از مطالعات با استفاده 1333 227اند )کزار شده

های تضمین کیفیت و اعتباربخشی موجود از  (.  سیستم2224 228کیفیت خدمات هستند )اونیل و پالمر

(. به طور مشابهی، 2222 223بخشد )اوستروت و تورنتاین ارزیابی را رسمیت می  ها، طریق بررسی برنامه

متمرکز برخودارزیابی دانشگاهی هستند. این الگو  292تجرز الگوهای برتری تشکیالتی مانند الگوی را

بر رویکردها، راهبردهای اجرائی و نتایجی تأکید دارد که توسط اهداف و مراحل پیشرفت مشخصی به 

های راهبردی هستند. اجرای این الگو در راهبردهای بین سازمانی یا بین  سادگی قابل تبدیل به برنامه

مباحث عمومی، باال بردن استانداردها و انتظارات و تسهیل ارتباطات و دانشگاهی برای آگاهی از 

 همکاری بین دانشگاهها بر اساس درک مشترک مفاهیم و ارزشهای کلیدی مؤثر بوده است.

ارزیابی برنامه به مثابه الگویی دیگر در ارزیابی برای کیفیت بخشی آموزش عالی نیز چیزی فراتر از 

آموزش عالی را به عنوان   های ارزیابی کیفیت است. ارزیابی برنامه، رای سیستمگیری ب یک ابزار اندازه

ریزی شده و سیستماتیک کنترل کیفیت را  برنامه  کند و بررسی متمرکز، یک سیستم و نظام معرفی می

 کند های خودشان پیشنهاد می تعریف کیفیت را برای برنامه  اندرکاران، کند. همچنین به دست پیشنهاد می

  های خود را به طور سیستماتیک بررسی کنند، خواهد اهداف و مأموریت و از مؤسسات می

آوری اطالعات  های کیفی و کمی برنامه را از طریق جمع استانداردهای شغلی را بکار بگیرند و جنبه

 های تضمین کیفیت است. بیان کنند. ارزیابی برنامه مرتبط با تکنیک

این الگو روشهای تجریه تحلیلی و ترکیبی را با   رویکرد سیستمی است،دیگر الگو، الگوی ارزیابی 

را در بردارد. این رویکرد اولین  292و هم جزگرایی 291گرایی یکدیگر اذعام کرده در حالیکه هم کل

نظریه عمومی "با مفهوم  1363در سال  " 299لودویگ ون برتاالنفی"شناسی به نام  توسط زیست

ها بر اساس این فرضیه است که اصولی وجود دارند که  نظریه عمومی سیستم معرفی شد. " 294ها سیستم

در این مقاله به این الگو برای کیفیت بخشی آموزش عالی مبادرت  .ها صادق هستند برای همه سیستم

 شده است. 

                                                 

227 - Kezar 

228 - O, Neill And Palmer   
223 -  Ostroth And Turrentine 

292 - Rutgers Model 

291 -  Holism 

292 - Rrductionism 

299 - Ludwig Von Bertalanffy  

294 - General System Theory 
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 الگوی ارزیابی رویکرد سیستمی

ای مختلفی مورد استفاده قرار که رویکرده "ی تئوری محور  الگوی کیفیت ارزیابی برنامه"در ایجاد 

است که توسط  "رویکرد سیستمی"رویکرد اول   ؛گرفته است، دو رویکرد مهم وجود دارند

بوجود آمد. طبق این رویکرد کل کیفیت باید اختالطی  296دمینگنظریات ( براساس 1332)294تریباس

 از سه سیستم جداگانه باشد:

 سیستم اجتماعی -1

 سیستم فنی -2

 سیستم مدیریتی -9

ها  ها، فرایندها و خروجی چنین فرض بر این است که خود آموزش عالی یک سیستمی دارای دادهو هم

این عملکردهای  "اسمیت"و  "لوئیس"است. رویکرد دوم چهارچوب کاربردی آموزش عالی است. 

 کنند که: را به عنوان فرایندهای انتقال توصیف می "برنامه"

 شود. ان میاز محیط خارجی وارد)به صورت داده( سازم 

 دهد )به آنها ارزش  ها را تغییر می کند و با استفاده از روشهای واقعی داده توان عملیاتی ایجاد می

 دهد(. می

 کند. توسط محصوالت و خدمات ارائه شده به اعضاء محیط خارجی برونداد می 

یی است که ها ها و روش این فرایند تغییرات در سیستم فنی برای مؤسسات آموزش عالی شامل داده

شود. این الگو  کند. بنابراین ادغام این دو ایده منجر به ایجاد الگو می ها را به محصول تبدیل می داده

اند. هر عنصر کامالً تحت بررسی قرار  شامل مفاهیم کیفی است که با مؤسسات آموزشی وفق داده شده

آن در فرایند ارزیابی تعیین شود. گیرد. از این جهت که تناسب آن با آموزش عالی و قابلیت تحقق  می

 شود.  همچنین قابلیت دسترسی، داللت و عملی بودن هربخش در نظر گرفته می

های  کنند و تحت تأثیر نظام کند که به صورت داخلی عمل می این الگو سه زیر مجموعه را شناسایی می

جامعه و بازارکار بوجود تضمین کیفیت خارجی و معیارهایی هستند که از دیگر عوامل خارجی مانند 

، معیار جایزه 3222آیند. در اینجا معیارهای مورد نظر عبارتند از: معیارهای نظام اعتبار بخشی ایزو  می

مالکولم بالدریج و سیستمهای مدیریت کیفیت دمینگ. کل سیستم برای تقابل داخلی و تأثیرات 

شوند. برای  ارزیابی برنامه تجزیه و تحلیل می خارجی باز است. کلیه این ارتباطات با استفاده از رویکرد

                                                 
294 . Tribus 

296 . Deming 
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های  شود. زیرمجموعه ها توصیف می دستیابی به هدف کلی، اجرای کیفیت در ارتباط با زیرمجموعه

شوند تا ارزیابی سیستماتیک و روشهایی جهت تجزیه و تحلیل )مثالً فرایندهای  سیستم وضع می

سسات آموزش عالی این کار مستلزم تفکر جدیدی اجتماعی، فنی و مدیریتی( بوجود آید. برای مؤ

است که تقابل بین سیستم کیفی و ارزیابی برنامه را از دید رویکرد سیستمی مدنظر داشته باشد، به 

ریزی بتوانند هم جهت با آن تشکیل شوند. چنین تقابلی  طوری که تعیین اهداف وفرایندهای برنامه

ای سیستماتیک است.  ها با فرایند ایجاد کیفیت به شیوه ه و روشمستلزم ادغام رویکردهای ارزیابی برنام

های داخلی و خارجی باید  به عنوان مثال، همانند نتایج ایجاد کیفیت، گزارشات خود ارزیابی و کنترل

 های سیستم کیفی باشد. ارزیابی برنامه را با سیستم ادغام کنند و نتایج باید یکی از شاخص

های جدید  های دیگر تأثیرگذار هستند. این مستلزم روش م بر زیرمجموعههای یک سیست زیرمجموعه

ها تقابلی مداوم دارند. به عنوان مثال، درگیری هیأت علمی و  تفکر و حل مسئله است زیرا زیرمجموعه

های  گیری، همکاری دوجانبه بازارکار، دانشگاه، طراحی دوره دانشجویان در مباحث مدیریتی و تصمیم

هاست و مستلزم روش تفکری جدید  بررسی برنامه آموزشی، نشانگر تقابل بین زیرمجموعهتحصیلی و 

در مؤسسات سنتی است. این الگو با استفاده از رویکرد ارزیابی برنامه و رویکرد سیستمی کیفی در نظام 

گردد.  ، معیار جایزه مالکولم بالدریج یا سیستم مدیریت کیفی دمینگ ارائه می3222اعتباربخشی ایزو 

سازند عبارتنداز: سیستمهای اجتماعی، فنی و مدیریتی. تقابل بین  هایی که این الگو را می زیرمجموعه

 ها برکل مکانیزم یاد شده در باال تأثیر گذار است. این زیرمجموعه

کند که در خود الگو و  کند و قوانینی را وضع می روی می در این سیستم، کل از یک برنامه دنباله

اند. مفاهیم کیفیت و ارزیابی برنامه در بسیاری از موارد قبلی  های مرتبط آن نشان داده شده موعهزیرمج

297های ارزیابی برنامه مانند الگوی  ای داشتند. به عنوان مثال، رویکردی عملکرد جداگانه
CIPP  وردن و (

ی مانند مالکولم ( هیچ تمرکزی بر سیستمهای کیفی ندارند در حالیکه سیستمهای کیف1379 298سندرس

کند. به هر حال،  به ارزیابی برنامه رجوع نمی  ( که در آموزش عالی اجراء شد مستقیما1336ً 293بالدریج )مور

هردو سیستم در کنار یکدیگر پویایی منحصر به فرد خود را دارند و باید با هماهنگی وارد عمل شوند. این 

، به طور کامل چشم انداز سازمانی درست را فراهم شود الگو وقتی که در زمینه آموزش عالی اجراء می

های تحصیلی است که عملکردهای سیستماتیک و  سازد. یعنی سیستمهای تضمین کیفیت یا بررسی دوره می

 الگوی ارزیابی برنامه برای کیفیت بخشی آموزش عالی (.  -1مختلط را فراهم می آورند )شکل 

                                                 

297 Context-Input-Process-product 

298Worthen and Sanders  

293 Moore 
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 ی رویکرد سیستمی الگوی ارزیابی برنامه
 

 سیستم مدیریتی:

ــاختار ســازمانی )طــرح مــالی،     -1 س

ها، تقسیم وظایف، الگوهای  مشی خط

 قدرت و اقتدار(
ــم -2 ــت چش ــداف   مأموری ــداز و اه ان

 مؤسسه یا سازمان

ــت -9 ــی،    فعالی ــی )طراح ــای اجرائ ه

ــاری و    ــدیریت، همک ــازماندهی، م س

 های سازمانی کنترل کننده( فعالیت

 سیستم فنی: 

 ها داده
ــی -1 دانشــجویی )علمــی،    هــای  ویژگ

 ها( عالقمندی  آماری، انتظارات،

 های دانشگاهی   ویژگی -2

 منابع مالی -9

ــات)کالس -4 ــه،   امکانــ ــا، کتابخانــ هــ

 تجهیزات آموزشی(   

ـیلی، برنامـه     ها، دوره برنامه -4 هـای تحص

 زمانی

 خدمات پشتیبانی -6

 فرآیند  

 محتوا -1

 انتقال  -2

 توانش 9- 

 نگرش  -4

 امور قابل لمس  -4

 زهاو توقعاتارزیابی نیا  -6

 ارزیابی رضایت مشتریان  -7

 مدیریت   -8

 ها خروجی

  های علمی )میزان موفقیت، موفقیت  -1

 کسب مهارت، توانش(

التحصیلی، ترک تحصیلی، عدم  فارغ  -2

 موفقیت

تحصیالت تکمیلی )میزان قبولی در   -9

 های تخصصی و تحصیالت تکمیلی( آزمون

 موفقیت در استخدام  -4

 سیستم اجتماعی: 

 محیط  -1

 محصوالت یا خدمات -2

 ها روش -9

 مردم -4

 ساختار سازمانی -4

 استمرار بهبود کیفیت -6

 

 برای کیفیت بخشی آموزش عالی  ( الگوی ارزیابی برنامه4شکل )
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 نتیجه

دهای رایجـی نیـز        "مـوقعیتی "ارزیابی کیفیت در آموزش عالی یک بحـث   اسـت، اگرچـه اسـتانداردها و روـن

هـای   اسـتهای دولتهـا و مؤسسـات، کاربردهـای آموزشـی و فلسـفه      وجود دارند. فرهنگ سازمانها، ارزشها، سی

هـا بایـد    آموزشی اتخاذ شده عواملی هستند که بر عملکردها و رویکردهای کیفی تأثیر گذار هستند. ایـن جنبـه  

 با تحقیق و تمرین بهبود یابند.

یسـتم تضـمین   را صـحیح یـا غلـط دسـته بنـدی کـرد. هـر مؤسسـه س         تضمین کیفیت مفهومی نیست که بتـوان آن 

ا اسـتفاده از اسـتانداردها و مفـاهیم تعیـین شـده        کیفیت منحصر به خود را بر اساس ساختار و پویایی خود و ـب

ه          توسط یک فلسفه ایجاد می کند. به هر حال، باید تأکیـد کـرد کـه ایجـاد تضـمین و اسـتانداردهای ارزیـابی ـب

رای انجـام ایـن      غنی ه عنـوان یـک        سازی سیستمهای کیفی کمک خواهد کـرد. ـب کـار، ارزیـابی برنامـه بایـد ـب

 ریزی کیفی عجین شود. رویکرد سیستمی در نظر گرفته شود و الگوی مناسب باید با برنامه

در این مقاله یک تئوری جدید از کیفیت به ویـژه در زمینـه ارزیـابی نیازهـای آموزشـی، رویکـرد سیسـتمی و        

ین     "محوری کیفیت -ی تئوریالگوی ارزیاب"عملکردها ارائه شد. در این رابطه،  در زمینه آمـوزش عـالی اوـل

 اصل است. این الگو به سه دلیل، مشارکت با ارزشی در زمینه ارزیابی برنامه تعلیم و تربیت دارد:

از، در حـال تغییـر و        های مرتبطی است کـه آن  آموزش عالی متشکل از زیرمجموعه -1 ه یـک سیسـتم ـب را ـب

این الگو از این جهـت کـه ارزیـابی برنامـه و سیسـتمهای       کند. می جای گرفته در یک سیستم برتر تبدیل

 کند منحصر به فرد است. کیفی را باهم ادغام می

الگوهای ارزیابی همگی ارزیاب محور هستند و متکی بر نیازهای کیفـی و ایجـاد اسـتانداردهایی هسـتند      -2

ســازند. سیســتمهای  تفــع مـی ، مــالکولم بالــدریج و تئـوری دمینــگ را مر  3222کـه نیازهــایی ماننــد ایـزو   

متمرکـز بــر تغییـرات سـاختاری و معمــوالً مـدیریت هســتند و توسـط یــک        "اسـتاندارد محــور "ارزیـابی  

 شوند. قسمت کنترل کننده بررسی می

هـای مختلـف برنامـه     هـای عمیـق جنبـه    رسـند کـه از ارزیـابی    این رویکردهای ارزیابی، معموالً به نظر می -9

یابی بر عملکرد، فرایند کلیـدی و از ویژگیهـای محصـول اسـت. مؤسسـه پـس از       غافل هستند، زیرا تمرکز ارز

رفع نیازهای استاندارد شده، نه اطالعات جزئی در مورد فعالیتهای برنامه را کسب کرده و نه از تأثیر برنامـه از  

242د ارزیـاب رویکـر "شود. از این روی این، الگوی ارائه شده در این مقاله  گذاران باخبر می دیدگاه سرمایه
" 

ی سیسـتم کیفـی از طریـق تجزیـه و تحلیـل توصـیفی فعالیتهـا و         تواند از تأثیر اجـرای برنامـه   پذیرد که می را می

ه یـک الگـوی ارزیـابی       "گذاران مطلع باشد. این الگـو برحسـب    دیدگاه سرمایه ه مثاـب در  "رویکـرد سیسـتمها ـب

 سیستم کیفی رتبه نخست دارد.

                                                 

242 .Evaluative approach 
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 کند: بیان می "رویکرد سیستم"ر نظر گرفتن سیستمهای کیفی به عنوان ( با د1386) 241ادواردز دمینگ

ه کمـک مـردم            مردم در یک سیستم کار می ر روی ایـن سیسـتم و بهبـود مـداوم آن ـب کنند.شغل مـدیر کـار ـب

رای بهبـود         ،ی او در الگوی یادشده اهمیـت بسـزایی دارد   است. این گفته ر ارزیـابی سیسـتم ـب زیـرا متمرکـز ـب

ا    ،مداوم است یعنی الزام اصلی در ارزیابی برنامه. بنابراین الگوی رویکرد سیستم مفاهیم کیفی و اصـولی را ـب

 کند. ارزیابی برنامه و درک و فهم ادغام می

 توان گفت که این الگو به دو جهت قدرتمند است: در نتیجه می

الی از دیـدگاه  الگویی است که برای ارزیابی برنامـه و درک نظامهـای کیفـی در مؤسسـات آمـوزش عـ       -1

 به خوبی ادغام شده است. "رویکرد سیستمی"

ه معیارهـای سـرمایه     -2 محـور   -گـذار  الگویی است که رویکرد چند منبعی را بر حسب تنوع ابعاد و منـابع ـب

 کند. معرفی می

ا سـنت و      اگر چه ادغام اصول، عقاید ومفاهیم رویکرد سیستمی با کیفیت و ارزیابی برنامه موافـق و متناسـب ـب

ه پیچیـدگی در عمـل خواهـد شـد زیـرا         عم لکردهای آموزش عالی است اما الگوی ارزیابی پیشـنهادی منـتج ـب

هـا و ادغـام    خود الگو یک ترکیب فشرده از سه رویکرد متفاوت در یک روح واحـد اسـت. مجموعـه فرضـیه    

عمـل، توافـق نسـبی    های انعکاس یافته الگو، باید با بحث و گفتگوی بیشتر مورد حمایت قرار گیـرد. در   تئوری

هـا( از عناصـر    ها )به عنوان مثال سیستم فنی( و استفاده نسـبی)به عنـوان مثـال یـک گـروه از زیرمجموعـه       سیستم

ر   الگو، فشردگی رویکرد الگو را کم خواهد کرد. ادغام عناصر الگو به صورت یک واحد کل مانند تمرکز ـب

را   د اجرایـی باشـد بایـد )هماننـد یـک        مباحث مدیریتی یک شروع خوب خواهد بود. این الگـو ـب ی اینکـه بتواـن

ه طـور      سیستم باز( با هدف مؤسسه، فرهنگ آن، نقاط قوت و ضعف آن و فرصتها و موارد تهدیـد کننـده آن، ـب

متناسب پیوند داشته باشد. عنصر اصلی وکلیدی اجرای این الگو ویژگیهای بافت مؤسسه و مـوقعیتی اسـت کـه    

رای اینکـه از سـردرگمی جلـوگیری کنـیم یـک          فرایندهای مـدیریتی و تعلـیم    و تربیتـی در آن نهفتـه هسـتند. ـب

هایی که متکی بر توقعات و نیازهـای مصـرف کننـدگان اسـت، قـدرت       رویکرد مانند بهبود و پیشرفت در زمینه

شود کـه سـطوح اجرایـی، توقعـات و انتظـارات       پذیرش الگو را افزایش خواهد داد. در این مرحله پیشنهاد می

د. ایـن کـار را مـی         بای ه طـور واضـح مشـخص گردـن ا توصـیف وضـعیت      د قبل از هر پیشرفت دیگـری ـب تـوان ـب

 گذاران انجام داد.   کنونی مؤسسه و ارزیابی نیازها و انتظارات مشارکت کنندگان و سرمایه

                                                 

241 .Edwards Deming 
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 مقاالت كامل پذيرفته شده جهت چاپ
 

 )بدون ارائه شفاهي( 
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 بررسی کیفیت زندگی دانشجویان دانشگاه فرهنگیان

 )مطالعه موردی پردیس شهید صدوقی کرمانشاه(
 

 4226کد مقاله: 

 دکتر زهرا رحیم زاده
 پردیس شهید صدوقی کرمانشاه -استادیار دانشگاه فرهنگیان

Zahrah.rahimzadeh@gmail.com 

 صغری رحیم زاده
 واحد علوم و تحقیقات کرمانشاه -کارشناس ارشد مشاوره و راهنمایی 

 

 چکیده  

جسمی است که به کمک آن می توان  و روانی سالمت مهمهای  شاخص یکی از یزندگ کیفیت مفهوم

دانشجویان یکی از گروه هایی هستند کـه   .را تعیین کرد اجتماعی و جسمی روانی مراقبتی نیازهای سطحِ

به صورت مداوم در معرض عوامل استرس زا قرار دارند و این امر سبب به خطر افتادن سـالمت جسـمی   

هدید کیفیت زندگی آنها می شود. پژوهش حاضر با هدف مطالعه وضعیت کیفیـت زنـدگی   و روانی و ت

 1939دانشجویان پردیس شهید صدوقی انجام گرفته است. این پژوهش به شیوه مقطعی در نیمسـال اول  

معلم مقطع دوره کارشناسی دانشگاه  -دانشجو 146انجام گرفته است. جامعه آماری مورد مطالعه شامل 

سال اسـت. جهـت بررسـی وضـعیت کیفیـت       22ان استان کرمانشاه با جنسیت زن و میانگین سنی فرهنگی

اسـتفاده شـد. داده هـا بـه کمـک       SF96سوالی کیفیت زندگی 96زندگی این دانشجویان از پرسشنامه 

مـورد تجزیـه و تحلیـل قـرار      spss روش های آماری میانگین و ضریب همبستگی پیرسون در نرم افزار

آمده نشان از رضایت بـاالی دانشـجویان از کیفیـت زنـدگی خـود مـی باشـد، بـه         دست  بهایج گرفت. نت

درصد دانشجویان از نظر کیفیت زندگی در طبقه مطلوب و بسیار مطلوب قرار دارنـد   96/32طوری که 

در در طبقه نامطلوب و بسیار نامطلوب قرار گرفتند. میانگین نمره کیفیت زنـدگی   آنهادرصد از  7و تنها 

اسـت. همچنـین نتـایج نشـان از همبسـتگی       89/44و 76/44دو حیطه سالمت روانـی و جسـمانی بـه ترتیـب     

کیفیت زندگی و پیشرفت های تحصیلی دارد ، بطوری که با افزایش میانگین کیفیت زنـدگی در  (47/2)

 این دانشجویان، میانگین پیشرفت های تحصیلی آنها نیز افزایش یافته است.  

 دانشجو معلم –سالمت جسمی  -پیشرفت تحصیلی –سالمت روانی  –کیفیت زندگی یدی:های کل واژه

mailto:Zahrah.rahimzadeh@gmail.com
mailto:Zahrah.rahimzadeh@gmail.com
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 مقدمه

مفهوم کیفیت زندگی به عنوان شاخص مهمی برای ارزیابی سالمت فردی،  به در سال های اخیر

تصصیم گیری و قضاوت در مورد سالمت کلی جامعه و یافتن مشکالت اصلی در ابعاد گوناگون 

. کیفیت زندگی در واقع مفهومی فراتر از سالمت جسمانی [1]توجه قرار گرفته است  زندگی افراد مورد

است و در عین حال از شاخص های مهمی است که اندازه گیری مستقل آن در تحقیقات مختلف 

. کیفیت زندگی عبارتست از [21]سالمتی به عنوان یکی از پیامدهای مهم، الزم و ضروری است 

سازمان بهداشت جهانی [. 9]عیت سالمتی خود و میزان رضایت از این وضع برداشت هر شخص از وض

بافت فرهنگی و ارزشی که در آن توجه به کیفیت زندگی را درک افراد از موقعیتشان در زندگی با 

 می باشد. پس فردکه در ارتباط با اهداف، انتظارات، استانداردها و نگرانی های  [12]ند،نزندگی می ک

 مختلف های جنبه از افراد درک بر و نیست مشاهده قابل دیگران توسط و است فردی " امری کامال

 [.3]است استوار زندگیشان

ها ، زیرا سالمت روان آنبه خصوص دانشجویان است ،جوانی یکی از مهمترین دوره های زندگی افراد

د با تغییرات زیادی از جمله تأثیر مثبتی بر سالمت اجتماعی و کیفیت زندگی آنان دارد. در این دوره افرا

اجتماعی مواجه اند. محیط دانشگاه  –تغییر در عواطف، احساسات، رفتار، وضعیت جسمی و اقتصادی 

می تواند آنها تشکیل شده است که هر کدام از  [19]از محرک های فیزیکی، روانی، اجتماعی جدید

ن افسرده، مضطرب، تندخو و ناسالم آید. بدیهی است دانشجویا شمارعامل ایجاد خستگی، دلتنگی به 

از نظر جسمانی و روانی نمی توانند نشاط و امنیت خاطر الزم را در محیط دانشگاهی، در جهت 

فرهنگی داشته باشند. مشغله های فکری جهت ادامه تحصیل، گذراندن واحدهای  -های آموزشی فعالیت

آمادگی همیشگی و نیز برآوردن درسی، انجام تکالیف درسی، ارزشیابی مستمر درسی و ضرورت 

انتظارات خانواده ها، از لحاظ موقعیت در امر تحصیل، از جمله عوامل استرس زایی هستند که دانشجو 

با آن رو به رو می شود. عالوه بر این زندگی در خوابگاه کنار آمدن با هم اتاقی ها، شیوه زندگی جدید 

یگر عوامل استرس زای است که دانشجویان مقیم خواب و بیداری از د های و به هم خوردن ساعات

روانی، سالمتی و  -استرس ها و فشارها می تواند بر رفاه فیزیکی و روحی . این[4]است. خوابگاه

عملکرد آن به صورت نامطلوب تأثیرگذار باشد. میزان باالی استرس، می تواند میزان یادگیری و 

 ا تهدید می کند.پیشرفت تحصیلی او را کاهش و حتی سالمت او ر

ی این  درجهان مطالعات بسیاری برای اندازه گیری کیفیت زندگی دانشجویان انجام شده است. مجموعه

مطالعات کیفیت زندگی را با استفاده از رویکردهای سالمت تعریف نموده و در سنجش از مقیاس های 
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ن بهداشت جهانی رایج استاندارد شده در حوزه سالمت همانند مقیاس کیفیت زندگی سازما

(WHOQOL)( مقیاس کیفیت زندگی ،QLI و به ویژه )SF-96  .برای نخستین بار در دنیا،بهره برده اند 

( مفهوم کیفیت زندگی دانشگاهی را بر اساس تئوری تسری به عنوان 2227سیرجی و همکاران )

 .[14]رضایت از زندگی در دوران دانشجویی تعریف نمودند

کیفیت زندگی دانشجویی در ایران می توان به پژوهش نیری و حاج باقری  ترین مطالعات از مهم

که با مطالعه کیفیت زندگی بر روی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تهران به  ( اشاره کرد،1984)

بررسی تأثیرات تن آرامی بر میزان استرس و کیفیت زندگی دانشجویان مقیم خوابگاه های دانشجویی 

با مطالعه کیفیت زندگی دانشجویان گرگان میزان  1984نصوریان و همکاران در سال . م[4] پرداختند

. مطالعه کیفیت زندگی در دانشگاه علوم [8]درصد اعالم نمودند 4/43رضایت از کیفیت زندگی آنها را 

حاکی از وجود رابطه معناداری بین کیفیت  1986پزشکی ایالم توسط منصوریان و همکاران در سال 

. مطالعات باغستانی و همکاران در سال [7]با جنس، درآمد خانواده و وضعیت تأهل وجود دارد زندگی

بیشتر  بر روی دانشجویان دانشگاه بندرعباس نشان می دهد که کیفیت زندگی در دانشجویان پسر 1983

. نتایج [2]از دختران بوده و همچنین بین کیفیت زندگی دانشجویان و جنس رابطه معناداری وجود دارد

بر روی دانشجویان دانشگاه گیالن نشان می دهد که فقط  1983مطالعات سلطانی و همکاران در سال 

درصد از دانشجویان از کیفیت زندگی مطلوبی برخوردارند و رابطه ای بین نمره کلی کیفیت  98

 . [4]زندگی با جنس، بومی یا غیر بومی و محیط خوابگاهی وجود دارد

عات انجام شده و حضور شبانه روزی طوالنی مدت بسیاری از دانشجویان دانشگاه با توجه به مطال

شناسایی نقاط قوت و ضعف محیط خوابگاهی و آموزشی و بهبود وضعیت ، برای فرهنگیان در خوابگاه

کیفی تحصیلی و رفاهی آنها تصمیم گرفته شد پژوهشی بر روی تعدادی از این دانشجویان انجام گیرد 

نقش ا وضعیت کلی کیفیت زندگی دانشجویان در بعد جسمی و روانی اندازه گیری و سپس که در ابتد

 بررسی شود.متغیر کیفیت زندگی در میزان پیشرفت های تحصیلی دانشجویان 

 روش تحقیق

-34در نیمه اول سال تحصیلی  242این پژوهش از نوع مطالعات کاربردی است که به صورت مقطعی

معلمان دانشگاه فرهنگیان پردیس  -این مطالعه نزدیک به نیمی از دانشجوانجام شده است. در  1939

نفر( به روش کامال تصادفی ساده انتخاب شدند. برای انتخاب نوع 146شهید صدوقی کرمانشاه )

ن در پژوهش های انجام اپرسشنامه مناسب کیفیت زندگی با توجه به درصد روایی باال و رضایت محقق

                                                 

242 Cross-sectional 



 دومین کنفرانس ملی و نهمین همایش ارزیابی کیفیت نظام های دانشگاهی                                                         266

 

به طور  یکی از ابزارهایی است که SF-96پرسشنامه استفاده گردید.  SF-96شده، از پرسشنامه 

اختصاصی به منظور سنجش کیفیت زندگی طراحی شده و در سطح جهانی مطرح است. این پرسشنامه 

سوال است.  12الی  2زیر مقیاس تشکیل شده است و هر زیر مقیاس متشکل از  8سوالی است و از  96

(، اختالل نقش به خاطر سالمت PFعملکرد جسمی) :عبارتند ازنامه هشت زیر مقیاس این پرسش

(، بهزیستی EF(، انرژی/ خستگی)RE، اختالل نقش به خاطر سالمت هیجانی)(RPجسمی)

همچنین از ادغام  ؛(GH(، و سالمت عمومی)P(، درد جسمانی)SF(، کارکرد اجتماعی)EWهیجانی)

 جسمی و سالمت روانی به دست می آید. زیر مقیاس ها دو زیر مقیاس کلی با نام سالمت

 

 
 متغیرهای کیفیت زندگی  -1نمودار شماره 

 

در این پرسشنامه  [.11]است 2 -122امتیاز هر حیطه بر اساس دستورنامه سازمان بهداشت جهانی معادل 

این نمره پایین تر نشان دهنده کیفیت زندگی پایین تر و نمره باال بیانگر کیفیت زندگی بهتری است. 

[ مورد 3[ و نجات ]6پرسشنامه به فارسی ترجمه شده و میزان روایی و پایایی آن توسط منتظریان ]

ارزیابی و تایید شده است. در این پژوهش نیز با آلفای کرونباخ متغیر روایی و پایایی این پرسشنامه 

پرسشنامه دارد. پرسشنامه  برآورد گردید که نشان از روایی و پایایی باالی این 32/2سنجیده و مقدار آن 

ها پس از تهیه و تنظیم بین دانشجویان منتخب توزیع و توضیحات الزم جهت شیوه تکمیل آنها ارائه و 

ها بر اساس جدول نمره  به آنها اطمینان داده شد که پاسخ ها کامالً محرمانه است. سپس پرسشنامه

در این نرم افزار مورد تجزیه و تحلیل آماری  تا شد SPSSو نمرات نرم افزار  ،گذاری استاندارد بررسی

قرار گیرند. در این نرم افزار در ابتدا به هر دانشجو کدی داده شد که در ستون های آن ردیف معدل 

زیر متغیر پرسشنامه و میانگین دو متغیر اصلی سالمت روانی و جسمی و  8درسی و نمرات استخراجی 

تا با استفاده از آنالیزهای میانگین و ضریب همبستگی پیرسون  امتیاز نهایی کیفیت زندگی تعریف شده

 پاسخ به سواالت تحقیق مورد بررسی قرارگیرد. 
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 وضعیت دانشجو معلمان در طبقات مختلف کیفیت زندگی به چه صورت است؟ -1

ات آورده اند از میانگین نمردست  بهآیا دانشجو معلمانی که از امتیاز باالتری از کیفیت زندگی  -2

 درسی باالتری برخورداند؟ 

 

 بحث و نتایج 

سال می باشد.  24و  18به ترتیب  آنهاسال و حداقل و حداکثر سن  22میانگین سنی افراد مورد مطالعه 

درصد ساکن در خوابگاه هستند. نتایج به  9/76درصد با خانواده زندگی و  7/29از کل دانشجویان 

در امتیاز مکسوبه کیفیت زندگی آنها نداشته و صرفا وضعیت دست آمده از تحلیل سوال دوم که نقشی 

از سال قبل بسیار بهتر آنها درصد  9/26را نسبت به سال قبل می سنجد، نشان می دهد که آنها سالمتی 

درصد  1/4وضعیت سالمتی خود را مانند سال قبل،  8/94درصد تا حدی بهتر از سال قبل،  4/91بودند، 

درصد بسیار بدتر از سال قبل ارزیابی نمودند. تحلیل  28/1بدتر از سال قبل و وضعیت سالمتی خود را 

درصد دانشجویان، سالمت جسمی خود را از سال قبل  42این آمار در مجموع نشان می دهد بیش از 

 بهتر ارزیابی کرده اند. 

یت جسمی بهتر با بررسی کیفیت زندگی دانشجویان در حیطه های جسمی و روانی، نتایج نشان از وضع 

دانشجویان است. بطوریکه باالترین میانگین این متغیرها در بخش سالمت جسمی و مربوط به متغیر 

کارکرد جسمی دانشجویان است و کمترین امتیاز مربوطه به بخش سالمت روانی و مربوط به متغیر 

 (. 2خستگی است )جدول 

 معلمان  -وانی دانشجو میانگین هشت زیر متغیر سالمت جسمی و سالمت ر -2جدول 
 سالمت روانی میانگین

16/52 

RE EF EW SF 
11.32 72/34 77/13 78/77 

 سالمت جسمی میانگین

89/44                         
 

PF RP P GH 
33/4 73/42 84/74 77/83 

رضایت باالی  نتایج به دست آمده از تحلیل پرسشنامه در مورد وضعیت کیفیت زندگی دانشجویان نشان از

 7در طبقات مطلوب و بسیار مطلوب قرار داشته و فقط آنها درصد  96/32از زندگی دارد. به طوریکه آنها 

 (. 9درصد از آنها کیفیت زندگی خود را نامطلوب و بسیار نامطلوب بیان نموده اند )جدول

 معلمان   -وضعیت کیفیت زندگی دانشجو -2جدول 

بسیار  نامطلوب متوسط مطلوب بسیار مطلوب طبقات کیفیت زندگی
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 نامطلوب ماریجامعه آ

 1 10 1 13 91 تعداد دانشجویان )نفر(

 6/0 1/6 16/2 16/20 1/62 درصد

 
و در مرحله بعدی میزان همبستگی کیفیت زندگی و سالمت روانی و سالمت جسمی افراد مورد مطالعه 

بین سالمت روانی و جسمی هـر فـرد بـا کیفیـت     بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که همبستگی باالیی 

و بـین سـالمت    394/2زندگی وجود دارد و این همبستگی بین سالمت روانی و کیفیت زندگی هر فـرد  

می باشد که موید همبستگی باالتر سـالمت روانـی هـر فـرد بـا کیفیـت        314/2جسمی و کیفیت زندگی 

سمی و روانی افراد نیز همبستگی بـاالیی وجـود   زندگی می باشد. باید خاطر نشان کرد که بین سالمت ج

 (.  4دارد )جدول 

 وضعیت همبستگی سالمت جسمی و سالمت روانی افراد با کیفیت زندگی   -4جدول
 

 

در بخش دوم تحلیل داده های این پرسشنامه، نخست به بررسی نقش کیفیت زندگی در پیشرفت های 

تحصیلی دانشجویان پرداخته شد. به این منظور دانشجو معلمان با توجه به معدل کل درسی، در چهار 

است و درصد بسیار کمی از  32/16بقه بندی شدند. میانگین معدل کل دانشجویان طبقه آماری ط

طبقه سوم و  ،به همین دلیل برای دستیابی به نتایج قابل تعمیم ؛داشتند 14دانشجویان میانگین کمتر از 

 چهارم در هم ادغام شدند و نتایج در سه طبقه بررسی شد.  

کیفیت زندگی در جوامع آماری در هر طبقه نشان می دهد  نتایج میانگین معدل کل درسی و میانگین

که به طور متوسط با افزایش میزان میانگین کیفیت زندگی، روند افزایشی در معدل درسی قابل مشاهده 

 (. 4است. این رابطه بین میانگین سالمت جسمی و معدل کل درسی معنادارتر است)جدول 

Correlations 

 کیفیت زندگی سالمت روانی سالمت جسمی 

 Pearson سالمت جسمی
Correlation 

1 .712**
 .314**

 

 Pearson سالمت روانی
Correlation 

.712**
 1 .394**

 

 Pearson کیقیت زندگی
Correlation 

.314**
 .394**

 1 
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 یانگین کیفیت زندگی در طبقات آماری وضعیت میانگین نمرات درسی و م -5جدول 

 تعداد نفرات طبقات آماری

 جامعه آماری

 میانگین

سالمت 

 جسمی

 میانگین

سالمت 

 روانی

میانگین 

 نهایی

کیفیت 

 زندگی

معدل 

 درسی

 11/19 11/23 00/31 11/11 10 (18 - 21)معدل  Aطبقه 

 10/01 09/19 06/01 12/20 61 (16 -99/17)معدل  Bطبقه 

 11/30 09/11 01/32 13/11 11 (12 -99/15)معدل  Dو Cطبقه 

 

تاثیرگذاری کیفیت زندگی در پیشرفت تحصیلی بررسی شد که ، به کمک ضریب همبستگی پیرسون

(. با توجه به اینکه تعداد نفرات جامعه آماری در سه طبقه 6برآورد شد)جدول 47/2میزان این همبستگی 

میم گرفته شد برای بررسی میزان صحت و سقم نتایج به دست آماری مورد مطالعه برابر نبودند، تص

نفر انتخاب گردید تا میزان جمعیت هر سه طبقه  41به صورت کامال تصادفی  Bو  Aآمده از طبقات

 (.6( بود)جدول438/2مؤید نتایج اولیه با درصد هبستگی باالتر )،دست آمدهه آماری برابر گردد. نتایج ب

  
 
 

 

 ضریب هبستگی پیرسون بین متغیرهای -1جدول  

نفر  432کیفت زندگی و معدل درسی  با تعداد 

 جامعه آماری

 

 نتیجه گیری

 آنان کارایی تواند می جسمی دانشجویان -روانی  سالمت و زندگی کیفیت استرس برو  نگرانی تأثیر

باشـد. ماهیـت حضـور شـبانه روزی      داشـته  پی در اجتماعی و فردی عواقب و دهد قرار تأثیر تحت را

معلمان در دانشگاه فرهنگیان می تواند یکی از عوامل استرس زای مـؤثر بـر کیفیـت زنـدگی      -دانشجو 

به همین دلیل تصمیم گرفته شد تا وضـعیت کیفیـت زنـدگی در تعـدادی از ایـن دانشـجویان        آنها باشد.

ــی     ــالمت جســم و روان ــزان س ــوان می ــایج بت ــن نت ــک ای ــه کم ــا ب ــا بررســی گــردد ت ــخص و در آنه  مش

درصـد از گـروه مـورد     96/32های بعدی دانشگاه از آن استفاده کـرد. نتـایج نشـان داد کـه      ریزی برنامه

Correlations 

 يت زندگيكيف

 معدل درسی 

Pearson 

Correlation 
./598*

 

N 123 

Correlations 

كيفيت 

 زندگي

 معدل درسی 

Pearson Correlation ./571 
N 156 

 ضریب هبستگی پیرسون بین متغیرهای -6جدول 

 مارینفر جامعه آ 156دل درسی  با تعداد کیفت زندگی و مع

 

 ضریب هبستگی پیرسون بین متغیرهای -7 جدول

 نفر جامعه آماری 123کیفت زندگی و معدل درسی  با تعداد 
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درصـد در وضـعیت    7به وضـعیت کیفیـت زنـدگی خـود رضـایت بـاالیی دارنـد و تنهـا          مطالعه، نسبت

نامطلوب و بسیار نامطلوب هستند. افرادی کـه از سـالمت روانـی و جسـمی بـاالیی برخـوردار بودنـد از        

کیفیت زندگی مطلوبی برخوردارند. همچنین بین سالمت جسمی و روانی افراد مورد مطالعه همبسـتگی  

 ارد.باالیی وجود د

مـی تـوان نتیجـه گرفـت درصـد رضـایت        ،با مقایسه نتایج ایـن پـژوهش بـا سـایر پـژوهش هـای مشـابه       

به طـوری کـه    ؛ها است دانشجویان دانشگاه فرهنگیان از کیفیت زندگی خود بسیار باالتر از سایر دانشگاه

ــوریان و همکــاران)    ــم در تحقیــق منصـ ــه 1986ایــن رقـ ــلطانی و   4/43( بـ ــق سـ درصــد و در تحقیـ

همچنین نتایج این پژوهش نشان داد که کیفیت زندگی به طـور  رسد.  درصد می 98( به 1983مکاران)ه

معناداری بر پیشرفت تحصیلی جامعه مورد مطالعه تاثیر گذار است بدین گونـه کـه بـه طـور متوسـط بـا       

 .افزایش کیفیت زندگی میانگین معدل درسی افراد نیز افزایش می یابد

 

 منبع:

 ، ح؛ روحـانی  ژ ؛  مقدم، ن؛ منوچهری ع؛ رضایی، ، خمسه ر ؛ م؛ چمن، راعی، محمد؛امیری،  -[1]

 شمال پزشکی علوم های دانشگاه از یکی در دانشجویان زندگی کیفیت مطالعه" (؛ 1932م؛ ) خطیبی،

 . 176-182؛ صص 4 شماره ؛8 دوره ؛"تندرستی و دانش مجله ایران شرق

 زنـدگی  کیفیـت  بـر  آکنـه  اثر "( 1983شریفی ، م؛ ) زارع ، ش؛ ز؛ نژاد، مصلی باغستانی، شهرام؛ -[2]

 ؛دوم شـماره  چهـاردهم  سـال  هرمزگـان  پزشـکی  مجله ؛ "بندرعباس پزشکی علوم دانشگاه دانشجویان

 37- 83 صص

مجلـه  "کارکنـان  عملکـرد  اثربخشـی  عامـل  دو"(؛ 1931زایـی، ن؛ )  جناآبـادی، حسـین؛ ناسـتی    -[9]

 32؛ شماره 19ن؛ دوره تحقیقات علوم پزشکی زاهدا

 زندگی کیفیت و استرس بر تن آرامی تأثیر"( ؛ 1984باقری، م؛ ) حاج نیری، ناهید؛ ادیب دهقان -[4]

شـماره   دهـم،  سـال  فـیض  پژوهشـی   علمـی  فصـلنامه ؛  "دانشـجویی  خوابگاههـای  مقـیم  دانشـجویان 

 129-32.صص2

بررسـی کیفیـت    "( ؛ 1983ی، س؛ )سلطانی ، رضـا؛ کـافی ، م ؛ صـالحی، ا؛ کارشـکی، ح؛ رضـای      -[4]

ــه دانشـگاه علـوم پژشــکی گـیالن؛ دوره    "زنـدگی دانشـجویان دانشــگاه گـیالن     ؛74؛ شــماره 13؛ مجل

  94 -24صص  
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تعیـین پایـایی و روایـی گونـه فارسـی ابـزار       " (.1984منتظری، علی؛ گشتاسبی، آ؛ وحدانی نیا، م. ) -[6]

 46تا  43صص ؛4شماره پایش،  ؛ فصلنامه"SF-96استاندارد

 کیفیت بررسی"(؛ 1986، ک؛ کیخاوند ، ع؛  ) میری زاده ، د؛ سایه منصوریان، مرتضی؛ شجاعی -[7] 

پژوهشـی   فصـلنامۀ ؛  "1984 سال در ایالم علوم پزشکی دانشگاه دانشجویان سالمت با مرتبط زندگی

 98 -91دوم ؛صص  ششم شماره یزد سال بهداشت دانشکده

زنـدگی   کیفیـت  بررسی "(؛ 1984ه؛ ) زاده، م؛ رحیم کارگر، ن، پور، هنامب مرتضی؛ منصوریان، -[8]

 دوره بویـه؛  مامـایی  و پرسـتاری  دانشـکده  ؛ مجله علمـی  " گلستان پزشکی علوم دانشگاه دانشجویان

 22-16؛ صص 2شماره  سوم؛

 یاپیـدمیولوژ  تخصصـی  مجله؛ "آن گیری اندازه و زندگی کیفیت "(؛ 1978نجات ، سحرناز؛ ) -[3]

 47-62 صص ؛2شماره ،4دوره ایران؛
 

- [12]  King CR, Hinds PS.(2229) “Quality of Life from Nursing and Patient 

Perspective”. Jones and Bartlett publishers. Massachusetts. N 74. pp92-97 

- [11]  Kuyken w, orley j, Hudelson Sartorius ,(1334), ” quality of life Assessment 

across cultures”. Int.j. Mental Hlth  pp4- 29 

[12]  Muldoon , matthew,(  2222 ),” what are quality of life measurement 

measuring?” BMJ volume 916 (192): pp442-444. 

- [19]  Petterson, T., & Arnetz, D. (2221). Factor analysis and predictors of student 

stressors. Psychotherapy Psychosomatic, 72 (9), pp 93-34  

[14]  - Sirgy, M. J , Grzeskowiak, S, & Rahtz , D. (2227), ). Quality of College 

Life (QCL) of Students: Developing and Validating a Measure. Social 

Indicators Research, 82(2), pp 949-962 
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ی تلفیقی در ارزیابی عملکرد اعضای هیأت علمی: دیدگاه کاربرد رویکرد

 دانشجویان و همتایان
 

 4462کد مقاله: 
 دکتر محمد حسنی

 دانشیار گروه علوم تربیتی دانشگاه ارومیه

 *مریم شهودی
 دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی دانشگاه ارومیه

 الهیرسول فرج
 طباییدانشجوی دکتری مدیریت آموزشی دانشگاه عالمه طبا

 چکیده

عضای هیأت علمی با استفاده از پژوهش حاضر با هدف کاربرد رویکردی تلفیقی در ارزیابی عملکرد ا

ت دانشجویان و همتایان انجام شد. روش پژوهش توصیفی و در مورد جامعه آماری دانشجویان نظریا

ه آماری پژوهش کلیه روندپژوهی بود. برای جامعه آماری همتایان نیز روش از نوع مقطعی بود. جامع

نفر  22ها،  نفر مدیران گروه 66نفر( و  14222) 1932تا  1932دانشجویان دانشگاه ارومیه از سال تحصیلی 

نفر مدیران ستادی حوزه معاونت  4نفر همکاران آموزشی و  214ها، معاونین آموزشی و پژوهشی دانشکده

عات همه اعضای جامعه آماری در سیستم اطالعات آموزشی دانشگاه ارومیه بودند که به دلیل اینکه اطال

ات کلیه اعضا در پژوهش لحاظ گردید. ابزار پژوهش پنج پرسشنامه استاندارد یدانشگاه موجود بود، نظر

های مکرر ای و تحلیل واریانس اندازهنمونهتک tهای ها نیز از آزمونبودند. جهت تجزیه و تحلیل داده

دانشجویان در چهار ترم متوالی، عملکرد اعضای هیأت  -1از آن بودند که  استفاده گردید. نتایج حاکی

بین ارزیابی دانشجویان از اعضای هیأت علمی در  -2علمی را باالتر از میانگین مورد انتظار ارزیابی نمودند؛ 

قایسه داری وجود داشت و آزمون تعقیبی نشان داد که این ارتباط مربوط به مطول چهار ترم، تفاوت معنی

همتایان، عملکرد اعضای هیأت علمی را باالتر از میانگین مورد  -9ترم اول و سوم و ترم اول و چهارم بود؛ 

دانشجویان و همتایان در مورد نظریات انتظار ارزیابی نمودند. در نهایت نیز نتایج مربوط به مقایسه بین 

نشجویان و هم همتایان، عملکرد اعضای ارزیابی عملکرد اعضای هیأت علمی حاکی از این بود که هم دا

 هیأت علمی را در سطح مطلوب ارزیابی نمودند. 

 ارزیابی عملکرداعضای هیأت علمی،دانشجویان، همتایان، روندپژوهی،دانشگاه ارومیه.  های کلیدی: واژه
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 مقدمه

را در تربیت و  گذاری نیروی انسانی، نقش اصلیهای آموزش عالی به عنوان بارزترین نمود سرمایهنظام

ها، سهم قابل توجهی از بودجه هر کشور را به خود تأمین نیروی انسانی کارآمد بر عهده دارند. این نظام

کننده در ابعاد گوناگون اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی جامعه دهند و نقشی تعییناختصاص می

های منظور جلوگیری از هدر رفتن سرمایه دارند. از این رو، اطمینان از کیفیت مطلوب عملکرد آنها به

انسانی و مادی و نیز داشتن توانایی رقابت در دنیای آینده که در آن کیفیت مهمترین مؤلفه برای ادامه 

(. به طور مسلم، اعضای 1986حیات هر سازمان است، ضرورتی انکار ناپذیر دارد )معروفی و همکاران، 

شوند. برای بهبود فرایند د از عوامل عمده و مؤثر محسوب میها در این فراینهیأت علمی دانشگاه

یادگیری، هم توسعه مداوم فردی اعضای هیأت علمی و هم ارزیابی وظایفی که در این فرایند  -یاددهی

ای در های یک دانشگاه موفق است و با توجه به اینکه استادان، نقش برجستهبه عهده دارند، از شاخصه

ای دارد )بلند و ارند، طراحی نظام ارزیابی متناسب برای آنان اهمیت ویژهنظام آموزش عالی د

ها و های بهبود کیفیت برنامه(. ارزیابی عملکرد آموزشی اساتید یکی از روش2222، 249همکاران

آورد رود و این امکان را فراهم میها به شمار میهای آموزشی اعضای هیأت علمی در دانشگاه فعالیت

ها در های مثبت و رفع کاستینتایج آن، نقاط قوت و ضعف تبیین گردد و با تقویت جنبه تا بر اساس

(. 2223، 244ریزی مناسب صورت پذیرد )الهیجا و فرسکوایجاد تحول و اصالح امور آموزشی، برنامه

بنابراین تحقیق و بررسی درباره اثربخشی و کیفیت عملکرد آموزشی اعضای هیأت علمی از جمله 

خورد مناسب را برای تجزیه و تحلیل مسایل آموزشی و  مهمی است که از یک سو، بازمسایل 

 اندرکاران نظام های استراتژیک توسط مسئوالن و دستریزیهای اساسی و برنامه گیری تصمیم

ها و مؤسسات آموزش آورد و از سوی دیگر، اعضای هیأت علمی دانشگاهآموزش عالی فراهم می

های آموزشی و در ز چگونگی عملکرد آموزشی خود آگاهی یابند و به اصالح روشتوانند ا عالی می

 (. 2227، 244نتیجه، افزایش کیفیت تدریس خود اقدام کنند )اسپورن و همکاران

توسط  ارزیابی دانشجویان، توسط ارزیابی مانند: شود؛برای ارزیابی استاد بیش از ده روش توصیه می

در  فیزیکی حضور بررسی پژوهشی، و دادهای آموزشیبرون بررسی آموزشی، نمسئوال و همکاران

نیمسال/ دوره  هر در معمول طور به که روش ترینها، رایجروش این بین در که آموزشی های محیط

 استادان، ارتقاء روند در آن و نتایج است توسط دانشجویان استادان گیرد، ارزیابی می انجام درسی

                                                 

249 - Bland , Wersal , vanloy & Jacott 

244 - Alhija & Fresko 

244 - Spooren, Motelmans & Denekenz 
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گیرد )رنجبر و می استفاده قرار مورد دانشکده و آموزشی گروه کلی زیابیار آموزشی و ریزیبرنامه

هایی که مشتمل ارزیابی استاد توسط دانشجو روشی است که به وسیله پرسشنامه (.127: 1984همکاران، 

، 246شود )ریچاردسونباشد از دانشجویان در مورد اساتید مربوطه سؤال میبر سؤاالت بسته و باز می

2224 .) 

مقوله ارزیابی  1322ز زمان انتشار اولین مقاالت در زمینه ارزیابی دانشجویان از استادان در دهه ا

انگیز در آموزش عالی مطرح شده و مطالعات دانشجویان از اساتید همواره به عنوان موضوعی بحث

. در (16: 2223، 247زیادی در این مورد صورت گرفته و مقاالت فراوانی منتشر شده است )کلیسون

ها درباره ارزیابی دانشجویان از استادان نظر مثبت )غفوریان و همکاران، همین راستا، برخی پژوهش

؛ افشار و 2224، 248؛ هارینگتون18: 1989؛ ذوالفقار و مهرمحمدی، 2227؛ اسپورن و همکاران 1982

گ و ینین؛ 2226، 241؛ کاترل2226، 242؛ ایدیکا و همکاران243،2212؛ والبرینگ1983همکاران، 

؛ 2229، 244؛ امری و همکاران2228، 249و برخی نظر منفی )هسلر و همپریز( 2229، 242همکاران

؛ 1986معروفی و همکاران، ؛ 2223، 247؛ اسپرول و والسن2212، 246؛ مادن و همکاران2229، 244اولیورز

ه اند، همچنین برخی از صاحبنظران استفادداشته( 1931دهقانی و نخعی،  ؛2219، 248اسپورن و همکاران

نمایند ولی کاربرد آن را در از ارزیابی اساتید توسط دانشجو با هدف ارزیابی تکوینی را تأیید می

 (. 262،2223؛ برین و همکاران2229، 243دانند )یانکر و یانکرارزیابی تراکمی مورد مناقشه می

ی هیأت علمی، با مروری بر مطالب مذکور و با توجه به اینکه در رابطه با ارزیابی دانشجویان از اعضا

ماند؛  ارزشی در این بین بال استفاده می های باای انجام شده و دادههای مقطعی، سطحی و رابطهپژوهش

                                                 

246 - Richardson 

247 - Clayson 

248 - Harrington 

243 - Wolbring 

242 - Idaka, Joshua & Kritsonis 

241 - Cottrel 

242 - Yining, Leon & Hoshower 

249 - Hessler K, Humphreys 

244 - Emery CR, Kramer TR, Tian 

244 - Olivares 

246 - Madden, Dillon & Leak 

247 - Sproule & Vâlsan 

248 - Spooren, Brockx & Mortelmans 

243 - Yunker & Yunker 

262 - Beran, Tanya & Jennifer 
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ا برای ترین ابزارههمچنین با مبنا قرار دادن این دیدگاه که اگرچه ارزیابی دانشجویی از پرمصرف

داشت که تأکید بر یک منبع  در مجموع باید این مسأله را مدنظر ارزیابی تدریس اثربخش است؛

(. بر این اساس، بایستی از 1982اطالعاتی امکان دارد بر ارزیابی تدریس اثربخش لطمه وارد کند )خیّر، 

نفعان مانند همتایان نیز استفاده گردد. بنابراین، در پژوهش حاضر، پژوهشگران بر آن دیگر ذینظریات 

ل اظهارنظرهای دانشجویان و همتایان باشد و همچنین با شدند تا با استفاده از رویکردی جامع که حاص

دار در رابطه با روند بهبود عملکرد اعضای هیأت علمی در طول ای نظامانجام روندپژوهی، مطالعه

های مختلف ارزیابی در دانشگاه ارومیه انجام دهند که در نهایت از این طریق، بستری برای استقرار دوره

 یت در دانشگاه ارومیه ایجاد گردد. نظام بهبود مستمر کیف

 سؤاالت پژوهش: 
 عملکرد اعضای هیأت علمی در چهار ترم از دیدگاه دانشجویان چگونه بوده است؟ .1

داری های مختلف ارزیابی تفاوت معنیآیا بین دیدگاه دانشجویان در مورد عملکرد اساتید در طول دوره .2

 وجود دارد؟

 همتایان چگونه است؟ عملکرد اعضای هیأت علمی از دیدگاه .9

دانشجویان و همتایان در ارزیابی عملکرد اعضای هیأت علمی وجود نظریات داری بین آیا تفاوت معنی .4

 دارد؟ 

 شناسی پژوهشروش

در پژوهش حاضر، روش تحقیق در مورد ارزیابی همتایان از اعضای هیأت علمی، مقطعی و در مورد 

به این جامعه آماری در مقاطع زمانی مختلف )چهار ترم های مربوط که دادهدانشجویان از آنجائی

باشد. جامعه آماری پژوهش، کلیه دانشجویان آوری شده است، روش تحقیق طولی میمتوالی( جمع

ها و مدیران )کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری(، مدیران گروهها، معاونین آموزشی دانشکده

باشند که جامعه آماری دانشجویان شامل: کلیه یه میستادی حوزه معاونت آموزشی دانشگاه اروم

بودند که بر اساس آمار موجود دانشگاه  1932تا  1932دانشجویان شاغل به تحصیل از سال تحصیلی 

حدود پانزده هزار دانشجو اعالم گردید. جامعه آماری همتایان هم شامل: شصت و شش نفر مدیران 

ها، دویست و چهارده نفر همکاران آموزشی و چهار شی دانشکدهها، بیست و دو نفر معاونین آموز گروه

نفر مدیران ستادی حوزه معاونت آموزشی بودند که به دلیل اینکه اطالعات همه اعضای جامعه آماری 

کلیه اعضا در پژوهش لحاظ گردید. ابزارهای نظریات در سیستم اطالعات دانشگاه موجود بود، 

د: پرسشنامه استاندارد ارزیابی دانشجویان از اساتید و پرسشنامه ارزیابی پژوهش شامل پنج پرسشنامه بودن
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ها، همکاران آموزشی و مدیران ستادی حوزه ها، معاون آموزشی دانشکده همتایان )شامل: مدیران گروه

 معاونت آموزشی( از اعضای هیأت علمی. 

 :گاه در پایان هر نیمسال تحصیلی برای ای که دفتر نظارت و ارزیابی دانشپرسشنامه پرسشنامه دانشجویان

دهد. با توجه به هدف پژوهش، امکان استفاده ارزیابی اعضای هیأت علمی خود در اختیار دانشجویان قرار می

ای برای ارزیابی دانشجویان از نحوه عملکرد اعضای هیأت علمی وجود داشت؛ اما از از هر نوع پرسشنامه

ج عالوه بر سهولت استفاده، جنبه کاربردی طرح را در شرایطی کامالً مشابه با سو، استفاده از پرسشنامه رای یک

گر را به علت تغییر سؤاالت یا ترکیب پرسشنامه بخشید و امکان ورود متغیرهای مداخلهشرایط عادی ارتقا می

تمامی یات نظرکرد. از سویی دیگر با توجه به اینکه در پژوهش حاضر، بررسی و مقایسه نقطه را خنثی می

باشد، استفاده از پرسشنامه مذکور توجیه منطقی داشت. این دانشجویان در چهار ترم متوالی مد نظر می

باشد و بر سؤال بود. شایان ذکر است که نمره مربوط به این پرسشنامه از صفر تا بیست می 14پرسشنامه دارای 

 پانزده به عنوان نمره قابل قبول اعالم شده است.   های دفتر نظارت و ارزیابی دانشگاه، نمرهنامهاساس آئین

 :آموزشی و رفتار علمی  -توان علمیسؤال در قالب دو بعد:  7این پرسشنامه در قالب  پرسشنامه مدیرگروه

( تنظیم شده است و در 1تا خیلی کم= 4ای لیکرت )از خیلی زیاد=و اجتماعی و بر اساس طیف پنج درجه

دانشگاهها برای ارزیابی عملکرد اعضای هیأت علمی در اختیار مدیران گروهها قرار دفاتر نظارت و ارزیابی 

 گیرد.می

 :توان علمیسؤال در قالب دو بعد:  7این پرسشنامه در قالب  پرسشنامه معاون آموزشی دانشکده- 

( 1کم=تا خیلی  4ای لیکرت )از خیلی زیاد=آموزشی و رفتار علمی و اجتماعی و بر اساس طیف پنج درجه

تنظیم شده است و در دفاتر نظارت و ارزیابی دانشگاهها برای ارزیابی عملکرد اعضای هیأت علمی در اختیار 

 گیرد.قرار میها معاونین آموزشی دانشکده

 :آموزشی و  -توان علمیسؤال در قالب دو بعد:  7این پرسشنامه در قالب  پرسشنامه همکاران آموزشی

( تنظیم شده 1تا خیلی کم= 4ای لیکرت )از خیلی زیاد=ر اساس طیف پنج درجهرفتار علمی و اجتماعی و ب

دو است و از طرف دفاتر نظارت و ارزیابی دانشگاهها برای ارزیابی عملکرد اعضای هیأت علمی در اختیار 

 شود. قرار داده میهمکار آموزشی 

 :و بر اساس طیف سؤال  11ب این پرسشنامه در قال پرسشنامه مدیران ستادی حوزه معاونت آموزشی

 ( تنظیم شده است.1تا خیلی کم= 4ای لیکرت )از خیلی زیاد=پنج درجه

های همتایان مشابه هستند ولی از نظر رغم اینکه تعداد سؤاالت و ابعاد پرسشنامهشایان ذکر است علی

امی اعضای برخالف پرسشنامه دانشجویان که در آن، تم باشند. همچنینمحتوایی با هم متفاوت می

های همتایان، صرفاً برای اعضای هیأت علمی که گرفتند، پرسشنامه هیأت علمی مورد ارزیابی قرار می
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های  گردد تا دفتر نظارت و ارزیابی دانشگاه با تلفیق ارزیابی اند، تکمیل می درخواست ارتقا داده

 نماید.  را اعضای هیأت علمی اجدانشجویی و همتایان و مواردی از این قبیل، تصمیمات مقتضی رادرباره 

های به عنوان فرم از آنها های مورد استفاده در پژوهش، استاندارد بودند واز آنجائی که پرسشنامه

گرفتند، لذا های متمادی برای ارزیابی عملکرد اعضای هیأت علمی مورد استفاده قرار میمصوب، دوره

ت اساتید و افراد نظریااز  روایی ابزار پژوهشنان از الزم برخوردار بودند ولی برای اطمی 261از روایی

متخصص و صاحبنظر در حوزه ارزیابی آموزشی نیز استفاده گردید که نتایج حاصل، حاکی از تأیید 

 روایی ابزار پژوهش بود.

ابزار پژوهش نیز از آلفای کرونباخ استفاده گردید که نتایج حاصل از آن در   262پایاییدر برآورد 

 آمده است. . 1جدول 

 ها. آلفای کرونباخ پرسشنامه4جدول 

 آلفای کرونباخ هاپرسشنامه
 91/0 دانشجویان

 90/0 همکاران آموزشی

 01/0 ستادیمسئوالن 

 11/0 مدیران گروهها

 12/0 هامعاونین آموزشی دانشکده

های انس اندازهای و تحلیل وارینمونهتک tدر این پژوهش، متناسب با اهداف و سؤاالت، از آزمون 

 tمکرر استفاده شده است. همچنین، با توجه به اینکه معموالً برای مقایسه دو گروه مستقل از آزمون 

های مربوط به آزمون فرضهای پژوهش برخی پیشگردد؛ ولی از آنجائی که در دادهمستقل استفاده می

بندی سطوح مطلوبیت ده از درجهمذکور رعایت نشده بود، لذا تجزیه و تحلیل سؤال چهارم با استفا

-همتایان درباره عملکرد اعضای هیأت علمی از درجهنظریات انجام شد. بدین صورت که برای بررسی 

( استفاده گردید. به منظور 1982ای )مطلوب، نسبتاً مطلوب و نامطلوب( بازرگان )بندی سه گزینه

اساتید و افراد متخصص در زمینه ارزیابی نظریات دانشجویان نیز با استناد به نظریات بندی میانگین درجه

 ای )مطلوب، نسبتاً مطلوب و نامطلوب( تدوین گردید.آموزشی، طیف سه درجه
 

                                                 

261 - Validity 

262 - Reliability 
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 ای همتایان. طیف سه درجه3جدول 

 4تا  66/9 66/9تا  66/2 66/2تا  1 4تا  1عدد از 

 مطلوب نسبتاً مطلوب نامطلوب طیف مطلوبیت
 

 ی دانشجویانا. طیف سه درجه2جدول 

 22تا  17 17تا  14 14تر از پایین 22تا  2عدد از 

 مطلوب نسبتاً مطلوب نامطلوب طیف مطلوبیت
 

 ها یافته

 عملکرد اعضای هیأت علمی در چهار ترم از دیدگاه دانشجویان چگونه بوده است؟ .4
ارائه  4صل از آن در جدول ای استفاده گردید که نتایج حا نمونه تک tبرای تحلیل سؤال اول پژوهش از آزمون 

 شده است.

 ای پیرامون ارزیابی دانشجویان از عملکرد اعضای هیأت علمی  نمونه تک t. نتایج آزمون 2جدول 

 .Sig درجه آزادی tمقدار  انحراف استاندارد میانگین  تعداد ترم تحصیلی

 000/0 332 093/39 010/1 261/10 333 ترم اول

 000/0 332 112/11 033/1 311/10 333 ترم دوم

 000/0 332 301/13 031/1 111/10 333 ترم سوم

 000/0 332 919/31 161/1 100/10 333 ترم چهارم

 15میانگین مورد انتظار: 

در هر چهار ترم به طور  tگردد، نتایج حاکی از این است که مقدار مشاهده می 4طور که در جدول همان

دار است. با توجه معنی 21/2( قرار دارد و این نتیجه در سطح 14د انتظار )داری باالتر از میانگین مورمعنی

(. در مورد 924/49در ترم سوم باالترین مقدار را به خود اختصاص داده است ) t. مقدار 4به نتایج جدول 

ایج جدول خورد و مقدار هر ترم از ترم قبلی بیشتر است. با توجه به نتها نیز سیر صعودی به چشم میمیانگین

 درصد اطمینان ادعا نمود که دانشجویان از عملکرد اعضای هیأت علمی رضایت دارند.  33توان با . می4

های مختلف ارزیابی آیا بین دیدگاه دانشجویان در مورد عملکرد اساتید در طول دوره .3

 داری وجود دارد؟ تفاوت معنی

های  مورد عملکرد اساتید، بر حسب زمان جهت بررسی این سؤال که آیا بین دیدگاه دانشجویان در

های مکرر استفاده  گیری داری وجود داشته یا خیر؛ از آزمون تحلیل واریانس اندازه مختلف تفاوت معنی

های توصیفی مربوط به ارزیابی دانشجویان از  ، آماره4شد. قبل از گزارش نتایج این آزمون، در جدول 

 لی ارائه شده است. عملکرد اساتید در طول چهار ترم تحصی
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 های توصیفی پیرامون ارزیابی دانشجویان از عملکرد اساتید . شاخص5جدول 

 انحراف استاندارد میانگین تعداد سطح

 247/1 264/17 999 ارزیابی دانشجویان در ترم اول

 299/1 944/17 999 ارزیابی دانشجویان در ترم دوم

 294/1 444/17 999 ارزیابی دانشجویان در ترم سوم

 161/1 477/17 999 ارزیابی دانشجویان در ترم چهارم

ها در   های مکرر، نرمال بودن توزیع داده گیری های آزمون تحلیل واریانس اندازه فرض یکی از پیش

فرض به آزمون کرویت موشلی  باشد. جهت بررسی این پیش سطوح مختلف متغیر مورد بررسی می

ین آزمون فرض صفر بیانگر کرویت و نرمال بودن توزیع و فرض (. در ا6گردد )جدول  استناد می

دهد که سطح  نشان می 6جا که در نتایج جدول  خالف بیانگر غیر نرمال بودن آن است. از آن

ها  باشد و لذا فرض صفر مبنی بر کرویت توزیع داده /. می24داری آزمون کرویت موشلی کمتر از  معنی

 گردد.  سی رد میدر سطوح مختلف متغیر مورد برر
 

 ها در سطوح مختلف . آزمون کرویت موشلی پیرامون بررسی نرمال بودن توزیع داده6جدول
 داری سطح معنی درجه آزادی مجذور کای تقریبی آماره کرویت موشلی

828./ 396/62 1 000./ 
 

در ادامه به ها در سطوح مختلف مورد تأیید قرار نگرفت، لذا  جا که فرض کرویت توزیع داده از آن

گردد. در این زمینه در صورت عدم  جهت اصالح درجه آزادی استناد می )اپسیلون(ضرایب تصحیح 
، نتایج آزمون 0گردد. در جدول  ها از اپسیلون هینه فیلت استفاده می رعایت فرض کرویت داده

یج نشان های مکرر بر حسب شاخص هینه فیلت ارائه شده است. نتا گیری تحلیل واریانس اندازه

باشد. با توجه به اینکه  /. می001داری متناظر با آن  و سطح معنی 321/6برابر با  Fدهد که مقدار  می

توان گفت که بین نمرات ارزیابی  باشد، لذا می دار می /. معنی01در سطح خطای کمتر از  Fمقدار 
 وجود دارد. داری  های تحصیلی مختلف، تفاوت معنی دانشجویان از اساتید، بر حسب ترم

 

 فیلت پیرامون مقایسه سطوح مختلف ارزیابی . آزمون تحلیل واریانس بر اساس اپسیلون هینه1جدول

 داری سطح معنی Fآماره  میانگین مجذورات درجه آزادی مجموع مجذورات

429/3 674/2 462/9 921/6 221./ 
 

دار بین  حاکی از وجود تفاوت معنیهای مکرر،  گیری جا که نتایج آزمون تحلیل واریانس اندازه از آن

های مختلف تحصیلی بود، لذا در ادامه از آزمون تعقیبی بونفرونی به  نمرات ارزیابی دانشجویان در ترم

دار  دهد که معنی های زوجی استفاده می شود. آزمون تعقیبی بونفرونی نشان می منظور انجام مقایسه

یک از سطوح متغیر مورد بررسی می باشد. بر این  کدام دار بین ، ناشی از تفاوت معنیFبودن مقدار 



 دومین کنفرانس ملی و نهمین همایش ارزیابی کیفیت نظام های دانشگاهی                                                         282

 

دهد که ارزیابی دانشجویان از اساتید در ترم سوم و چهارم، به طور  نشان می 8اساس نتایج جدول 

 ها در ترم اول بوده است.  داری بهتر از ارزیابی آن معنی

 های زوجی . آزمون تعقیبی بونفرونی پیرامون انجام مقایسه8جدول 
 داری سطح معنی اختالف میانگین )الف(                          سطح )ب(سطح 

 /.100 -/.090 ترم اول                               ترم دوم

 /.001 -/.119 ترم اول                               ترم سوم

 /.009 -/.212 ترم اول                               ترم چهارم

 /.166 -/.100 وم                               ترم سومترم د

 /.191 -/.122 ترم دوم                               ترم چهارم

 /.99 -/.023 ترم سوم                              ترم چهارم

 عملکرد اعضای هیأت علمی از دیدگاه همتایان چگونه است؟ .3
 ای استفاده شده است. نمونهتک tنیز از آزمون  برای تجزیه و تحلیل این سؤال

ای پیرامون ارزیابی عملکرد اعضای هیأت علمی از نمونهتک t. نتایج آزمون 9جدول 

 دیدگاه همتایان
 .t Sigمقدار  انحراف استاندارد میانگین جامعه آماری

 222/2 724/24 628/2 422/4 1همکار آموزشی 

 222/2 912/26 489/2 438/4 2همکار آموزشی 

 222/2 446/26 471/2 463/4 مدیرگروه

 222/2 738/97 419/2 418/4 معاون آموزشی

 222/2 992/97 922/2 173/4 ستادیمسئوالن 

 2میانگین مورد انتظار: 

گردد، نتایج حاکی از این است که از نظر گروه همتایان مشاهده می 3طور که در جدول همان

ستادی( عملکرد اعضای هیأت علمی باالتر مسئوالن گروه، معاون آموزشی و )همکاران آموزشی، مدیر

در  tدار است. به عبارت دیگر، مقدار معنی 21/2از میانگین مورد انتظار قرار دارد و این نتیجه در سطح 

 دار است. تمامی سطرها معنی

 می تفاوت وجود دارد؟دانشجویان و همتایان در ارزیابی عملکرد اعضای هیأت علنظریات آیا بین  .2

ات یبندی سطوح مطلوبیت انجام شد و برای بررسی نظرتجزیه و تحلیل سؤال چهارم با استفاده از درجه

ای )مطلوب، نسبتاً مطلوب و بندی سه گزینهاز درجه، همتایان درباره عملکرد اعضای هیأت علمی

ات دانشجویان نیز طیف سه یانگین نظربندی می( استفاده شد و به منظور درجه1982نامطلوب( بازرگان )

 ای )مطلوب، نسبتاً مطلوب و نامطلوب( تدوین گردید.درجه
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 دانشجویان و همتایاننظریات . مقایسه 11جدول 

 سطوح مطلوبیت میانگین گروه ارزیابی کننده
 مطلوب 261/10 دانشجویان در ترم یک

 مطلوب 311/10 دانشجویان در ترم دو

 مطلوب 111/10 سه دانشجویان در ترم

 مطلوب 100/10 دانشجویان در ترم چهار

 مطلوب 169/1 مدیرگروه

 مطلوب 199/1 همکاران آموزشی

 مطلوب 111/1 معاون آموزشی

 مطلوب 109/1 ستادی مسئوالن 

شود، دانشجویان در چهار ترم متوالی عملکرد اعضای هیأت مالحظه می 12گونه که در جدولهمان

( ارزیابی نمودند و میانگین نمرات ارزیابی در هر ترم از ترم قبلی 17ح مطلوب )باالتر از علمی را در سط

 ( بوده است. 477/17بیشتر بوده است و باالترین میانگین مربوط به ترم چهارم )
 

 دانشجویان و همتایاننظریات . مقایسه میانگین کل 11جدول

 سطوح مطلوبیت میانگین کل گروه ارزیابی کننده
 مطلوب 311/10 انشجویاند

 مطلوب 129/1 همتایان
 

گردد، گونه که مالحظه میارائه شده است، همان 11میانگین کل گروه دانشجویان و همتایان در جدول 

بود که با توجه به  988/17میانگین ارزیابی دانشجویان از اعضای هیأت علمی در چهار ترم متوالی 

لوب قرار داد. گروه همتایان نیز اعضای هیأت علمی را با سطوح مطلوبیت، این عدد در سطح مط

 در سطح مطلوب ارزیابی نمودند.  423/4میانگین 

 

 گیریبحث و نتیجه

کاربرد رویکردی تلفیقی در ارزیابی عملکرد اعضای هیأت علمی با استفاده از  پژوهش حاضر با هدف

هدف، چهار سؤال تدوین گردید. سؤال اول دانشجویان و همتایان انجام شد. برای نیل به این نظریات 

های چهار ترم متوالی با میانگین مورد انتظار بود. نتایج حاصل از پژوهش مربوط به مقایسه میانگین

ها حاکی از آن بود که دانشجویان، عملکرد اعضای هیأت علمی را باالتر از میانگین مورد تحلیل داده

 ز عملکرد اعضای هیأت علمی رضایت داشتند. انتظار ارزیابی نمودند و به عبارتی ا
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که یکی از نقاط قوت پژوهش حاضر، مطالعه روند بهبود عملکرد اعضای هیأت در ادامه، از آنجائی

علمی بود و بدین منظور، ارزیابی دانشجویان در طول چهار ترم متوالی مورد مطالعه قرار گرفت. لذا با 

توان ادعا نمود که عملکرد اعضای گیری مکرر مینس اندازهداری آزمون تحلیل واریاتوجه به معنی

مندی دانشجویان از بعد آموزشی و ارتباطی بیشتر هیأت علمی در طول زمان بهبود یافته و میزان رضایت

( در پژوهش خود نشان دادند که ارزیابی دانشجویان از 2229ینینگ و همکاران )که شده است. همچنان

ود روش تدریس اساتید را به دنبال خواهد داشت؛ درواقع، وقتی دانشجویان در اعضای هیأت علمی بهب

-دهند، این تعامالت سازنده به نوعی باعث میمورد عملکرد اعضای هیأت علمی به آنان بازخورد می

ها و نقاط ضعف شود که اعضای هیأت علمی به نقاط قوت و ضعف خود پی برده و برای رفع کاستی

 د.خود تالش نماین

نفعان در دیگر ذینظریات یکی دیگر از نقاط قوت و جنبه جدید بودن پژوهش حاضر، استفاده از 

محور پژوهش  -بعدی و دانشجوباشد که به نوعی از نگاه تکفرایند ارزیابی اعضای هیأت علمی می

ز این نظر همتایان انظریات حاضر کاسته و جامعیت و عمق بیشتری به پژوهش بخشیده است. استفاده از 

های مختلف و اطالعات و آگاهی خاصی که در این زمینه دارند و برای ارزیابی که آنان با شناخت جنبه

دانشجویان منجر نظریات آیند، در کنار اعضای هیأت علمی افرادی صاحبنظر و متخصص به حساب می

ابی دانشجویان و همتایان به لذا تلفیق ارزی ؛شودتری از اعضای هیأت علمی میبینانهبه ارزیابی واقع

شود. گروه همتایان در این نگری خاصی مینگری و ژرفنوعی باعث پوشش نقاط ضعف و جامع

ها و پژوهش شامل گروهی متشکل از: مدیران گروهها، همکاران آموزشی، معاونین آموزشی دانشکده

متقاضی ارتقاء بودند،  ستادی حوزه معاونت آموزشی بودند که اعضای هیأت علمی را کهمسئوالن 

مورد ارزیابی قرار دادند. نتایج حاصل حاکی از آن بود که گروه همتایان، عملکرد اعضای هیأت علمی 

را باالتر از میانگین ارزیابی نمودند وبه طورکلی عملکرد اعضای هیأت علمی مورد قبول و رضایت آنان 

 بوده است.

-این دو گروه، بر اساس درجهنظریات ان و به نوعی تلفیق دانشجویان و همتاینظریات به منظور مقایسه 

های این گروهها با هم مقایسه شدند که نتایج حاصل از ای سطوح مطلوبیت، میانگینبندی سه گزینه

مقایسه، حاکی از آن بود که هم از نظر دانشجویان و هم از نظر همتایان، عملکرد اعضای هیأت علمی 

ه عبارت دیگر، دانشجویان از عملکرد تمامی اعضای هیأت علمی و در سطح مطلوب قرار داشت. ب

 ای داشتند.مندی قابل مالحظههمتایان از عملکرد اعضای هیأت علمی متقاضی ارتقاء، رضایت
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نظرهای زیادی که در زمینه ارزیابی دانشجویان از اعضای رسد یکی از دالیل اصلی اختالفبه نظر می

برای واژه کیفیت در آموزش عالی است. ارزیابی  یوجود تعریف مشخص هیأت علمی وجود دارد، عدم

های آموزش عالی به طور اخص، به دلیل ناملموس بودن عملکرد کیفیت خدمات به طور اعم و در نظام

ها بسیار مشکل است و در این بین، در ارزیابی عملکرد اعضای هیأت علمی توسط فرایندها و بازده

محبوبیت  بسیاری از فرایندها به فراموشی سپرده شده و دانشجویان صرفاًدانشجویان ممکن است 

اجتماعی استاد را ارزیابی نمایند. دلیل این امر مشخص است؛ تاکنون تعریف خاصی از تدریس 

های تحصیلی و برای همه شاگردان، ارائه نشده که همه یا ها و رشتهاثربخش و با کیفیت در همه دوره

القول باشند. بنابراین شجویان، اعضای هیأت علمی، مدیران و . . .( روی آن تعریف متفقاکثر افراد )دان

های خاصی از رفتار هر کسی ممکن است از زاویه خاصی به عملکرد اعضای هیأت علمی بنگرد و جنبه

و روش تدریس او را نشانگر کیفیت تدریس وی، قلمداد نماید. درواقع، هرچند برخی تحقیقات، 

اند؛ مانند توانایی بر انگیختن و ایجاد محیط های خاصی را برای تدریس اثربخش برشمردهویژگی

های متفاوت های مناسب، توجه به نیازهای دانشجویان، توجه به روشیادگیری مساعد، ایجاد چالش

ولی این  ؛یادگیری دانشجویان و ذات منحصر به فرد و یگانه هر دانشجو و منصف بودن در ارزیابی

های اعضای هیأت علمی هستند که بایستی با تشخیص درست خود در کالس درس بر اساس ویژگی

روش تدریس متناسب را انتخاب نمایند و در نهایت از طرف  و غیرهدانشجویان و سطح آمادگی آنان 

 دانشجویان مورد ارزیابی قرار بگیرند.

دانشجویان و همتایان در ارزیابی نظریات همتایان و تلفیق نظریات پژوهش حاضر به دلیل استفاده از 

ای توانسته به مسئله عدم وجود تعریف مشخصی از تدریس خوب و اعضای هیأت علمی تا اندازه

تر از های دانشجویی را تا حدی مرتفع نموده و گزارشی واقعیهای ارزیابیاثربخش فائق آید و کاستی

العه روند بهبود عملکرد اعضای هیأت علمی در مط راکهعملکرد اعضای هیأت علمی ارائه نماید. چ

-ذیمسئوالن های مصوب توسط همتایان و دیگر نامهها و آئینچهار ترم متوالی و ارزیابی بر اساس فرم

کند و میزان تحقق یافتن های دانشجویان و همتایان را منعکس میربط، به نوعی انتظارت و خواسته

اثربخش را برای اعضای هیأت علمی مشخص نموده و اهداف آموزشی و دستیابی به تدریس 

ای را خاطرنشان ساخت و آن این دهد. در اینجا باید نکتهبازخوردی مناسب از عملکرد آنان ارائه می

ها به همان اندازه که ممکن است مفید و راهگشا باشند، ممکن است مقاومت گونه ارزیابیاست که این

گیری به دنبال ه دلیل عدم مشارکت آنان در ساخت ابزارهای اندازهو مخالفت اعضای هیأت علمی را ب

ها )مانند پزشکان، حقوقدانان و مهندسان( داشته باشند. اعضای هیأت علمی معتقدند که دیگر حرفه



 دومین کنفرانس ملی و نهمین همایش ارزیابی کیفیت نظام های دانشگاهی                                                         284

 

کنند. در حالی معیارهایی برای وارد شدن و عضویت در حرفه خود دارند و بر اجرای آنها نظارت می

، غالباً این امتیاز را ندارند و بیشتر قوانین دانشگاهی و وزارتخانه بر روی ابعاد ارزیابی، که اساتید دانشگاه

شود که اعضای هیأت علمی به فرایند ارزیابی اعتماد نکنند و کنند و این امر باعث میتصمیم گیری می

های اعضای هیأت دغدغهگونه رسد بایستی برای ایناعتبار نتایج ارزیابی را زیر سؤال ببرند. به نظر می

ای اندیشیده شود و باید با دار نماید، چارهها را خدشهعلمی که ممکن است سودمندی نتایج ارزیابی

 ارائه و تمهید تدابیری بر این مسائل فائق آمد. 

توانند ممکن است اعضای هیأت علمی از خود سؤال کنند که تدریس خوب چیست، اینکه چگونه می

مسئوالن های تدریس و رفتار خود جلب نمایند، ارزیابی همتایان و دیگر ن را از روشرضایت دانشجویا

از عملکرد آنان چگونه است، آیا گذشت زمان و کسب تجربه در تدریس و روابط با دانشجویان باعث 

های آموزشی و ارتباطی آنان شده است. چنانچه ارزیابی عملکرد اعضای هیأت علمی به بهبود مهارت

ی انجام شود، حاوی اطالعات مفیدی خواهد بود که در نهایت بهبود عملکرد اعضای هیأت علمی درست

های مختلف آموزشی، پژوهشی، ارتباطی، مدیریتی و  . . . به دنبال خواهد داشت. اعضای را در جنبه

رایند حرکتی( در ف -های مختلف یادگیری )شناختی، عاطفی و روانیهیأت علمی بر روی ابعاد و جنبه

های گوناگون )کالس درس، آزمایشگاه، سمینار، تدریس خود تأکید دارند. آنها در موقعیت

ها )سخنرانی، بحث گروهی و . . .( و منابع مختلفی کنند و روش.( تدریس میوغیرههای عملی  موقعیت

تفاوتی دارند، سر و ها، استعدادها، عالیق و سطوح آمادگی مبرند و با دانشجویانی که زمینهرا به کار می

کار دارند. بنابراین بسیار الزم و ضروری است که در ارزیابی عملکرد آنان نیز به این مسائل توجه 

 خاصی مبذول شود.

ها، ابتدا باید در اساتید همچنین، بایستی این نکته را خاطرنشان نمود که برای پذیرش نتایج ارزیابی

(، اساتید با نگرش 2212) 269های استلمجر و همکارانساس یافتهبر انگرش مثبتی را ایجاد نمود؛ چراکه 

کنند، های دانشجویی، نمرات ارزیابی باالتری از دانشجویان دریافت میمثبت نسبت به اهداف ارزیابی

های ها را جدی گرفته و به خواستهزیرا به خاطر نگرش مثبت خود بازخورد ناشی از نتایج این ارزیابی

مثبت داده و با ایجاد تغییرات مناسب در روش تدریس خود، رضایت دانشجویان را به دانشجویان پاسخ 

نکته مهم دیگری که در ارزیابی عملکرد اعضای هیأت علمی باید به آن توجه اند. خود جلب نموده

مربوطه بایستی دیدگاه خود را از توجه صرف به ارزیابی تراکمی به سمت مسئوالن نمود، این است که 

ابی تکوینی و تشخیصی معطوف دارند. زیرا هرچند که ارزیابی تراکمی به شناخت بیشتری از ارزی

                                                 

269 - Stalmeijer, Dolmans & Wolfhagen 
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توان به کند و نمیها را مشخص نمیگردد ولی علت این ضعفعملکرد اعضای هیأت علمی منجر می

 ها و نقاط ضعف را مرتفع نمود. توجه و تأکید ویژه بر استفاده از ارزیابیای این کاستیطور ریشه

تکوینی و تشخیصی در فرایند ارزیابی عملکرد اعضای هیأت علمی به عنوان رویکردی اثربخش و 

ها و گردد که نیازمند زیرساختگامی مؤثر برای بهبود مستمر کیفیت آموزش در دانشگاهها تلقی می

 باشد. ربط مینفع و ذیو افراد ذیمسئوالن همکاری تمامی 

 گردد:دانشگاه توصیه مین مسئوالبر اساس نتایج پژوهش به 

 ربط )مانند: اعضای هیأت نفع و ذیهای تدریس اثربخش و توافق همه افراد ذیتدوین شاخص

ها را به عنوان اولین گام در فرایند ارزیابی اساتید مد نظر علمی و دانشجویان( بر روی این شاخص

 قرار دهند. 

 ورزی برخورد نمایند.و بدون غرض همتایان در ارزیابی از اعضای هیأت علمی، منصفانه 

  با برگزاری جلساتی، دانشجویان را با اهمیت فرایند ارزیابی آموزشی آشنا نموده و اطالعات الزم را

 برای انجام ارزیابی درست از اعضای هیأت علمی به آنها ارائه نمایند.

 و کاربرد تکوینی و  ها برای بهبود عملکرد اعضای هیأت علمی استفاده نمودهاز نتایج ارزیابی

 تشخیصی آن را بیشتر مد نظر قرار دهند.

  تدابیری به منظور انجام ارزیابی توسط همتایان را برای تمامی اعضای هیأت علمی )و نه اساتید

 متقاضی ارتقاء( و در طول سال تحصیلی فراهم نمایند.

 اهده از کالس یفی )مشفرایند ارزیابی عملکرد اعضای هیأت علمی را با استفاده از اطالعات ک

 ( تکمیل کنند.درس و مصاحبه و غیره

  در کنار توجه به مقوله ارزیابی عملکرد اعضای هیأت علمی به متغیرهایی مانند: کیفیت زندگی

ای مبذول نمایند؛ چراکه بر کاری و رضایت شغلی آنان و مواردی از این قبیل، نیز توجهات ویژه

 ه مدیریت منابع انسانی، این متغیرها با هم در ارتباط هستند.های انجام شده در حوزاساس پژوهش

 های  به منظور جلب موافقت اعضای هیأت علمی و ایجاد نگرش مثبت در آنان نسبت به ارزیابی

دانشجویان، اعضای هیأت علمی را در ساخت ابزارهای ارزیابی مشارکت دهند و با برگزاری 

های ارزیابی اساتید،  شجویان در خصوص شاخصجلساتی با حضور اعضای هیأت علمی و دان

 ها به ترتیب اولویت تدوین گردد.ترین شاخص توافق حاصل گردد و مهم

 ای و های دانشجویان و همتایان را به طور محرمانه و با هدف کمک به رشد حرفهنتایج ارزیابی

 بهبود عملکرد اعضای هیأت علمی به آنان ارائه نمایند.
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 های دانشجویان و همتایان را از اعضای هیأت علمی فراهم نمایند.انجام ارزیابی در طول ترم امکان 

 های تدریس و بهبود عملکرد اعضای هیأت علمی، امکانات و تسهیالت الزم به منظور اصالح روش

 را برای اعضای هیأت علمی فراهم نمایند.
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 چکیده:

ی جامعه .علوم تربیتی دانشگاه پیام نور مرکز بابل بوده است هش حاضر ارزیابی درونی گروههدف پژو

گیری سرشماری های نمونهاست.در این پژوهش از روش هنفر بود 228رآماری پژوهش جمعاً بالغ ب

ی پژوهشگر ساخته، چک لیست و رسشنامهپبزارهای پژوهش شامل اکامل و هدفمند استفاده شده است،

این پژوهش با استفاده از الگوی اعتبارسنجی  .دباشمقطعی می -روش توصیفی ،روش به کارگرفته شده

نشانگر به  142ومالک  6و آموختگان(شاندو  ،انشجویاند ،ساتیدا عامل )مدیرگروه، 4اام بگ 7رد

ازماندهی مالک مدیریت و س یتیترب علوم ارزیابی درونی گروه مذکور پرداخته شده است. مدیر گروه

ها را اساتید گروه مالک اهداف و رسالت. را نسبتاً مطلوب و مالک منابع آموزشی ارزیابی کرد

اما فرآیند یاددهی یادگیری را مطلوب ارزیابی نمودند. همچنین اساتیدگروه مالک دانسته، نامطلوب 

اند. دانشجویان گروه، مدیریت سازمانی را مطلوب، اما مالک منابع آموزشی را نامطلوب ارزیابی کرده

-اند. دانش فرآیند یاددهی یادگیری را مطلوب و مالک منابع آموزشی را نسبتاً مطلوب ارزیابی کرده

 های کارآیی دوره و آثار علمی و پژوهشی را نسبتاً مطلوب ارزیابی کرده اند.آموختگان گروه مالک

 

 های تدریس.روش ارزیابی داخلی، امکانات آموزشی، مدیریت، های کلیدی: واژه
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 مقدمه 

ی رقابت بر سر منابع و سرمایه است. نیروهای انسانی متخصص یا به ی متحول امروزی عرصهعرصه 

شوند و های بسیار مهم هر کشوری محسوب میها جزء منابع و سرمایهآموختگان دانشگاهعبارتی دانش

باشد. از طرفی ای انسانی آن میاقتصاد پوپا و مولد هر کشوری در گرو تخصص و کارآیی نیروه

های مدیریتی، تحوالت فرهنگی، تغییرپذیری دنیای کنونی منجر به ایجاد تحوالتی چون تغییر در شیوه

ی دانایی محور امروز شده است پیوستگی جوامع جهانی در جامعههماقتصادی و در نهایت به

 (.1977)فراستخواه و کبریایی، 

گویی به نیازهای فردی، ت که از دانشگاهها در امر آموزش و پاسخهمین تغییرات باعث شده اس

ی روندهها خاستگاه انتظارات پیشاجتماعی، اقتصادی، انتظارات دیگری داشته باشیم، در واقع دانشگاه

بنابراین تمامی  (1984دل انگیزان، ، )مدار امروزی هستندی دانشانسان دانایی محور به تبع آن جامعه

های مطلوبی در قبال نیازهای اجتماعی ارائه پاسخ تا فشار هستند تحت به نوعی موزش عالیمؤسسات آ

ها بسیار پیچیده است، تجربهگویی آموزش و  پاسخ تیفیکها درقبال موقعیت دانشگاهدر واقع دهند. 

دائماً  هکتوانند بهترین خدمات را به جامعه ارائه دهند دانشگاهها درصورتی می کهاند ثابت نموده

آموزش عالی ( بنابراین بهبود کیفیت نظام2229)وبر،  خدمات خود را داشته باشند تیفیکدغدغه بهبود 

هایی است که در اغلب کشورهای جهان مورد توجه قرار گرفته است ی مهمترین دغدغهاز جمله

ه درخصوص ارزیابی های کسب شدی الگوی اعتبارسنجی و تجربهی پیشینهبا مطالعه(. 2221)بازرگان، 

تنها کشوری که نزدیک یک قرن در  توان دریافتمی ،ی الگوی اعتبارسنجیوسیله مراکز آموزش عالی به

ی  باشد. نظام اعتبارسنجی در آمریکا در پاسخ به رشد گستردهآمریکا می کشور این مورد دارای سابقه است،

سسات آموزش عالی متنوع ایجاد شده است آموزش عالی، افزایش تقاضا برای آموزش عالی و حضور مؤ

کشورهای جامائیکا، آرژانتین و شیلی نیز بنا به گزارش سازمان همکاری و توسعه  (.1982بازرگان، )

ی آمریکا به امر ارزیابی و تضمین کیفیت اهتمام ی کشورهای دیگری هستند که در قارهاقتصادی، از جمله

ارزیابی دانشگاهی را امری ( میالدی 1384از سال )ی گذشته و دههکشورهای اروپایی نیز در د. اندداشته

ی بعد و نیز و برخی دیگر در دهه 1332ناپذیر یافتند. از این سال به بعد برخی از کشورها تا سال اجتناب

اند، از آن جمله وکار ارزیابی را برای بهبود کیفیت آموزش عالی ایجاد کرده های اخیر سازگروهی در سال

و به نهاد تضمین کیفیت برای آموزش میالدی(  1384)سال ی ملی ارزیابی در کشور فرانسه توان به کمیتهیم

های دیگر در سایر از جمله تجربه .، اشاره کرداست میالدی تأسیس شده1337عالی در انگلستان، در سال 

جنوبی، هند و مالزی ی ژاپن، کرههای استرالیاست. در آسیا نیز کشورهاکشورها، تشکیل نهاد کیفیت دانشگاه
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های آموزش را در کشور ژاپن که یکی از کارآمدترین نظام. اندهای خوبی را در این زمینه انجام داده فعالیت

ی در قاره. سطح دنیا داراست. با تقلید از آمریکا و البته با تغییراتی چند، نظام اعتبارسنجی را به اجرا در آورد

 (. 2221المیک و جنسن، )ورهای نیجریه، کنیا و سنگال قابل توجه است آفریقا هم تجربه کش

ــین  دهنـده تـوان بـه بررســی و ارزشـیابی اجـزای تشـکیل     از طریـق الگـوی اعتبارسـنجی مـی     ی نظـام، تعی

ی عوامـل و اجـزاء، تعیـین    های مورد نیـاز دربـاره  استانداردهایی برای هر یک از اجزاء، گردآوری داده

هـای گـردآوری شـده و قضـاوت     وامل و اجزای نظـام مـورد ارزیـابی، تحلیـل داده    اهمیت هریک از ع

ی (. بـا مطالعـه  1987های آموزشی پرداخـت )ضـرابیان و همکـاران،    ی نقاط ضعف و قوت نظامدرباره

ها و توان دریافت که در صورت وجود مالکی ارزیابی درونی انجام شده میهایی که در زمینهپژوهش

پذیر است، پیرامـون  های آموزشی و غیر آموزشی امکانب اجرای این فرآیند در سازمانمعیارهای مناس

توان  این الگو را در هریک از سطوح و مقاطع های آموزشی باید گفت که میارزیابی درونی از سازمان

 باید یادآور شـدکه دانشگاهی  هایارزیابی نظامدر خصوص های مختلف پیاده کرد. تحصیلی با گرایش

ها پیش در ایران از سال از جمله دانشجویان و اعضای هیأت علمی ها ارزیابی ازعوامل آموزشی این نظام

-دانشگاهی به دانشگاه متداول بوده است. از سالها قبل هیأت بازرسی برای شناسایی و رفع مشکالت موسمی 

وزارت فرهنگ و آموزش  دفتر نظارت و سنجش در 1964شدند تا اینکه در سال  های مختلف اعزام می

. اما ارزیابی کیفیت دانشگاهی به مفهوم جدید امری است که (1977حجازی وهمکاران، )عالی تشکیل شد 

آموزش پزشکی مورد توجه قرار  با اجرای طرح پیش پژوهش ارزیابی درونی در گروههایی 1974از سال 

های آموزشی غیر پزشکی دنبال شده  روهاین رویکرد )ارزیابی کیفیت( در گ 1973گرفته است و از سال 

های آموزشی برای انجام طرح  ی گروهنیز روند داوطلبانه 1982در سال (. 1973است )بازرگان و همکاران، 

دانشگاه داوطلب شده بودند،  11گروه در این سال از  62ارزیابی درونی سیر صعودی داشته است، به طوری که 

این امر حاکی از دورنمای مثبت و قابل  .حال همچنان ادامه داشته و خواهد داشتاین روند تا به  1981و از سال 

مدار و نهادینه شدن آن در متن توجه این طرح در نظام آموزش عالی در جهت گسترش فرهنگ ارزیابی کیفیت

 الگوی اعتبارسنجی که مبنای انجام این پژوهش است،.(1988)رستمی،  باشد نظام آموزش عالی کشور می

ی آغـازین  قـرن بیسـتم  بـه     ترین و درعین حال بحث برانگیزترین الگوهاست،که از دهـه یکی از با سابقه

آبـادی و همکـاران،   )زینهای آموزشی مورد استفاده قرار گرفته  استی سازمانمنظور قضاوت درباره

کشـورها مـورد    ها در اکثرهـا همچنین این الگو به صورت الگوی مرجع جهت ارزیابی دانشگاه (.1989

گرفتـه شـده اسـت و بـه معنـی       "اکریدیت"یاز نظر مفهومی اعتبارسنجی از کلمه .گیرداستفاده قرار می

انجمـن نـورث    (.1988 بازرگـان و همکـاران،  )باشـد  مـی  مسؤول دانسـتن  و معتبر ساختن و اختیار دادن
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ه اسـت. هـدف ایـن دسـته از     سنترال از جمله پیشگامان استفاده از این نوع الگوی در آموزش عالی بـود 

ای مـورد  های آموزشی را با توجه بـه معیارهـای ویـژه   ها و مؤسسهها، سازمانالگوها آن است که برنامه

نظران، تعاریف مختلفی از ارزیابی درونی (. صاحب 1988بندی کنند )بازرگان قضاوت قرار داده و رتبه

توان به تعاریفی که گولیکسون و بـاب  این تعاریف می یاند که از جملهیا الگوی اعتبارسنجی ارائه داده

ی اعضای یک واحد آموزشی و وسیلههایی را که بهاند، اشاره کرد، ارزیابیکوین در این باره ارائه داده

(. 1334کنـد )گولیکسـون،   شود، را ارزیابی درونـی تعریـف مـی   یا افراد درگیر در یک برنامه انجام می

ریـزی  از بهبود سازمانی و تغییـرات برنامـه   کهرا نوعی از تحقیقات عملی دانسته  همچنین ارزیابی درونی

 .(1334)کوین،  کندشده حمایت می

دهد. همچنین ارزیابی درونی بهترین شاخصی است که میزان رسیدن به اهداف را نشان میدر مجموع، 

همچنین (. 2222بازرگان، )ناپذیر و اساسی از وظایف هر سازمان است  ارزیابی درونی بخش تفکیک

ی دانشگاههای کشور ی دانشگاهی و تقریباً در سطح کلیهمورد اهمیت و استقبال جامعه این الگو

یافته و توانسته است که مبنای علمی، مناسب، دقیق به موقع و معتبری را برای قضاوت در گسترش

ه و ارتقای آنان فراهم کند ریزی برای بهبود و توسعگیری و برنامهخصوص کیفیت نظام تصمیم

با توجه به آنچه در خصوص اعتبارسنجی جهت ارزیابی مراکز آموزش عالی گفته  (.2224بازرگان، )

علوم تربیتی دانشگاه پیام نور مرکز بابل بوده که از  شد، هدف پژوهش حاضر ارزیابی درونی گروه

یادگیری،  -و سازماندهی، یاددهی ها و معیارهای مناسب در پنج حوزه، مدیریتطریق تعیین مالک

ی سپری شده و آثار علمی پژوهشی به تهیه پرسشنامه امکانات و تجهیزات آموزشی، کارآیی دوره

 نامبرده بوده نایل آید.  پرداخته، تا به این وسیله به هدف خود که بررسی وضعیت گروه
 

 هامواد و روش

 -های کاربردی از نوع توصیفیی پژوهشهزمـر عـنـوان، اهـداف و سـؤاالت پـژوهـش، آن را در

های پژوهش ابتدا به تعیین مالک و  ، جهت طراحی و تدوین پرسشنامهمقطعی قرار داده است

ایم تا از های پژوهش توسط مدیر و اساتید گروه پرداختهنشانگرهای الزم در خصوص هر یک از حوزه

گیری مورد استفاده در این های نمونهروشکنیم. این طریق به کسب استانداردهای الزم دست پیدا 

باشند. همچنین از ابزارهای گیری هدفمند میروش نمونهو پژوهش شامل،روش سرشماری کامل 

ی آوری اطالعات مورد نیاز استفاده شده است. پایایی پرسشنامهپرسشنامه و چک لیست برای جمع

%، 87های آماری اساتید ن ضریب برای جامعهدست آمد که ایپژوهش از طریق آلفای کرونباخ به

های پژوهش از طریق % محاسبه شده است و روایی پرسشنامه82آموختگان % و دانش72دانشجویان 



 دومین کنفرانس ملی و نهمین همایش ارزیابی کیفیت نظام های دانشگاهی                                                         232

 

های پژوهش سؤالی های پرسشنامهتوافق نظر متخصصان حاصل گشته است به طوری که در پایان  حوزه

 شده است.ی محتوای آن حوزه بود، درج کلی که در برگیرنده
 

 ها یافته

های آمار توصیفی )میانگین و انحراف استاندارد، های گردآوری شده از روشبرای تجزیه و تحلیل داده

فراوانی و درصد فراوانی( استفاده شده است. همچنین از روش تبدیل و امتیازدهی برای قضاوت در 

سؤاالت پنج و سه گزینه به این های استفاده شده است. در این پژوهش های پرسشنامهخصوص سؤال

در سطح نسبتاً مطلوب و  9ی در سطح نامطلوب و گزینه1و2های اند؛ گزینهدهی شدهصورت وزن

، 2ی ، سطح نامطلوب و گزینه1ی ای، گزینههای سه گزینهدر سطح مطلوب و سؤال 4و4های گزینه

 اند. ، در سطح مطلوب قرارگرفته9ی نسبتاً مطلوب و گزینه
 

علوم تربیتی دانشگاه پیام نور مرکز بابل از وضعیت مدیریت  درونی مدیرگروهنتایج ارزیابی  .4جدول 

 و سازماندهی. 

-ارزیابی بنسبتاً مطلو ادهد که مدیرگروه علوم تربیتی گروه خود ربررسی نتایج جدول باال نشان می

 .است کرده
 

 .منابع آموزشیعلوم تربیتی از  نتایج ارزیابی درونی مدیرگروه :3جدول 

دهد که مدیر گروه علوم تربیتی مالک منابع آموزشی را نسبتاً مطلوب بررسی نتایج جدول باال نشان می

 است. ارزیابی کرده
 

 سؤال
مدیریت  و سازماندهی وضعیت : های مورد ارزیابیمالک

 امتیاز گروه
 نتیجه ارزیابی

 نامطلوب
نسبتاً 
 مطلوب

 مطلوب

1 
ماندهی گروه خود را مدیریت وسازعلوم تربیتی  مدیرگروه

 ؟کندچگونه ارزیابی می
24/2    

 امتیاز گروه مالک مورد ارزیابی منابع آموزشی سؤال
 نتیجه ارزیابی

 نامطلوب
نسبتاً 

 مطلوب
 مطلوب

2 
منابع آموزشی گروه خودرا چگونه  علوم تربیتی مدیرگروه

 ارزیابی می کند؟
23/2   
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 نتایج ارزیابی درونی رشته علوم تربیتی از رسالت و اهداف گروه آموزشی :2لجدو

ها را نامطلوب دهد که اساتید هر گروه مالک اهداف و رسالتیج جدول باال نشان میبررسی نتا

 اند.ارزیابی کرده
 

 یادگیری  -نتایج ارزیابی درونی اساتید رشته علوم تربیتی از فرآیند یاددهی :2جدول 

 

دهد که اساتید هر دو گروه فرآیند یاددهی و یادگیری را مطلوب  بررسی نتایج جدول باال نشان می

 اند.ارزیابی کرده
 

 ه علوم تربیتی از مدیریت و سازماندهینتایج ارزیابی درونی اساتید رشت: 5جدول 

که اساتید گروه مالک مدیریت و سازماندهی را مطلوب ارزیابی دهد بررسی نتایج جدول باال نشان می

 اند.کرده
 

 نتایج ارزیابی درونی اساتید رشته علوم تربیتی از منابع آموزشی :6جدول

 اند.دهد که اساتید گروه مالک منابع آموزشی را نامطلوب ارزیابی کردهبررسی نتایج جدول باال نشان می
 

 امتیاز مالک مورد ارزیابی : رسالت و اهداف گروه سؤال
 نتیجه ارزیابی

 نامطلوب
نسبتاً 
 مطلوب

 مطلوب

9 
اساتید رشته علوم تربیتی رسالت واهداف گروه را چگونه 

 ارزیابی می کنند؟
1/24    

 امتیاز یادگیری-فرآیند  یاددهی: مالک مورد ارزیابی سؤال
 نتیجه ارزیابی

 نامطلوب
بتاً نس

 مطلوب
 مطلوب

4 
یادگیری گروه را  –رشته علوم تربیتی فرآیند یاددهی  اساتید

 چگونه ارزیابی می کنند؟
2/98    

 امتیاز مدیریت وسازماندهی: مالک مورد ارزیابی  سؤال
 نتیجه ارزیابی

 نامطلوب
نسبتاً 
 مطلوب

 مطلوب

4 
 گروه خود سازماندهی مدیریت ورشته علوم تربیتی  اساتید

 چگونه ارزیابی می کنند؟ را
2/42    

 امتیاز منابع آموزشی: مالک مورد ارزیابی  سؤال
 نتیجه ارزیابی

 نامطلوب
نسبتاً 
 مطلوب

 مطلوب

6 
آموزشی گروه  خود را  منابع اساتید رشته علوم تربیتی

 چگونه ارزیابی می کنند؟
1/69    
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 یادگیری -نتایج ارزیابی درونی دانشجویان رشته علوم تربیتی از فرآیند یاددهی .1جدول 

یادگیری را مطلوب ارزیابی  -فرآیند یادهی دهدکه دانشجویان گروه بررسی جدول نتایج باالنشان می

 اند.کرده

 نتایج ارزیابی درونی دانشجویان رشته علوم تربیتی از منابع آموزشی  .8دول ج

 

دهد که دانشجویان رشته علوم تربیتی منابع آموزشی را نسبتاً مطلوب ارزیابی باال نشان می بررسی جدول

 اند.کرده

 ی تحصیلیآموختگان رشته علوم تربیتی از کارآیی دورهنتایج ارزیابی درونی دانش :3جدول

ی سـپری  آموختگـان گـروه علـوم تربیتـی کـارآیی دوره     دهد که دانشبررسی نتایج جدول باال نشان می

 اند.شده را نسبتاً مطلوب ارزیابی کرده

 آثار علمی و پژوهشی  آموختگان گروه علوم تربیتی ازشنتایج ارزیابی درونی دان :42جدول

 

آموختگان گروه علوم تربیتی مالک آثار علمی و دهد که دانشمیبررسی نتایج جدول باال نشان 

 اند.پژوهشی را نسبتاً مطلوب ارزیابی کرده
 

 امتیاز یادگیری  -یاددهی :مالک مورد ارزیابی  سؤال
 نتیجه ارزیابی

 نامطلوب
نسبتاً 
 مطلوب

 مطلوب

7 
یاددهی یادگیری گروه را چگونه   -دانشجویان علوم تربیتی

 ارزیابی  می کنند ؟
2/78    

 سؤال
 منابع آموزشی: مالک مورد ارزیابی 

 امتیاز
 نتیجه ارزیابی

 نامطلوب
نسبتاً 
 مطلوب

 مطلوب

8 
دانشجویان رشته علوم تربیتی منابع آموزشی گروه را چگونه 

 ارزیابی  می کنند؟
1/7    

 سؤال
 کارآیی دوره: مالک مورد ارزیابی 

 امتیاز
 نتیجه ارزیابی

 نامطلوب
نسبتاً 

 لوبمط
 مطلوب

 
دانش آموختگان رشته علوم تربیتی کارآیی دوره سپری 

 شده را چگونه ارزیابی می کنند؟
1/34    

 سؤال
 آثار علمی وپژوهشی: مالک مورد ارزیابی 

 امتیاز
 نتیجه ارزیابی

 نامطلوب
نسبتاً 
 مطلوب

 مطلوب

1 
دانش آموختگان علوم تربیتی آثارعلمی وپژوهشی را 

 چگونه ارزیابی می کنند؟
2/27    
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 گیری نتیجه

این گزارش سندی تحقیقی است که  .است نتیجه گیریاصوالً مهمترین بخش ارزیابی درونی گزارش 

وضعیت گذشته و حال، بتوانند برای گیرندگان قرار گیرد تا ضمن آگاهی از تواند در اختیار تصمیممی

ریزی کنند و بر اساس آن بتوانند به تقویت هر چه بیشتر گیری و برنامهی گروه مورد نظر تصمیمآینده

های نامطلوب بپردازند. بر این اساس در این قسمت به های مطلوب و به رفع یا بهبود مالکمالک

 بابل مرکز نور امیپ دانشگاه یتیترب علوم گروه یروند یابیارزبررسی نتایج حاصل از ارزیابی درونی 

های گیری الزم است تا در خصوص تفاوت این بخش از پژوهشایم: قبل از تحلیل و نتیجهپرداخته

موضوع پرداخته شود. های هم ها توسط پژوهشهای دیگر، از حیث حمایت از یافتهارزیابی با پژوهش

های مشابه جهت حمایت نتایج پژوهش تازه استفاده تایج پژوهشهای دیگر که از نطبق روال پژوهش

های ارزیابی های دیگر به این علت که پژوهشهای ارزیابی ارائه نتایج پژوهششود، اما در  پژوهشمی

های دیگری که با این موضوع باشد چرا که پژوهشهای موردی هستند، عملی نمیاز جنس مطالعه

اند و ارائه ها، نشانگرها و اهداف مختلفی بودهبا گروه خاص، عوامل، مالک اند، هر کدامصورت گرفته

ها به نوعی که حامی نتایج پژوهش حاضر باشد منطقی نیست. در واقع منطق مطالعات های آن یافته

های توان نتایج این پژوهش را به گروهباشد، در نتیجه نمیارزیابی عدم امکان تعمیم نتایج پژوهش می

هایی فقط از فرآیند اجرایی همدیگر پیروی شی دیگر تعمیم داد. در واقع این چنین پژوهشآموز

 (.1989آبادی و همکاران، کنند )زین می

 سؤال اول: مدیرگروه مدیریت و سازماندهی گروه خود را چگونه ارزیابی می کنند؟

که مدیرگروه این مالک را  دهدنتایج مربوط به ارزیابی درونی مالک مدیریت و سازماندهی نشان می

مورد  در خصوص مطلوب بودن مدیریت و سازماندهی گروه .استارزیابی کرده  "نسبتاً مطلوب"

حاکم  توان گفت که جو مدیریتی مطلوبی برگروههای آماری میپژوهش براساس نتایج حاصل از داده

ساتید، دانشجویان و باشد. وجود یک فرآیند مدیریتی مطلوب در بهبود عملکرد کیفی امی

آموختگان تأثیر دارد. همچنین مدیریت عملکرد به عنوان یک نگرش نوین مدیریتی نقش اساسی  دانش

در هدایت و ترکیب فاکتورهای کیفیت در سازمان ایفا و به شکل مطلوب و اثربخش بر فرآیند کیفیت، 

 (.1989نماید )سلطانی، مدیریت می

 وزشی گروه خود را چگونه ارزیابی می کند؟، منابع آمسؤال دوم :مدیرگروه

دهد که مدیر گروه مالک نتایج مربوط به ارزیابی درونی مالک مدیر گروه از منابع آموزشی نشان می

نمایانگر این است که وضعیت  "نسبتاً مطلوب"منابع آموزشی را نسبتاً مطلوب ارزیابی کرده است. سطح 

ش است. منابع آموزشی در ایجاد یادگیری مؤثر و امکانات آموزشی گروه در سطح رضایت بخ
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ها، فرآیندها، کنند. باید گفت که وجود سیستمی از هدفپایدارتر نقش بسیار اساسی و مهمی را ایفا می

توانند یادگیری مطلوبی ایجاد نمایند به طور کل افراد، مواد وسایل، امکانات و محیط به بهترین وجه می

گیری از ای را در توانا ساختن فراگیران جهت ارتقای کیفیت و بهرهفزاینده منابع آموزشی نقش مهم و

 (.1988کند )احدیان، یادگیری ایفا می

 کنند؟سؤال سوم: اساتید گروه آموزشی اهداف و رسالت های گروه خود را چگونه ارزیابی می 

دهد اری اساتید نشان میی آمها و اهداف توسط جامعهنتایج مربوط به ارزیابی درونی مالک رسالت

واقع شده است، در  "نامطلوب"که این مالک به همراه نشانگرهایش از لحاظ سطح امتیازی در سطح 

اند. از مسائل بسیار مهم و اساسی ارزیابی کرده "نامطلوب"واقع اساتید گروه آموزشی این مالک را 

شود، مشخص بودن اهداف و وجه میبه آن ت ،از جمله مراکز آموزش عالی ،هاکه در تمامی سازمان

-ریزیها و برنامهاند و تمامی تالشهای مذکور به خاطر آن تشکیل شدههایی است که مؤسسهرسالت

باشد. شاید از جمله عواملی را که بتوان برای این های عوامل سازمان در جهت نیل به آن اهداف می

یادگیری باشد که منجر به ایجاد  -امر یاددهی برشمرد درگیری بیش از حد اساتید به "مطلوبیت"عدم 

ی ارزیابی ها شده است. با اندکی دقت در نتیجهای در ارتباط با مالک اهداف و رسالتچنین نتیجه

-ی دانشجویان به وضوح مشاهده میی اساتید و چه در حوزهیادگیری  چه در حوزه -فرآیند یاددهی

توان گفت که تمامی ارزیابی کرده و می "مطلوب"ند را ی آماری این فرآیشود که هر دو جامعه

ها در راستای ایجاد یادگیری عمیق، مؤثر و پایدار بوده است. این درگیری اساتید این گروههای  تالش

در امر تعلیم و تربیت منجر به عدم توجه اساتید به اهداف گروه شده است. چرا که معموالً درگیری با 

 (.1976دهد)شکوهی، الشعاع قرار میهای غایی را تحتتربیت توجه به هدفمسائل جاری تعلیم و 

 کنند؟یادگیری خود را چگونه ارزیابی می -سؤال چهارم: اساتید فرآیند یاددهی

ی آماری اساتید یادگیری توسط نمونه -بررسی نتایج مربوط به ارزیابی درونی مالک فرآیند یادهی

اند، بازنگری یادگیری را مطلوب ارزیابی کرده -وزشی فرآیند یاددهیدهد که اساتید گروه آمنشان می

بخش است. چرا که راهبردهای یادگیری امری بسیار مهم و نتیجه -های یاددهیمداوم در مقوله

شوند یادگیری به عنوان ارکان اساسی نظام آموزشی در امر تعلیم و تربیت محسوب می -یاددهی

یادگیری در مقاطع تحصیلی باالتر به علت افزایش سن  -فرآیند یاددهی(. همچنین 1973)مهرمحمدی، 

های تر است. نوع فعالیتتر از اجرای این فرآیند در مقاطع تحصیلی با سن پایینفراگیران بسیار متفاوت

های متفاوت تغییر یاددهنده و یادگیرنده حالت پژوهشی و تخصصی دارد و نقش و انتظارات به گونه

های علمی استاد یعنی همان دیدگاههای شناختی وی در مراکز آموزش عالی بیشتر با شایستگی یابند.می

ای های نتیجههای تدریس در موضوعی خاص، و شایستگیهای عملکردی او یعنی تواناییو شایستگی
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یس و مواجه هستیم و استاد بازخورد تدر ،شودکه در واقع به رفتار فراگیران بعد از تدریس مربوط می

ی تدریس ها اساس و پایهکند، در واقع این شایستگیفرآیند انتقال اطالعات را به فراگیران مشاهده می

ی یادگیری حوزه -ی مطلوبی که از ارزیابی مالک یاددهی(. نتیجه1986آورند )مهرداد، وجود میرا به

ط اساتید در سطح مطلوبی دهد که توان تدریس و مدیریت کالس توسنشان می ،دست آمدهاساتید به

ی قرار دارد. وقتی نتایج حاصل از این مالک را در کنار نتایج حاصل از ارزیابی همین مالک در حوزه

یادگیری  -رسیم که در میان دو قطب اساسی فرآیند یاددهیدهیم به این نتیجه میدانشجویان قرار می

و تخصصی  در حد مطلوبی حاکم است و کسب )اساتید و دانشجویان( رشته علوم تربیتی ارتباط علمی 

ی بسیار امید بخش و پرتوانی است که شایستگی عملکردی اساتید ی مطلوب در این فرآیند نقطهنتیجه

گروه مورد پژوهش را برجسته کرده است و این در حالی است که وضعیت منابع آموزشی این گروه، 

ی کند که همهاین فرآیند این جمله را تأیید میی مطلوبی را کسب نکرده است. وضعیت مطلوب نمره

برپایی  شود به خاطرهایی که در آموزش و پرورش انجام می گذاریهای آموزشی و سرمایه فعالیت

 باشد، زیرا از طریق تدریس کارآمد است که اهداف نظام تعلیم و تدریسی مؤثر وکارآمد می

یس اساتید تغییر و بهبودی مطلوبی حاصل نشود، شوند و تا موقعی که در طرز تدر تربیت محقق می

توانند در بهبود کیفیت آموزشی، های جدید، وسایل نقلیه، و وسایل آموزشی هیچ یک نمی ساختمان

 (.1949نقش مؤثری را ایفا کنند )وایز،ترجمه محمودی، 

 کنند؟سؤال پنجم: اساتید مدیریت و سازماندهی، گروه خود را چگونه ارزیابی می

ی آماری اساتید نشان سی نتایج مربوط به ارزیابی درونی مالک مدیریت و سازماندهی توسط جامعهبرر

اند. این نتیجه دهد که اساتیدگروه آموزشی مالک مدیریت و سازماندهی را مطلوب ارزیابی کردهمی

د مور باشد که تمامی اعضای آموزشی گروهیکی از نقاط قوت و پرتوان گروه مورد پژوهش می

ریزی دقیق برای رسیدن به توانند با حفظ این مطلوبیت و استفاده از آن در راستای برنامهپژوهش می

های فردی و گروهی برای سازی فعالیتاهداف گروه استفاده نمایند چرا که مدیریت فراگرد هماهنگ

 (.  1374باشد )دانلی، های گروهی میتحقق هدف

 کنند ؟خود را چگونه ارزیابی میگروه  ششم: اساتید، منابع آموزشیسؤال 

را برای  "نامطلوبی"ی آماری اساتید وضعیت دهد که جامعهنتایج حاصل از ارزیابی این مالک نشان می

 -کنند و از آنجایی که استفاده از وسایل آموزشی در فرآیند یاددهیمنابع آموزشی گزارش می

د و منجر به ایجاد تجارب واقعی عینی و حقیقی کنیادگیری، توجه و عالقه فراگیران را جلب می

های دیگر امکان پذیر نیست ها از راهآورد که کسب آنهایی را پیش میشود و سرانجام موقعیت می
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پس شایسته است که مسؤوالن گروه مورد پژوهش در حفظ و تجهیز هر چه ، (1988)مرتضوی زاده، 

 ای مبذول دارند.بیشتر منابع آموزشی این دانشکده عنایت ویژه

 کنند ؟ یادگیری گروه خود راچگونه ارزیابی می -سؤال هفتم:دانشجویان، فرآیند یاددهی

ی آماری دانشجویان نشان بررسی نتایج مربوط به ارزیابی درونی فرآیند یاددهی یادگیری توسط جامعه

اند. از این زیابی کردهیادگیری گروه خود را مطلوب ار -دهد که تمامی دانشجویان فرآیند یاددهیمی

مورد پژوهش به یکی از اهداف مهم تعلیم و تربیت یعنی ایجاد فرآیند  آید که  گروهنتیجه بر می

یادگیری را  -اند. مدیریت کارآمد کل نظام یاددهییادگیری به نحو مطلوب و مؤثر نایل شده -یاددهی

ها و فنون بسیار دیریت کالس شامل روشکند. در واقع مگیرد و روند آموختن را تسهیل میفرا می

سنجی الزم به کار روند، فراگیران را یاری دقیق و حساسی است که اگر به موقع، با درایت و نکته

کند تا با اطمینان و اعتماد به های یادگیری موفق شوند و نیز به مدرسان کمک میدهد تا در فعالیت می

یری و تأثیرپذیری آن بهره گیرند )اسمیت و السلت، ترجمه نفس با حداکثر توان در آسان کردن یادگ

 (.1982صباغیان، 

 سؤال هشتم: دانشجویان، منابع آموزشی گروه خودرا چگونه ارزیابی می کنند؟

ی آماری دانشجویان نشان بررسی نتایج مربوط به ارزیابی درونی مالک منابع آموزشی توسط جامعه

 اند. علوم تربیتی این مالک را نسبتاً مطلوب ارزیابی کرده دهد که دانشجویان گروه آموزشیمی

 کنند؟ی سپری شده را چگونه ارزیابی میآموختگان کارآیی دورهسؤال نهم: دانش

آموختگان گروه مورد ی سپری شده از دانشنتایج مربوط به ارزیابی درونی مالک کارآیی دوره

اند. کارآیی یک مفهوم تاً مطلوب ارزیابی کردهها این مالک را نسبدهد که آنپژوهش نشان می

های آموزشی اشاره دارد. کارآیی به دو صورت ی بهینه از منابع، در نظاماقتصادی است و به استفاده

کارآیی خارجی، همان بازده اقتصادی  .گیرد؛ کارآیی خارجی و کارآیی داخلیمورد مطالعه قرار می

شود، در حالی که کارآیی داخلی بحث پیرامون این نکته صل میسودمندی حا_است و از تحلیل هزینه 

است که استفاده از منابع، ما را تا چه اندازه به اهداف آموزشی مورد نظر نزدیک کرده است؟ آیا 

 (. 1982ها به حداکثر تولیدات آموزشی در هر یک از مقاطع دست یابیم )عمادزاده، ایم با حداقلتوانسته

آموختگان این پژوهش واژه کارآیی داخلی مورد نظر ی مالک کارآیی دانشدر ارزیابی درون

دهد که های آموزشی علوم تربیتی نشان میپژوهشگر بوده است. بررسی اطالعات فردی و شغلی گروه

دهند و همین امر شاید کمک کرده باشد تا را معلمان تشکیل می درصد قابل توجهی از افراد این گروه

دانش،  هایهای سؤاالت پژوهشی داشته باشند و به درستی مفهوم گویهتری از گویهط دقیقها استنباآن
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درک کرده ، ی سپری شده در پرسشنامه بوده استکه برای ارزیابی کارآیی دوره را بینش و مهارت

 باشند.

 کنند؟آموختگان، آثار علمی و پژوهشی خود را چگونه ارزیابی میسؤال دهم: دانش

آموختگان گروه مورد پژوهش بوط به ارزیابی درونی مالک آثار علمی و پژوهشی از دانشنتایج مر

ی اند. از آنجایی که پژوهش، هستهدهد که آنها این مالک را نسبتاً مطلوب ارزیابی کردهنشان می

های دانشگاهها و مراکز آموزش عالی دارد، ضروری است تا فکری و نقش راهبردی در فعالیت

های پژوهشی و تولید علم به عنوان محور و کانون توجه واحدهای دانشگاهی چه در حین فعالیت

تحصیل دانشجویان و چه بعد از فراغت از تحصیل آنان قرار گیرد. با توجه به نتایج حاصل از این مالک 

آموختگان گروه آموزشی مورد توان اینگونه بیان کرد که وضعیت آثار علمی و پژوهشی دانشمی

به امر  آموختگان گروهی تمایل نسبی دانشدهندهاند. این نتیجه نشانوهش، نسبتاً مطلوب ارزیابی شدهپژ

 باشد. پژوهش می

 توان به موارد زیر اشاره کرد:در این مطلوبیت نسبی عوامل مهمی سهم داشته اند که ازجمله آنها می

 های انجام شده.عدم حمایت مالی از پژوهش -

 های انجام شده .ده از نتایج حاصله از پژوهشعدم استفا -

 عدم همکاری و دسترسی به برخی از اساتید مجرب و توانا. -

آموختگان، ضروری است که با توجه به نتایج حاصل از ارزیابی مالک آثار علمی و پژوهشی دانش

کیفی و کمی مذکور و مسؤوالن تالش بیشتری در جهت انجام و ارتقای سطح  آموختگان گروهدانش

های و تحقیقات خود کرده و تمامی توان علمی خود را در راه افزایش سطح مطلوبیت این پژوهش

آموختگان و به تبع آن شکوفایی اقتصادی بیش از مالک به کار بگیرند تا شاهد شکوفایی علمی دانش

و فنی کشور  علمی ی به هر حال اگر که کیفیت مراکز آموزش عالی مطلوب نباشد، آیندهپیش باشیم. 

همچنین کیفیت پایین آموزش، به فقر علمی نیروی انسانی متخصص و ماهر . بخش نخواهد بوداطمینان

رشد و توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشورها با  های انجامد و در نتیجه اهداف و برنامه می

ش عالی را زیر سؤال خواهد ای مواجه خواهد شو این امر، دانشگاهها و مؤسسات آموزمشکالت عدیده

ی منابع انسانی متخصص سنجیده جهت توسعه های برد، چرا که نقش اساسی دانشگاهها، اتخاذ استراتژی

پویا و هدفمند  باشد، بنابراین نظام آموزش عالی به عنوان نظامی ی کشور میو ماهر جهت رشد و توسعه

ش و منابع و تجهیزات است که توجه به و کیفی آموز نیازمند توجه وگسترش درهر دو بعد کمی 

هرکدام ازآنها بدون در نظرگرفتن دیگری منجر به ایجاد مسائل و مشکالتی برای نظام آموزش عالی 

 .خواهد شد
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 چکیده

در پژوهش حاضر، پیشرفت تحصیلی دانشجویان کارشناسی ارشـد پـردیس فنـی دانشـگاه تهـران مـورد       

 322بررسی قرار گرفت. جامعه آماری پژوهش کلیه دانشجویان کارشناسی ارشد این پردیس  به تعـداد  

بوده که به روش نمونه گیری انتصاب متناسب و با فرمـول کـوکران در    1932-39نفر در سال تحصیلی 

نفـر انتخـاب شـدند. پژوهشـگر جهـت سـنجش        263نمونـه پـژوهش  بـه تعـداد     = a  24/2سطح خطای

پیشرفت تحصیلی دانشجویان از معدل)میانگین دروس( آنها استفاده کرده است. روش تحلیل داده هـای  

نگین، فراوانی و در صد فراوانی، انحراف معیار( وآمار استنباطی)آزمون پژوهش شامل آمار توصیفی)میا

t  تک نمونه ای و تحلیل واریانسANOVA .میانگین پیشرفت تحصـیلی  -1ها نشان داد:  یافته، بوده است

دانشجویان کارشناسی ارشد دانشکده هـای مهندسـی مکانیـک، مهندسـی معـدن و مهندسـی صـنایع بـا         

معناداری ندارند یـا بـه عبـارتی دیگـر درسـطح متوسـط مـی باشـد،  امـا میـانگین            میانگین فرضی تفاوت

پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشکده های مهندسی برق و کامپیوتر، مهندسی عمران، مهندسی شیمی و 

 مهندسی متالوژی و مواد با میانگین فرضی دارای تفـاوت معنـاداری بـوده و در سـطح بـاالتر از متوسـط       

بین وضعیت پیشرفت تحصـیلی دانشـجویان کارشناسـی ارشـد در دانشـکده هـای مختلـف        -2می باشد. 

به طور کلی چنانچـه پـردیس فنـی دانشـگاه      ؛پردیس فنی دانشگاه تهران تفاوت معناداری وجود نداشت

تهران بتواند با برنامه ریزی آموزشی منسجم عوامل موثر بر پیشـرفت تحصـیلی دانشـجویان را شناسـایی     

استی های مربوطه را برطرف نماید و به سه عنصر اساسی نظام آموزشی شامل اساتید، دانشـجو  نماید و ک

 و نظام آموزشی توجه میتواند شاهد بهبود پیشرفت تحصیلی دانشجویان خود باشد.  
 

 پیشرفت تحصیلی، دانشجویان کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران. های کلیدی: واژه
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 مقدمه
مهم و حساس نظام های آموزش و پرورش جهان خرده نظام ارزشیابی  یکی از زیر مجموعه های

پیشرفت تحصیلی است. در کشور ما این خرده نظام اندک اندک با  قانومنمند شدن الگوی آموزش و 

پرورش نوین شکل گرفت. طبق برخی اسناد اولین آیین نامه و دستور العمل قانونی در این باره)که منجر 

هجری شمسی در  1922شدن خرده نظام ارزشیابی تحصیلی گردید( در سال  به شکل گیری نظامند

شورای عالی معارف تصویب شده است. با این مصوبه الگوی خاصی برای ارزشیابی پیشرفت تحصیلی 

در کشور شکل گرفت که تا امروز، وجود تغییرات زیاد در برخی بند ها و اجزای آن، روح و رویکرد 

ثابت نمانده است. در سالهای اخیر الگوی ارزشیابی پیشرفت تحصیلی، با گذر از اصلی آن بدون تغییر و 

تجارب سالیان دراز مورد نقد صاحب نظران و کارشناسان نظام آموزشی واقع شد و اندک اندک 

ضعف های آن آشکار گردید. از این رو نارضایتی و نیاز به تغییر در این خرده نظام در بین سیاست 

 م گیران افزایش یافت. گذاران و تصمی

البته پیش از این،  مطالبه این تغییرات در خرده نظام پیشرفت تحصیلی با ظهور برخی نظریات جدید در 

روانشناسی و دیدگاه نوین تربیتی در سطح جهان و در بسیاری از کشور ها آغاز شده بود. همچنین 

 ارزشیابی پیشرفت تحصیلی داشت، تغییرات در نظام برنامه ریزی درسی نشان از ضرورت تحول در

Izzo, V., & Margaretha,2212, 949 – 942).) 
نرخ باالی فرار مغزها و حضور پررنگ دانشجویان ما در مجامع علمی ملی و بین المللی نشان می دهد 

اما این تعداد در بین انبوه سیاهی لشکری که به عناوین و  ،تعداد دانشجویان توانمند علمی کم نیستند

بار علمی بسیار اندک و در کمال ناشایستگی موفق به اخذ مدرک آکادمیک می  دالیل مختلف با

آموزش عالی در سالیان اخیر افت چشمگیری داشته است  تبه چشم نمی آیند. به چند دلیل کیفی ،شوند

 که می تواند به نوعی پاسخی باشد بر مدعای کم سواد بودن دانشجویان و دانش آموختگان مراکز

سیستم انتخاب و مشکالت مربوط به  ران، که از جمله این دالیل می توان به؛آموزش عالی در ای

و  به کیفیت آموزش ییبی اعتنا و دانشگاهها تسعه بیش از اندازه کمیاعضای هیئت علمی، تواستخدام 

رش اشکاالت موجود در پذی، موجود در استخدام فارغ التحصیالن اشکاالتیادگیری دانشجویان، 

 [1](.1931)امانی،  ییبحران بیکاری و مدرک گراو  ساختار علمی، دانشجو

ای زندگی می کنیم که وظیفه تشکیل سرمایه انسانی مورد نیاز  جامعه بر عهده  امروزه ما در جامعه

می باشد. با توجه به این که  ،ها و مراکز آموزش عالی موسسات و سازمانهای آموزشی به ویژه دانشگاه

ازمانها در طول دهه های گذشته با تربیت خیل عظیمی از افراد جامعه در سطوح آموزشی این س

های کشور را در زمینه های زیادی برطرف ساخته است و از نظر رشد کمیت  به  مختلف،  نیازمندی
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سطح قابل مالحظه ای دست یافته است، اما یکی از مقوله هایی که در سازمان های آموزشی ما متناسب 

هماهنگ  با رشد کمیت  نبوده و به یک مسئله قابل توجهی تبدیل شده است، بحث کیفیت و و 

 های سرمایه انسانی تربیت شده توسط سازمانهای آموزشی به ویژه دانشگاهها می باشد. توانایی

عالوه بر این مطالعات پژوهشگر در ارتباط با  بحث پیشرفت تحصیلی حاکی از افت میزان پیشرفت 

(، در پژوهشی بیان کرده اند که افت 1932نجیمی و همکاران) در نظام آموزش عالی می باشد. تحصیلی

تحصیلی یکی از عمده ترین مشکالت مراکز آموزش عالی کشور به حساب می آید. آنها در پژوهش 

خود نشان داده اند که مهمترین عوامل تاثیر گذار بر افت تحصیلی دانشجویان شامل عوامل مربوط به 

اساتید، عوامل مرتبط با محیط آموزشی و عوامل مربوط به محتوای آموزشی می باشند. که توجه به این 

عوامل عالوه بر پیشگیری از افت تحصیلی دانشجویان، از اتالف وقت و هزینه های جاری آموزش 

شود)نجیمی و همکاران، سال  می عالی جلوگیری و سبب بهبود و توسعه سیستم آموزشی کشور

1932:732) .[9] 

به این دلیل که هدف اصلی نظام آموزش عالی ما پیشرفت تحصیلی دانشجویان و افزایش کیفیت 

به ویژه در  ،خروجی های نظام آموزش عالی می باشد و از آنجایی که این مهم در نظام آموزش عالی ما

به سنجش وضعیت  دارای چالش هایی می باشد، لذا پژوهشگر قصد دارد در این پژوهش  ،بحث کیفیت

پیشرفت تحصیلی دانشجویان کارشناسی ارشد پردیس فنی دانشگاه تهران پرداخته و جهت بهبود و 

رائه اعتالی کیفیت نظام آموزشی به ویژه دانشگاه تهران و پردیس فنی آن راهکارهایی  مفیدی نیز ا

 دهد.
 

 : تحقیقروش 
ان با توجه به دو مالک: الف( هدف تحقیق، و به طور کلی روش های تحقیق در علوم رفتاری را می تو 

ن تحقیق بر حسب ای، [2](1986ب( نحوۀ گردآوری داده ها، تقسیم کرد)سرمد، بازرگان و حجازی

هدف کاربردی و بر اساس شیوۀ گردآوری داده ها، توصیفی از نوع همبستگی می باشد. جامعه آماری 

رشد دانشکده هایمهندسی برق و کامپیوتر، مهندسی این پژوهش، در بر گیرنده  دانشجویان کارشناسی ا

مکانیک، مهندسی عمران، مهندسی شیمی، مهندسی متالوژی و مواد، مهندسی معدن و مهندسی صنایع 

دانشجو است، می  322حدود  1932-39پردیس فنی دانشگاه تهران، که تعداد آنها در سال تحصیلی 

نفر بوده که با روش نمونه  263ساس فرمول کوکران حدود باشد. عالوه براین نمونه انتخابی پژوهش برا

  گیری طبقه ای و)انتساب مساوی(، انتخاب شده اند. با توجه به ماهیت سواالت و براساس اینکه داده
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جهت (، T testای ) های پژوهش از نوع مقیاس فاصله ای می باشند، از آزمون های تی تست تک نمونه

( جهت مشخص کردن ANOVAانشجویان و از تحلیل واریانس )سنجش میزان پیشرفت تحصیلی د

 تفاوت پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشکده های مختلف پردیس فنی استفاده شده است.
 

 یافته های پژوهش

یافته های  وضعیت پیشرفت تحصیلی دانشجویان در دانشکده های مختلف پردیس فنی دانشگاه تهران: 

می دهند، میانگین پیشرفت تحصیلی دانشجویان کارشناسی ارشد  (نشان1به دست آمده در جدول )

 a = 24/2دانشکده های مهندسی مکانیک، مهندسی معدن و مهندسی صنایع با میانگین فرضی در سطح 

تفاوت معناداری ندارند یا به عبارتی دیگر درسطح متوسط می باشد. اما میانگین پیشرفت تحصیلی 

دسی برق و کامپیوتر، مهندسی عمران، مهندسی شیمی و مهندسی دانشجویان کارشناسی ارشد مهن

 باشد. دارای تفاوت معناداریست و باالتر از آن می  =a 24/2متالوژی و مواد با میانگین فرضی در سطح 

 : تعیین وضعیّت پیشرفت تحصیلی دانشجویان کارشناسی ارشد پردیس 4جدول

 *(46/ 32 =فنی دانشگاه تهران)میانگین نظری

a= 24/2  
  

ح: الزم به ذکر است که در این بررسی بـا توجـه بـه ایـن کـه میـانگین )معدل(پیشـرفت تحصـیلی         توضی*

می باشد  32/16در دانشگاه تهران  1932-39پردیس فنی دانشگاه تهران در مقطع ارشد در سال تحصیلی

  بعنوان میانگین نظری پیشرفت تحصیلی دانشکده های مختلف این پردیس در نظر گرفته شده است.  
 

 هاشاخص
 بُعد

 های توانمندی
 فرا شناختی

 میانگین فراوانی
 انحراف
 استاندارد

 خطای
 استاندارد

 tمقدار 
 درجه
 آزادی

 سطح
 داریمعنی

162/17 24 مهندسی مکانیک  644/2 128/2 221 /2  24 244/2 

173/17 42 مهندسی برق و کامپیوتر  789/2 122/2 923/2  41 226/2 

482/17 23 مهندسی عمران  368/2 173/2 734/9  28 221/2 

449/17 26 مهندسی شیمی  332/2 134/2 844/2  24 223/2 

471/17 13 مهندسی متالوژی و مواد  848/2 136/2 416/9  18 229/2 
413/17 12 مهندسی معدن  223/1 237/2 747/1  11 128/2 

942/17 11 مهندسی صنایع  318/2 277/2 438/1  12 141/2 
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تفاوت میان گروهی و درون گروهی دانشکده های پردیس فنی دانشگاه تهران از نظر 

 وضعیت پیشرفت تحصیلی دانشجویان کارشناسی ارشد: 

(، نشان می دهد که میان وضعیت پیشرفت تحصیلی دانشجویان 2یافته های  به دست آمده در جدول)

ی برق و کامپیوتر، مهندسی عمران، کارشناسی ارشد در دانشکده های مهندسی مکانیک، مهندس

مهندسی شیمی، مهندسی متالوژی و مواد، مهندسی معدن و مهندسی صنایع، پردیس فنی دانشگاه تهران 

 تفاوت معناداری وجود ندارد.
 

: تعیین تفاوت پیشرفت تحصیلی دانشجویان کارشناسی ارشد  پردیس فنی دانشگاه تهران بر 3جدول 

 ((ANOVAحسب تحلیل واریانس  

 
 شاخص ها

 مولفه ها

مجموع 

 مجزورات
df 

میانگین 

 مجزورات
F 

سطح 

 معناداری

شرفت پی

تحصیلی 

 دانشجویان

/273 822/2 6 4/ 317 بین گروهی

1 

978/2 

 762/2 147 237/113 درون گروهی

 169 211/124 کل

a= 24/2  

 بحث و نتیجه گیری 
ی دانشجویان کارشناسی ارشد دانشکده های ها گویای آن است که وضعیت پیشرفت تحصیل یافته

مهندسی مکانیک، مهندسی معدن و مهندسی صنایع با میانگین فرضی تفاوت معناداری ندارند یا به 

باشد. اما میانگین پیشرفت تحصیلی دانشجویان کارشناسی ارشد  عبارتی دیگر درسطح متوسط می

مهندسی شیمی و مهندسی متالوژی و مواد با دانشکده های مهندسی برق و کامپیوتر، مهندسی عمران، 

تند و در سطح باالتر از آن یعنی در سطح مطلوبی می باشد. سمیانگین فرضی دارای تفاوت معناداری ه

از آنجایی که پژوهشی در داخل و خارج از کشور در رابطه با پیشرفت تحصیلی دانشجویان پردیس فنی 

توانیم همسو و غیر همسو بودن یافته ها را مورد مقایسه دانشگاه تهران انجام نشده است، لذا نمی 

 قراردهیم. 

پایین نبودن میانگین پیشرفت تحصیلی دانشجویان کارشناسی ارشد نسبت به میانگین فرضی در 

به این معنا نیست که آنها دیگر نیازی به ارتقاء کیفیت  ،های مختلف پردیس فنی دانشگاه تهران دانشکده

مانطور که در ذیل این مطالعه ذکر شد، کیفیت نظام آموزش عالی ما با چالش هایی باالتر ندارند، ه
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برنامه ریزی آموزشی دانشگاه تهران به ویژه پردیس مسئوالن مواجهه می باشد و لذا توصیه می شود، 

فنی این دانشگاه، تمامی تالش خود را جهت بهبود و ارتقاء کیفیت پیشرفت تحصیلی و به طبع آن نظام 

موزش عالی مفروض دارند، دوم اینکه،  جهت جلوگیری از وقوع افت تحصیلی در این دانشگاه به آ

 عوامل فردی از جمله:ویژه دانشکده های پردیس فنی به عوامل موثر در پیشرفت تحصیلی دانشجویان 

 (،ی قبولی سهمیه جنس، وضعیت تأهل، گروه تحصیلی، مقطع تحصیلی، محل سکونت و نوع شامل)

شغل والدین، تحصیالت والدین و میزان حساسیت والدین به شامل)عوامل مربوط با  مل خانوادگیعوا

، درآمد خانوادگی دانشجویان و مشکالت اقتصادیشامل) عوامل اقتصادی(، تحصیالت فرزندان

ها و عدم توانایی تأمین مخارج مستقیم و  کاری موجود در جامعه، فقر خانواده های بی شاخص

 های الزم از غیر از تحصیل، عدم کسب مهارت  آموزشی، نیاز به کار اقتصادی دانشجو به غیرمستقیم

رد دانشگاه، برداشت کعمل شامل) عوامل دانشگاهی،طریق تحصیالت عالی جهت ورود به بازار کار(

رد آموزش اساتید، تعامالت موجود بین استاد و دانشجو از نظر دانشجویان و نیز لکدانشجو از عم

ی  انگیزه( و همچنین رداری دانشجویان از امکانات آموزشی و پژوهشی موجود در دانشگاهبرخو

یابی به یک هدف و تسلط بر  میل و اشتیاق یا تالش و کوششی است که فرد برای دستشامل) پیشرفت

منظور  بهبود (  توجه نمایند و به دارد ها یا یک معیار متعالی از خود ابراز می اشیا، امور یا افراد و اندیشه

کیفیت پیشرفت تحصیلی دانشجویان و به طبع آن ارتقاء کیفیت نظام اموزش عالی ابتدا محدودیت های 

موجود در هر کدام از عوامل موثر در پیشرفت تحصیلی باید شناسایی و سپس برنامه ریزی آموزشی 

ای آن است که میان ها گوی یافتهمتناسب جهت مرتفع ساختن آن تهیه و تدوین شود. عالوه براین 

دانشکده های مختلف پردیس فنی دانشگاه تهران از نظر پیشرفت تحصیلی دانشجویان کارشناسی ارشد 

تفاوت معناداری وجود ندارد. به دلیل اینکه یافته هایی در داخل وخارج از کشور در رابطه با تفاوت 

دانشگاه تهران انجام نشده  پیشرفت تحصیلی دانشجویان در میان دانشکده های مختلف پردیس فنی

 است، لذا نمی توانیم همسو و غیر همسو بودن یافته ها را مورد مقایسه قرار دهیم.  

جتماعی و اقتصادی کشور بر ا فرهنگی، توسعۀ و بالندگی  و رشد در باال کیفیت با عالی آموزش اهمیت

وع بهبود و ارتقاء کیفیت بحث در موض. ( Badea ,M 2212: 2247 – 226 ) ،کس پوشیده نیست هیچ

ها کاری است دشوار. زیرا در این مسیر بایستی عوامل متعددی را مورد  آموزشی، خصوصاً در دانشگاه

بررسی قرار داد. دستیابی به مواردی که بتواند به ارتقاء کیفیت آموزشی کمک نماید، نیازمند تغییرات 

د. جهت ایجاد این تغییرات باید به عوامل باش اساسی در سیستم آموزش عالی و آموزش و پرورش می

ارکان اصلی در کیفیت آموزش عالی شامل  ریزی دقیق، اعتبارات و زمان توجه کرد. مهمی مانند برنامه
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آموزش است. بدیهی است این سه عامل جدای از یکدیگر و نظام سه فاکتور اساسی استاد، دانشجو و 

که وضعیت  از آنجا .تباط با یکدیگر در نظر گرفته شوندجدای از کل جامعه نیستند، لذا باید در ار

پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشکده های پردیس فنی در سطح نسبتا مطلوبی می باشد، لذا پژوهشگر 

به منظور بهبود بهتر پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشکده های مختلف پردیس فنی دانشگاه تهران و 

 ه است: پیشنهاد نمودعالی کشور  راهکارهای زیر را  همچنین اعتالی کیفیت نظام آموزش

ها به صورتی مشروط، بدین معنا که  استخدام و جلب همکاری اعضاء هیئت علمی در دانشگاه - 1

 های آموزشی باشند.  ها، ملزم به تألیف، تحقیق، ترجمه و یا سایر فعالیت وقت دانشگاه استادان تمام

 ویژه اعضای هیئت علمی جدیده برای اعضای هیئت علمی، بهای آموزشی  برگزاری کارگاه - 2

 االستخدام. 

 افزایش و تأمین حقوق مدرسین و مزایان آنان به تناسب نرخ تورم در جامعه. -9

 فراهم نمودن تسهیالت هرچه بیشتر رفاهی برای دانشجویان. - 4

 واحد دروس عملی. فراهم کردن شرایط برای تدریس دروس به شیوه علمی و افزایش تعداد - 4

 های علمی به صورت منظم و دائمی. برپایی کنفرانس - 6

 های علمی دانشجویی. برپایی جلسات و سخنرانی - 7

 چاپ و انتشار مجالت علمی دانشگاهی و مجالت دانشجویی. - 8

 .افزایش واحدهای اختیاری - 3

های  و برپا کردن نمایشگاهفراهم نمودن شرایط جهت سهولت دسترسی به کتب و مجالت جدید  - 12

 کتاب.

 های تخصصی. ها و محتوای دروس دانشگاهی با تشکیل کمیته تجدید نظر در سرفصل - 11

 های پژوهشی. فراهم کردن امکانات، بودجه و حمایت از طرح - 12

 ای. سوق دادن دانشجویان به تحقیقات کاربردی و عملی به جای تحقیقات کتابخانه - 19

 ها. ردن امکانات ارتقاء برای مربیان آموزشی دانشگاهفراهم آو - 14

 های اطالع رسانی. برداری از نظام های مربوط به بهره گسترش امکانات و آموزش -14
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 سواد آموزشگری مولفه ای موثر برکیفیت بخشی هویت حرفه ای

 در محیط آموزش عالی 
 

 4323له: کد مقا

 زهره عباباف
 z_ababaf@yahoo.comآموزش عالی، مدرس دانشگاه فرهنگیان، -. دکتری برنامه ریزی درسی1

 

 چکیده

مدرسان/آموزشگران یکی از مهمترین عوامل اثر گذار بر رشد و تعالی محیط آموزش عالی و به تبع آن 

ک سازمان یادگیری دارای الزام های توسعه اجتماعی در همه ابعاد آن هستند. آموزش عالی به عنوان ی

کارکردی است که مبنای تعریف نقش های سازمانی از جمله نقش مدرسی است. مدرسان با حضور در 

حوزه عملکردی آموزش عالی به ایفای نقش مدرسی می پردازند. هویت حرفه ای مدرسان محصول 

انی است که در بر دارنده الزام تخصصی آنها با هویت سازم -تعامل هوشمندانه بین هویت های شخصی

های می تواند در ارتقای سطح  های عملکردی در حوزه آموزش است. بدین لحاظ تامل بر مولفه

مبنی بر  ،عملکردی آموزش عالی و توسعه حرفه ای مدرسان موثر باشد. برای رسیدن به هدف پژوهش

 شرح ذیل تدوین شد:حرفه ای برای آموزشگری سوال پژوهش به مولفه های  کشف و توصیف

 مولفه های حرفه ای مدرسی/آموزشگری متناسب با آموزش در محیط آموزش عالی کدامند؟ 

مدرس/خبره  96به کمک مصاحبه نیمه ساختارمند با  اکتشافی پژوهش کیفی در این راستا از طرح

ولتی و معتبر شهر های د در رشته های علوم انسانی، علوم پزشکی، علوم مهندسی و پایه از دانشگاه علمی

. تحلیل داده های مصاحبه منجر تحلیل داده ها بر مبنای استقرای تحلیلی انجام گرفتتهران استفاده شد. 

به پدیدآیی مولفه های حرفه ای سواد آموزشگری در ابعاد هفت گانه پیش نیازها ، دانش نظری، دانش 

به بیانی دیگر سواد  ؛تربیت شد فرایندی، دانش مبانی، ارتباط میان فردی، اخالق حرفه ای و

 آموزشگری هفت بعد حرفه ای و بیست و پنج مولفه حرفه ای را در بر گرفته است.
 

آموزشگری، آموزش عالی، سواد آموزشگری، مولفه های حرفه ای، کیفیت نظام های کلیدی: واژه

 آموزش عالی.
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 مقدمه و بیان مساله

و محیط کاری با مسائلی رو به رو می  حرفهدانشگاه در  ن/آموزشگراو از جمله مدرسان حرفه ایافراد 

شوند که نیازمند باز اندیشی بر داشته های خود هستند. این امر صرفا با نگاه جزء نگری و تخصصی 

ماهیت چند وجهی دارند که ذهن باز را طلب می کنند. به حرفه ای امکان پذیر نیست؛ زیرا مسائل 

به عنوان یک اصل وارد دنیای علم و حرفه شده است. مدرسان دانشگاه همین دلیل دانش میان رشته ای 

تلفیقی همگون از دانش ها،  نیاز دارند تابه دانشی فراتر از دانش تخصصی خود  عمل حرفه ایبرای 

مهارت ها و نگرش ها را شکل دهند. کسب قابلیت های مربوط به ابعاد سه گانه مذکور سواد مدرسی 

 د زیرا مدرسان را توانا در انجام تکلیف مدرسی می کند. دانشگاه تلقی می شو

جنبه ای از سواد مدرسان دانشگاه  مربوط به سواد برنامه درسی می شود زیرا مدرسان با فعل آموزش یا 

تدریس ارتباط دارند و از طرفی مقوله آموزش یا تدریس به مقوله برنامه درسی مربوط می شود. 

برنامه درسی، عمل تدریس را شکل می دهد یا راهنمایی می کند و  (، معتقد است که1337)264دویل

نمی تواند تحقق یابد مگر این که از طریق اقدامات مربوط به تدریس انجام شود. تدریس همیشه درباره 

چیزی است بنابراین نمی تواند از برنامه درسی جدا باشد و اقدامات مربوط به تدریس، خودش به کار 

تدریس نیاز به مطالعه   264ماحصل برنامه های درسی است. بنابراین تالش برای فهمبستن مفروضات و 

( برنامه درسی را بخش مهمی از تدریس می داند. او معتقد 1383) 266شولمن .[8]برنامه درسی دارد

(، در زمینه ارتباط 1988فتحی)[. 11د]است که بین تفکر و عمل و بین محتوا و روش جدایی وجود ندار

امه درسی و آموزش به چهار دیدگاه تمایزی، مصالحه جویانه، تداخلی و اقتضایی اشاره کرده بین برن

است که همگی قائل به ارتباط بین این دو مقوله هستند با این تفاوت که حوزه اختیارات مدرسان به 

. [2]عنوان مجریان برنامه درسی مصوب یا به عنوان برنامه ریزان درسی و یا هر دو متفاوت است

(، معتقد است که مدرسان دانشگاه باید آموزش را به عنوان یک حوزه تخصصی به 1932) مهرمحمدی

رسمیت بشناسند و کسب قابلیت در زمینه طراحی آموزشی با توجه به نظام متمرکز در حوزه برنامه 

رایط ریزی درسی آموزش عالی ضرورت دارد، اگرچه کسب قابلیت در زمینه تولید برنامه درسی در ش

 [.4]ایدآل باید جزء دغدغه های مدرسان دانشگاه باشد

با برنامه درسی ارتباط دارد و  تدریس به عنوان یک حوزه تخصصیبر اساس آنچه به آن اشاره شد، 

مدرسان به عنوان افراد حرفه ای در محیط آموزش عالی نیاز دارند قابلیت های متناسب با حرفه مدرسی 

                                                 

264.Doyle 

264 .To understand 

266 .Shulman 
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امر با توجه به گرایش به تمرکز زدایی در برنامه های درسی آموزش عالی، خود را کسب نمایند. این 

 [،9]رسالت های چندگانه آموزش عالی در دوره های تحصیلی و به طور اخص در تحصیالت تکمیلی

از طرف دیگر تدریس یک فرایند تعامل، ارتباط برقرار کردن، بود.  از اهمیت بیشتری برخوردار خواهد

برنامه درسی است و به مدرس کمک می کنند تا ابعاد محتوایی کار برنامه درسی را ارسال و دریافت 

مشخص کند. بنابراین، مدرسان دانشگاه به اندازه لحظاتی که ایفاگر نقش آموزشگری خود در محیط 

یادگیری هستند عمل برنامه درسی را تجربه کرده اند. بر این اساس،کاوش در زمینه چیستی مولفه های 

ای مدرسی/آموزشگری در محیط آموزش عالی، مساله ای است که در قالب یک طرح و روش  حرفه

پژوهش کیفی مورد مطالعه قرار گرفت. با توجه به اینکه مولفه های حرفه ای مدرسی/آموزشگری 

طیف وسیعی از توانمندی ها را در برگرفته است، در این مقاله بر چیستی مولفه های حرفه ای مربوط به 

، داده ها بر محوریت سوال پژوهش به برای این منظورش نظری و عملی آموزش تاکید شده است. دان

 شرح ذیل مورد تحلیل قرار گرفته است.
 

 سوال پژوهش

 مولفه های حرفه ای مدرسی/آموزشگری متناسب با آموزش در محیط آموزش عالی کدامند؟ 
 

 روش پژوهش

زیرا با داده هایی ارتباط  ،استفاده شد اکتشافی کیفی پژوهش طرح ازبر اساس سوال و هدف پژوهش، 

داشت که برخاسته از باورهای آکادمیک و تجارب زیسته شرکت کنندگان نسبت به پدیده مورد 

مند بود و مدرسان)خبرگان علمی و آموزشی( از  [.شیوه نمونه گیری هدف1]مطالعه بوده است

میرکبیر، تهران، شهید بهشتی، تربیت مدرس، عالمه های دولتی و معتبر شهر تهران)شریف، ا دانشگاه

از  طباطبایی، خوارزمی، پزشکی تهران و پزشکی شهید بهشتی (انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها

و  ،بررسی شده ضبط مصاحبه های ،مصاحبه ها انجام با زمان های باز پاسخ استفاده شد هم شیوه سوال

 شکل گیریاز  . بعدمولفه های حرفه ای مدرسی استخراج شدمولفه های اصلی و فرعی مربوط به 

و حاصل شدن اشباع نظری، فرایند اجرای مصاحبه با نوع جدیدی ازمولفه ها  و نبودتکراری  یها مولفه

تحلیل مدرس دانشگاه در رشته های علوم انسانی، علوم پزشکی، علوم مهندسی و پایه به اتمام رسید.  96

انجام گرفت. در این روش ابتدا داده ها به اجزایی خرد شدند و  267قرای تحلیلیداده ها بر مبنای است

                                                 

267. Analytic Induction  
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آشکار شدند که ماهیت کلی تری 268سپس با ارتباطی که با هم برقرار می کردند مقوله ها یا مضامین

 داده ها استفاده شد.  263داشتند و مبنای تفسیر داده ها قرار گرفتند. در فرایند تحلیل از فرایندکدگذاری
 

 یافته ها

حرفه ای شد و بر این اساس سوال اصلی  272تحلیل داده های مصاحبه منجر به پدیدآیی هفت حوزه

پژوهش که در طرح مساله به آن اشاره شد به هفت سوال جزیی به شرح ذیل تجزیه و یافته ها متناسب با 

 هر سوال جزیی تنظیم شده اند.

 موزش در محیط آموزش عالی کدامند؟ مولفه های حرفه ای مدرسی/آموزشگری متناسب با آ .1

 مولفه های حرفه ای در بعد پیش نیازها کدامند؟ .1-1

 مولفه های حرفه ای در بعد دانش نظری کدامند؟ .1-2

 مولفه های حرفه ای در بعد فرایندی کدامند؟  .1-9

 مولفه های حرفه ای در بعد مبانی کدامند؟ .1-4

 مولفه های حرفه ای در بعد ارتباط میان فردی کدامند؟  .1-4

 ه های حرفه ای در بعد اخالق حرفه ای کدامند؟ مولف .1-6

 مولفه هایحرفهایدربعدتربیتکدامند؟ .1-7

 به لحاظ گسترگی یافته ها در این مقاله به ارائه چهار حوزه حرفه ای پرداخته شده است.

 مولفه های حرفه ای در بعد پیش نیازها .4

 یآموزشگریبرایعام ا نهیزم شیپ یها یآمادگ -

 یآموزشگریبرایخاص ا نهیزم شیپ یها یآمادگ -

 آمادگی های فرایندی برای هدایت رفتار یادگیری -

 
                                                 

268 . Themes 

263.  Coding 

272. Field 
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مولفه های حرفه ای در بعد پیش نیازها -1شکل شماره   

 مولفه های حرفه ای در بعد دانش نظری 

 عناصر طیف 

فعالیت های یادگیری،  -راهبردهای یاددهیزمان، عناصر فضا،  :تحلیل داده های مصاحبه با مدرسان

براساس نگاه حرفه ای و  آنهاروش های سنجش و ارزشیابی آشکار شدند. اما هر کدام از ی و یادگیر

 شخصی، همچنین موضوع مورد تدریس بر بعضی از عناصر بیش از دیگر عناصر تاکید داشته اند. 

 عنصر فضا

شته برآن تاکید دا ایکی از مفاهیمی بود که اکثر ،به خصوص از لحاظ روانی ،عنصر فضای آموزشی

 اند. 

شناخت فضای روانی یا جو کالس عامل موفقیت یا شکست مدرس در آن کالس خواهد بود تاکید بر 

شناخت جو کالس به نوعی تاکید بر پیش دانسته ها، تجارب و نگرش های دانشجویان در آن کالس 

که از درس است که در سنجش آغازین بر آن تاکید می شود. تجارب زیسته دانشجویان و باورهایی 

یادگیری  عامل باز دارندهنکته قابل مالحظه ای است که  ،طریق فرایند شرطی سازی به دست آورده اند

توجه به عامل جو کالس تنها مفهوم  ،اهداف برنامه درسی مدرس است. براین اساس و تحقق نیافتن

و پرورشی، رفتار  یک عنصر فضای آموزشی را در بر ندارد بلکه مفاهیم دیگری مانند نیازهای آموزشی

ورودی، نیازسنجی و سنجش آغازین سبک های برقراری ارتباط با دانشجویان ، مبانی زبان شناختی ، 

و فرهنگ رشته ای جنبه شناختی را هم در برخواهد داشت. فضای آموزشگری روان شناختی و اخالقی 

 دیگری از فضای آموزشی را تشکیل می دهد.

 صر زمانعن

است بوده رشته های علوم پایه و مهندسی از حساسیت زیادی برخوردار  مدرساناز دید عنصر زمان 

است، و از طرف دیگر سطح  زیرا از یک طرف با حجم وسیع اطالعات ضروری و جدید روبرو

دشواری و تنوع مباحث به نوعی مستلزم صرف زمان مناسب است. مدرسان این حوزه نیاز دارند 

ی انتخاب و سازماندهی کنند که با زمان اختصاص داده شده هماهنگی محتوای برنامه درسی را به نحو

 داشته باشد.

 و فعالیتهای یادگیری یادگیری -عنصر راهبردهای یاددهی

 مدرسان دید از دیگری توجه و فعالیت های یادگیری عناصرقابل یادگیری–صر راهبردهای یاددهیناع

ه و مهندسی تدریس می شوند به خصوص با پای پزشکی، علوم درحوزه که موضوعاتی تنوع. بوده است

توجه به گستردگی حجم و سطح دشواری و ارتباط سلسله مراتبی بین مفاهیم آن مستلزم آشنایی با انواع 
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در زمینه راهبردهای آموزشی حوزه علوم مهندسی یادگیری است.تاکید مدرسان  -راهبردهای یاددهی

ده است. آنها بر چند جنبه در این زمینه تاکید داشته اند: متمرکز بر پیامدهای راهبردهای آموزشی بو

راهبردهای آموزشی به نحوی باشند که مفهوم سازی و انجام سریع و صحیح عملیات مربوط به حل 

مسائل را در دانشجویان ایجاد وتسهیل کند. برای تدریس مفاهیم دشوار از روش غیر مستقیم انتقال پیام 

 کاهش یابد. ، سطح دشواری محتوای ارائه شده استفاده شود؛ به نحوی که

 عنصر سنجش و ارزشیابی

است که به مانند راهبردهای آموزشی مورد توجه جدی مدرسان و  یسنجش و ارزشیابی عنصر دیگر 

تا حدی بیش از راهبردهای آموزشی مورد تاکید بوده است. از دید آنها دوره های تحصیلی بر اهداف 

 زشیابی موثرند. و شیوه های سنجش و ار

 انسجام بخشی  عنصر 

دانش نسبت به اصول انسجام بخشی یکی دیگر ازمولفه هایی بود که از تحلیل داده ها استنباط شد. 

در برنامه  یتوجه به اصول انسجام بخش بیش از دیگر رشته ها، مدرسان حوزه علوم پایه و مهندسی

 . کرده انداساسی آموزش قلمداد  درسی را یک عامل اساسی در یادگیری و یکی از اصول

در اینجا عالوه بر اینکه بر انسجام مطالب در طی یک جلسه تدریس تاکید می شود، تاکیدی بر توجه به 

زمان اختصاص داده شده برای ارائه محتوای آموزشی هم است. بدین معنا که محتوای آموزشی باید به 

جمی به دانشجویان ارائه گردد. این تاکید محدود نحوی سازماندهی شوند که در هر جلسه محتوای منس

به رعایت اصول انسجام بخشی در یک درس در طول یک ترم نمی شود بلکه درمورد انسجام و تعادل 

 دروس مرتبط به هم در طول دوره تحصیلی و حتی دوره های تحصیلی مورد تاکید است.  ی دربخش

ک ارتباط سلسله مراتبی و متوالی نسبت به یکدیگر مفاهیم یک درس یا دروس ی ان تاکید داشتندمدرس

دارند. و یادگیری آنها مستلزم عبور از این فرایند متوالی است در غیر اینصورت یادگیری ایجاد 

شود .برای آنکه دانشجو بتواند از کالس استفاده کند و یاد گیری ایجاد شود الزم است مفاهیم  نمی

رضه شود تا دانشجو پیشینه الزم برای شرکت فعال در یاد گیری را بنیادی در ابتدای ترم به دانشجو ع

داشته باشد . در اینجا مدرس تالش می کند همگام با رعایت اصول انسجام بخشی در محتوای آموزشی 

ایجاد کند تا امکان یادگیری معنا دار برای دانشجو  دانشجو و انتظارات آموزشی تعادل بین رفتار ورودی

 تسهیل شود.
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 مولفه های حرفه ای دانش نظری -3شکل شماره 

 

 مولفه های حرفه ای در بعداخالق حرفه ای  .2

ی بود که از داده ها استنباط یاهدیگر مولفه  در مدرسی/آموزشگری از ای خالق حرفه یا ها مولفه

شد. نکته قابل تامل آن است که تمامی مدرسان مورد مصاحبه به نوعی عمیق اخالقیات و 

عتقادی را در باورها و عملکرد خود داشته اند و آنها را در قالب شرح تجارب زیسته ارزشهای ا

همراه با یک نگاه انسان گرایانه نسبت به دانشجو و محیط  ،خود چه مستقیم یا غیر مستقیم

  یادگیری نمایان ساختند.

 
 مولفه های حرفه ای در بعد اخالق حرفه ای -2شکل شماره 

 

 در بعدتربیتمولفه های حرفه ای  .2

ارشادگری،  -بعد تربیت در تکمیل اخالق حرفه ای از داده ها استنتاج شد و مولفه های دانشجو پروری 

 اخالق تدریس و الگو پذیر شدنرا در برگرفته است.
 

 
 مولفه های حرفه ای در بعد تربیت -2شکل شماره 

 نتیجه گیری

موزشگری از دو جهت قابل تامل است: یکی یافته های ارائه شده در زمینه مولفه های حرفه ای آ

چیدمان و ترکیب مولفه های اصلی و فرعی و دیگری، ظهور برخی مولفه های فرعی که تا کنون 

نگارنده در منابع مربوطه با آنها مواجه نشده است. برخی مولفه های اصلی در زمینه عناصر، اصول 
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زه برنامه درسی و آموزش  تایید شده انسجام بخشی و مبانی حرفه ای توسط پژوهشگران در حو

 ,Walker,2229, Shulman,1386, Boyer,1332, Marsh & Willis,2227, Oliva,2212, Hewitt,2226)اند

Andrea & Gasling,2224, Henson,2212  .) اما برخی از مولفه ها تاکنون در منابع مربوط به این حوزه

ه یافته ها مبتنی بر تجارب زیسته و باورهای تجربی مدرسان معرفی نشده اند. نکته قابل تاکید آن است ک

های معتبر کشور است. مدرسانی که به عنوان خبرگان علمی در  موفق در حوزه آموزش در دانشگاه

 به که است درفرایندآموزش آموزشگران(، 2226حوزه تخصصی خود مطرح هستند.  از دید هویت)

 کمک وموقعیتی تجربی دانش به تجربه از ناشی عملی دانش .کنند می کمک درسی برنامه دانش توسعه

 استفاده درحال سیرد برنامه با درس کالس زندگی واسطهبی مواجهه از برگرفته دانش این. کند می

 .است

که مدرسان بر اساس تجربه ای که در تدریس داشته اند یا براساس دانش آکادمیک  ندنشان دادیافته ها 

یک فرایند از قبل طراحی شده همراه با جزئیات  مدرسی/آموزشگریده اند که خود به این باور رسی

که از قبل برای آن تدابیری اتخاذ  مولفه هایی استاست و کیفیت اجرای آن وابسته به کمیت و کیفیت 

این پدیده موجب پدیدآیی مقوله ای به نام برنامه درسی مدرس می شود که نشان از سواد شده است. 

سی مدرسی یا سواد آموزشگری دارد. اگر چه مولفه های حرفه ای آموزشگری برخاسته از برنامه در

 مولفه های استنباط شده از نگاهمدرسان مشابه نبوده است؛ اما نکته قابل تامل  باور و تجارب زیسته

تری تنوع بیشاز رشته ها مدرسان رشته علوم پزشکی در این زمینه است که در مقایسه با مدرسان دیگر 

برخوردار بوده اند و بعد از آن می توان به مدرسان رشته علوم مهندسی استناد کرد. شاید بتوان این 

تفاوت سطح را در دو عامل جست و جو کرد. عامل اول ، ارتباط تنگاتنگ مدرسان علوم پزشکی با 

ه نوعی با دانش و تغییر برنامه درسی علوم پزشکی و مشارکت آنها در برنامه درسی تلفیقی دانست که ب

علوم مهندسی است، رشته های عمل برنامه درسی آشنا و حرفه ای شده اند. عامل دیگر که مرتبط با 

توان به سطح دشواری و گستردگی دانش محتوایی در این علوم و انتظارات باالی دانشجویان نسبت  می

 .دهای باالی کنکور را در بر می گیرداد که عمدتا از دانشجویان رتبه 

موقعیت کالس درس واقعیتی است که جنبه هایی از آن قابل پیش بینی است و برای داشتن تدریس با 

که مدرس قبل از اقدام خود را آماده کند؛ زیرا تدریس فرایند جدی و چندگانه ای  ،کیفیت الزم است

های است که بدون آمادگی تحقق عمل خوب به خصوص با در نظر گرفتن ساختار تخصصی و پیامد

برنامه های درسی آموزش عالی امکان ناپذیر است. از طرف دیگر، موقعیت کالس درس یک واقعیت 

در حال ظهور است به خصوص زمانی که مخاطبان را دانشجویان به عنوان یادگیرندگان با گرایش های 
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 قصدخود راهبری و مساله محوری تشکیل دهند. یک مدرس نمی تواند صرفا بر اساس برنامه درسی 

شده خود وبه شکلی خطی عمل کند و نیاز است که تجسم ، پیش بینی و تامل هایی بر اساس مسائل در 

کند  (، از آن تحت عنوان هنرهای عملی یاد می1362حال تکوین در کالس درس داشته باشد. شوآب)

کند.  که مدرس را به سمت تشخیص، اصالح و خلق راه حل های متناسب با موقعیت هدایت می

هنرهای عملی متاثر از هنرهای به گزینی است و نیاز است که مدرس بر اساس مسائل مطرح در کالس 

درس به داشته ها و خزانه دانشی خود در زمینه دانش تخصصی و دانش تربیتی مراجعه کند و مناسب 

(، تاکید 1389ترین دانش عملی را از میان آنها بسازد و سپس بر آنچه عمل می کند تامل نماید. آیزنر)

بر عمل سریع و خالقانه مدرس در کالس درس دارد و آن را نوعی خبرگی تربیتی می داند که متاثر از 

نگاه زیبا شناختی و عمل هنرمندانه مدرس است. چنین عملی حاصل تلفیق هنرهای عملی و نگرش تیز 

ره دارند. لذا، توانمندی در بینانه و شهودی مدرس است و همه اینها به جنبه های عملی برنامه درسی اشا

حوزه برنامه درسی برای یک مدرس یک توانمندی حرفه ای برای ایفای نقش آموزشگری)هویت 

حرفه ای( تلقی می شود. یک آموزشگر حرفه ای  در محیط آموزش عالی نیاز دارد تلفیقی هوشمندانه 

ی( و الزام های پداگوژی دانش و هنرمندانه بین الزام های دانش محتوایی)مفاهیم و اصول دانش تخصص

)روش بازنمایی و معنا سازی دانش محتوایی برای یادگیرندگان( ایجاد نماید. در تایید این 271محتوایی

(، معتقد است که تالش برای فهم تدریس نیاز به مطالعه برنامه درسی دارد و زمانی 1337ادعا دویل )

رتباط برقرار می شود. سواد آموزشگری می تواند که درباره برنامه درسی تأمل می شود با پداگوژی ا

مدرسان دانشگاه را به یک عمل کننده حرفه ای در صحنه کالس درس و محیط آموزش عالی ارتقاء 

تدریس خوب از . توان در تکنیک محدود کرد کندکه تدریس خوب را نمی ،ادعامی(1338) دهد. پالمر

شود که  فعل وانفعال پیچیده عواملی تشکیل می هویت یک مدرس از. آید هویت و تمامیت مدرس می

گیرد بلکه  های دیسیپلین یاحرفه تد ریس که مدرس عضوی ازآن است را در برمی نه تنها ارزش

. شود آورد را هم شامل می ارزشهای شخصی، تاریخ وتعهداتی که مدرس در تدریس با خود می

ترین هدف تدریس را  ، بنیادین(2222) ندروال. تمامیت در این مفهوم هویت باورها یا خالقیت است

به نوعی روالند تعهد اخالقی را قلب تدریس . داند نفوذ در دانشجو همراه با عشق نسبت به موضوع می

گرایی نامیده  ، معتقدند بسیاری از آنچه تحت عنوان حرفه(2229)ومکفارالن( 2221)اوتویل .داند می

از دید مکفارالن، مدرسان اغلب با مسائلی در زندگی . است شود عملکرد هشیارانه به اصول اخالقی می

 شان است. بندی کردن اصول  رو هستند که مستلزم اولویت ای خود روبه حرفه

                                                 

271.Pedagogy of content knowledge 
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در انتها می توان اذعان داشت که مدرسان دانشگاه با تمامیت و هویت های شخصی، تخصصی، 

[. این پژوهش تالش 4ضور می یابند]سازمانی و نهایتا حرفه ای خود در محیط کاری و کالس درس ح

کرد بخشی از هویت حرفه ای مدرسان دانشگاه را که مولفه های حرفه ای آموزشگری او را تشکیل می 

 دهند مورد کاوش و توصیف قرار دهد. 
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 های تربیت معلم ایران و جهان ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه
 

 

 4318کد مقاله: 
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           (samira.azoogh@gmail.com) 
 

 عارفه مقصودی

 (maghsoodi11ir@yahoo.com) 

 چکیده

ر این مقاله برآنیم تا چالش های مراکز تربیت معلم در ایران و جهان را بررسی کنیم و به طرح د

ترین مسائلی که این دانشکده ها باآن روبرو هستند، بپردازیم، همچنین شباهت ها و تفاوت های  عمده

ی برای بهبود در چند کشور به منظور ارائه ی پیشنهاداتی کاربرد مواد آموزشی مراکز تربیت معلم را

 بخشیدن به برنامه درسی در دانشکده های فوق در ایران مورد بررسی قرار دهیم.

 تأکیدا های تخصصی ب های حرفه ای دانش آموختگان دانشگاه ها و شایستگی ارزیابی صالحیت

 الزامات و ای دانشجویان، ارزیابی نقش کارورزی در توانمندسازی حرفه بر دانشگاه فرهنگیان،

غیره های کیفیت در آموزش عالی ایران و مقایسه ی آن با نظام های آموزشی بین المللی و  دارداستان

 مورد نظر نویسندگان این مقاله بوده است.

 : معلم، تربیت معلم،دانشگاه فرهنگیان، آموزش عالی کلید واژه ها
 

 مقدمه:

شاهد تالش روز افزون بشریت  در حالی پا به آستانه ی هزاره ی سوم گذاشته ایم که در قرن گذشته»

فراگیر و جهانی برای  تالشی گسترده، ایم، برای ارتقای سطح علمی خویش در ابعاد مختلف بوده

ی  تواند نقش اساسی را در توسعه گسترش آموزش عالی به عنوان اصلی ترین و موثر ترین نهادی که می

ین روش سرمایه گذاری در منابع انسانی پایدار کشور ها ایفا نماید آموزش عالی را می توان موثرتر

 (1939بیرامی؛«)دانست.

های تربیت معلم همگام  دهد که توجه به برنامه نگاهی به پژوهش های انجام شده در این زمینه نشان می»

هایی  با تحوالت جهانی در عصری که عصر دانایی و فناوری اطالعات نامیده شده از مهمترین بحث

 همان(«)ان را به خود جلب کرده است.است که توجه صاحبنظر
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 ارزیابی و نقش آن در تضمین کیفیت آموزش عالی :

 وسیله به کردن قضاوت معنای به ارزیابی »گوید :  می هونگ دیوج و بوردن از نقل به هیلز :ارزیابی

 نمیزا بررسی جهت داده ها، تفسیر و تحلیل آوری، جمع معنای به ارزیابی است، معیارها از برخی

 «باشد. عملکردی می هدف های و سازمانی هدف های به دسترسی

 (1932 سید حامد و سعیده پور امین زاد؛هاشمی،) 

 ها:  تعریف تضمین کیفیت در دانشگاه

این مقوله شامل کلیه ی خط مشی ها، سیاست گذاری ها ، فرایند ها و فعالیت های برنامه ریزی شده »

ی حفظ و ارتقا و توسعه می یابد. بنابراین مفهوم تضمین کیفیت بر که از طریق آنها کیفیت آموزش عال

 ( 1987)سبحانی نژاد؛« حفظ ، بهبود مستمر و ارتقای کیفیت داللت دارد.

معنای عام خود  تضمین کیفیت در آموزش عالی بدون ارزیابی آن امکان پذیر نیست. مفهوم کیفیت به»

گسترش توجه به مفهوم کیفیت در معنای جدید خود  درآموزش عالی مطرح بوده است. اما گذشتهاز 

میالدی، سبب ظهور و بروز زبانی جدید در آموزش عالی با محوریت مقوله کیفیت  82از اوایل دهه 

توان در تحوالت و روندهای جهانی چند دهه  گردید. عامل اصلی ظهور )فرا( گفتمان کیفیت را می

توان به جهانی شدن، ظهور اقتصاد  جمله این روندها میاخیر نظامهای آموزش عالی جستجو کرد. از 

مبتنی بر دانایی، فناوریهای اطالعات و ارتباطات، تغییرات جمعیتی و افزایش تقاضا برای آموزش عالی، 

 (1932 ؛هاشمی، سید حامد و سعیده پور امین زاد) «.و...اشاره کرد گسترش مردم ساالری

 

 یت حرفه ای نیروی کارنظام ارزشیابی مهارت و تعیین صالح

( ارزشیابی مهارت و صالحیت حرفه ای نیروی کار را در چرخه ای این 1932ابوالقاسم نادری)

 گونه به تصویر کشیده است :
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تعیین صالحیت حرفه ای نیروی کار، رابطه مستقیم با رشد و شکوفایی اقتصادی هرکشور دارد، اهمیت »

ام منسجم  ارزشیابی مهارت که متضمن ارزیابی همه ی این موضوع به حدی است که ایجاد یک نظ

این نکته که نیروی کار به چه طیقی مهارت های الزمه برای  موزش باشد اجتناب ناپذیر است.آفرایند 

ست که فرد واجد ا یک شغل را کسب نموده است از اهمیت برخوردار نیست، انچه مهم است این

« بوده و بتواند وظایف مربوط را با دقت و کیفیت به انجام رساند.ی توانایی ها و قابلیت های شغلی  کلیه

 )درکی ؛ بی تا(

در کمیسیون بین المللی آموزش و پرورش برای قرن بیست و یکم که به همت یونسکودر پاریس در »

برگزار گردیده آمده است همه ی دولت ها الزم است اقدام های مورد نیاز برای استخدام 1336سال 

 بهبود بخشیدن به وضع آموزش و کارورزی آنان، ینده از میان عالقه مند ترین شاگردان،معلمان آ

تشویق بهترین آنان برای برعهده گرفتن دشوارترین مشاغل )معلمی(باتوجه به شرایط و اوضاع خاص 

هرکشور صورت دهند ...کیفیت آموزشی و برانگیختن معلمان باید در همه ی کشور ها به صورت یک 

 ( 1982)تورس؛« ت درآیداولوی

ها  دانشگاه .جامعه به جمعیتی فرهیخته نیاز دارد که افراد تحصیل کرده ی آن بیش از افراد عامی باشد» 

برای برآوردن این تقاضا باید برنامه های آموزشی را در مقیاس وسیعتری سازمان دهند در این میان 

 (  1932)خلیفه؛« مختلف مطرح است.. کیفیت به عنوان یکی از مهم ترین مسائل در نظام های

 ( درکشورهای فرانسه،APECانجمن آسیا پاسیفیک ) میالدی،1333ی تطبیقی که در سال  مطالعه»

آلمان، نیوزیلند، هنگ کنک، چین،ژاپن و کانادا از نظر آموزش و به ویژه آموزش معلمان با توجه به 

آماده سازی معلمان انجام داده حاکی از است محتوای برنامه تربیت معلم و  اهداف، نحوه ی گزینش،

که آموزش معلمان از عناصر ضروری توسعه ی آموزش و پرورش است.بر همین اساس در این 

محور برنامه های پیش  کشورها طول دوره آموزش معلمان وطول دوره تمرین عملی روبه افزایش است.

 (1982)آقازاده؛« یمات عملی باشد.از خدمت معلمان باید دانش تعلیم و تربیت همراه با تعل

ترین و  آید که در آن انتزاعی از آنجا که کالس درس به منزله یک میدان عملیاتی به حساب می»

غالب معلمان حتی از انجام یک پژوهش ترین مباحث آموزش و یادگیری به میان کشیده می شود،  عینی

بعدی  نظام تربیت معلم است که معلم را تک و این از سهل گیری و یک بعدی نگریساده ناتوان هستند 

  (1931)عمرانی؛.« و به عنوان یک انتقال دهنده صرف، آموزش می دهد

که در موارد گوناگون و پیچیده به گروه های  برنامه های پیش از خدمت باید معلمان را آماده سازند،»

 (1982متفاوت دانش آموزان تدریس کنند. )آقازاده؛
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 نظام تربیت دبیر در کشور های مختلف:برخی ویژگی های 

تمام معلمان آمریکا در همه مقاطع تحصیلی باید تحصیالت عالیه داشته باشند. دانشجویانی که به این »

حرفه تمایل دارند پس از طی دو سال از تحصیالت عالیه ی خود و گذراندن دروس عمومی تعلیم و 

به این رشته بر اساس نمرات درسی، حرکات و  شوند. پذیرش و ورود تربیت وارد رشته معلمی می

حاالت شخصی و مصاحبه حضوری صورت می پذیرد. طول تحصیل در این رشته چهار سال و در 

 (1982)الماسی؛« ها پنج سال است.  بعضی دانشگاه

 نظام تربیت معلم و دبیر در ژاپن و انگلستان بر سه اصل استوار است:» 

 علمی باید گواهینامه معلمی دریافت کنندالف(داوطلبان ورود به کسوت م

ها و دانشکده های علوم تربیتی در آمده است و داشتن درجه  ب(تربیت معلم تحت پوشش دانشگاه

 لیسانس برای ورود به حرفه ی ملمی شرط الزم است.

ها در صورتی که تمایل به کار معلمی داشته باشند با  ج(فارغ التحصیالن مختلف تحصیلی دانشگاه

س اختصاصی و دروس تربیتی ذراندن معموال یک دوره یک ساله یا دو ساله و فراگیری برخی از دروگ

است برای غیره اصول آموزش و پرورش ،روان شناسی ، فن معلمی، روش تدریس،مشاوره و که شامل

 (1981)آقازاده؛« تصدی این حرفه آماده می شوند.

و انتظارات حرفه ای جامعه و  دی شایسته ای برخوردارندمعلمان در آلمان از موقعیت اجتماعی و اقتصا»

مردم از آنان باالست . شأن اجتماعی باالی معلم در این کشور، حرفۀ معلمی را در ردیف نخستین 

اولویت های حرفه ای قرار داده و جذب نخبگان جامعه را برای این حرفه امکان پذیر ساخته است. در 

نایی ها و صالحیت هایی تربیت می شوند که بتوانند سیاست های این کشور، معلمان بر اساس توا

 (1939)شاه محمدی ؛ « آموزشی و برنامه های درسی را که از آنان خواسته می شود ، اجرا کنند.

، ضعیف ترین و کم ]در ایران[ و حتی سالهای بعد از آن 72و  62بر اساس شواهد در طول دهه های »

راه یافتند و  ایران ترین رتبه به مراکز تربیت معلم ال چهارم متوسطه با پایینانگیزه ترین دانش آموزان س

غالباً نه از روی عالقه و رغبت، بلکه با نگاه به ظرفیت پذیرش رشته ها و از  حتی در انتخاب رشته نیز،

با برخی  سر ناچاری اقدام به ثبت نام در این رشته می کردند. یکی از تفاوتهای نظام تربیت معلم ایران

کشورهای پیشرفته در این است که در کشور ما به محض قبولی در آزمون سراسری، شخص قبول شده، 

بدون آنکه هنوز توانایی های الزم و صالحیت های حرفه ای در وی به اثبات رسیده باشد به عنوان معلم 

 . (1931عمرانی؛«)پذیرفته شده و متعهد به خدمت در آموزش و پرورش می شود
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براساس یافته های برخی از تحقیقات، فارغ التحصیالت این مراکز در ایران اذعان داشته اند که »

آموخته هایشان در تربیت معلم چندان کارساز نبوده و در مواجهه با واقعیات بهره مندی اندکی نسبت به 

 (1982)آقازاده؛« هزینه ی صرف شده در آن مراکز صورت گرفته است.

وزشی کشورهای توسعه یافته حتی در سطوح ابتدایی، دانش آموزان را با روش های در نظام های آم»

ساده پژوهش و تحقیق علمی آشنا می سازند ولی در کشور ما حتی پژوهش های مقاطع کارشناسی و 

از این رو غالب پژوهش های انجام شده،  .کارشناسی ارشد نیز مورد تشکیک علمی واقع می شوند

 (1931)عمرانی؛« .ارند نه عملیاتیکاربردی آرشیوی د

درکشوری مانند ژاپن، معلمان بعد از طی دوره های چهارساله و دریافت گواهینامه معلمی در » 

امتحانات دیگری از جمله شایستگی های حرفه ای و قابلیت های تخصصی شرکت نموده و در صورت 

 همان(.«)قبولی به کسوت معلمی در می آیند

 رنامه درسی کشورهای پیشرفته جهان چگونه است؟دوره کارورزی در ب

است و قادر است شخصیت حرفه ای معلمان  درس تمرین مهارتهای عملی و اجرایی ،درس کارورزی»

را شکل دهد ، بپروراند و مهارتهای آنها را تا مرزهای حرفه مندی یا هنرمندی های حرفه ای رهنمون 

 دوام بخشد و تا آنجا معلمان را بارور سازد، قوام دهد،شود. این درس میتواند توانمندی های فردی 

راهکارهای ممکن رابجویند  ترین شیوه ها و ثمربخش ترین شرایط کاری، تپیش رود که بتواند درسخ

درس کارورزی درتربیت معلم تا آنجا اهمیت یافته است که آن را تنها عنصر محوکننده  و بکار گیرند.

 (1983)رئوف؛« قلمداد می کنند.شکاف بین دانستن و توانستن 

 انگلستان:

 برنامه در هفته 92 باید معلمان - دانشجو که است شده طراحی یا شیوه به معلمان مقدماتی آموزش» 

 آموزش تحت معلم هر  .ببیند آموزش عملی طور به را ساله سه برنامه در هفته 24 و ساله های چهار

 پاره طور به حتی تدریس زمانهای مجموع باشد، داشته را مدرسه دو در حداقل تدریس تجربه باید

 محاسبه مورد نیز مدرسه از غیر محیطهایی در تدریس. باشد شده ذکر زمانهای معادل است الزم وقت

 اطمینان معلم که شده دیده تدارک نحوی به معلمان - دانشجو آموزی کار برنامه  .گیرد قرارمی

 (1986)ذکاوتی؛ «است. شده آماده وبیخ به کالس چالشهای برای که کند حاصل
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 فرانسه:

 آخر هفته هشت و شود می انجام دوره طول در و شروع دوم سال از دانشجویان کارورزی دوره»  

 دانشجویان این که حالی در شود، می انجام رسمی صورت به آموزان دانش این آموزش عملی

 همان(«).اند کرده قبول را یک پست مسئولیت

 :ژاپن

 دبیرستان برای هفته دو و ابتدایی برای هفته چهار معلمان - دانشجو عملی تمرین بودن کم دلیل هب»  

 دیده تدارک جدید معلمان برای پزشکی انترنی دوره مانند ویژه دوره یک میالدی، 1383 ازسال

 شده طراحی معلمان - دانشجو عملی مهارتهای ارتقای منظور به و سال یک دوره این طول.است

 همان(«)ستا

 :                  آمریکا

درآمریکاپس ازپایان تحصیل زمانی برای تدریس دانشجو در مدارس اختصاص می دهند که تحت »

سرپرستی و نظارت یک معلم مجرب به فعالیت می پردازدکه طول مدت تدریس در ایالت های مختلف 

ره های آموزش و پرورش ارزیابی می معلمان به وسیله ادا متفاوت است. پس از طی این دوره عملی،

معلم دائمی ،آزمایشی و  ی اعتبارمتفاوتی دارند. شوند و گواهی برای آنها صادر می شودکه درجه

 (1982)الماسی؛« موقت..

 : مالزی

 (1986)ذکاوتی؛«شود می ارائه دوره درپایان هفته 16 تا12 میان کارورزی دوره» 

 :ایران

 که است شده گرفته نظر عملی )کارآموزی(در واحد سه تربیتی سدرو در کارورزی دوره برای»  

 دو در معلم تربیت مرکز در حضوری آموزش ساعت دو و مدارس در عملی کار ساعت شامل چهار

 )همان(.«است چهارم و نیمسال سوم

 عمده ترین نقاط ضعف کیفی نظام آموزش عالی ایران :

شود که کمیت آموزش عالی رشدی بیش از پیش  عموما در بحث ها و گزارشات متعدد اظهار می»

طوریکه عمده ترین مشخصه  هداشته ولی از نظر کیفیت، پیشرفت رضایت بخش و مطلوبی نداشته است ب

آموزش عالی در سالهای اخیر سیر نزولی شاخصه های کیفی آن بوده است. با در نظر گرفتن مسایل 

ه کاهش کیفیت و لزوم توجه به آن باید نگرانی داخلی و خارجی فراروی سیستم آموزش عالی ،مسیل



 دومین کنفرانس ملی و نهمین همایش ارزیابی کیفیت نظام های دانشگاهی                                                         926

 

 جدی به وجود آورد. بدیهی است اصالح و بهبود نظام مستلزم بازاندیشی وبازسازی در ساختارها،

 (1932حاتمی؛«)و برنامه های آموزش عالی است. کارکردها

و تمرین که درآن یادگیرنده محرک ها را با مواجهه « یادگیری ادراکی»درآموزش و پرورش ما» 

متفاوت درک می کند، اتفاق نمی افتد زیرا به جای یادگیری فقط انباشت حافظه حکومت می کند. در 

چنین اوضاعی هر آن کس که حافظ کتاب درسی باشد، محبوب معلم، مدرسه، خانواده و اجتماع 

و یا به « ی زدایییادگیر»بنابراین وقتی یادگیری واقعی اتفاق نمی افتد، کار معلم را می توان  ود،ش می

 (1931)عمرانی؛« نامید« خاموشی ادراک»عبارت دیگر 

 طول دوره در آن گسترش و عملی تمرین دوره طول افزایش بر تأکید کشورها همه اینکه وجود با »

 (1986)ذکاوتی؛« شده است گرفته نظر در واحد سه حد در عملی تمرین هنوز ایران در اما دارند،

ی  به نظام آموزش عالی با نگاهی نقادانه می نگرد و کارکرد فعلی آن را در همه امروز جامعه ی ایران»

گذارد این نشانه آن است که نظام آموزش عالی کنونی کشور، کارکردی  محافل دانشگاهی به بحث می

« متناسب با زمان و ویژگی های جامعه امروز ندارد و به دنبال کمیت بیشتر در آموزش عالی است.

 (1932)حاتمی؛

اگر چه در سال های اخیر در نحوه پذیرش داوطلبان به لحاظ رتبه در کنکور تغییر ایجاد شده که بر »

به مراکز تربیت معلم راه می یابند، اما در عمل این  1222مبنای آن غالباً داوطلبان دارای رتبه زیر 

نگیزه داوطلبان به عنوان متغیر رویکرد نیز نتوانسته اهداف برنامه ریزان را پوشش دهد زیرا در اینجا ا

ه مستقل درآمده و نیروی انسانی راه یافته به مراکز تربیت معلم را به گونه ای دیگر تحت تاثیر قرار داد

 (1931عمرانی؛«)است

ی دوم قرن بیستم �4نگاهی به پژوهش های انجام شده در سایر کشورها نشان می دهد که در نیمه»

فیت مراکز تربیت معلم صورت گرفته است و تغییرات اساسی  در های جدی برای بهبود کی تالش

 ی آماده سازی معلمان انجام شده است. زمینه

بدیهی است که پایه گذاری نظام های آموزشی نوین و کارآمد نیاز به اندیشه های جدید و روش های 

ن مرکزی دانشگاه فرهنگی و تربیتی سازما نو دارد، باید بیشترین توان معاونت آموزشی، پژوهشی،

معطوف به ارتقای کیفیت آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و تربیتی و به روزرسانی رشته های دانشگاهی و 

 های آموزشی دانشگاه با نیازهای وزارت آموزش و پرورش و جامعه و هم چنین استاندارد پیوند دوره

 (1987وند؛)هدا« سازی و نظارت به حسن انجام استانداردهای کیفی دانشگاه باشد.
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اگر چه در دوره های تربیت معلم سعی شده منابع و کتاب هایی در خصوص روش ها و فنون تدریس، »

برای دانشجویان در نظر گرفته شود و آنها نیز درطول  غیرهروانشناسی تربیتی، روانشناسی یادگیری و

ن عمل با ابهام و عدم شفافیت ذرانند اما کاربرد آنها در میداگ دوره این منابع را در قالب واحدهایی می

 (1931عمرانی؛«)روست و کارایی آنها ناپیداست. روبه
 

 مورد معلم در کشورهای مراکزتربیت کارورزی دوره برنامه شباهت ها و تفاوت های

 مطالعه:

 تشابهات( (الف

 درس معلمان درکالس -دانشجو حضور برای معلمی تمرین عنوان تحت را واحدهایی کشورها همه»

 های برنامه و دانند معلم می تربیت های برنامه ترین  ضرور از یکی را آن و اند گرفته درنظر مدرسه و

 .هستند دوره این طول افزایش صدد در و اند کرده طراحی آن اساس بر را خود

 ارتباط دانشگاهها و مدارس میان ها دوره این مؤثر اجرای برای که دارند نظر در کشورها این

 اند شده انتخاب مدارس معلمان ترین مجرب از کشورها این در راهنما معلمان. کنند قراربر نزدیکتر

 (1986)ذکاوتی؛« .دارند کافی آگاهی خود به وظایف و

 ب )تفاوتها(

 - تادانشجو شود می ریزی برنامه معلم تربیت درسی برنامه طول در دوره این فرانسه و درانگلستان»

 نظر به تبادل خود های همکالسی و اساتید با درس کالس در خود بتجار درباره بتوانند معلمان

 (1986)ذکاوتی؛.«شود می ریزی برنامه واحدها سایر با تلفیق روش به واقع در .بپردازند

انگلستان از نظر وضعیت تربیت معلم نسبت به اسپانیا و فنالند سرآمد است ، چون در این کشور »

ای معلمان در نظر گرفته شده و تنها در صورت کسب این ها و شایستگی های خاصی بر مهارت

 (1982)آقازاده؛« ها معلمان میتواند به محیط آموزشی و کالس درس وارد شوند. مهارت

 محیط کار براساس یادگیری ای حرفه آموزش یکساله دوره یک دوره، این بر عالوه انگلستان در» 

 .پیداکنند آمادگی مدرسه در تدریس برای کامالً اندانشجوی دوره این در تا است شده گرفته نظر در

 معلم هر.است ساله سه برنامه در هفته 24 و ساله چهار برنامه در هفته 92 معلمی تمرین دوره طول

 حتی زمانهای تدریس مجموع .باشد داشته را مدرسه دو در حداقل تدریس تجربه باید آموزش تحت

 نیز مدرسه از هایی غیر محیط در تدریس. باشد شده ذکر ایزمانه معادل است الزم وقت پاره طور به

 که شده دیده نحوی تدارک به معلمان - دانشجو کارآموزی برنامه. گیرد قرار محاسبه مورد تواند می

 (1986)ذکاوتی؛« .شده است آماده خوبی به کالس چالشهای برای که کند حاصل اطمینان معلم
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 هشت و شود می انجام دوره طول در و شروع دوم سال از جویاندانش معلمی تمرین دوره فرانسه در»

این  که حالی در شود، می انجام رسمی صورت به آموزان دانش این عملی آموزش آخر هفته

 )همان( « .اند کرده قبول را پست یک مسئولیت دانشجویان

 و در آخر پیشنهاداتی جهت بهبود نظام تربیت معلم :

در فواصل زمانی کوتاه و به روز کردن آنها با توجه به میزان ارتباط (بازنگری سرفصل دروس 1» 

 محتوای دروس با نیاز های جامعه و بازار کار

 (ارتقای توان علمی استادان از طریق آموزش های مستمر و آموزش های حین خدمت2

 (فراهم کردن زمینه مشارکت دانشجویان در حل مسائل 9

 دانش آموختگان سالهای قبل(ارائه ی درس باز آموزی برای 4

با توجه به تعداد دانشجویان و گسترش فرهنگ کتابخانه ای بین  (افزایش کتب و نشریات مورد نیاز4

 (1932)اخالقی؛« دانشگاهی

 

 نتیجه گیری: 

زیر قابل توجه است: در کشور های پیشرفته  این با توجه به بررسی انجام شده در طول این تحقیق موارد

ی عملی داشته همچنین آنها سعی می کنند به جای انباشتن  تان و فرانسه بیشتر دروس جنبهگلسهمچون ان

اطالعات بدون فایده درذهن ، اطالعات مفید را به صورت عملی و کاربردی به دانشجویان آموزش 

تقال هم به عنوان معلمان آینده نقش تسهیل کنندگی برای آموزش داشته باشند نه اینکه ان تا آنها بدهند

شغل  دهنده ی صرف اطالعات باشند و بتوانند دانش آموزانی خالق و مفید برای جامعه تربیت کنند.

ت معلمی نوعی هنرمندی محسوب می شود و هنرمند شایسته کسی است که عالوه بر داشتن اطالعا

د که اش را به بهترین نحو انجام بدهد زمانی این هنرمند در کارش موفق خواهد ش بتواند وظیفه

های متفاوتی را تجربه کرده باشد و در حل مسائل خالقیت و ابتکار داشته باشد بنابراین  موقعیت

معلمان آنها را از لحاظ -کشورایران هم باید در کنار آموزش مطالب به جا و مفید و کاربردی به دانشجو

رایطی برای دانشجو همچنین برای موفقیت بیش از پیش معلمان آینده باید ش .عملی نیز آماده کند

 معلمان مهیا شودکه در کنار دروس تئوری واحد های عملی ویژه ای را بگذرانند.
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 منابع :
ارزشیابی کیفیت برنامه های »( ،  1932( اخالقی ، فائزه ؛ یارمحمدیان، محمد حسین ؛ خوشگام ، معصومه ، )1

 («CIPPآموزشی درآموزش عالی بااستفاده ازالگوی)

انتشارات سازمان مطالعه و تدوین کتب دانشگاهی  ،«آموزش و پرورش تطبیقی»(، 1981احمد، )( آقازاده، 2

 )سمت(

 ، تهران ، انتشارات ارسباران« تاریخ آموزش و پرورش ایران»( ، 1982( آقازاده ، احمد ، )9

 ، انتشارات رشد ، چاپ پنجم«آموزش و پرورش تطبیقی»( ، 1982( الماسی، علی محمد ، )4

آسیب شناسی کیفیت راهبردهای نظارت وارزشیابی برنامه »( ، 1939رامی، محمد ؛ رحیمی راد ، حسین ، )(بی4

 ،ششمین همایش ملی آموزش«های درسی در آموزش عالی

 ، انتشارات پژوهشکده تعلیم و تربیت«تربیت معلم»(، 1982(تورس، روزاماریا؛ ترجمه:مجیدی، فریبرز،7

چالش ساختار سازی برای نظارت و ارزشیابی »( ،1932رضا ؛ اسحاقی ، فاخته ، )( حاتمی ، جواد ؛ محمدی ، 8

 «کیفیت در آموزش عالی

ارزشیابی و تضمین کیفیت در یاد گیری الکترونیکی با » ( ،1932( خلیفه ، قدرت ا... ؛ رضوی، سیدعباس ،)3

 «عملکرد -استفاده از مدل تحلیل اهمیت 

ی تحلیلی ویژگی های کنونی نظام تربیت معلم ایران و مقایسه ی وجوه تفاوت و بررس» (درکی ، سیمین ، بیتا، 12

 «تشابه آن با دو کشور آلمان و ژاپن

بررسی تطبیقی نظام برنامه ی درسی تربیت معلم در کشور های »( ،6198(ذکاوتی ، علی ؛ مالیی نژاد ، اعظم ،)11

 « انگلستان ، ژاپن ، فرانسه ، مالزی و ایران

 ، نشریه ی مدارس کارآمد« فلسفه ی حرفه آموزی به معلمان» ف، علی، ( رئو12

تبیین ماهیت و مولفه های کیفیت سنجی نظام آموزش عالی » ( ،1987(سبحانی نژاد ، مهدی ؛ افشار ، عبدا...، )19

 « به منظور شناخت چالش ها و طرح پاره ای راهکارهای نوآورانه

 (1931مهر 23، روزنامه رسالت، )شنبه « ت معلم در ایرانچالش های تربی»(عمرانی ، محمد ، 14

 «بین المللی شدن آموزش عالی وارتقای کیفیت دانشگاهی»(،1932(نادری، ابوالقاسم؛ اسماعیل نیا، ندا،)14

تحلیل الگوی اعتبارسنجی و ارزیابی درونی جهت »، (1932)هاشمی، سید حامد و سعیده پور امین زاد، ( 16

، پنجمین همایش ارزیابی کیفیت در نظام دانشگاهی، تهران، «ن کیفیت در نظام دانشگاهیارزیابی و تضمی

 دانشگاه تهران، دانشکده فنی
 http://www.civilica.com/Paper-QAUS24-QAUS24_217.html 

ن ؛ کاری از دانشجویان دانشگاه فرهنگیا«اعتبار سنجی ابزار کنترل کیفیت آموزش»( ،1987(هداوند، سعید )17

 1939پردیس فاطمه الزهرا یزد؛ زمستان 
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Abstract  
The paper argues that we cannot assure quality in teacher education programs 

without having a comprehensive understanding of the characteristics of a 
quality teacher. Therefore, first, it aims to put the elusive construct of 
teacher quality into perspective by reviewing the historical trends of the 
development and changes in the understanding of this concept from 12 
century to the present time. Then it tries to triangulate data from different 
sources to shed light on the characteristics of an EFL quality teacher. 
Basically, the following sources of information were referred to: (1) studies 
on teaching and learning (including studies on teacher quality, teacher 
effectiveness, teacher knowledge, teacher cognition and learning, teacher 
professional development and change, and so on);  (8) perspectives of 5 
Iranian national documents; and (,), EFL teachers’ and experts’ viewpoints. 
Having known the perspectives of each source, we, then, combined the 
information obtained from different sources, left out the redundant factors, 
and used Delphi technique in order to determine the more important 
qualities and characteristics of an EFL teacher. The implications of the 
study for EFL pre-service teacher education curriculum and in-service 
teacher evaluation models were discussed and the recommendations for 
policy and practice in Iran’s educational system and also for further 
research were made.  

 

Keywords: Teacher quality, quality assurance, EFL teachers, teacher education 
programs 

 
Introduction  
The quest for defining and understanding teaching quality has resulted in no 

consensus among educators and researchers for a long time. When it comes 
to defining this phrase, majority of researchers have referred to 
complexities and elusiveness involved in its definition. Particularly evident 
from the literature is that this phrase has got different meanings for different 
scholars and also across the time.  The purpose of this paper is to shed 
some lights on this elusive construct by triangulating data from different 

mailto:navidinia@birjand.ac.ir
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mailto:navidinia@yahoo.com
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sources. It also discusses the implications of the study for teacher 
evaluation and teacher education curriculum.  

 

Characteristics of a quality teacher  
7.7.  Insights from the related literature  
 Tigelaar, Dolmans, Wolfhang, and Vleuten (8004) tried to develop a framework 

for teaching competencies in higher education. Taking student-centered 
approach to teaching as a point of departure, they have reviewed a number 
of frameworks developed in USA and Netherland to define teaching 
competencies in higher education. The common elements of these 
frameworks, according to the authors are: “competencies in content 
knowledge, didactic competencies (pedagogical methods and presentation 
skills, guidance and advising skills, design of curriculum and course 
material), organizational competencies, and scientific competencies 
(lifelong learning and reflection)”. Furthermore, other elements of effective 
teaching such as “interest and explanation, concern and respect for students 
and student learning, appropriate assessment and feedback, goals and 
intellectual challenge, independence, control and active engagement and 
learning from students” were found in there frameworks (Tigelaar et al 
8004, pp, 855-6).  

Based on the existing frameworks, Tigelaar et al (8004) constructed a new 
framework for teaching competencies in higher education containing the 
following domains: “The Person as a Teacher, Expert on Content 
Knowledge, Facilitator of Learning Process, Organiser and Scholar/ 
Lifelong Learner” (p. 85,). The developed framework was then validated 
sing Delphi method. 

Having reviewed more than 400 empirical studies on three bodies of research on 
teaching namely: teacher qualifications, teacher behaviors and teaching 
models, and teaching strategies, Schacter and Thum (8004) crafted 18 
teaching performance standards and rubrics to assess teacher effectiveness. 
After reviewing a number of studies on teacher qualifications (e.g. teacher 
experience, teacher test scores, teacher post-baccalaureate education, and 
the like), the authors concurred with Hanushek’s (8008) statement that 
measures of teachers’ qualifications such as teaching experience “do little 
or nothing to ensure high-quality teachers”, and in the study of teacher 
quality focus should be shifted from teacher qualifications to teacher 
performance (cited in Schacter and Thum, 8004 p, 41,). From this body of 
research, the authors include just one standard to assess teacher content 
knowledge and verbal ability in their rubrics.  

Another body of research that the authors reviewed was on teacher behaviors 
and teaching models. The focus of this line of research was mainly on doing 
correctional studies that found relationships between discrete teacher 
behavior and student achievement (Schacter and Thum, 8004). The increase 
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in the number of correlational studies that focused on discrete teacher 
behaviors and student achievement resulted in a fragmented conception of 
effective teaching and, in order to solve this problem, some researchers 
tried to combine several discrete behaviors to produce teacher models 
(Gage and Needles, 1929, cited in Schacter and Thum, 8004). From this 
body of research the authors included six teaching standards that were 
shown to have significant correlation with student achievement. These 
standards were: “Questions, Feedback, Presentation, Lesson Structure, and 
Classroom Environment”. (Schacter and Thum, 8004, p. 41,-414).  

The third and final body of research that the authors reviewed was on teaching 
strategies, the main focus of which has been how students learn. Based on 
the research conducted on student learning, several teaching strategies such 
as “cooperative learning, learning by design, metacognition, generative 
learning, advanced organizers, advanced strategies and many others” were 
developed (Schacter and Thum, 8004 p. 414). From teaching strategies 
research, the authors developed 5 performance rubrics and teaching 
standards: “grouping students, thinking, activities, motivating students, and 
teacher knowledge of students” (p. 414). Having rated 58 teachers against 
these 18 standards, the authors then applied a multivariate multilevel mixed 
statistical model to attribute students’ achievement gains to teachers’ scores 
on the standards and concluded that their developed rubrics for teacher 
evaluation can predict student academic progress across the elementary 
grades.   

Many other researchers have tried to define teacher quality although they have 
referred to it using different terms such as: successful teacher, effective 
teacher, good teacher, and so on. Tamblyn (8000), for instance, named the 
followings as qualities of a successful teacher: 

 subject competence and creativity 

 skill in the science and art of motivation through positive reinforcement 

 flexibility in using expertise in modifying the curriculum to fit the 
students 

 willingness to take risks and make mistakes  

 respect for learners 

 caring, warmth, love and a sense of humor 

 pride in the profession, and a willingness to go the extra mile (cited in 

Elizabeth, May, and Chee, 8002, p. 684).  

     Porter and Brophy (1922) believe that effective teachers have the following 
qualities for organizing and preparing content knowledge for students: 

 planning 
 assessment and evaluation 

 designing assignment 

 developing good work-study habits 
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 using motivation techniques 

 questioning techniques 

 oral and written communication 

 using instructional materials resourcefully 

 recognition of and provision for individual differences 

 speech, articulation and voice quality (cited in Elizabeth et al. 8002, p. 684).  

Elizabeth et al. (8002) believe that effective teachers are: 
Creative, encourage active student participation, make relevant assignments, 

arrange for plenty of successful engagement time, are skilful in using 
questions, promote critical and creative thinking, and use wait time when 
seeking students response. In addition, they provide feedback, monitor 
programs and student progress, use both traditional and alternative 
assessment, and are fair in assessment and grading procedures. Finally, 
these teachers reflect on their practice, and learn from their experience, and 
they are members of learning communities, interested in continuing their 
own professional development (p. 684). 

According to American Association of School Administration, effective teachers 
are good managers who: 

(a) handle discipline through prevention 
(b) use systematic, yet varied, instructional techniques 
(c) are knowledgeable of subject matter, and task oriented while tailoring 

teaching to student needs 
(d) are highly flexible, enthusiasm, and imaginative, and emphasize perceptual 

meanings more than facts and events 
(e) believe in their own abilities, and have high expectations 
(f) are democratic in their approach, and display warmth, care and concern when 

interacting with students and 
(g)  are readily accessible outside class (cited in Elizabeth, et al 8002, p. 684).  

 

7.1.  Characteristics of a quality teacher based on EFL teachers’ and 
experts’ perspectives  

Besides reviewing the literature for identifying the characteristics of a quality 
teacher, we asked the perspectives of EFL teachers and experts in this 
regard. They were asked the following question:  

What should be the core qualities (including knowledge, skills and dispositions) 
of an effective EFL teacher? (in other words if you want to distinguish 
between effective and non effective teachers, what criteria and qualities 
would be important for you?) 

164 EFL teachers and 45 EFL experts answered this question. Generally, they 
reiterated in their responses the same qualities mentioned in the literature; 
sometimes put it in different words. Teacher knowledge of English 
language skills, student engagement, student assessment, knowledge of 
learning materials and available resources, knowledge of students’ 
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developmental levels and their learning problems,  teacher reflection and 
collegiality, and following the rules and regulations of the school are 
perceived by EFL teachers and experts as the most important  
characteristics of an EFL quality teacher.  

1. Insights from national documents about the characteristics of a quality 

teacher  
The perspectives of 5 national documents (including The 80-year National 

Vision, The Comprehensive Science Roadmap, Roadmap of the Official 
and General Educational System in Islamic Republic of Iran, Fundamental 
Educational Reform Document, and The National Curriculum) about the 
importance of education in general and teachers in particular were 
examined.  

3. Combining the information obtained from literature, policy documents, 

and EFL experts’ and teachers’ views  
          The characteristics found for an effective teacher (including his/her 

knowledge, skills, and responsibilities) from the above-mentioned 4 sources 
were combined. Having deleted the redundant features, we proposed a 
framework of EFL teacher knowledge, skills and responsibilities, including 
, domains and some components and sub-components. The domains 
included: 

  Domain 1, teacher responsibilities for promoting student learning, includes the 
knowledge and skills that an EFL teacher should have in order to promote 
student learning and achievement. Its sub-domains include: 

1. Knowledge of learning and teaching English Language (Skills) 
151 reading 
158 listening 
15, speaking  
154 writing 
155 vocabulary  
156 grammar 

8. Design, plan, and implement (coherent) instruction 
,. Student assessment 
4. Knowledge of students 
5. Curriculum and learning materials 

6. Classroom management/creating learning environment 

The second domain, teacher responsibilities to school and community describes 
what teachers need to do out of the classroom as a member of the school 
organization. This domain includes responsibilities such as: 
1. adhering to established laws, policies, rules, and regulations 
8. being punctual with classroom meetings, grades, etc 
,. having a cooperative relationship with school colleagues to support pupil 

learning and acting with integrity, fairness, and ethical manners  
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4. participating effectively in school meetings and supporting school 
activities 

5. commanding respect by examples in appearance, manner, behavior, and 
language 

6. communicating with parents about students’ progress on a regular basis 

and trying to engage families in the instructional programs 

Domain ,, teacher responsibilities as a professional, emphasized that teachers 
need to be a lifelong learner. They need to strive to improve their performance 
by learning from their own teaching experience, and also possibly contribute to 
the discourse community by sharing experiences, presenting and publishing 
papers etc. The flowing features were included in this domain: 

1. being a reflective practitioner who continually evaluates the effects of 
his/her choices and actions on pupils, parents, professionals in the 
learning community and others 

8. participating in professional growth activities including conferences, 
seminars, workshops etc. to enhance his/her content knowledge and 
pedagogical skills 

,. self assessing performance and identifies areas of personal strengths and 
weaknesses and  seeking out opportunities to grow professionally 

4. sharing his/her knowledge and teaching experiences with other members 
of discourse community(by presenting in conferences, publishing 
papers, etc). 

In order to identify the more important characteristics to be included as final 
rubrics in the teacher evaluation model, Delphi technique was used. In Delphi 
procedure, a panel of experts rates a questionnaire until they reach consensus or 
stability in their responses (William and Webb, 1994). Therefore, a Delphi 
questionnaire was developed, and the participants (68 experts) were asked to 
think of an effective EFL teacher in the Iranian context and answer the following 
question: “how important are the following teacher characteristics in each 
domain for an effective EFL teacher in the Iranian context?” They were asked to 
rate each item on a Likert-scale ranging from 1 (totally unimportant), 8 (of little 
importance), , (moderately important), 4 (important), and 5 (very important). 
It was decided to include in the final draft those items that met the following 
three criteria: (1) items with the mean of 4 and above, (8) items with standard 
deviation of 1 and below, and (,) items that were not left unanswered by more 
than 10 percent of the participants because of ambiguity or other reasons. 
Factors which met these criteria were included in the final draft indicating the 
characteristics of a quality teacher. The list of the qualities cannot be mentioned 
in this extended abstract because of the page limitation.  
      It is suggested that the qualities of an effective teacher be taken as a point of 
departure for developing an EFL teacher evaluation system and also for 
developing EFL teacher education curriculum and selecting teaching materials.  
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 1932برنامه درسی ملی جمهوری اسالمی ایران، نگاشت پنجم، وزارت آموزش و پرورش، بهمن   

، ایران، بخش سوم اسالمی جمهوری تربیت رسمی وعمومی در بنیان نظری تحول راهبردی در نظام

 ملی آموزش و سند تدوین اسالمی ایران، طرح جمهوری در رهنامه نظام تربیت رسمی وعمومی

 پرورش، دبیرخانه شورایعالی آموزش و پرورش.  

سند تحول بنیادین آموزش و پرورش )سند مشهد مقدس(. وزارت آموزش و پرورش، شورای عالی 

 . 1932انقالب فرهنگی، شورای عالی آموزش و پرورش، آذر 

هجری شمسی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی  1424سند چشم انداز جمهوری اسالمی ایران در افق 

 . 1989کشور، آذر ماه 

 .1987پیش نویس نقشه جامع علمی کشور، شورای عالی انقالب فرهنگی، 
Berliner, D. (8000). A personal response to those who bash teacher education. 

Journal of Teacher Education, 51 (5), ,52-,71.  
Brophy, J. E., and Good, T. G. (1926). Teacher behavior and student 

achievement. In Wittrock, M. (Ed.), Handbook of research in teaching. 
New York: Macmillan. 

Elizabeth, C. L., May, C. M., and Chee, P. K. (8002). Building a model to 
define the concept of teacher success in Hong Kong. Teaching and 
Teacher Education, 84, 68,-6,4.  

Schacter, J., and Thum, Y.M. (8004). Paying for high- and low-quality 
teaching. Economics of Education Review, 8,, 411-4,0. 

Tigelaar, D. E. H., Dolmans, D. H. J. M, Wolfhang, I, H.A.P., and Vleuten C, 
P.M.V (8004). The development and validation of a framework for 
teaching competencies in higher education. Higher Education, 46, 85,-
862. 

Williams P. and Webb C. (1994) The Delphi technique: a methodological 
discussion. Journal of Advanced Nursing, 19, 120–126. 
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 چکیده

تار اجتماعی علم به شمار ترین عرصه های ساخ امالت و روابط بین دانشجویان و استادان یکی از مهمتع

آید. هدف از این پژوهش بررسی عوامل موثر در برقراری ارتباط بین استاد و دانشجو از دیدگاه  می

نفر از  173دانشجویان فرهنگیان استان فارس بود. این مطالعه یک بررسی توصیفی است که بر روی 

انجام گردیده است. این  1939-34دانشجویان دانشگاه فرهنگیان استان فارس در سال تحصیلی 

 .شدند انتخاب( ای و تصادفی سهمیه)ای مرحله چند گیری نمونه دانشجویان با استفاده از روش

ه های پژوهش نشان ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه بود که از نظر روایی و پایایی به تایید رسید. یافت

 "انتقال شفاف و واضح مطالب "، "به روز بودن علم استاد "،"صمیمیت و همدلی با دانشجویان"داد که 

ترین عوامل موثر بر ارتباط بین استاد و دانشجو می باشد. از  مهم "احترام استاد به دانشجویان "و

ندی مطالب در پایان کالس، ارایه ی طرح درس و طرح دوره به دانشجویان ، جمع ب "دیگرسو، 

 کم اهمیت ترین عوامل هستند. "سهولت دسترسی به استاد در خارج از کالس
 

 استاد؛ دانشجویان فرهنگیان؛ ارتباط؛ دانشجویان های کلیدی: واژه
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 قدمهم

 ترین مهم ارتباطی های مهارت و داده تشکیل راها  انانس اجتماعی زندگی اصلی محور ارتباط،

 در شود برقرار خوبی به ارتباط این چنانچه و میدهند سوق موفقیت سوی به را ما که ستنده راهبردهایی

 [.1(]1984)قربانی،  یابند می تحقق بیشتری سهولت و کیفیت با آموزشی های هدف علمی، های محیط

 فرایند در. است افراد اشتراک وجوه به توجه با دلخواه اهداف به دستیابی برای فرآیندی ارتباط

 وی وروشهای شخصیت کل بلکه شود، نمی واقع موثر استاد علمی های دیدگاه و تجارب تنها تدریس،

 . [2(]1988است)نجف پور و مصلی نژاد،  موثر دانشجویان تحول و تغییر و یادگیری شرایط ایجاد در

 .[1(]1984است)قربانی،  دانشجو با استاد موثر ارتباط تدریس، برقراری ضمن مهارت مهمترین

 در و گذرانند می درس کالس و دانشگاه در را خود روزمره زندگی از نیمی حدود اساتید و دانشجویان

 استاد بین ارتباط برقراری در تعامل این. دارند تعامل یکدیگر با اجتماعی، های محیط سایر همانند آنجا

 ای عرصه توان می را درس کالس. یابد می تجلی یکدیگر با دانشجویان و استاد با دانشجو دانشجو، با

 عوامل کنترل و هدایت تحت و دارد را خود خاص هنجارهای و سازمان ساختار، که دانست پویا

 نوع از درس کالس در دانشجو با استاد رابطه مکانیکی، های ارتباط است. برخالف رفتاری نامحسوس

 های تفاوت زاییده عوامل این .موثرند آن در گوناگونی و متعدد عوامل که است انسانی پیچیده روابط

 مکانی های موقعیت خانوادگی، شرایط و فردی شخصیت ها، توانایی رفتاری، های ویژگی نظر از افراد

 . [9(]1932است)صفوی،  غیره و

و  گذارند تاثیر عالی آموزش کیفیت بر هستند، مرتبط دانشجو عاطفی برانگیختگی با که متعددی عوامل

 دست به دانشجو و استاد ارتباط اهمیت گاهی ولی شوند، می انشجویاند یادگیری تعالی موجب

 درسی کتب نقص حتی و شده آموزش فرایند تسهیل موجب توانند می اساتید. شود می سپرده فراموشی

 در توانایی عدم با را تدریس موضوع و موقعیت بهترین برعکس، یا کنند جبران را امکانات کمبود و

 عاطفی [. حمایت4(]1983نمایند)شعبانی،  تبدیل جذاب غیر و فعال غیر محیطی به مطلوب ارتباط ایجاد

 و نفس به اعتماد زیرا است؛ یادگیری و تدریس بهبود برای روش ترین اثربخش دانشجویان، از اساتید

 .[4(]1982دهد)اسفندیاری،  می افزایش دانشجو در را یادگیری انگیزه

 یک های از ویژگی حیطه چهار میان از دانشجویان که داد نشان (1981ظهور و اسالمی نژاد) مطالعه

 [.6]نمودند عنوان اهمیت با را توسط استاد ارتباط ایجاد در توانایی خوب، استاد

 بعضی اراک پزشکی علوم دانشگاه ( انجام دادند، دانشجویان1986طی مطالعه ای که قدمی و همکاران)

 انگیزه ایجاد و سطح علمی و تدریس مهارت و بیان فن خصوص هب استاد، های آموزشی ویژگی
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حل  به کمک دانشجو، حرمت و احترام حفظ جمله از خصوصیات اخالقی بعضی همچنین و یادگیری

 .[7دانستند] مؤثر برقراری ارتباط در را استاد اخالق و متقابل درک و همدلی با مشکالت

 کنار در استاد، اخالقی های جنبه و شخصیت که داد ( نیز نشان1931عابدینی و همکاران) مطالعه نتایج

 افزایش نتیجه در و دانشجو و استاد بین روابط در بهبود تواند می وی، تدریس نحوه و علمی های دانسته

 .[8باشد] مؤثر یادگیری و یاددهی فرایند بهبود و

 تواند می درس های سکال در اساتید و دانشجویان بین ارتباطات آموزشی، نهادهای در اینکه به با توجه

 فضای ایجاد در موثر عوامل از فردی بین اثربخش ارتباطات بهبود و باشد مطالعه و ارزیابی قابل

 عوامل اساتید که است الزم یادگیری ـ یاددهی فرایند کیفی ارتقای منظور است، به سالم آکادمیک

 سطح سه به اثربخش فردی میان اتارتباط. دهند قرار توجه مورد را اثربخش ارتباط برقراری در موثر

 فردی میان ارتباطات برقراری اهمیت به باتوجه. شوند می تفکیک استاد حرفه ای و علمی فردی،

 آید می وجود به ضرورت این دانشگاه، محیط در آموزش مساله حساسیت و آموزش فرایند در اثربخش

 جهت در تا گیرد قرار توجه مورد تری قدقی با نگاه دانشکده فضای در دانشجو و استاد ارتباط به که

 جلو به گامی موثر ارتباط طریق از افکار و ها ایده تبادل ارتباطات، یعنی اساسی هدف به دستیابی

 .شود برداشته

این مطالعه با هدف بررسی عوامل موثر در برقراری ارتباط بین استاد و دانشجو از دیدگاه دانشجویان 

 شده است. فرهنگیان استان فارس انجام
 

 . روش 3

نفر از دانشجویان دانشگاه فرهنگیان استان فارس  173این مطالعه یک بررسی توصیفی است که بر روی 

 چند گیری نمونه انجام گردیده است. این دانشجویان با استفاده از روش 1939-34در سال تحصیلی 

ته های علوم انسانی) ادبیات، از بین دانشجویان رش .شدند انتخاب( ای و تصادفی سهمیه)ای مرحله

 الهیات، مشاوره، تاریخ، جغرافیا، علوم اجتماعی، تربیت بدنی، زبان انگلیسی و عربی(، علوم پایه

)فیزیک، ریاضی، شیمی، زیست شناسی(و علوم تربیتی که در مقطع کارشناسی مشغول به تحصیل بوده، 

به نمایش  1ان مورد مطالعه در جدول مورد مطالعه قرار گرفتند. مشخصات جمعیت شناسی دانشجوی

 گذاشته شده است. 
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 : مشخصات جمعیت شناختی دانشجویان نمونه4جدول

 درصد تعداد  مشخصات    

 49 77 پسر جنسیت

 47 122 دختر

 
 رشته تحصیلی

 92 44 علوم انسانی

 21 97 علوم پایه

 43 88 علوم تربیتی

 74 194 مجرد تاهل

 24 44 متاهل

 48 124 اول سال
 42 74 دوم

 122 173 جمع

[ به کار گرفته شده 6(]1931پرسشنامه مورد استفاده در این پژوهش قبال در مطالعه عابدینی و همکاران)

بود. روایی آن با نظر متخصصین مورد تایید قرار گرفته و پایایی آن نیز با استفاده از ضریب آلفای 

 پرسشنامه، پایایی بررسی عالوه، در این مطالعه به منظور هاست. بگزارش شده  88/2کرونباخ به میزان 

 ضریب محاسبه. شد سنجیده کرونباخ آلفای از استفاده با پرسشنامه گانه حیطه های سه درونی همسانی

 بین ای دامنه در)باالیی نسبتا حد در حیطه ها همه در ضریب این میزان که داد نشان کرونباخ آلفای

 .است شده داده نمایش 2 جدول در کرونباخ آلفای محاسبه از حاصل مقادیر. بودند( 36/2 تا 86/2

 ارتباط در مؤثر و عوامل دانشجویان دموگرافیک مشخصات بر مشتمل ،سؤال 92حاوی  پرسشنامه این

 و تر تحلیل مناسب تجزیه و بهتر درک منظور به. است دیدگاه دانشجویان از دانشجو و استاد بین

 12فردی ) خصوصیات شامل گروه سه به مفاهیم، براساس نزدیکی سؤاالت تر، قطعی نتایج به دستیابی

 احتمالی عوامل از یک هر مقابل در .شد استاد تقسیم( سؤال 14)ای حرفه و( سؤال 6)علمی ،(سؤال

 و مک متوسط، زیاد، زیاد، بسیار های صورت گزینه به تأثیر میزان دانشجو، و استاد بین بر ارتباط مؤثر

 زیاد گزینه به ،4 نمره زیاد بسیار گزینه به لیکرت دهی نمره سیستم اساس بر که قرار داشت کم خیلی

 .گرفت تعلق 1 نمره کم خیلی و 2 نمره ، کم9 نمره متوسط ،4 نمره
 

 : مقادیرآلفای کرونباخ برای پرسشنامه و حیطه های آن3جدول

 مقدار ضریب آلفا حیطه ها

 83/2 عوامل فردی

 86/2 امل علمیعو

 31/2 عوامل حرفه ای

 36/2 کل
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پس از تکمیل پرسش نامه ها و جمع آوری آنها، داده های جمع آوری شده با استفاده از آمار توصیفی 

 مورد تحلیل قرار گرفت. SPSS-16و آمار استنباطی)آزمون تی و تحلیل واریانس( به کمک نرم افزار 
 

 . نتایج2

های  در حیطه دانشجو و عوامل موثر بر ارتباط بین استاد به مربوط کل نمرات معیار انحراف و میانگین

حیطه های عوامل  کل نمرات میانگین .است شده ارائه 9 جدول در استاد علمی و ای حرفه فردی،

 یافته اساس بر. شد محاسبه (نمره 4 حداکثر از) 24/4و  14/4، 12/4ای به ترتیب  فردی، علمی و حرفه

صمیمیت و همدلی با » به مربوط فردی، عوامل حیطه در نمرات میانگین باالترین ،2 های جدول

(؛ 91/4با میانگین «)به روز بودن استاد»علمی، مربوط به  عوامل حیطه در (؛22/4با میانگین «)دانشجویان

با «)انتقال شفاف و واضح مطالب و توانایی در تفهیم درس»حرفه ای، مربوط به  عوامل حیطه در و

 .بود (23/4میانگین 

دانشجو، از  و به منظور مقایسه دیدگاه دانشجویان پسر و دختر در مورد عوامل موثر بر ارتباط بین استاد

 درس طرح ارائه» ،«سن استاد»(. بر این اساس دانشجویان پسر 9مستقل استفاده گردید)جدول  tآزمون 

را عوامل موثر بر ارتباط  «کالس از خارجدر استاد به دسترسی سهولت»و « دانشجویان به دوره وطرح

به  »و « احترام استاد به دانشجویان»دانشجو ارزیابی کردند. در حالی که دانشجویان دختر،  و بین استاد

در  tدانشجو می دانند. بکارگیری آزمون  و را عوامل موثر بر ارتباط بین استاد« روز بودن علم استاد 

انشجویان پسر و دختر را معنادار نشان داد و در سایر موارد تفاوت موارد فوق تفاوت بین دیدگاه د

 دیدگاه پسران و دختران در مورد عوامل موثر بر ارتیاط بین استاد و دانشجو معنادار نبود.
 

 دانشجو و : مقایسه دیدگاه دانشجویان پسر و دختر در مورد عوامل موثر بر ارتباط بین استاد2جدول 

 انگینمی تعداد جنس عوامل
انحراف 

 معیار
مقدار 

t 

درجه 
 آزادی

سطح 
معنی 
 داری

 سن استاد
 18/1 94/4 77 پسر

44/2 177 21/2 
 24/1 78/9 122 دختر

 دوره وطرح درس طرح ارائه
 دانشجویان به

 29/1 29/4 77 پسر
13/2 177 24/2 

 12/1 62/9 122 دختر
 استاد به دسترسی سهولت

 کالس از درخارج
 22/1 21/4 77 پسر

82/2 177 21/2 
 22/1 68/9 122 دختر

 احترام استاد به دانشجویان
 23/1 12/4 77 پسر

48/2 177 21/2 
 76/2 47/4 122 دختر

 به روز بودن علم استاد
 22/1 12/4 77 پسر

11/2 177 24/2 
 39/2 42/4 122 دختر
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اثیر عوامل فردی، علمی و حرفه ای استاد و بین دیدگاه دانشجویان دختر و پسر در مورد ت همچنین

 دانشجو، تفاوت معنادار نبود. و استاد بین ارتیاط مجموع این عوامل بر
 دانشجویان دیدگاه از دانشجو و استاد بین ارتباط بر مؤثر عوامل معیار انحراف و میانگین: 2 جدول

 

 میانگین گویه ها حیطه
انحراف 

 معیار

 
 
 
 
 

عوامل 
 فردی
 

 17/1 24/4    سن

 26/1 32/9 جنس

 19/1 22/4 وضعیت ظاهری

 21/1 16/4 اعتماد به نفس  باال

 24/1 22/4 انعطاف پذیری

 26/1 23/4 فروتنی و تواضع

 12/1 21/4 محبوبیت و شهرت استاد بین سایر دانشجویان

 12/1 22/4 صمیمیت و همدلی با دانشجویان

 12/1 14/4 انتقاد پذیری    

 23/1 13/4 راز داری و امانت داری

 26/1 12/4 مسؤلیت پذیری

 26/1 14/4 رعایت عدالت در برخورد با دانشجویان )ارزشیابی،ارتباطات کالمی  و ...(

 
 

عوامل 
 علمی

 11/1 23/4 مرتبه علمی استاد ) مدرس، مربی، استادیار،  دانشیار (

 24/1 28/4 کمک آموزشی بهره گیری از روشهای آموزشی متنوع و وسایل

 38/2 92/4 تسلط بر مفاهیم علمی و مطالب درسی

 11/1 38/9 سابقه فعالیتهای پژوهشی استاد   

 11/1 21/4 سابقه فعالیتهای آموزشی استاد

 26/1 91/4 به روز بودن علم استاد 

 
 
 
 
 

 عوامل 
حرفه 

 ای

 26/1 24/4 هم رشته بودن استاد و دانشجو

 19/1 34/9 به موقع از ابزار های تشویقی در دانشجویاناستفاده 

 16/1 82/9 ارائه طرح درس وطرح دوره به دانشجویان

 14/1 88/9   سهولت دسترسی به استاد درخارج از کالس

 23/1 28/4 سعی در حل مشکالت دانشجویان

 17/1 86/9 جمع بندی مطالب در پایان کالس   

 23/1 24/4 احترام به دانشجویان

 38/2 23/4 انتقال شفاف و واضح مطالب و توانایی در تفهیم درس

 21/1 17/4 استفاده از  مثال هایی متناسب با مبحث درسی

 28/1 24/4 ارائه مطالب با روال منطقی و کاربردی و رعایت پیوستگی مطالب درسی

 24/1 27/4 رعایت هنجارهای اجتماعی و ارزش های اخالقی

 12/1 22/4 م و انضباط و حضور به موقع در کالسنظ

 28/1 29/4 درسی مباحث در دانشجویان دادن مشارکت

 28/1 23/4 بیشتر مطالعه و یادگیری برای دانشجویان در انگیزه ایجاد
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 tتحصیلی از آزمون  رشته به عالقه به منظور مقایسه دیدگاه دانشجویان دختر و پسر در مورد میزان

 منعکس گردیده است. این در حالی است که بین میزان 4استفاده گردید که نتایج آن در جدول مستقل 

 تحصیلی در دانشجویان با رشته های تحصیلی مختلف تفاوت معناداری مشاهده نگردید. رشته به عالقه
 

 دانشجو و : مقایسه دیدگاه دانشجویان پسر و دختر در مورد عوامل موثر بر ارتباط بین استاد2جدول 

 میانگین تعداد جنس متغیر
انحراف 

 معیار
 tمقدار 

درجه 

 آزادی

سطح معنی 

 داری

 تحصیلی رشته به عالقه
 66/2 43/9 77 پسر

24/2 177 24/2 
 22/1 64/2 122 دختر

 

 بر عوامل مؤثر نمرات میانگین بین آماری معناداری تفاوت واریانس، و تحلیل tآزمون  اساس بر

 .و رشته تحصیلی دیده نشد تأهل وضعیت ورودی، برحسب سال دانشجو، و استاد بین طارتبا برقراری

 میزان بر حسب دانشجو و استاد بین ارتباط بر مؤثر عوامل تحلیل در واریانس آزمون تحلیل اساس بر

عوامل فردی و حرفه ای استاد در دانشجویان با عالقه کم،  نمره میانگین بین تحصیلی، رشته به عالقه

در حالی که این تفاوت در مورد  ،مشاهده گردید معناداری متوسط و زیاد به رشته تحصیلی، اختالف

 (.4عوامل علمی معنادار نبود)جدول 
 

 و دانشجو عوامل موثر بر ارتباط بین استادحلیل واریانس در مورد مقایسه نتایج ت :2جدول 

 لیدر دانشجویان با عالقه کم، متوسط و زیاد به رشته تحصی

عوامل موثر بر 
و  ارتباط بین استاد

 دانشجو

میزان عالقه 
به رشته 
 تحصیلی

 میانگین
انحراف 
 استاندارد

F 
درجه 
 آزادی

سطح 
 معناداری

 عوامل فردی
 24/1 74/9 کم

 72/2 24/4 متوسط 21/2 176و  9 24/4

 48/2 24/4 زیاد

 عوامل علمی
 33/2 84/9 کم

 84/2 24/4 متوسط NS 176و  9 79/1

 74/2 12/4 زیاد

 عوامل حرفه ای

 83/2 46/9 کم
 77/2 16/4 متوسط 24/2 176و  9 18/9

 69/2 19/4 زیاد
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 . نتیجه گیری2

به روز بودن علم استاد، تسلط بر مفاهیم علمی و مطالب درسی،  "از نظر دانشجویان دانشگاه فرهنگیان 

موثرترین عوامل در برقراری ارتباط بین استاد  "وانایی در تفهیم درسانتقال شفاف و واضح مطالب و ت

ارایه ی طرح درس و طرح دوره به دانشجویان ، جمع بندی مطالب در پایان کالس، "و دانشجو و 

 کم اهمیت ترین عوامل هستند. "سهولت دسترسی به استاد در خارج از کالس

دانشجویان  ،عات و تبدیل شدن جهان به دهکده جهانیبا توجه به ورود به عصر فناوری و انفجار اطال

اذعان می کنند. لذا بهتر است که سطح علمی استاد ، لزوم کسب اطالعات به روز شده از طرف استادبه 

 نیز متناسب با پیشرفت نیاز های عصرکنونی و تکنولوژی به روز شود.

دانشجو، تسلط استاد بر مفاهیم علمی و دومین عامل از موثرترین عوامل موثر بر ارتباط بین استاد و

مطالب درسی می باشد. استاد باید به درجه ای از سطح علمی رسیده باشد که در مقابل پرسش های 

دانشجویان احساس عجز و ناتوانی نکند و دانشجویان بتوانند به استاد خود به عنوان یک منبع علمی 

 معتبر تکیه کنند.

ور مهم تلقی کردن درس خود به دانشجویان ازشیوه های پیچیده تدریس و متاسفانه برخی اساتید به منظ

حل مساله استفاده می کنند که در برخی مواقع موجب به وجود آمدن ابهام در فهم مطلب اصلی درس 

شود. بنابراین دانشجویان انتقال شفاف و واضح مطالب و توانایی در تفهیم درس را توسط استاد از  می

 ن عوامل می دانند.جمله موثر تری

ارایه طرح درس و طرح دوره به دانشجویان، جمع بندی مطالب در پایان کالس و سهولت دسترسی به 

 استاد در خارج از کالس از جمله کم اهمیت ترین عوامل موثر در ارتباط بین استاد و دانشجو می باشد.

ایل شد می توان به محدود کردن از جمله دالیلی که می توان برای توجیه اهمیت کمتر این عوامل ق

استاد وکالس درس، خشک بودن فضای روانی کالس و داشتن یک چارچوب خاص برای ارایه 

درس، پیش بینی نکردن وقایع احتمالی و به وجود آمدن مسایل حاشیه ای در کالس درس در رابطه با 

 ارایه طرح درس و طرح دوره به دانشجویان اشاره نمود.

ن ارایه مطالب در کالس، عدم لزوم برخی از دروس به جمع بندی می توانند از دالیلی محدود بودن زما

 باشند که باعث کم اهمیت تر شدن جمع بندی در پایان کالس درس از دید دانشجویان می شود. 

اعتقاد دانشجویان به این مطلب که مطالب درسی را صرفا سر کالس از استاد مربوطه فرا گیرند و نیاز 

ی به ارتباط با اساتید مربوطه در خارج از کالس درس نمی بینند. همچنین عدم تمایل برخی از ضرور
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اساتید به پاسخگویی به دانشجویان در خارج از محیط دانشگاه و کالس درس می تواند گواه دیگری بر 

 این ادعا باشد.

که بهتر است اساتید بیشترین  با توجه به تحقیق و تحلیل انجام شده در این مقاله می توان چنین نتیجه

توجه خود را بر روی سه عامل اول متمرکز کرده و در برقراری ارتباط موثر با دانشجویان در کالس 

 خود استفاده کنند.
 

 . منابع5

 تبلور. نشر انتشارات تهران، ارتباطی، های مهارت و ها ( سبک1984[. قربانی، ن. )1]

 برای یادگیری و یادگیری برای آموزش(.  1988.) س پور، جفین. ل نژاد، مصلی. ص پور، [. نجفی2]

 . امید نشر: جهرم آموزش،

 نهم، تهران، سمت چاپ, اول تدریس، ویرایش الگوهای فنون و ( روشها1932[. صفوی، ا. )9]

 تهران،. 2 و1 جلد تدریس فنون و ها روش -پرورشی و آموزشی های مهارت( .1983. ) ح شعبانی،. [4]

 .سمت نشر

 پزشکی علوم دانشگاه دانشجویان بین در زا استرس عوامل بررسی". (1982ر.) غ. اسفندیاری،. [4]

 .47 صفحه ،49، 1982 تزکیه، و طب مجله. "آنان سالمتی عمومی با آن رابطه و کردستان

 دانشگاه دانشجویان دیدگاه از اثربخش تدریس های شاخص"(. 1981. )ط نژاد، اسالمی ع. ][ظهور،

 .19-4 ،(پایش) دانشگاهی جهاد بهداشتی علوم پژوهشکده فصلنامه. "کرمان پزشکی معلو

 و دانشجو بین ارتباط برقراری بر مؤثر عوامل"( 1986ش. ناجی، ه. ) ب. سجادی، قدمی، ا. صالحی، [7]

پزشکی،  علوم در آموزش ایرانی ، مجله"اراک پزشکی علوم دانشگاه دانشجویان دیدگاه از استاد

  144 تا 143، صص 7(1:)

 بین ارتباط برقراری در مؤثر عوامل"( 1931ف. بیجاری، ب. ) ع. مرتضوی، م. ر. عباسی، [ عابدینی،8]

 علوم در آموزش ایرانی ، مجله"بیرجند پزشکی علوم دانشجویان دانشگاه دیدگاه از استاد و دانشجو

 447 تا 493 صص ،12(6:) پزشکی،
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های آموزشی و درسی بامهارت های ارزیابی تناسب کیفیت برنامه 

 مورد نیاز دانشجویان فرهنگی در دانشگاه فرهنگیان
 

 4253کد مقاله: 

احمد  2ومد نویسنده خانوادگی نام و نام ،رضا اثرزاده  3 اول نویسنده خانوادگی نام و نام

  ، سید عمالدین منتصری1 ومس نویسنده خانوادگی نام و نامعلی شفیعی، 

 

رشد مدیریت آموزشی دانشكده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران ، . کارشناسی ا1
asarzadehr@ut.ac.ir 

 .کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی دانشكده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران2

Ahmadshafiey49@gmail.com 

 تهران، .کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی دانشكده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه3

montaseri_ emad@yahoo.com 
 

 چکیده

 نیاز مورد های بامهارت درسی و آموزشی های برنامه کیفیت تناسب حاضر ارزیابی پژوهش هدف

انجام  پیمایشی -توصیفی روش فرهنگیان می باشد. این پژوهش با فارغ التحصیل شده ازدانشگاه معلمان

 42 از متشکل ای نمونه روی بر ساخته محقق پرسشنامه از اطالعات و ها داده گردآوری گرفته و برای

( در دسترس که تحصیالت 39-32دبیران و شاغلین رسمی سازمانی در سال تحصیلی ) نفر از معلمان،

های فرهنگیان تهران و  کارشناسی خود را پس از جذب و اشتغال به کار به صورت رسمی در دانشگاه

معاونت یا مدیریت  التحصیل شده و در پست های از قبیل دبیری، استان البرز ادامه داده و اکنون فارغ

استفاده  ،محقق ساخته جمع آوری اطالعات از پرسشنامه برایمدارس در حال انجام وظیفه می باشند. 

آزمون ناپارامتری خی دو تک نمونه ای استفاده شده است. نتایج  توصیفی و از آمار ها ودر تحلیل

نشان داده که تناسب برنامه درسی با مهارت های پیش بینی آموزشی، طراحی  ها حاصل از تحلیل داده

 آموزشی، نیازسنجی آموزشی،و جمع آوری آمار و اطالعات آموزشی معنادار بوده و در سطح پایین و

همچنین تناسب برنامه درسی با مهارت ارزشیابی معنادار نبوده و در سطح متوسط بوده است. با توجه به 

ها می توان نتیجه گرفت که تناسب برنامه درسی ارائه شده توسط  آمده از تحلیل دادهدست  بهنتایج 

 های مورد نیاز آنان در سطح پایینی می باشد. دانشگاه فرهنگیان با مهارت
 

 مهارت ، برنامه درسی ،آموزشی، دانشگاه فرهنگیان .های کلیدی: واژه
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 مقدمه

 و هاتوانایی داشتن به منوط کار بازار در کشور عالیآموزش  کزمرا و هادانشگاه التحصیالنفارغ جذب

 رسدمی نظر به. شود ایجاد دانشگاه درتحصیل دوران طول در بایدآنها  از بخشی که است هاییویژگی

 وها  مهارت با هادانشگاه در موجود تحصیلی ایه رشتهآموزشی  مواد و فرآیندها بین تناسب عدم

و یا  اشتغال و کاریابی در التحصیالنفارغ نبـــودن موفق عوامل از یکی کار، بازار یازن مورد هایتوانایی

 خارج که بیــــرونی عوامل از برخی مورد، این بر عالوه. به کار گیری دانش های اکتسابی خود است

 .دارند زاییتاثیر بس التحصیالنفارغ اشتغــــال بر نیز است عالیآموزش  نظام کنترل و فعالیت حوزه از

آفرین و ناشناخته اکثر کشورهای دنیا با مسائل و مشکالت اشتغال درگیرند ولی تعداد عوامل مشکل

کتولی،  )نظری شدن موضوع شده استتربودن برخی از آنها در کشورهای جهان سوم موجب پیچیده

اید شرایطی فراهم شود ماندگی ب. بنابراین، برای قرارگرفتن در جاده توسعه و جلوگیری از عقب(1989

که دانشگاهها بتوانند دانشجویان را برای به کارگیری فناوری جدید و پذیرش مسئولیتهای مختلف در 

 شناسایی نیز و جهانی کوششهای به توجه اینک با(. 1931)عمرانی ،سطح سازمان و جامعه پرورش دهند

 که داردآن  از حکایت درسی هایهبرنام در اخیر اصالحات از حاصل عمده هایگرایش و هارهاورد

 شناخت که اندرسیده نتیجه این به پیشرفت حال در و پیشرفته و اجتماعی سیاسی، نظام هر اها ی ملت همه

 برنامه سیاست هر اساس و اولیه شرط بایدآن  فصل و حل برای جویی چاره سپس وآموزشی  مسائل

 در اصالحاتی هرگونه به اقدام از قبلآموزشی   ایتنگناه شناخت لزوم بر لحاظ همین به و باشد درسی

 مخصوصاَ عموم برایآموزشی   نظام یها نارسایی و مسائل شناخت. دارند تاکید درسی یها برنامه

 دارد بر در زیادی فواید سیاستگذاران و دولتمردان وآموزشی  هایبرنامه کارشناسان و طراحان

 مناسبت از بایستی که هستند درسی هایبرنامه عالیآموزش  عناصر مهمترین جمله از (.1984آقازاده،)

 ایفا را خود موثر نقش بتوانند تا بوده برخوردار مربوط تحوالت و وظایف و  اهداف راستای در الزم

 دوران درسی هایبرنامه عنیی عناصرقدیمی، همان با توانند نمی عالیآموزش  موسسات بنابراین. نمایند

 عارفی،) نمایند زندگی حاضر عصر در الزم تحوالت ایجاد جهت در بررسی بدون سنتی و صنعتی

های درسی یکی از عوامل ارتقای کیفیت آموزش عالی و ایجاد تناسب بین نگرش، دانش  . برنامه(1984

مهارت دانش آموختگان با آخرین دستاوردهای علمی و نیاز بازار کار است و از جمله عناصر و  و

های  در تحقق بخشیدن به اهداف آموزش عالی نقش به سزایی دارند. از این رو برنامهعواملی هستند که 

ی  ها و اهداف آموزش عالی و شایسته ی نقش آیند، آئینه درسی که قلب مراکز دانشگاهی به شمار می

ها و موسسات  های درسی در دانشگاه بدون تردید برنامه .(1989) نعمتی و همکاران، توجه دقیق هستند
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کنند  آموزش عالی در توفیق یا شکست این موسسات نقش کلیدی و بسیار تعیین کننده ای ایفا می

ها و موسسات  های درسی در دانشگاه (. متاسفانه به رغم اهمیت برنامه1986)فتحی واجارگاه و شفیعی، 

یید های درسی تا هایی که وجود مشکالتی را در برنامه آموزش عالی و در دسترسی بودن پژوهش

کنند، هنوز برنامه ی مدونی که به طور مستمر به بررسی، ارزشیابی و اصالح و تغییر برنامه بپردازد،  می

 .(1983در دستور کار قرار نگرفته است)جمیری،
 

 بیان مسئله 

افزایش کارایی سازمان، مرتبط با افزایش کارایی منابع انسانی است و افزایش کارایی منابع انسانی، به 

و ایجاد رفتارهای پسندیده برای کارکردن موفقیت آمیز بستگی  و توسعه ی دانش، مهارت،آموزش 

 منظور همین (. به1932)اثرزاده، دارد که یکی از جلوه های توانمندسازی کارکنان، آموزش است.

 با متناسب که شوند ارائه و تنظیم صورتی به بایدآموزشی  موسسات ای سازمان کی درسی هایبرنامه

 تا دهند قرار افراد اختیار در را جدید و نیاز مورد های ،آگاهی اطالعات فنون، و دانش فزاینده کتحر

 به درسی برنامه های که جاآن از. باشند داشته کافی آمادگی همواره خود، محوله وظایفانجام  برای

 شی  و بهکارکنان آموز گوناگون و متنوع احتیاجات آوردن فراهم جهت در مکانیسم، کی عنوان

زاده،  حسین) باشد می مدنظر سازمانآموزشی  اهداف به رسیدن برایانسانی  منابع سازیبهینه منظور

 و هستند پژوهش وآموزش  منابع از کیی امروزه دانشگاهها عالی با مرکزیتآموزش  مراکز(. 1978

 درسی است وبرنامه جامعه نیازهای رفع جهت آگاه گرانپژوهش و کارشناسان نمودن آمادهآنها  رسالت

 بایستی درسی برنامه. دهد می تشکیل را تربیت و تعلیمی ها فعالیت همه محور وها  برنامه تمام اصلی هسته

 با متناسب نیازها و تحوالت و تغییر پاسخگوی و گردد تدوین جامعه و ادگیرندگانی نیازهای با متناسب

 از دبای که هستند عالیآموزش  عناصر مهمترین جمله از درسی یها برنامه واقع در. باشد تحوالت این

 را خود موثر نقش بتوانند تا بوده برخوردار مربوطه تحوالت و وظایف و اهداف راستای در الزم تناسب

 وها  دانشگاه ارزیابی برای منبع بهترین را،آموختگان  دانش( 1972)میرکمالی  (.1976تهرانیان،)کنند  ایفا

 محیط در را خود یها آموخته توانند، آموختگان می دانش کهآن بویژه داند، می عالیآموزشی  موسسات

کی از ی. دریابند راها  آموزش این ضعف و قوت ونقاط بگذارند تجربه و آزمایش محک به کار

های  مهمترین اهداف نظامهای آموزشی جوامع فراهم آوردن امکان ارائه آموزش متناسب با مهارت

این در طراحی هر نظام آموزشی اثربخش، عوامل مهمی چون شرایط و شغلی جامعه است. بنابر

 مدنظر  داوطلبان، محتوای دروس، تسهیالت و تجهیزات مورد نیاز، روشهای تدریس و غیره ویژگیهای

 و آموزشی های برنامه کیفیت تناسب است تا ضمن ارزیابیآن  بر پژوهش این لذاگیرند.  می قرار
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 دهد قرار بررسی را مورد فرهنگیان ازدانشگاه شده التحصیل فارغ معلمان یازن مورد های بامهارت درسی

در تناسب با نیازهای فراگیران فرهنگی کشور  درسی برنامه کارایی و کیفیت افزایش برایآن  نتایج از و

 در دانشگاه فرهنگیان به ارئه راهکارهای مفید بپردازد.
 

 پیشینه تحقیق

 اطالق پنهان و آشکار یها آموزش محتوا، فرایند، رسمی، غیر و رسمی محتوای به درسی برنامه

 آورد، می دست به را الزم مکان رسمی دانش هدایت تحت فراگیرندهآنها  وسیلهبه که گردد می

بریگر  .(1989 ملکی،) دهد می تغییر خود در راها  قدرشناسی وها  گرایش و کند می کسب راها  مهارت

های اساسی و  های انطباقی، مهارت انمندی شغلی را در سه طبقه شامل مهارتهای تو و همکاران، مهارت

های انطباقی شامل فاکتورهایی نظیر خواندن، نوشتن،  اند. مهارتهای فنی سازماندهی نموده مهارت

های  و مهارت های اجتماعی، تکنولوژیکی ه مهارتهای اساسی دربرگیرند باشد، مهارت پذیری می انطباق

و 272های فنی هم شامل تبحر فرد در رشته کاری است. )چی اونگ  باشد و سطح مهارت یتحلیلی م

( در توضیح و تفسیر توانمندی شغلی، کارکنانی را به لحاظ شغلی 2224)279دیویس. (1334همکاران،

های فنی و فرایندی برخوردار باشند، از دانش نظری و  ها و مهارتداند که از توانایی می   توانمند

های کلیدی برخوردار  ها و شایستگی خود در محیط واقعی کار استفاده کنند، از مهارت تخصصی

 ویورک 274نایت (.2222لین، ) های شناختی و غیر شناختی را دارا باشندباشند. ترکیبی از ویژگی

های فنی و  های فردی، مهارت ها و صالحیت ( توانمندی شغلی را ترکیب سینرژیک کیفیت2222)

( 1988وحیدراد ). (2222، 274دانند )ریچنز و همکاران های کلیدی می ها و شایستگی مهارتفرایندی و 

در چارچوب نیازهای جامعه،  که محتوای دروس دانشگاهی باید غنی و در پژوهشی بیان کرد

ی تفکر خالق و تفکر انتقادی باشد و به طوری ارائه  پذیر و به روز، برانگیزاننده و پرورش دهنده انعطاف

( در پژوهش 1988عبدلی ). های واقعی را داشته باشد ها قابلیت کاربست در موقعیت ود که آموختهش

های کشاورزی پرداخته است، لزوم  خود که به بررسی سرفصل دروس رشته مهندسی مکانیک ماشین

 نظری تغییر در برنامه درسی این رشته با تغییراتی در عناوین و سرفصل دروس را روشن کرده است.

های آموزشی بر اساس  های دروس دوره اند که، الف( سرفصل ( در تحقیقی پیشنهاد نموده1984کتولی )

های اجرایی تقویت گردد؛  بازبینی و تنظیم شوند؛ ب( ارتباط دانشگاه با بخش های شغلی مرتبط زمینه

                                                 
272 .Cheong et al 

279.Davise 

274.Knight & Yorke 
274 .Richens et al 
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ن علمی آنان هستند پ( برای ارزیابی فارغ التحصیالن، معیارهایی که نمایانگر حداقل دانش نظری و توا

 به توجه با تحقیقی در( 1981) ی تحصیلی تعریف شود. علیمیرزایی به صورت استاندارد برای هر رشته

 این درسی برنامه در پیشنهادی معیارهای و اصول که افتی دست نتیجه این به علمی هیات اظهارنظرهای

 آسیبهای با ارزشیابی و تجهیزات و امکانات روش، محتوا، اهداف، گانه پنج ابعاد از هریک در رشته

( در تحقیقی دریافتند که از موانع مهم بر سر راه 1339) 276استارک و التاکا .است روبرو جدی

های  ی ارزش سنجی رشته های درسی، مفروضات برخی استادان و مدیران درباره های برنامه کوشش

 متقاضیان به ،ها  پژوهش  از آمدهدست  به نتایج که دارند (اعتقاد2222) 277لینچ تحصیلی مختلف است.

 بیشتری خاطر اطمینان با ،آنها  ارائه نحوه و خدمات از آگاهی با تا کند می کمک دانشگاه در نام ثبت

 از دانشگاه، به ورود از پیش دارند حقآنها  درحقیقت، .کنندانتخاب  را نظر مورد رشته و دانشگاه

 به آید می دست هب طریق این از که اطالعاتی همچنین .باشند داشته دقیقی اطالعاتآن  عملکرد

 بودجه تعیین برای خود، تصمیمات در تا کند می کمکآموزشی  های ناسازم بودجه تعیین مسووالن

گیرد که دانشگاه باید با  ( نتیجه می2222والر ) .(1333: 278هسلوپ)نمایند عمل تربینانه واقع و ترعقالئی

مساعی و کمک گرفتن از متخصصین بر  ها به صورت تشریک رین برنامهبازنگری و گلچین کردن بهت

های کارفرمایان که همیشه  ی دانش آموختگان بوده و جوابگوی خواسته اصولی تاکید کند که برازنده

 به دنبال دانش آموختگان کارا و آگاه بوده اند تا نیازهای آنان را مرتفع سازند.
 

 روش تحقیق

های  پژوهش جزء ،های کاربردی و از جهت روش انجام کار پژوهش اهیت جزءپژوهش حاضر از نظر م

باشد. جامعه پژوهش حاضر شامل فرهنگیان همکار مرد  می باشند که در طول پیمایشی می –توصیفی

به صورت در دسترس با اطالع رسانی حضوری شاغل درادارت تابعه سازمان 1939-1932سال تحصیلی 

لبرز بوده که اکنون مشغول به کار می باشند و به دلیل کم بودن تعداد پس از آموزش و پرورش استان ا

های  پرسشنامه صالحیت 94 تعداداز این  ونفر بوده  42مصاحبه کوتاه از طریق سرشماری کامل افرادکه 

الزم را داشته ومورد تحلیل قرار گرفته است. ابزار اصلی پژوهش برای گردآوری اطالعات، پرسشنامه 

باشد که بر اساس مطالعات مقدماتی و با استناد به رویکرد نظری تحقیق شامل دو بخش ق ساخته میمحق

و  های نمونه از جمله سنوات خدمت، است: بخش اول شامل مشخصات دموگرافیک مربوط به ویژگی

 های مورد انتظار سوال مربوط به مهارت 99و بخش دوم شامل  ؛میزان رضایت از مطالب آموخته شده

                                                 

276 Stark & Lataka 
277. Lynch 

278 .Heslop 
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باشد مدیران و برنامه ریزان آموزشی با برنامه درسی ارائه شده در دوره های کارشناسی ارشد آنها می

که توسط دانشجویان فرهنگی پاسخ داده شد و هر یک از موارد پرسشنامه بصورت یک مقیاس لیکرت 

سوال 27امل متن اصلی پرسشنامه ش باشد می .ای )از خیلی زیاد الی خیلی کم( طراحی گردیددرجه 4

سوال(،  4سوال(، نیازسنجی آموزشی) 7سوال(، طراحی آموزشی) 8باشد که پیش بینی آموزشی) می

 سوال( را می سنجد. 4سوال(، جمع آوری آمار و اطالعات) 4ارزشیابی آموزشی)

برنامه ریزان  مدیران، برای تعیین روایی محتوا در این پژوهش ازنظر دانشجویان،فرهنگیان، .1. 4. 9

ها تا چه میزان معرف محتوا و از صراحت الزم برخوردارند، موزشی و استادان در این باره که سوالآ

آلفای  سوالی مورد استفاده قرار گرفته است. 27استفاده شده و مورد تایید قرار گرفته که در نهایت 

کار گرفته شده از است لذا می توان نتیجه گرفت که پرسشنامه به  32/2آمده بیش از دست  بهکرانباخ 

 پایایی الزم برخوردار است. 
 

 :یافته ها  

 spssهای پژوهش از آمار توصیفی و استنباطی استفاده شده و از نرم افزار  برای تجزیه و تحلیل داده

در قالب شاخص های توصیفی) تعداد، درصد، توزیع فراوانی مقادیر مشاهده شده و مورد 18نسخه 

ای( جهت تحلیل استفاده  از آماره های استنباطی ) آزمون خی دو تک نمونه انتظار، میانگین(وهمچنین

 شده است. با توجه به این که سواالت پژوهش در رابطه با مهارت های مورد انتظار معلمان دانشجو با

لذا سواالت مطرح شده به دنبال برنامه درسی ارائه شده در دوره کارشناسی دانشگاه فرهنگیان می باشد.

ی برازش یک برنامه است.استفاده از آزمون خی دو تک متغیره به این دالیل می باشد که در آن از بررس

و همچنین مقایسه فراوانی های مشاهده شده با فراوانی های مورد انتظار،  متغیر ترتیبی برای تنظیم فرضیه 

ژوهش حاکی از آن  های پ یافته صورت گرفته است. ،به ویژه از طریق مقادیر و فراوانی های باقیمانده

درصد می باشند ابراز کرده اند که میزان  9/94نفر از پاسخ دهندگان که معادل   12است که تعداد

نفر در پاسخ های خود ابراز کرده اند که  13رضایتشان از شغل خود در حد خیلی زیاد می باشد، تعداد 

درصد می باشند دارای  3/4معادل  نفر از پاسخ دهندگان که 2میزان رضایت در حد زیاد وتعداد 

درصد می باشد رضایت از شغل خود را خیلی زیاد پاسخ  3/2نفر که معادل  1رضایت کم می باشند و  

اند که میزان رضایتشان از مطالب آموخته  درصد می باشند  ابراز کرده 8/8نفر که معادل  9تعداد  داده  و

درصد می باشند  4/23نفر که معادل  12، تعدادشده در طول تحصیل در حد خیلی زیاد می باشد

نفر که  16ند، تعداد  ا رضایت خود را از مطالب آموخته شده در طول تحصیل در حد زیاد اعالم کرده

درصد می باشند در پاسخ به این سوال میزان رضایت خود را از مطالب آموخته شده در  1/47معادل 
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درصد می باشند  دارای رضایت خیلی  7/14نفر که معادل  4طول تحصیل کم اعالم کرده اند و تعداد 

اند.میانگین مولفه های پژوهش نشان می دهد که میانگین مؤلفه پیش بینی آموزشی  برای هر  کم بوده

، میانگین مولفه نیاز سنجی برای هر 18/2،  میانگین مؤلفه طراحی آموزشی برای هر سوال  14/2سؤال 

، میانگین مولفه ارزشیابی برای هر سوال 26/2تجزیه و تحلیل برای هر سوال  ، میانگین مولفه43/2سوال 

می باشد.  همچنین انحراف معیار  27/2و میانگین مولفه جمع آوری اطالعات برای هر سوال  44/2

/. ، انحراف معیار 61های پژوهش نشان می دهد که انحراف معیار مولفه پیش بینی برای هر سوال  مولفه

/. ، انحراف معیار 72/. ، انحراف معیار مولفه نیازسنجی برای هر سوال71احی برای هر سوالمولفه طر

/. و انحراف 72/. ، انحراف معیار مولفه ارزشیابی برای هر سوال 77مولفه تجزیه و تحلیل برای هر سوال 

های  تحلیل /. می باشد در. اما در ادامه43معیار مولفه جمع اوری آمار و اطالعات برای هر سوال 

استنباطی ارائه می گردد. در این قسمت تحلیل آماری استنباطی در رابطه با سؤاالت به تفکیک گزارش 

می شود. به منظور مطالعه وضعیت پیش بینی آموزشی  در بین نمونه پژوهشی از آزمون خی دو تک 

وزشی  در برنامه درسی به نمونه ای استفاده شده است که میانگین مقدار مورد انتظار سطح پیش بینی آم

نظر پاسخ دهندگان حد پایین بوده و وضعیت طراحی آموزشی  در بین نمونه پژوهشی از آزمون خی دو 

تک نمونه ای استفاده شده است که میانگین مقدار مورد انتظار برنامه درسی آنها از نظر تناسب با 

وضعیت نیاز سنجی آموزشی  در بین  طراحی آموزشی در سطح کم و یا پایین بوده و در دیگر مولفه

نمونه پژوهشی از آزمون خی دو تک نمونه ای استفاده شده است که میانگین مقدار مورد انتظار برای 

نفر می باشدو با توجه به خی دو سطح معناداری درصد زیادی از پاسخ  9/11سطح کم، متوسط و زیاد 

که این به این معنا می باشد که اغلب فرهنگیان فارغ دهندگان ، پاسخ کم یا پایین را انتخاب کرده اند 

التحصیل شده از دانشگاه فرهنگیان تهران و  پردیس های البرز  اعالم کرده اند که برنامه درسی آنها از 

نظر تناسب با نیاز سنجی آموزشی  در سطح کم و یا پایین بوده و  وضعیت تحلیل آموزشی به عنوان 

ای استفاده شده است که میانگین مقدار  ه پژوهشی از آزمون خی دو تک نمونهدیگر مولفه  در بین نمون

نفر می باشد میانگین مقدار مشاهده شده برای سطح  9/11مورد انتظار برای سطح کم، متوسط و زیاد 

نفر می باشد و میانگین مقدار باقی مانده برای سطح  4و برای سطح زیاد  12، برای سطح متوسط 22کم 

نفر می باشد با توجه به سطح معنی داری  -9/7، و برای سطح  زیاد  -9/1برای سطح متوسط، 7/8کم

(4/.2P< آزمون خی دو تک نمونه ای می توان گفت، بین مقدار فراوانی مورد مشاهده شده  و )

یعنی این که با توجه به خی دو سطح معناداری درصد زیادی از  ؛فراوانی مورد انتظار تفاوت وجود دارد

آنها پاسخ کم یا پایین را انتخاب کرده اند که این به این معنا می باشد که اغلب شان  اعالم کرده اند که 
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برنامه درسی آنها از نظر تناسب با مهارت تحلیل آموزشی در سطح کم و یا پایین بوده و همچنین فارغ 

در سطح متوسط بوده و  التحصیالن فرهنگی وضعیت ارزشیابی آموزشی از نظر برنامه درسی و تناسب

در آخرین مولفه یعنی وضعیت جمع آوری آمار واطالعات آموزشی دربین نمونه پژوهشی از نظر 

های پژوهش نشان  تناسب در سطح کم و یا پایین بوده است.در دیگر سخن و به طور کلی میانگین مولفه

، نیاز سنجی 18/2ی آموزشی  ، طراح14/2می دهد که میانگین مؤلفه پیش بینی آموزشی برای هر سؤال 

 می باشد. 27/2و جمع آوری اطالعات  44/2، ارزشیابی 26/2، تجزیه و تحلیل 43/2
 

 بحث و نتیجه گیری 

از آنجا که دانشگاه فرهنگیان ماموریتی منحصر به فرد و یگانه ای در تربیت معلم و تامین منابع انسانی 

های دیگر کشور است.  ه همین دلیل متفاوت از دانشگاهمورد نیاز آموزش و پرورش را به عهده دارد وب

 و کیفی و کمی بعد از دانشجویی جمعیت شناخت است، کشور عالی آموزش مؤلفه ترین دانشجو مهم

در این راستا .است آموزشی مدیریت و ریزی برنامه امر در اولیه  ضرورت آموزشی، خیزهای و افت

 کار بازار های مهارت و نیازها و گوناگون های رشته درسی برنامه بین همخوانی و تناسب کردن فراهم

 جمعیت به توجه با. است اهمیت حائز اقتصادی و اجتماعی سیاسی، نظر از ویژه  به عدیده جهات از

 و مسائل ضرورت شناخت دانشجویی و کارکنانی نزدیک به صد هزار نفری این دانشگاه)فرهنگیان(

 آموزشی نظام روی پیش های چالش از رفت برون برای راهکار ائهار آن راو آموزشی نظام تنگناهای

 دانشگاه فرهنگیان ضروری به نظر می آید.

 درسی برنامه که نتیجه با نگاهی واقع بینانه از نتایج تحلیل داده های این تحقیق چنان بر می آید که این 

 قابل مختلفی ابعاد از نبوده که  آموزشی بینی پیش مهارت با اجرا شده برای دانشجویان فرهنگی متناسب

دانشجویان دانشگاه فرهنگیان مورد مطالعه  درسی برنامه در که گفت توان می احتمال به. است ارزیابی

 یا و ندارد وجود آورد بوجود و تقویت دانشجو در را  آموزشی بینی پیش مهارت بتواند که دروسی

 این فراگیری به ای عالقه دانشجویان آنکه یا و. شود می ارائه ضعیفی سطح در دارد وجود هم اگر

 ضرورت بخش این در نظر تجدید به نیاز بنابراین پس. کنند نمی احساس خود در دالیلی به بنا مهارت

 است کارکنان آموزشی وظایف مهم بسیار الزامات از یکی که آموزشی بینی پیش مهارت بتوان تا دارد

 دانشجویان های دغدغه که سازد روشن را مسئله این موضوع این تر عمیق بررسی شاید. شود تقویت

 برنامه در موجود محتوای و است جامعه و فرد نیازهای با بودن همگام و محتوا بودن روز به درباره بیشتر

میزان " پژوهش فرعی دوم در تحلیل سؤال کند نمی ارضاء را ایشان پژوهشی و علمی نیاز مذکور دوره

 تحلیل از حاصل نتایج بررسی" آموزشی برنامه تدوین و طراحی مهارت با درسی مهتناسب و ارتباط برنا
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 برنامه تدوین و طراحی مهارت با کمی سطح ارائه شده در درسی برنامه که معناست بدان ها داده

 می تاکید عملی های مهارت دانشگاه فرهنگیان بر درسی ی برنامه در چه اگر. دارد تناسب آموزشی

کلی بوده و درعمل در مدارس گوناگون با توجه به جوسازمانی متفاوت نتایج  ها ن مهارتاما ای شود،

 مدارس و مدیران انتظارات بین شکاف و فاصله نوعی رو، این از متفاوتی را در برداشته است.

 برنامه که نتیجه این سوم سؤال تحلیل در .دارد وجود مهارتشان سطح ی درباره آنان خود های برداشت

برای فرهنگیان در زمان تصدی مسولیت تدریس در  آموزشی نیازسنجی مهارت با متناسب سیدر

 بتواند که دروسی رشته این درسی برنامه در که گفت توان می احتمال کالس درس نبوده است، به

 در دارد وجود هم اگر یا و ندارد وجود آورد بوجود و تقویت دانشجو در را آموزشی نیازسنجی مهارت

 دانشگاههای فرهنگیان، توسعه مسیر بین هماهنگی به توجه بعالوه همچنین،. شود می ارائه ضعیفی سطح

 و جامعه انسانی واقعی نیروی نیازهای با تحصیلی های رشته و ها دوره محتوای ساختن متناسب لزوم به

 تناسب خصوص رد ها داده تحلیل از حاصل نتایج در دیگر بررسی. ورزند اهتمام نیز آن کردن روزآمد

 گلچین و بازنگری با باید ها دانشگاه که است آن از حاکی آموزشی بینی پیش مهارت با درسی برنامه

 کند تاکید اصولی بر متخصصین از گرفتن کمک و تشریک مساعی صورت به ها برنامه بهترین کردن

متخصصین تعلیم و  های خواسته جوابگوی و دانشگاه فرهنگیان بوده آموختگان دانش ی برازنده که

 بعالوه. سازند مرتفع را آنان نیازهای تا ،اند بوده آگاه و کارا آموختگان دانش دنبال به همیشه تربیت که

 با باید های دانشگاه فرهنگیان درس رشته در( سرفصل) مصوب درسی برنامه در شده ارائه اهداف

 واحدهای و گیرد قرار اصالح و نظر تجدید مورد ربط ذی مسئوالن و ریزان برنامه اساتید، همکاری

 در تحلیل این سوال که برنامه .شود گذاشته آموزش زمینه در جهانی تحوالت با هماهنگ و متناسب

دارد؟ از آنجا که مهارت ارزشیابی آموزشی  تناسب  آموزشی ارزشیابی مهارت با حد چه تا درسی

ی مواد تصمیم گیری  الزم برای قضاوت دربارهشامل فرایندهی از قبیل تعیین و فراهم آوردن داده های 

در نظام آموزشی به منظور بهبود فعالیت ها می باشداما سوال اساسی این است که آیا دانشجویان توانایی 

ارزیابی درون داد ها، برونداد و پیامدها نظام آموزشی را در طول دوران تحصیل به خوبی فرا گرفته اند 

 برنامه تناسب خصوص در ها داده دیگر تحلیل از حاصل نتایج بررسی یرند؟و قادرند آنها را به کار گ

 که اند کرده فارغ التحصیالن اعالم اغلب که است آن از حاکی آموزشی بینی پیش مهارت با درسی

 اکثر نتایج و بوده متوسط سطح در  مهارت های پیش بینی آموزشی با تناسب نظر از آنها درسی برنامه

 مربوط در آخرین تحلیل نتایج. هستند همخوان نوعی به نتیجه این با نیز خارجی و لیداخ های پژوهش

 گردآوری)اطالعات و آمار آوری جمع مهارت با درسی به دنبال بررسی تناسب برنامه ششم سؤال به
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آموزشی بوده که نتایج بیانگر "(اطالعاتی بانک  یک اطالعات،تدوین سازماندهی مناسب، اطالعات

در ادامه به ارائه چند پیشنهاد کاربردی جهت بهبود امور پرداخته  .ضعیف بوده است سطح در وضعیت 

 شده است:

 سازگاری لزوم و کار بازار نیازهای برای دانشجویان دانشگاه فرهنگیان به درسی در طراحی برنامه-1

 فناوری کشور توجه ویژه گردد. تحوالت و جامعه اجتماعی و اقتصادی شرایط با آن

و این مهم با  تجدید نظر گردد( سرفصل دروس ) مصوب درسی برنامه در شده ارائه اهداف -2

 جهانی تحوالت با آهنگ  متناسب شده و و واحدهای ذیربط مسئوالن و ریزان برنامه همکاری اساتید،

 .هم سو گردد آموزش زمینه در
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 بررسی جایگاه فاوا )فناوری اطالعات و ارتباطات( در کیفیت عملکرد

 آموزش عالینظام 

 
 4381کد مقاله: 

 محمدرضا گنج خانلو
 دانشجوی کارشناسی رشتة علوم تربیتی دانشگاه فرهنگیان، پردیس شهید بهشتی زنجان

Giti11d@yahoo.com 

 

 چکیده

گمان متفاوت ترین دوران زمانی را در گسترۀ تاریخ  هستیم، بیآنها هایی که در حال سپری کردن  سال

یکبارۀ تکنولوژی در رفتار سرتاسر عناصر تشکیل دهندۀ جوامع، مجموعۀ سواد  پدید آورده اند. حضور

از سویی دیگر  دیگری را به محفوظات انسان افزوده است که فقدان آن، ناتوانی افراد را دربردارد.

گیری از  رسالت حساس دانشگاه منوط به ایفای نقشی اساسی در تربیت شایستۀ نسل ها، بهره

ها در این فضای تربیتی را سبب شده است. لذا سعی محقق بر آن است تا بهترین کارآمدترین روش 

های نظام آموزش عالی در جهت بهره مندی از مزایای تکنولوژی جدید را در شرایط خاص فعلی  گزینه

تبیین نماید. بنابراین در این مقاله ابتدا به گسترش چشم گیر فناوری اطالعات و ارتباطات )فاوا( در 

ای امروزی اشاره کرده ایم، سپس با بازگویی جایگاه تعیین کنندۀ دانشگاه در جامعه، به ذکر دالیل دنی

مندی از فاوا در آموزش  گیری این مراکز از فناوری نوین پرداخته ایم. در ادامه، پیامدهای بهره لزوم بهره

ان مورد بحث گرفته است. عالی عنوان شده و در انتهای نوشتار نیز استفاده از فاوا در آموزش ایر

های پژوهش نشان داده است که امروزه استفاده از فاوا در ابعاد مختلف نظام آموزش عالی نه تنها به  یافته

رود. این  عنوان عنصری کمک کننده در این حوزه محسوب می شود، بلکه امری ضروری به شمار می

کتابخانه ای و آرشیوی بوده و مطالب  ،آن روایی است، روش تألیف-مقاله از نوع مقاالت توصیفی

 مورد نیاز نیز با ابزار فیش و از طریق یادداشت برداری جمع آوری شده است.
 

فاوا )فناوری اطالعات و ارتباطات(، نظام آموزش عالی، دانشگاه، آموزش های کلیدی:  واژه

 الکترونیکی، یادگیری 
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چکيده مقاالت پذيرفته شده 

 جهت ارائه پوستر
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 ارزشیابی کیفی)با تاکید برشیوه های اعتبار بخشی به آن(

 
 4246کد مقاله: 

 محمد حقانی

 

 چکیده

گیرد که با سیاست،  ها در سطح ملی انجام می ای تصمیم دنیای کنونی دنیای تصمیم گیری است. پاره

ایط و معیارهای برای بودجه، قراردادها، انرژی و مانند آن سرو کار دارد. ارزشیابی مستلزم بکار بردن شر

سنجش دقت، تأثیر، صرفه و قابل قبول بودن اجزاء و ویژگی هایی معین است. ارزشیابی آخرین مرحله 

 شود. شود که با اجرای آن سایر فعالیت های او تکمیل می از فعالیت های آموزشی معلم محسوب می

مهارت در استفاده از  -و کار دارندبنا به تعریف، ارزشیابی کیفی ) آزمون های عملکردی( با مهارت سر

فرایندها و شیوه های اجرایی و نیز مهارت در تولید فراورده ها. از انواع ارزشیابی کیفی )آزمون های 

عملکردی( انواع آزمون های عملکردی می توان آزمون کتبی عملکردی، آزمون شناسایی، انجام 

 ر را نام برد. ی کاعملکرد در موقعیت های شبیه سازی شده و نمونه

های اعتبار بخشی به ارزشیابی کیفی در آموزش می توان: ارزشیابی از عملکرد، روش آزمایش،  از شیوه

های تحقیقی و انتقادی،  های گروهی یا انفرادی، مشاهده طبیعی، پورت فولیو، نوشتن مقاله پروژه

گاه شماری فراگیران، ارزیابی  های های فراگیران، گزارش نوارهای صوتی، نوارهای ویدیوئی، یادداشت

کوشش مدار، ارزشیابی گام به گام، فهرست وارسی، روش مقیاس درجه بندی و روش واقعه نگاری را 

 مزایای ارزشیابی کیفی عبارتنداز:ارزیابی رفتار در وضعیت طبیعی، درک عمیق، انعطاف پذیری.نام برد.
 

های ارزشیابی  شیابی کیفی،اهداف وویژگیارزشیابی کیفی، ضرورت واهمیت ارز های کلیدی: واژه

 شیوه های اعتبار بخشی به آن انواع ارزشیابی کیفی ومزایای آن، اصول ارزشیابی کیفی، کیفی،
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بررسی ارتباط آمادگی برای اجرای مدیریت کیفیت فراگیر در 

 دانشگاه فرهنگیان با ویژگی های فردی مدیران 
 

 

 4234کد مقاله: 

 فهیمه یاری
 

 چکیده

مروزه مدیریت کیفیت فراگیر به یکی از استراتژی های مهم بدل شده که به کمک آن می توان در ا

در این  ساختار سازمانی سازمان های آموزشی تغییرات الزم را به منظور حفظ تداوم و بقا ایجاد کرد،

ی کنند. هدف از میان مدیران مهمترین نقش را در پیاده سازی و استقرار این نظام در سازمان را ایفا م

همبستگی حاضر کمک به استقرار نظام مدیریت کیفیت در دانشگاه فرهنگیان از  -توصیفی پژوهش

طریق تعیین رابطه آمادگی برای اجرای مدیریت کیفیت فراگیر با ویژگی های فردی مدیران دانشگاه 

 SPSSمع آوری و با نرم افزار است. داده ها با استفاده از پرسشنامه روا و پایا ماخوذ از ادبیات تحقیق ج

نتایج نشان دهنده ی آن است که در میان  تک نمونه ای و کای دو  تحلیل گردید. Tو روشهای آماری 

در لی تاثیر گذارترین متغیر می باشد، بنابراین ویژگی های فردی مورد مطالعه مدیران گروه تحصی

ای مدیریت کیفیت فراگیر باالتر از حد متوسط انتصاب مدیران باید مدنظر قرار گیرد. آمادگی برای اجر

 در کردار و گفتار با متغیر گروه تحصیلی مدیران، TQMبوده و این متغیر و متغیرهای بکارگیری فلسفه 

متغیرهای تالشهای هماهنگ و منسجم تیم مدیریت و مشارکت در تالشهای ارتقاء با متغیرهای مدرک 

با متغیرهای مدرک و گروه  TQMفلسفهقت برای نشر صرف و و گروه تحصیلی و تجربه خدمتی،

مدرک و گروه تحصیلی و باالخره  تجربه خدمتی، تحصیلی،اعطای تقدیر و پاداش با متغیرهای سن،

  تخصیص منابع با متغیر تجربه خدمتی رابطه معنی دار آماری دارد.
 

 فرهنگیان،مدیران(،ویژگی های فردی،دانشگاه TQMمدیریت کیفیت فراگیر) های کلیدی: واژه
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 زهیانگ  زانیم بری آموزش نظام ساختار ریتاث

 ان یدانشجوی علم شرفتیپ 
 

 

 4222کد مقاله: 

 بادرستان محدثه

 

 : دهیچک 

 به شیگرا ،یصنعتی ها شرفتیپ وی آور فن توسعهی، بشر تجارب و علوم گسترش لیدل به امروزه

 را جامعه هر رشد مهمی شاخصها ازی کی کهی حد به ؛است شدهی جهان و ریفراگی، آموزشی سازمانها

ی تیاهم نیچن به  نظر. است گرفته عهده به را آن 273یآموزش نظام که دانند یمی فیوظا دامنه وسعت

 در تای صنعت و ناتوان و مند قدرت، بزرگ و کوچک ازی جهانی ها دولت همه ،یکنون عصر در که

 داشتنی امر نیچن والزمه دانند یمی اساس فیوظا شمار در رای آموزش نظام به پرداختن، توسعه حال

 است عبارت مقاله  نیا  یاصل هدف لذا . است جامعه دری آموزش وسالم مناسب 282ساختار

 روش از استفاده با که است انیدانشجوی علم شرفتیپ زهیانگ بری آموزش نظام ساختار ریتاث شناخت :از

 مؤثری رهایمتغ عنوان بهی کیزیف وی انسانی، اطالعات عوامل هب و است؛ شده انجامی ا وکتابخانهی فیتوص

 در شده انجام قاتیتحق لیوتحل ازمطالعه مدهآدست  به جینتا. است شده پرداخته انیدانشجو 281زهیانگ بر

با توجه به نتایج  کسب  که است انیدانشجو زهیانگ زانیم بر ریتاث دهنده نشان شده ادی عامل سه با ارتباط

فیزیکی  امکانات آرایی باز مجرب، و خلّاق انسانی نیروی یری بکار زمینه در رائه پیشنهاداتیشده به ا

 ی علمی انگیزه با افرادی تربیت در را آمورشی نظام قابلیت اطالعاتی منابع ساختار در نظر تجدید و

 بخشید. ارتقا توان می باال،
 

 یکیزیف عوامل ی،انسان عوامل ،یاتاطالع عوامل ی،آموزش ساختار زه،یانگ های کلیدی: واژه
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282 Structure 

281 Motivation 
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ای، مفهومی،  و بررسی دانش رویه علوم تربیتیدانشجو معلمان 

 توانایی حل مسأله و طرح مسأله آنان در زمینه کسر

 
 4222کد مقاله: 

 2، سید حسن علم الهدایی3*ربابه عابدی

 دانشجوی دکتری آموزش ریاضی، مدرس دانشگاه فرهنگیان-3

 زش ریاضی، عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهداستاد تمام آمو -2
abedimath1991@gmail.com

*
 

 

 چکیده

ای، مفهومی، توانایی حل مسأله و طرح مسأله دانشجو  بررسی دانش رویه ،هدف از انجام این مطالعه

دانشجو معلم، ترم چهار رشته  62معلمان رشته آموزش ابتدایی در زمینه کسر است. به این منظور 

ش ابتدایی به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند و مورد بررسی قرارگرفتند. برای آموز

سنجش عملکرد دانشجو معلمان در زمینه کسر، آزمونی شامل چهار سؤال توسط محققین طراحی و 

 ای )حل سؤاالت الگوریتمی( آمده از این پژوهش نشان داد که عملکرد رویهدست  بهاجرا شد. نتایج 

شجویان در زمینه کسر در سطح باالیی قرار دارد در حالیکه درک مفهومی آنان نسبت به مفاهیم دان

مربوط به کسر )جمع، تفریق، ضرب و تقسیم( در سطح پایینی قرار داشت. توانایی حل مسأله دانشجو 

مفهوم نسبت به  آنان نان نشان دهنده پایین بودن درکآمعلمان در زمینه کسر و همچنین طرح مسأله 

ترین عملکرد دانشجو معلمان در طرح مسأله مربوط به کسر مشاهده شد. به منظور  کسر بود و پایین

ای و عملکرد حل مسأله دانشجویان در مبحث کسر از ضریب  بررسی رابطه بین دانش مفهومی، رویه

عملکرد حل  همبستگی اسپرمن استفاده شد. نتایج نشان داد که رابطه معناداری بین دانش مفهومی و

که رابطه معناداری بین دانش مفهومی،  (.در حالی44/2مسأله دانشجویان وجود دارد )ضریب همبستگی=

 دانش رویه ای و طرح مسأله دانشجویان مشاهده نشد.
 

 دانشجو معلمان، دانش رویه ای، دانش مفهومی، حل مسأله، طرح مسأله، کسر های کلیدی: واژه
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 مه درسی آموزش عالی کشورارتقاء سطح اثر بخشی برنا
 

 

 4222کد مقاله: 

 233ولی احمد کرمانج، 232فواد فاتحی

 محمد مهدی رضائی، 234ردیشین اله وگه
 

 چکیده

 است قادر که می شود شمار به جهانی نظام در توسعه یافتگی های شناسه از یکی اثربخشی، امروزه

 و پایدار و توسعه برای خور در بستری سازمان، مستعد و بالقوه و امکانات ها پتانسیل کارگیری به با

و بسیاری از نهادها و سازمانهای فرهنگی و اجتماعی با اهداف و رسالت وِیژه و . آورد پدید جانبه همه

خاصی درجهت تعلیم و تربیت افراد جامعه در سطوح مختلف مشغول فعالیت و تالش اند تا رسالت 

انند. یکی از این سازمانها که در سطح علمی و حرفه ای و تربیتی خود را به نحو شایسته ای به انجام رس

 باالترین عالی هستند. آموزش ها دانشگاهمراکز آموزش عالی و  ،به شکل تخصصی تری عمل می نماید

 در است. کشور هر در آموزش هرم رأس دیگر، عبارت یا به رسمی آموزش مرحله نظام آخرین و

 به و  می گیرد متوسطه صورت مقطع تحصیالت اتمام از پس که ه هایی دور در ما، تحصیل کشور

 اطالق «عالی آموزش» ،می شود منجر دکتری و کارشناسی ارشد کارشناسی، کاردانی، مدارج کسب

 جامعه، نیاز مورد انسانی متخصص نیروی تربیت کشور، در عالی آموزش نقش و اهداف می شود،

 انتقال و کشور ی توسعه برای مساعد زمینه ی مودنن و فراهم تحقیق گسترش دانش، و ارتقای ترویج

است)زارع،  جوان جامعه نسل به جامعه فرهنگ و ارتقای حفظ کلی و به طور شها و هنجارها ارز

 آنها مدیران سازمانها، کارایی افزایش و توسعه و پیشرفت اصلی مهره به اینکه توجه (. با1932

 درجه و داده افزایش را مدیران اثربخشی که کرد ادهپی در سیستم را ساختاری باید لذا باشد می

 .دهد افزایش را سازمانی اهداف به رسیدن
 

 آموزش عالی. -اثر بخشی برنامه درسیهای کلیدی: واژه

                                                 
 fatehifoad62@yahoo.com دانشجوی دکتری رشته فلسفه تعلیم و تربیت  282

 vali.ahmadkermaj@gmail.comدانشجوی دکتری رشته برنامه ریزی درسی 289

 allahvaisi_g64@yahoo.com دانشجوی دکتری رشته فلسفه تعلیم و تربیت 284
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 رسالت برنامه درسی در تحقق اهداف نظام آموزش عالی
 

 4225کد مقاله: 

 285فواد فاتحی

 286ولی احمد کرمانج

 287یردشین اله وگه

 چکیده

امه درسی درآموزش عالی، ابزار علمی و اجتماعی نیرومندی است کـه متضـمن ترسـیم چگـونگی و     برن

حدود انتقال دانش و مهارتها، یک تجربه وسیع علمی بـرای دانشـجویان محسـوب مـی شـود )سـرمد و       

(. درحوزه آموزش عالی بحث برنامـه درسـی بـه عنـوان یـک حـوزه مطالعـاتی، شـرایط         1977وزیری، 

آموزش عمومی دارد. برای وارد شدن به بحث برنامه درسـی در آمـوزش عـالی، آگـاهی از     متفاوتی با 

آموزش عالی به عنوان یک حوزه مطالعاتی ضرورتی انکـار ناپـذیر اسـت. برنامـه ریـزی درسـی، طـرح        

هـای   یاددهی است. این طرح برای کارآمدی بیشتر، باید دور از تئـوری زدگـی   -پیشبرد جریان یادگیری

دنبال عملگرایی باشد. به همین دلیل یک بازنگری کلـی در ایـن حـوزه ضـروری بـه نظـر مـی         ذهنی، به

رسد. یکی از دوره های مهمی که برنامه درسی درآن نقش تعیین کننده ای دارد، دوره تحصیالت عالی 

و دانشگاهی است. در خصوص برنامه ریزی درسی در آموزش عـالی توجـه بـه کارکردهـای آمـوزش      

یابی به هدف اصلی آن )توسعه فرهنگی و اجتماعی(، سالمت سیستمی )در سـه سـطح فنـی،    عالی و دست

اجرایی و نهادی(، توجه به کارآیی و اثربخشی و تناسب راهبردی، ضروری است. بنابراین، در این مقالـه  

پس از بیـان ادبیـات، تاریخچـه آمـوزش عـالی، اهـداف و کارکردهـای آن و ضـرورت برنامـه درسـی           

عالی، به بررسی سیستم و انواع آن اشاره  می شود، سـپس بـا توجـه بـه اهمیـت موضـوع بـه        درآموزش 

توصیف ابعاد سالمت سیستمی و تناسب راهبردی و ارتباط آن با برنامه درسی پرداخته، وضـع موجـود و   

 مطلوب مقایسه و راهکارهای مناسب ارائه خواهد شد.

 سالمت سیستمی -یآموزش عال -برنامه ریزی درسی های کلیدی: واژه

                                                 
 fatehifoad62@yahoo.com انشجوی دکتری رشته فلسفه تعلیم و تربیتد  284

 vali.ahmadkermaj@gmail.comدانشجوی دکتری رشته برنامه ریزی درسی 286
 allahvaisi_g64@yahoo.com دانشجوی دکتری رشته فلسفه تعلیم و تربیت 287
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 «کاربرد هوش هشت گانه گاردنر در آموزش»
 
 4252کد مقاله: 

 حمیده نجم الدینی-
 بندرعباس,پردیس فاطمه الزهرا,دانشگاه فرهنگیان,دانشجوی کارشناسی علوم تربیتی

 

 

 :چکیده

برپیشرفت  مبتنی بر هوش چندگانه گاردنر ،هدف از تحقیق حاضر بررسی اثر بخشی راهبرد تدریس

تحصیلی و نگرش به یادگیری در دانش آموزان پیش دبستانی و دبستان است.معلمان به خوبی از این 

حقیقت آگاه هستند که کالس پر از دانش آموزانی است که با هم متفاوت هستند و هیچ یک مثل 

گاردنر معتقد است که این خیلی مهم است که معلمان تفاوت های فردی بین دانش  دیگری نیست.

زان را جدی بگیرند.آگاهی از تئوری هوش های چندگانه معلمان را برمی انگیزد تا روش های آمو

در کالس های سنتی با دانش آموزان به صورت  متفاوتی برای کمک به همه ی دانش آموزانشان بیابند.

انتظار یک گروه مشابه برخورد میشود و تمرینات مشابهی به همه ی دانش آموزان داده میشود و معلمان 

اما در کالس درس مبتنی بر هوش  دارند دانش آموزان در زمان یکسان جواب های مشابهی پیدا کنند.

در مقاله با بررسی  چندگانه این گونه نیست و از هرکس با توجه به استعدادی که دارد انتظاراتی دارند.

کارهایی برای  ادها و راهیک یک هوش های چندگانه و فعالیت هایی که مربوط به هرکدام میشود پیشنه

و دبستان در نظرگرفته شده است که معلمان می توانند با استفاده از آنها کالس  یمعلمان پیش دبستان

درس خود را بر پایه هوش های چندگانه اداره کنند و عالقه دانش آموزان خود را به حضور در کالس 

 ،انش آموزانی که از طریق راهبرد تدریسنتایج تحقیقات نشان داده است که د و درس افزایش دهند.

 پیشرفت تحصیلی باالیی داشته اند. ،آموزش دیده اند ،مبتنی برهوش چندگانه
 

 دانش آموز ،توانایی ،معلم ،فعالیت ،هوش چندگانه های کلیدی: واژه
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 جایگاه پرورش ابعاد پژوهشگری در برنامه درسی قصد شده تربیت معلم ایران

 ست برنامه درسی دانشگاه فرهنگیان()واکاوی اسناد فراد
 

 4258کد مقاله: 
 عبدالمجید دهقان

 دانشجوی کارشناسی ارشد رشته تحقیقات آموزشی
Dehghan_majid1333@yahoo.com 

 بهروز مهرام )نویسنده مسئول(
 دانشیار گروه علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد  

bmahram@um.ac.ir 
 مرتضی کرمی

 ار گروه علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد استادی
m.karami@um.ac.ir 

 چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی میزان توجه اسناد فرادست برنامه درسی دانشگاه فرهنگیان به پرورش 

ابعاد پژوهشگری معلمان انجام شده است. روش پژوهش حاضر از نوع تحلیل محتوا و با رویکرد کمی 

سناد فرادست دانشگاه فرهنگیان شامل اساسنامه دانشگاه فرهنگیان، سند تحول آموزش و پرورش، بود. ا

سند ملی برنامه درسی، نقشه جامع عالی کشور و سند چشم انداز بیست ساله کشور، قلمرو اسناد مورد 

صر برنامه بررسی در این پژوهش بود. کدگذاری به شیوه قیاسی و بر اساس چهار مقوله برگرفته از عنا

واحد زمینه، ماده قانونی و واحد ثبت، مضمون  درسی تایلر )هدف، محتوا، روش و ارزشیابی( انجام شد.

بود. نتایج نشان دادند که در اسناد مزبور به میزان قابل توجهی به امر آموزش و پژوهندگی معلمان توجه 

اسنامه دانشگاه فرهنگیان، میزان شده است. این در حالی بود که در سند تحول آموزش و پرورش و اس

توجه نسبت به اسناد دیگر بیشتر بود. با توجه به اهمیت و توجه پژوهشگری معلمان در اسناد فرادست، 

ضرورت توجه به پرورش روحیه پژوهشگری و مهارت های آن باید در برنامه درسی اجرا شده دانشگاه 

 فرهنگیان بیش از پیش مورد تاکید قرار گیرد.
 

 .معلم پژوهشگر ،یآموزش پژوهشگر ان،یفرادست، دانشگاه فرهنگ اسناد های کلیدی: هواژ
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پژوهشی و انگیزش  -های محیط آموزشیبررسی رابطه بین مولفه

 پژوهشی در دانشجویان تحصیالت تکمیلی دانشگاه فردوسی مشهد

 
 4253کد مقاله: 

 یونس طاطاری
 دانشجوی کارشناسی ارشد رشته تحقیقات آموزشی

Tatari.younes@yahoo.com 

 بهروز مهرام
 دانشیار گروه علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد

 bmahram@um.ac.ir:نویسنده مسئول
 حسین کارشکی

 دانشیار گروه علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد
kareshki@um.ac.ir 

 چکیده

پژوهشی و انگیزش پژوهشی در _ی محیط آموزشیهاهدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین مولفه

باشد. روش پژوهش، توصیفی از نوع  دانشجویان تحصیالت تکمیلی در دانشگاه فردوسی مشهد می

پژوهشی و پرسشنامه _برای نیل به هدف پژوهش از پرسشنامه محیط آموزشی است.همبستگی بوده

صورت  به که شجویان تحصیالت تکمیلینفر از دان 912که بر روی  انگیزش پژوهشی استفاده گردید

ها با استفاده از همبستگی پیرسون، رگرسیون ساده  شده بودند، اجرا گردید. تحلیل داده تصادفی انتخاب

های تحقیق مشخص گردید  . پس از بررسی و آزمون فرضیهتی مستقل انجام شد و چندگانه و آزمون

معنادار است  2,4و انگیزش پژوهشی در سطح  پژوهشی_های محیط آموزشیهمبستگی بین نمره مولفه

پژوهشی و انگیزش پژوهشی رابطه مستقیم و معناداری _های محیط آموزشییعنی بین هر یک از مولفه

همچنین برای مقایسه میانگین نمره انگیزش پژوهشی در دانشجویان نتایج آزمون تی نشان  وجود دارد.

های علوم انسانی و غیر علوم  و همچنین بین دو گروه رشته داد که بین دانشجویان دو گروه دختر و پسر

انسانی تفاوت معنادار وجود دارد که این نتایج، با نتایج به دست آمده در مطالعه ماری هانراهان 

 جهت بوده است. ( همسو و هم1338)

 کمیلی.پژوهشی، انگیزش پژوهشی، دانشجویان تحصیالت ت -های محیط آموزشیمولفه های کلیدی: واژه
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 288در اعتبارسنجی آموزش عالی نگاهی به تجارب ملی
 

 4264کد مقاله: 
 زادهمحمد مجتبی

 دانشجوی دکتری مدیریت آموزش عالی، دانشگاه عالمه طباطبائی
m.mojtabazadeh@yahoo.com 

 

 پوردکتر عباس عباس 
 دانشیار دانشگاه عالمه طباطبائی

abbaspour@atu.ac.ir 
 

 دکتر حسن ملکی
 اد دانشگاه عالمه طباطبائیاست

maleki@atu.ac.ir 
 

 خواهدکتر مقصود فراست
 ریزی آموزش عالیدانشیار مؤسسه پژوهش و برنامه

farasatkhah@facultymembers.irphe.ir 
 چکیده

نظام "گیری از های اصلی و بنیادین در جهت توسعه و ارتقاء کیفیت نظام آموزش عالی کشور، بهرهیکی از برنامه

های زیرا اعتبارسنجی به عنوان یک ابزارکنترل که رشد دایمی کیفیت و پایداری آموزش ؛است "عتبار سنجی ا

روض است که آموزش عالی باید ارتباط کند، مطرح است. در نظام اعتبارسنجی مفدانشگاهی را تضمین می

دیت منابع، ضرورت شناسائی تنگاتنگی با نیازهای بازارکار و اشتغال نیروی کار کشور داشته باشد. محدو

به منظور استفاده بهینه از امکانات و نیز  ،های نوین، اثربخشی و جایگزینی آن در سیستم آموزشی جاری روش

ها اطمینان حاصل کنیم. کند از کیفیت باالی آموزش و خدمات دانشگاهجلوگیری از اتالف منابع ایجاب می

که برای نیل به استانداردهای کیفیت الزم است به طور مستمر و دقیق  نظام اعتبار سنجی بر این فرض استوار است

از این رو با توجه به پیشینه  .ها و مؤسسات آموزش عالی پرداختبه ارزیابی، سنجش، بازبینی و بررسی برنامه

سازی انتظارات جامعه و تغییرات اعتبارسنجی در دنیا و تجارب کشورهای مختلف در راستای هماهنگ

لوژیکی و استانداردسازی واحدهای آموزشی، اعتبارسنجی آموزش عالی امری ضروری است. شناسایی تکنو

کند. بر مبنای این رویکرد در این مقاله به یین و شناخت الگوهای نظری کمک میتجارب ملی اعتبارسنجی به تب

 بررسی تجارب ملی نظام اعتبارسنجی در آموزش عالی خواهیم پرداخت.

 .ارزیابی، تضمین کیفیت ،دانشگاه، اعتبارسنجی، آموزش عالی :یدیکل هایهواژ

                                                 
 است. "نجی برای نظام آموزش عالی ایران و اعتباریابی آنطراحی الگوی اعتبارس". این مقاله برگرفته از رساله دکتری با عنوان 288
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 383در اعتبارسنجی آموزش عالی مروری بر تجارب بین المللی
 

 4262کد مقاله: 
 زادهمحمد مجتبی

 دانشجوی دکتری مدیریت آموزش عالی، دانشگاه عالمه طباطبائی
m.mojtabazadeh@yahoo.com 

 

 پوردکتر عباس عباس 
 انشگاه عالمه طباطبائیدانشیار د

abbaspour@atu.ac.ir 
 

 دکتر حسن ملکی
 استاد دانشگاه عالمه طباطبائی

maleki@atu.ac.ir 
 

 خواهدکتر مقصود فراست
 ریزی آموزش عالیدانشیار مؤسسه پژوهش و برنامه

farasatkhah@facultymembers.irphe.ir 
 چکیده

با  شرویپ یرو، کشورها نیدارد. از ا یمعارف بشر دانش و دیبازتول یبرا ینقش کانون ،یآموزش عال

را وجهه  یدانشگاه تیفیک غیره،و  یفرهنگ ،یاقتصاد ،یدر تحوالت اجتماع یاز نقش آموزش عال یآگاه

همواره مورد  ت،یفیک نیتضم یمهم برا یبه عنوان ابزار یاعتبارسنج ان،یم ناند. در ایهمت خود قرار داده

بوده است. نظام اعتبار سنجی بر این فرض استوار است که برای  ن آموزش عالیپژوهااقبال گسترده دانش

ها و نیل به استانداردهای کیفیت الزم است به طور مستمر و دقیق به ارزیابی، سنجش، بازبینی و بررسی برنامه

ت نظام های اصلی و بنیادین در جهت توسعه و ارتقاء کیفییکی از برنامهمؤسسات آموزش عالی پرداخت. 

از این رو با توجه به است.  "های اعتبار سنجی جهان نظام"گیری از تجارب درخشان آموزش عالی، بهره

سازی انتظارات جامعه و پیشینه اعتبارسنجی در دنیا و تجارب کشورهای مختلف در راستای هماهنگ

الی امری ضروری است. تغییرات تکنولوژیکی و استانداردسازی واحدهای آموزشی، اعتبارسنجی آموزش ع

کند. بر مبنای این رویکرد یین و شناخت الگوهای نظری کمک میشناسایی تجارب ملی اعتبارسنجی به تب

در این مقاله به بررسی تحلیلی ابعاد تئوریک نظام اعتبارسنجی در آموزش عالی با تأکید بر تجارب 

 .المللی خواهیم پرداخت بین

 .ارزیابی، تضمین کیفیت ،ارسنجی، آموزش عالیدانشگاه، اعتب :کلیدی هایهواژ

                                                 
 است. "طراحی الگوی اعتبارسنجی برای نظام آموزش عالی ایران و اعتباریابی آن". این مقاله برگرفته از رساله دکتری با عنوان 283
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گیری از مدلِ های نظام آموزش عالی با بهرهبهبود کیفیت مؤلفه

 یادگیری( -دانش )با تأکید بر فرآیند یاددهیمدیریتِ

 شرق کشور(ی جنوبهای دانشگاه فرهنگیان حوزه )مطالعه موردی:پردیس
 

 4262کد مقاله: 

 290مهسا حسینی

 293هبنانیاحمد جدیدی کو

 چکیده

نام به عنوان یک رده صفی در ساختار آموزش عالی کشور از سرمایه انسانی عظیمی به ها دانشگاه

دانشجو برخوردارند؛ تاثیرات و چالش های تحویل برنامه آموزشی و ظهور سریع دانش منتج از اصالح 

یادگیری هنگام  -های فرآیند یاددهیبرنامه آموزشی، باعث شده است ضرورت توسعه شایستگی

دنبال ارتقای به ها دانشگاهشود. در برخورد با این مساله، بکارگیری برنامه آموزشی جدید دوچندان 

کیفیت یادگیری مداری برای مدیریت و پردازش اطالعات و دانش جدید هستند. چرا که دانش، یک 

این مقاله به بررسی رتبط است. منبع عمومی از شرایط انسانی است و بطور نزدیکی با فرایند یادگیری م

 و یادگیری و یادگیری سازمانی -فرآیند یاددهی بهبود عملکردِدانش در تیرینقش مداین رابطه و 

پردازد. تحقیق حاضر از نظر نحوه گردآوری می ی دولتیها دانشگاه و توانمندی تیظرف یارتقا نهایتاً

بررسی مقطعی صورت پذیرفته است. جامعه  ها یک تحقیق توصیفی است که با روش پیمایشی وداده

باشد. با استفاده از روش شرق میهای دانشگاهی فرهنگیان حوزه جنوبآماری این تحقیق، پردیس

دانشجویان و ده نفر از روءسای  نفر از 264ها از یک نمونه آماری برابر با آوری داده، جمعپرسشنامه

توسط  )مفاهیم مشاهده نشده(و تبیین متغیرهای پنهاننظور توضیح مبه .دانشگاه انجام گردید 12دانشگاه در

و دستیابی به ساختار  پیوند متغیرها با یکدیگر گیچگون( و همچنین نشان دادن متغیرهای آشکار )سواالت

استفاده شد. نتایج حاصل  (SEM)از الگوی معادالت ساختاری  ،علت و معلولی متغیرها و روابط بین آنها

های پژوهش نشان داد که دسترسی، کاربرد و به اشتراک گذاری دانش، به عنوان تحلیل داده از تجزیه و

 یادگیری و ارتقای کیفیت یادگیری سازمانی است. -عوامل مؤثر در بهبود فرآیند یاددهی 

 یادگیری،یادگیری سازمانی، سازمان یادگیرنده -دانش،مدیریت دانش، فرآیند یاددهیواژه های کلیدی: 

                                                 
  hosseinimahsa312@yahoo.com .کرمان دانشجوی مقطع کارشناسی رشته علوم تربیتی، دانشگاه فرهنگیان ، پردیس شهید باهنر واحد - 232

 A.jadede@ihu.ac.irدانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت، دانشگاه جامع امام حسین)ع( .تهران.  - 231
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 292ر تحول و تطور اعتبارسنجی در آموزش عالی جهانسی
 

 4265کد مقاله: 

 زادهمحمد مجتبی
 دانشجوی دکتری مدیریت آموزش عالی، دانشگاه عالمه طباطبائی

m.mojtabazadeh@yahoo.com 
 

 پوردکتر عباس عباس 
 دانشیار دانشگاه عالمه طباطبائی

abbaspour@atu.ac.ir 
 

 دکتر حسن ملکی
 اه عالمه طباطبائیاستاد دانشگ

maleki@atu.ac.ir 
 

 خواهدکتر مقصود فراست

 ریزی آموزش عالیدانشیار مؤسسه پژوهش و برنامه

farasatkhah@facultymembers.irphe.ir 
 چکیده

هـای آمـوزش   نظـام همواره مورد اقبال گسـترده   ت،یفیک نیتضم یمهم برا یبه عنوان ابزار یاعتبارسنج

سـنجی  اسـت. اعتبار ها و مؤسسات آموزش عالی دانشگاه یبقا سنجی، رمزتباراع. بوده است عالی جهان

 .ها و مؤسسات آموزش عالی کوشیده اسـت دانشگاهدر خط سیر تاریخی خود در جهت تضمین کیفیت 

اعتبارسـنجی،  مـداوم   شـود. فراینـد  با مروری بر ادبیات، اهمیت تـاریخی اعتبارسـنجی بیشـتر نمایـان مـی     

هایی برای انجام بهتر اعتبارسنجی باشند. آموزش عالی را بر آن داشته به دنبال روشسسات ؤاز م یاریبس

ها، به اهداف مورد نظر خود دست یازند و بـه بهتـرین   عالوه بر این، ضمن اخذ راهنمایی از سایر دانشگاه

حقـق چنـین   به منظـور ت   .های اعتبارسنجی را در برنامه ارزیابی دانشگاه خود بگنجانندنحو ممکن مالک

 افزایـی نسـبت بـه تاریخچـه،    هدفی، آگاهی از تاریخ تحـوالت اعتبارسـنجی نقـش بـه سـزایی در بیـنش      

سـیر تحـول و تطـور     بر مبنای این رویکرد در این مقاله به بررسـی  .اعتبارسنجی دارد و مشکالت یندهافرا

ت اعتبارسـنجی  تاریخ تحـوال  در پژوهش حاضر، .خواهیم پرداخت اعتبارسنجی در آموزش عالی جهان

 ایم.اندازی کنونی اعتبارسنجی افکندهرا در پنج دوره زمانی مورد بررسی قرار داده و نگاهی نیز به چشم

 .ارزیابی، تضمین کیفیت ،دانشگاه، اعتبارسنجی، آموزش عالی :کلیدی هایهواژ

                                                 
 است. "طراحی الگوی اعتبارسنجی برای نظام آموزش عالی ایران و اعتباریابی آن". این مقاله برگرفته از رساله دکتری با عنوان 232
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محور و تادیبی به الگوهای  ضرورت گذار از الگوهای انضباط

 و پرورشمحور در آموزش  دانش
 
 

 

 4266کد مقاله: 

 "با تأکید بر ضرورت تاسیس دانشگاه فرهنگیان"

 294، احمد غالمی 293رشید احمدرش

 چکیده:
در این تحقیق تقابل دو نوع سیستم آموزشی، سنت دانشسرایی و ساختار دانشگاهی با تاکید بر تفاوت ساختاری 

رهنگیان با توجه به دیدگاه میشل فوکو در و ماهوی ساختار آموزشی دانشسراهای تربیت معلم و دانشگاه ف

خصوص امر انضباطی و سیاستهای تأدیبی مورد بررسی قرار گرفته است. در این تحقیق در رابطه با الگوهای 

انضباطی، به بررسی ساختار انضباطی سنت دانشسرایی پرداخته و ضرورت دگردیسی در این ساختار مطرح شده 

بایست تاسیس دانشگاه  و همچنین به زعم تحوالت اجتماعی و فرهنگی، میاست. با توجه به این تجربیات 

 محور لحاظ کرد.محور به ساختی دانشفرهنگیان را نوعی ضرورت تاریخی در گذر از ساخت انضباط

های عمیق و ای و از طریق مصاحبهروش زمینه خصوص بهحاضر با استفاده از روشهای کیفی و  در تحقیق

التحصیل دانشسرا پرداخته شده است. این تحقیق در نهایت تاسیس فارغ 49تجربیات انضباطی  متمرکز به بررسی

محور دانشسرایی دانسته که خود ریشه در تحوالت دانشگاه فرهنگیان را نوعی گریز و گذر از ساخت انضباط

 .ی سوم انقالب اسالمی دارددر دهه خصوص بهشناختی انسان معاصر ایرانی زیستی و هستی

های تحقیق حاضر از یک طرف، ضمن تاکید بر ضرورت فرهنگی، اجتماعی، تاریخی و آکادمیک، گذار یافته

های تربیت معلم را ریزان آموزشی و دست اندرکاران سیاستبرنامه  ازسنت دانشسرایی به سنت نوین دانشگاهی،

از طرف دیگر مسئوالن دانشگاه تازه  نماید وبه نقد و واکاوی علمی گفتمان تاریخی سنت دانشسرایی دعوت می

محور ترغیب نموده، تاسیس فرهنگیان را به تالش برای برساختن و نهادینه کردن سنت دانشگاهی دانش

دهد. به عبارت دیگر ما معتقدیم که خصوصا در مورد تداوم سنت دانشسرایی در قالب جدید دانشگاه هشدار می

و این مقاله بر ضرورت دگردیسی در سنتهای  شود.محتوایی بازنگری بایست به صورت فرایند تربیت معلم می

 آموزشی و پرورشی موجود تاکید دارد.

محور، ساختار سنت دانشسرایی، دانشگاه فرهنگیان، الگوهای انضباطی، ساختار انضباط های کلیدی: واژه

 محور، میدان دانشگاهیدانش

                                                 
 rahmadrash76@yahoo.comشناسی گرایش مطالعات  توسعه دانشگاه تهران: نویسنده مسئول ایمیل: ای جامعهدکتر 239

 agholami17448@yahoo.com شناسی، ایمیل:کارشناسی ارشد جامعه 234
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 شد رشته مديريت ورزشي ارزيابي كيفيت برنامه درسي دوره كارشناسي ار

 از نظر دانشجويان دانشگاه تهران
 

 4268کد مقاله: 

  295عباس فخرانی

 دانشجوی دکتری  مدیریت ورزشی دانشگاه تهران

Abbas.fakhrani@ut.ac.ir 

 مجتبی امیری 

 دانشیار دانشكده مدیریت دانشگاه تهران

mamiry@ut.ac.ir 
 شهرام عبدی 

 شگاه تهرانکارشناس ارشد مدیریت ورزشی دان

shadowshahram@yahoo.com 
 چکیده:

هدف اصلی این پژوهش، ارزیابی کیفیت برنامه درسی دوره کارشناسی ارشد مـدیریت ورزشـی، از دیـدگاه    

دانشجویان است. روش پژوهش کیفی و از نوع تحلیل محتوااسـت. بـرای جمـع آوری داده هـا، از مصـاحبه      

 مـدیریت ورزشـی  این تحقیق، دانشجویان کارشناسـی ارشـد رشـته    انفرادی استفاده شده است. جامعه آماری 

نفر بـوده و   48 به تعداد 1939و  1932 های دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تهران، ورودی سال

روش سرشماری به کار رفته است. در تحلیل یافته ها به دلیل ماهیـت کیفـی بـودن پـژوهش، تکنیـک تحلیـل       

استقرا به کار رفته است. یافته های این پژوهش نشان مـی دهـد کـه کیفیـت برنامـه درسـی       محتوا و استراتژی 

با توجه به مالک هـای مـورد بررسـی مانند)اهـداف و ترکیـب       مدیریت ورزشیدوره کارشناسی ارشد رشته 

امـه  محتوا، وضعیت فضا و امکانات کالبدی اجرای برنامه درسی، میزان آزادی عمل دانشجویان در اجرای برن

درسی، ویژگی های حرفه ای اعضای هیئت علمی، زمان در نظر گرفته شـده جهـت اجـرای برنامـه درسـی و      

نحوه ارزیابی از آموخته های دانشجویان(، در دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تهران به استثنای 

ی که ارزیابی شده اند، نسـبتا  ویژگی های اعضای هیئت علمی که مطلوب ارزیابی شده است، سایر مولفه های

 نامطلوب می باشند.

 ارزشیابی آموزشی، کیفیت، برنامه ریزی درسی، رشته مدیریت ورزشی های کلیدی: واژه

                                                 
  abbas.fakhrani@ut.ac.irایمیل:  -نویسنده مسئول -234

mailto:abbas.fakhrani@ut.ac.ir
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 برنامه درسی آموزش عالی یفیتک یابیارزالزامات و ضروریات 

 
 4212کد مقاله: 

 نویسنده اول: رسول شعبانی
 ه آزاد اسالمی اراکدکتری برنامه ریزی درسی دانشگادانشجوی 

Email: rasoulshabany@yahoo.com 

 

 نویسنده دوم: سمانه طاهری زاده
 دانشجوی دکتری برنامه ریزی درسی دانشگاه آزاد اسالمی اراک 

Email: samanett6,@yahoo.com 
 

 چکیده:

قرار دارد. سیاست گذاران، برنامه ریزان و مدیران آموزش عالی  ها دانشگاهکیفیت امروزه در راس امور 

گیرد، مفید و مطابق اهداف از  انجام می ها دانشگاهباید بدانند که آیا اقدامات و فعالیت هایی که در 

، امری ضروری ها دانشگاهمر کیفیت به همین دلیل نیاز به ارزیابی مست. پیش تعیین شده است یا خیر

است که نادیده گرفتن آن باعث عقب ماندگی نظام علمی و دانشگاهی کشور از پیشرفت های روز 

افزون علمی می شود. در ارزیابی کیفیت، به عوامل گوناگونی توجه می شود؛ یکی از این عوامل 

 به شمار ینظام آموزش عال یاتیحو  یاز ارکان اساس یدرس یبرنامه هاکیفی، برنامه درسی است. 

، به بیان نقش برنامه درسی ها دانشگاهدر این مقاله پس از بیان اهمیت کیفیت و ارزیابی آن در . یندآ یم

در آموزش عالی و تشریح الزامات و ضروریات ارزیابی کیفیت آن پرداخته شده و با بیان عناصر برنامه 

ل گستردگی عناصر برنامه درسی، فقط با ارزیابی کیفیت درسی به این نتیجه رسیده است که به دلی

و آموزش عالی دست یافت. در پایان به  ها دانشگاهبرنامه درسی، می توان به تصویر روشنی از وضعیت 

متولیان امر آموزش عالی توصیه شده است که به دلیل اهمیت برنامه درسی، به ارزیابی کیفیت و 

بپردازند تا زمینه ساز رشد و بالندگی علمی  ها دانشگاهاقص آن در همچنین بهبود و ارتقا و رفع نو

 و به تبع آن کشور شود. ها دانشگاه
 

 ارزیابی کیفیت، برنامه درسی، آموزش عالی های کلیدی: واژه

 

mailto:rasoulshabany@yahoo.com
mailto:samanett63@yahoo.com
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ادغام هنر در برنامه درسی مراکز تربیت معلم،بعنوان گامی در 

 جهت تربیت حرفه ای موثر
 

 4212کد مقاله: 

 تگارینرجس رس

 دانشجوی دکتری برنامه ریزی درسی ،دانشگاه آزاداسالمی اراک
rastegarinarges@yahoo.com 

 فائزه ناطقی

 دکتری برنامه ریزی درسی ،استادیار دانشگاه آزاد اسالمی اراک
Fn1341@gmail.com 

 چکیده

به منظور رسیدن به دانشی عمیق تر در خصوص هنر و همچنین به چالش کشیدن معلمان برای زیر سوال 

بردن روش های سنتی، بازبینی موقعیت هنر در مدارس بسیار ضروری است. تحقیقات نشان می دهند از 

اند، بنابراین،  تربیت آموزش ندادهمعلمان را برای انتقاد از تعلیم و  آنجایی که برنامه های تربیت معلم،

معلمان به دیدگاه های کهنه و قدیمی آموزش پایبند بوده و اعتماد به نفس مورد نیاز برای تجربه 

های  ارتقای کیفیت آموزش بایستی ابتدا به بازبینی در برنامهلذا جهت  های جدید و نا آشنا را ندارند. روش

با یک برنامه درسی ترکیب شده با هنر  معلم پرداخته و آموزشی دانشجو معلمان در مراکز تربیت

نین دانش آموزان را فراهم چزمینه عمیق تر شدن تجارب یادگیری معلمان وهم ای، وتدریس میان رشته

در  آیا برنامه درسی مبتنی بر هنر،»این است که  کند پرسش اساسی که این تحقیق مطرح می نمود.

علوم وبرنامه  ریاضیات، )زبان،مدارس تمامی دروس در  ل آن ادغام هنربه دنبا معلمان و آموزش دانشجو

 خودراهبر، های مشارکتی،وتوسعه یادگیری  تسهیل فرایند یادگیریمنجر به  درسی مطالعات اجتماعی(

با بررسی مطالعات انجام شده در این زمینه، به این نتیجه رسیدیم  خواهد شد؟ های مبتنی بر یادگیری پروژه

 ترکیبی از علم و وزش خوب، مخلوط ماهرانه ای از عناصر هنری وعلمی است و تدریس حرفه ای،آمکه 

 مختلف هنری تجارب در که آموزانی دانش یادگیری سطحهمچنین مشخص شد و هنر محسوب می شود

روش توصیفی با رجوع به اسناد ومنابع  است. روش پژوهش حاضر، بوده باالتر و بهتر اند داشته شرکت

 پی والکترونیکی جهت یافتن پاسخی برای پرسش مطرح شده می باشد.چا
 

 تربیت معلم رویکرد میان رشته ای، ادغام هنر، هنر تدریس،تربیت حرفه ای، های کلیدی: واژه

mailto:rastegarinarges@yahoo.com
mailto:rastegarinarges@yahoo.com
mailto:Fn1345@gmail.com
mailto:Fn1345@gmail.com
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 تحلیلی بر نقش کیفیت محیط فیزیکی در برنامه های درسی

 معلمان -دانشجو 
 

 4285کد مقاله: 
 انسی کرامتی 

رسی و مدرس دانشگاه فرهنگیان )پردیس شهید هاشمی نژاد دکترای برنامه د

  Keramaty_ensi@yahoo.caمشهد(

 چکیده 

های درسی مراکز تربیت معلم، مکان یا محیط  یکی از عناصر قابل توجه دربررسی کیفیت برنامه

ن می ترین بعد مکان نیز ویژگیهای فیزیکی آ یادگیری موجود در آنهاست. ملموس ترین و در واقع مهم

راستا و منطبق با کارکردها و اهداف مراکز تربیت معلم قرار گیرد منجر به افزایش  باشد که چنانچه هم

معلمان خواهد شد. سه کارکرد عمده ای که یک محیط فیزیکی در  -کیفیت یادگیری و رشد دانشجو

طات و رشد ی ارتبامراکز تربیت معلم می تواند برعهده داشته باشد عبارت از: هویت بخشی، تسهیل گر

هر یک از کارکردهای نامبرده می تواند به نوعی بخشی از اهداف و رسالت  صالحیت های معلمی،

ابتدا به بررسی مفهوم  ،های مراکز تربیت معلم را محقق سازد. در این مقاله که از دو قسمت تشکیل شده

سپس نقش کیفیت محیط فیزیکی  کیفیت در مراکز تربیت معلم با تمرکز بر عنصر مکان پرداخته شده و

 یادگیری در تحقق اهداف این مراکز ، مورد بررسی قرار گرفته است. 
 

 محیط فیزیکی، کیفیت، آموزش عالی، تربیت معلم. واژه های کلیدی: 



 977                                                                 1934الت کنفرانس ـ دانشگاه فرهنگیان ـ اردیبهشت مجموعه مقا

 

 ایچارچوب تضمین کیفیت در آموزش فنی و حرفه
 

 4232کد مقاله: 

 296دکتر مهدی سبحانی نژاد

 297علی کشاورززاده

 298اهیمهدی پن

 چکیده

ای علمی کاربردی است که برای ایجاد تخصص و مهارت برای توانایی احراز آموزش فنی و حرفه

 به ای، حرفه فنی آموزش کیفیت مستمر شغل ارایه و منجر به ارایه گواهی نامه معتبر می گردد. بهبود

 ناپذیر اجتناب ورتیضر انسانی برای بازار کار، نیروی تدارک درآنها  روزافزون اهمیت و نقش علت

است. این تحقیق به ارایه چارجوب تضمین کیفیت در آموزش فنی و حرفه ای می پردازد. چهارچوب 

ها، ابزارها و مدل هایی است  تضمین کیفیت در آموزش فنی و حرفه ای مجموعه ای از اصول، روش

عمالً شامل همه  که از طریق آن کیفیت در آموزش فنی و حرفه ای تضمین می شود. این فرایند

باشد. پژوهش حاضر, اصول، عناصر  می ،اندرکاران به خصوص کارفرمایان فرایند تضمین کیفیت دست

شناسایی کرده را و توصیف کننده های عملکرد در فرایند تضمین کیفیت در آموزش فنی و حرفه ای 

ای نام برده است.  ها، روش ها و مدل های تضمین کیفیت در آموزش فنی و حرفهو در ادامه شاخص

در آخر مشخص می دارد که چگونه بازیگران درگیر در جریان نظام آموزش فنی و حرفه ای این مقاله 

به فرایند تضمین کیفیت کمک می کنند و فواید تضمین کیفیت در آموزش فنی و حرفه ای را برای 

 بازیگران درگیر مشخص می دارد.

 ، آموزش فنی و حرفه ایتضمین کیفیت ،چهارچوب های کلیدی: واژه

                                                 
 Tel :+38 312 984 46 28-E.mail: msnd47@gmail.com-م وتربیتمدیرگروه تعلی-انشیار دانشگاه شاهد تهراند- 236

Keshavarz.ali66@gmail.com   237-  23171498674-کارشناس ارشد برنامه ریزی آموزشی دانشگاه شاهد تهران  

 mahdi291@gmail.comیل: ایم-کارشناس ارشد برنامه ریزی درسی دانشگاه پیام نور تهران جنوب - 238
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 ارزیابی درونی گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری

 دانشگاه پیام نور نیکشهر 
 

 4263کد مقاله: 

 اسماء مالزهی
 کارشناس ارشد برنامه ریزی درسی 

Mollazehi1331@gmail.com 

 محمدکریم ریسی 
 نشگاه پیام نور نیکشهرعضو هیأت علمی دا



 چکیده

 شهر  هدف پژوهش حاضر، ارزیابی درونی گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه پیام نور نیک

می باشد که به منظور شناسایی نقاط قوت و ضعف و تعیین وضعیت آموزشی و پژوهشی گروه مذکور 

 التیو تشک تیریمد ی؛سازمان گاهیجااهداف، انجام گرفته است. در این مطالعه توصیفی، مالک های 

و  یآموزش یها دورهی، ریادگی –یاددهی یراهبردها، انیدانشجوگروه، اعضای هیأت علمی، 

مالک   27آموختگان مورد ارزیابی قرار گرفتند. به منظور ارزیابی عوامل فوق ی و دانشدرس یها برنامه

برای جمع آوری اطالعات شامل پرسشنامه بود.  نشانگر در نظر گرفته شد. ابزارهای مورد استفاده 78و 

های آمار توصیفی )فراوانی، میانگین و درصد( به کمک نرم ها از روشبه منظور تجزیه و تحلیل داده

این منظور وضعیت   ها استفاده می گردد. بهگذاری( گزینهدهی )ارزشو روش وزن spssافزار آماری 

گرها توصیف شده و با توجه به الزامات تعیین شده، ابتدا قضاوت ها و نشانموجود عوامل براساس مالک

ای )مطلوب، در مورد هر نشانگر، سپس مالک و در نهایت عامل مورد ارزیابی از طریق طیف سه درجه

نسبتاً مطلوب و نامطلوب( به عمل آمد. طبق یافته های پژوهش عوامل اهداف، جایگاه سازمانی و 

های آموزشی و برنامه های درسی در سطح مطلوب و عوامل فرایند  مدیریت، هیأت علمی، دوره

یادگیری و دانشجویان در سطح مطلوب ارزیابی شده اند. در مجموع وضعیت مؤلفه های مورد -یاددهی

توان عملکرد گروه را به سطح بررسی در حد نسبتاً مطلوب می باشد که با رفع نقاط ضعف موجود می

 د. قابل قبول و مطلوبی رسان

 ارزیابی، ارزیابی درونی، کیفیت، آموزش عالی، دانشگاه پیام نور واژه های کلیدی:

mailto:Mollazehi1365@gmail.com
mailto:Mollazehi1365@gmail.com
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 کیفیت در آن های داللت و متقابل رفتار تحلیل نظریه

 دانشجو -استاد تعامالت 
 

 4423کد مقاله: 

 زهرا سعیدی نیشابوری
 دانشگاه فرهنگیان پردیس شهید هاشمی نژاد مشهد()دانشجوی علوم تربیتی 

Email:Z.saeedy09@gmail.com 

 چکیده

موزش عالی با تمرکز بر نظریه ی تحلیل رفتار متقابل در آی حاضر به بررسی کیفیت در نظام  مقاله

تعامالت استاد دانشجویی می پردازد. منظور از کیفیت نظام اموزش عالی میزان توانمندی این نظام در 

فیت بیانگر بررسی این سوال است که اموزش عالی رشد همه جانبه ی ذی نفعان ان است. در واقع کی

 به را انها توانسته یاآ چه مقدار بر رشد همه جانبه ی کارمندان و دانشجویان خود موثر بوده است و

 قابل پیشرفت مطلوب، ی رابطه یک برقراری توسط بتوانند که برساند اجتماعی رشد از ای مرحله

 رفتار تحلیل نظریه اینکه به توجه با آورند؟ دست به نظام ینا از دریافتی خدمات ازای در را توجهی

 بازیگران بهتر ی رابطه یک برقراری در و نموده کشف را انسانها رفتار علل تواند می زمینه این در متقابل

 سپس و گرفته قرار بررسی مورد نظریه این ابتدا نیز مقاله این در بنابراین ،کند راهنمایی را عالی آموزش

 پرداخته دانشجو و استاد یعنی ،عالی آموزش عمده نفعان ذی تعامالت کیفیت در آن های داللت به

 .است شده
 

 نظریه تحلیل رفتار متقابل، رشد اجتماعی، عالی آموزش،کیفیت های کلیدی: واژه
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نظام آموزش  در فراگیر کیفیت مدیریت تعالی مفهومی مدل ارائه

 EFQMاییاروپ کیفیت بنیاد مدل براساس عالی

 
 4443کد مقاله: 

  299مهری غنی زاده گرایلی

 100آزاده مطلّبی 

 چکیده

 الزامات از آن به دستیابی مسیر تبیین و هدف دقیق تعریف هدفی، هر سمت به حرکت برای

 یکی عنوان ی بر رتبه  تعالی نظام آموزشی بهنفراگیر و ارزیابی مبت کیفیت مدیریت .است انکارناپذیر

 تعالی در واالیی جایگاه امروز گذشته، قرن نیم در سازمانها تعالی مفاهیم نتری شمول از جهان

 چه هر حرکت برای بومی مدلهای مفهومی تا است الزم و است یافته عالی آموزش مؤسسات

 با تحقیق این در . شوند تبیین و شناسایی کلی چارچوب و سنجه ها ابعاد، قالب در آن به سریعتر

 بین شاخصهای آموزشی، خدمات و تولید در فراگیر کیفیت مدیریت وزهح ادبیات در به نگاهی

 ضمن در مدل این .است گردیده و ارائه تحقیقات علوم، وزارت تأیید مورد ملی شاخصهای با المللی

 مدل رویکرد با مفهومی مدلی و ترکیب فناوری EFQM یا منطبق و بومی شاخصها، بودن فراگیر

 .میباشد ایران اسالمی جمهوری عالی آموزش مؤسسات یها اروپایی نیازمندی تعالی

در پژوهش حاضر عوامل اثر گذار بر کیفیت آموزش عالی شناسایی شده و در قالب مدل تعالی 

سازمانی، سازماندهی شده ودر قالب یک مدل مفهومی پیشنهاد شده است. پژوهش حاضر از نوع 

 ئه کننده الگو قرار می گیرد.در چارچوب پژوهش های ارا ،کاربردی بوده –توصیفی 

بنابراین جامعه اصلی تحقیق  از آنجا که کل نظام آموزش عالی به عنوان  بستر پژوهش انتخاب شده اند،

 کل نظام آموزشی با تمام فرایند ها و ساختارهای آن در نظر گرفته  شده است.

 

   EFQM مدل عالی، آموزش مؤسسات فراگیر، کیفیت مدیریت های کلیدی: واژه

                                                 
 کارشناس ارشد تحصیالت تکمیلی دانشگاه فرهنگیان و دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات 899

mg.ghanizade@gmail.com   
 Azamot79@hotmail.comدانشجوی دکتری مدیریت آموزشی.دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات 00,

mailto:Azamot79@hotmail.com
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بررسی رابطه شایستگی شغلی با  توانمندی و  رضایت شغلی معلمان 

 )مطالعه موردی: آموزش و پرورش سنندج (
 
 4445کد مقاله: 

 103زهرا سرداری

 102احمد حبیبی

 چکیده:

تعیین میزان رابطه بین شایستگی شغلی با توانمندی و رضایت شغلی معلمان و نقش  این پژوهش با هدف

در ایجاد این شایستگی، با استفاده از روش تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی انجام دانشگاه فرهنگیان 

که بر اساس آمار  بودند سنندجشهرستان  رسمی و حق التدرس معلمانجامعه آماری شامل کلیه گردید. 

از معلمان  نفر 984گزارش گردیده بود،  2222بیشتر از تعداد آنها  34-39تحصیلی ارایه شده در سال 

ابزار گردآوری داده ها  .ای انتخاب گردیدند اساس جدول نمونه گیری گرجسی به روش طبقه بر

 (1932) که به وسیله عربیسازی شده رابرت. ای. براون بومیشایستگی پرسشنامه عبارت بود از 

ید گرداستفاده  (1334گیری توانمندی از پرسشنامه اسپریزتر)سنجش و اندازههنجاریابی شده بود، برای 

 که( 1363) نیهال و تیاسم کندال، شغل یفیتوص شاخص از آن ابعاد وبرای بررسی رضایت شغلی  و

شد. از تکنیک  استفاده، است گرفته قرار دأییت مورد( 1963،یارشد) توسط رانیا در آن ییایپا و ییروا

(و 89/2(،)72/2ایی)ها استفاده گردید که به ترتیب دارای پایآلفای کرونباخ برای سنجش پایایی مقیاس

بررسی رابطه متغیرهای پیش بین و  و برای SPSSریماآ ارفزا منر از هاداده تحلیلبرای ( بودند. 77/2)

بین های تحقیق نشان داد که  یافته گردید. دهستفان اگرسیور تحلیل و همبستگی یباضرمالک از 

اصلی، رابطه معناداری مثبت وجود  معلمان به عنوان فرضیهرضایت شغلی با و توانمندی  شغلیی گشایست

سزایی دارد. نتایج حاصل از رگرسیون ایجاد و تقویت این شایستگی نقش بدارد و دانشگاه فرهنگیان در 

واریانس متغیر (  P≤2/24های شایستگی شغلی و توانمندی در سطح )نشان داد که از تمام مؤلفه

 رضایت شغلی معلمان را پیش بینی می کنند.

 شایستگی شغلی، توانمندی، رضایت شغلیکلیدی:  های واژه

                                                 
 z.sardari222@gmail.com. دانشجوی کارشناسی پیوسته رشته زبان و ادبی 01,

 
 Ahmad habibi44@ yahoo.com. مدرس دانشگاه فرهنگیان 08,
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بررسی مقایسه ای کیفیت آموزشی دانشگاه آزاد و دانشگاه دولتی 

 ارومیه بر اساس مدل سروکوال
 

 4446کد مقاله: 

 104دکتر حسن قالوندی 101 ژیال تیمورپور

 

 چکیده:

شگاه دولتی ارومیه این تحقیق با هدف بررسی مقایسه ای کیفیت آموزشی دانشگاه آزاد و دانپژوهش 

پیمایشی انجام گرفت. جامعه آماری  –بر اساس مدل سروکوال با استفاده از روش تحقیق توصیفی

ی آزاد و دولتی شهر ها دانشگاهدانشجویان تحصیالت تکمیلی مقطع کارشناسی ارشد  همهشامل 

نفر و  249دولتی  دانشگاهنفر ) 996ارومیه می باشد، حجم نمونه آن با استفاده از فرمول کوکران 

محاسبه و از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای برای انتخاب نمونه استفاده  نفر( 39دانشگاه آزاد 

و با  SPSSوسیله نرم افزار  هگردید. برای گردآوری داده ها از یک پرسشنامه استفاده شد. داده ها ب

نتایج  .حقیق شش فرضیه تدوین شدندهمبسته تجزیه و تحلیل شدند. در این ت tاستفاده از آزمون های 

 آزمون آنها نشان داد که: بین کیفیت آموزشی ادراک شده و مورد انتظار در میان دانشجویان تفاوت

وجود دارد. بین عوامل محسوس ادراک شده و مورد انتظار در میان دانشجویان تفاوت  داری معنی

ک شده و مورد انتظار در میان دانشجویان وجود دارد. بین عوامل قابلیت اطمینان ادراداری  معنی

وجود دارد. بین عوامل پاسخ گویی ادراک شده و مورد انتظار در میان دانشجویان داری  معنیتفاوت 

وجود دارد. بین عوامل اطمینان خاطر ادراک شده و مورد انتظار در میان  داری معنی تفاوت

همدلی ادراک شده و مورد انتظار در میان وجود دارد. بین عوامل  داری معنی دانشجویان تفاوت

 داری وجود دارد. تفاوت معنیدانشجویان 
 

کیفیت خدمات آموزشی، محسوسات، قابلیت اطمینان، پاسخگویی، اطمینان  های کلیدی: واژه

 خاطر، همدلی

                                                 
 کارشناسی ارشد برنامه ریزی درسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد ارومیه - ,0,

  می واحد ارومیهاستادیار گروه علوم تربیتی دانشگاه آزاد اسال 924
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رابطه نمره کل کنکور سراسری و سابقه تحصیلی با پیشرفت تحصیلی 

 دانشجویان دانشگاه فرهنگیان
 

 4443د مقاله: ک

 سهراب صادقی،عضو هیات علمی دانشگاه فرهنگیان، پردیس شهید رجایی شیراز

 sohrab169@gmail.comنویسنده مسئول مقاله / 

 بهرام اسماعیلی، دانشگاه فرهنگیان، پردیس شهید رجایی شیراز

esmaeili_ba@yahoo.com نویسنده مسئول مقاله / 

 گاه رامین خوزستانعباس عبدشاهی، عضو هیئت علمی دانش
Ahmadreza3178@yahoo.com 

 کامبیز رضایی،دانشگاه فرهنگیان، پردیس شهید رجایی شیراز

kambiz@cfu.ac.ir 
 چکیده

هدف از این تحقیق، پیش بینی میزان پیشرفت تحصیلی دانشجویان، توسط معدل کل و معدل کتبی 

امل تمامی دانشجویان پسر کارشناسی دوره متوسطه و نمره کنکور بود. جامعه آماری این تحقیق، ش

همه  ه،پیوسته دانشگاه فرهنگیان، پردیس شهید رجایی فارس بود و از نمونه گیری صرف نظر شد

دانشجویان، مورد مطالعه قرار گرفتند. داده های الزم از طریق پرونده ثبت نام دانشجویان و لیست 

ها، از ضرایب همبستگی و رگرسیون  ارسالی سازمان سنجش، استخراج گردید. جهت تحلیل داده

دار بین متغیرهای معدل کتبی و معدل کل  دست آمده بیانگر عدم رابطه معنی هاستفاده شد. نتایج ب

متوسطه با معدل دانشگاه و رابطه منفی نمرات کنکور با معدل دانشگاه بود. به عبارت دیگر، پیش بینی 

های دوران متوسطه و نمره کنکور امکان پذیر  میزان پیشرفت تحصیلی دانشجویان از طریق معدل

 باشد. نمی
 

معدل کل دوره متوسطه، معدل کتبی دوره متوسطه، نمره کنکور، پیشرفت های کلیدی: واژه

 تحصیلی در دانشگاه، آزمون سراسری. 
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 و مؤسسه های آموزش  ها دانشگاهارزیابی و تضمین کیفیت 

 عالی ویژه تربیت معلم در ایران و جهان

 4433د مقاله: ک

 105رضارضایی

 106طاهره زحمتکش
 

 چکیده 

و مؤسسه های آموزش عالی  ها دانشگاهارزیابی و تضمین کیفیت هدف اصلی این پژوهش، بررسی 

از  بعد نگاهی ویژه به سندتحول بنیادین آموزش وپرورش قبل و با ویژه تربیت معلم در ایران و جهان

های  تحلیلی بهره گرفته شد. یافته –ف ازروش پژوهش توصیفی باشد. برای دستیابی به این هد اجراء می

فرهنگی  به دست آمده نشان دادکه سایرکشورهای مورد مطالعه به مقتضای تحوالت اقتصادی،

واجتماعی برنامه های عملیاتی درنظام تربیت معلم ومراکز وموسسات آموزش عالی خود اجرا نموده 

رده اند، امادرایران با توجه به بنیانهای نظری مطلوب درعمل ودرپاره ای از موارد نیز موفق عمل ک

 تغییرات چشمگیری مشاهده نشد. بدین معنی که درسند بر استقرارنظام سنجش صالحیت های عمومی،

تعین مالک های نظام رتبه بندی علمی وتربیتی معلمان وآموزگاران وتقویت  تخصصی وحرفه ای،

رساندن انسان به حیات طیبه مباحثی مطلوب  اف عالیه تربیت واهد انگیزه ارتقای شغلی درآنان و

 درشان نظام جمهوری اسالمی مطرح شده که درعمل فاصله ی زیادی با فلسفه آنان وجود دارد.

 آموزش عالی ،تربیت معلم، ارزیابی وتضمین کیفیت، ایران ، جهان،سند تحول واژه های کلیدی:

      

                                                 
Rezaeir971@gmail.com کارشناس ارشد برنامه ریزی شهری، مدرس و مسئول امور دانشجویی دانشگاه فرهنگیان)پردیس خواجه نصیر  
   05,کرمان

                                          zahmatkesh46@gmail.comدانشجوی ارشد فلسفه آموزش و پرورش       06,

mailto:zahmatkesh56@gmail.com
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 رای رشد و سنجش صالحیتکارپوشه الکترونیکی ابزاری ب

 حرفه ای دانشجو معلمان 
 

 

 

 4432کد مقاله: 

 سمیه موالقلقاچی
 دانشجوی دکتری رشته برنامه ریزی درسی، دانشگاه تبریز

Molasomayyeh@yahoo.com 

 مریم مرندی حیدرلو
Marandim@yahoo.com 

 دانشجوی دکتری رشته برنامه ریزی درسی، دانشگاه تبریز

 راضیه برزگر

 شجوی دکتری رشته برنامه ریزی درسی، دانشگاه تبریزدان
Razieh.barzegar@gmail.com 

 

 :چکیده
کارپوشه الکترونیکی به عنوان ابزار یادگیری و سنجش فرایند و فرآورده یادگیری مبتنی بر فناوری  

در است و می تواند نمایانگر رشد و پیشرفت و مهارت دانشجو معلمان باشد. استفاده از فناوری 

کارپوشه الکترونیکی باعث جذابیت، محبوبیت و قابلیت استفاده آن برای عموم مردم شده است.  هدف 

پژوهش حاضر نشان دادن اهمیت استفاده از کارپوشه الکترونیکی در تربیت معلم و سهم آن بر رشد و 

دیدگاه های باشد. در همین راستا،  ای دانشجو معلمان می های حرفه ها و مهارت ارتقاء صالحیت

گوناگون در زمینه کارپوشه الکترونیکی و انواع کارپوشه بررسی شده و در نهایت به مزایا و معایب 

 استفاده از کارپوشه الکترونیکی اشاره گردیده است.  
 

  کارپوشه الکترونیکی، صالحیت حرفه ای، دانشجو معلمانهای کلیدی: واژه
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 ه فرهنگیان، نیازهای آموزشی دانشجویان دانشگابررسی 

 پردیس شهید باهنر استان مرکزی
 

 4432کد مقاله: 

 مجتبی محمدی جاللی فراهانی
  )مدرس دانشگاه فرهنگیان، پردیس شهید باهنراراک(

 میالد نوده فراهانی
 علوم تربیتی دانشگاه فرهنگیان، پردیس شهید باهنر اراک(رشته )دانشجوی کارشناسی پیوسته 

 ایمان ناگهی
 علوم تربیتی دانشگاه فرهنگیان، پردیس شهید باهنر اراک(رشته رشناسی پیوسته )دانشجوی کا

 وحید بادکوبه هزاوه
 علوم تربیتی دانشگاه فرهنگیان، پردیس شهید باهنر اراک(رشته )دانشجوی کارشناسی پیوسته 

 
 چکیده

 که است آیندیفر .آموزشی نیازهای تعیین .است آموزشی وطراحی ریزی برنامه واساس پایه نیازسنجی

 بهترآن اثربخشی برای را دانشگاه دانشجویان نیاز مورد رفتار و ها مهارت و اطالعات، دانشها آنوسیله  به

 سازی فراهم نیازسنجی تکنیکهای و روشها اکثر مقاصد ترین مهم از یکی اصوال میگیریم اندازه دانشگاه

 این هدف .باشد می آموزشی ریزی برنامه فرآیند برای اعتماد قابل و صحیح اطالعات از ای مجموعه

 .است آنان معلمی مهارتهای و دانش ارتقای منظور به ،دانشجویان آموزشی نیازهای تعیین پژوهش

 دوره دانشجویان کلیه پژوهش این آماری جامعه. است پیمایشی – توصیفی تحقیق نوع از حاضر پژوهش

 جدول اساس بر که است نفر 222 نمونه حجم .اشدب نفراست، می 642 آنها تعداد که پیوسته کارشناسی

 2،اطالعات آوری جمع ابزار .اند شده انتخاب ای طبقه تصادفی گیری نمونه وروش مورگان کرحبسی
 از و شده انجام ،اساتید های راهنمایی ونظریات  از استفاده با آنها روایی که است ساخته محقق پرسشنامه

 تعیین برای غیره( و درصد -فراوانی) توصیفی آمار از است برخوردار قبولی قابل وصوری محتوایی روایی

 دانشجویان آموزشی نیازهای مهمترین که داد نشان پژوهش نتایج. است شده استفاده آموزشی نیازهای

(فراهم آوردن شرایط استفاده از 2  تدریس. امر در سابقه با و مجرب اساتید از ( استفاده1: از ندا عبارت
( رفع 4 .( استفاده از اساتید با مدرک علمی باال در امر تدریس9  .پر سرعت در محوطه دانشگاه اینترنت

تجهیز  -( برنامه ریزی منظم جهت انتخاب واحد و تعیین زمان امتحانات4 .مشکالت و نواقص سامانه
ته تر و مناسب تر از ( برخورد شایس7 .( برگزاری اردوها و بازدیدهای علمی6 ... کتابخانه به نرم افزارها و

 ...اساتید و -سوی عوامل اداری

 ...نیازسنجی و -دانشگاه فرهنگیان -نیازهای آموزشی های کلیدی: واژه
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Abstract 

Teachers' continuous preparation and professional development 
constitute a major challenge for educational systems around the 

world. Seldom are sufficient resources available to meet the 
lifelong professional needs of teachers and even when such 
resources are available, teachers are having a hard time getting 

out of their classes to attend traditional in-service workshops. 
This library research shows the positive role of technology–

electronic in-service training, in teachers' ongoing professional 
learning. It focuses on the fact that E-in-service-training offers a 
tremendous potential for teachers to stay even in their classrooms 

while meeting the constant skills improvement needs inherent in 
the teaching profession. In other words, E-training provides 

teachers with a chance to receive education anytime and 
anywhere, without major disruptions to their job of teaching. The 
second part of the article emphasizes that teachers' motivation is 

the main key to their lifelong learning. The last part of it focuses 
on the ways through which teachers' motivation is maintained. 

 

Key words: E-training, in-service training, lifelong learning 
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 یحضورارزیابی و مقایسه نقش اساتید در آموزش مجازی و 

 های تبریز( مطالعه موردی دانشگاه)
 
 4423کد مقاله: 

 حمداهلل حبیبی

 استادیار و عضو هیات علمی دانشگاه تبریز
Hamdullahhabibi@yahoo.com 

 اکبرشوقی

 شرقی دانشگاهی آذربایجان وزشی جهادکارشناسی ارشد برنامه ریزی آم
Akbar_Shoghi@yahoo.com 

 

 چکیده

های  تحقیق حاضر به هدف بررسی و مقایسه نقش اساتید در آموزش مجازی و حضوری در دانشگاه

باشد. جامعه آماری تحقیق را  شهر تبریز انجام شده است. روش تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی می

به  643ای به تعداد  دهند. نمونه های دولتی سطح شهر تبریز تشکیل می کلیه دانشجویان دانشگاه

ای محقق ساخته  های با استفاده از پرسشنامه روش نمونه گیری طبقاتی انتخاب گردید. داده

وسیله روش تی مستقل مورد تحلیل قرار گرفت.  گردآوری شده و در نرم افزار اس پی اس اس، به

متغیرهای میزان نقش استاد در فرایند یاددهی و یادگیری، مدیریت  نتایج تحقیق نشان داد که در

زمان توسط استاد، بین دوره های حضوری و مجازی تفاوت چشمگیری مشاهده نمی شود، اما در 

داری وجود  های حضوری و مجازی تفاوت معنی ارزیابی و مقایسه میزان دسترسی به استاد بین دوره

 های مجازی ن مربوط به دانشگاههای حضوری باالتر از میانگین دانشگاهدارد و در این متغیر، میانگی

ی مجازی و به طور کلی ها دانشگاهنتایج نشان می دهند که هنوز جایگاه اساتید در  است.

 آموزشهای مجازی به روشنی مشخص نیست. 
 

ری استاد، معلم، آموزش مجازی، آموزشی حضوری، دانشگاه مجازی، یادگیهای کلیدی: واژه

 ی تبریزها دانشگاهالکترونیکی، 
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 تضمین کیفیت مطالعه رویکردهای ارزیابی در نظام های

 آموزش عالی کشورهادر  
 

 4426کد مقاله: 

 107جعفر حسن رضائی*

 چکیده

نظام های تضمین در کشورهای و مطالعه انواع رویکردهای ارزیابی در پژوهش حاضر با هدف بررسی 

فیت به عنوان یک اصطالح کلی می تواند به عنوان چیزی با استاندارد . کیگرفته استمختلف انجام 

باال، یک ویژگی یا خاصیتی که به ما می گوید که شخصی یا چیزی چگونه بد یا خوب است، تعریف 

کیفیت  چگونگی دستیابی مؤسسات آموزشی به تدقیقبررسی و به منظور  رویکردهای ارزیابی .شود

 طور کلی می توان پنج رویکرد را در این زمینه نام برد. مطلوب به کار می روند. به

به ویژه کشورهای پیشرفته، اعتبار سنجی و  ،نتایج این مطالعه نشان می دهد که کشورهای مختلف

های  به مأموریت دستیابیارزیابی عملکرد دانشگاهی در  تضمین کیفیت را اوالً به عنوان ابزار مهمی برای

، اصناف، ای برای پاسخگویی به ذینفعان خارج از دانشگاه، به ویژه کارفرمایانمحوله و ثانیاً وسیله 

خانواده ها و جامعه می دانند. بر این اساس امروزه تضمین کیفیت در سیستم های دانشگاهی دنیا از 

های خرد و کالن  ها و سیاستگذاری یریگ خوردار است که نتایج آن در تصمیمجایگاه خاصی بر

حیاتی می نماید و سیستم آموزش عالی کشور ما نیز جهت بهره مندی از فواید آن باید با تاثیرگذار و 

 چارچوب مشخص و مطالعه شده، در این مسیر گام بر دارد.تعیین تبیین اهداف و برنامه ریزی و 
 

 ، تضمین کیفیت، ارزیابی درونی، ارزیابی بیرونی،مؤسسات آموزش عالی های کلیدی: واژه

 نجیاعتبارس

                                                 
 (hrezai61@gmail.com. دانشجوی دکتری مدیریت آموزش عالی*، دانشگاه ارومیه) 07,
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دانشکده  ویژگی های یک دانشجوی موفق از دیدگاه دانشجویان

 ادبیات علوم انسانی دانشگاه گیالن
 

 4428کد مقاله: 

 عباس صادقی

 دانشیار گروه علوم تربیتی دانشگاه گیالن
asadeghi@guilan.ac.ir  

 حسین واحد چوکده 

 کارشناس ارشد مدیریت آموزشی ) کارشناس ارشد خدمات آموزشی دانشگاه گیالن(
Hosein_vahed2112@yahoo.com 

 داوود محمدیان

 دانشجوی کارشناسی رشته مشاوره دانشگاه گیالن

 چکیده 
نظام آموزشی  هدف: با شناخت ویژگی های مطلوب دانشجویان می توان کیفیت آموزشی و اثربخشی 

را ارتقا بخشید. هدف از انجام این پژوهش تعیین ویژگی های یک دانشجوی موفق از دیدگاه 
 دانشجویان دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه گیالن  است.

دانشجویان استفاده شده است. جامعه آماری آن را  تحلیلی -در این تحقیق از روش توصیفی  روش:
تشکیل می دهند. روش نمونه گیری تحقیق، تصادفی علوم انسانی دانشگاه گیالن  دانشکده ادبیات و

از هدف تحقیق به منظور بررسی  می باشد.دانشجویان در ده رشته  نفر از 922ساده وحجم نمونه آن 
به منظور تجزیه و تحلیل  وبرای پاسخ گویی به آن از طیف نقطه ای لیکرت  ومحقق ساخته پرسش نامه 

 استفاده شده است.توصیفی و استنباطی   اده ها، از آزمون های مختلف آمارآماری د
 ±42/2پرسش و پاسخ و شرکت در بحث کالسی با میانگین یافته ها نشان داد که گویه های  یافته ها :

با  مطالعه کتاب های غیردرسی و علمی، 87/2 ±92/9با میانگین  شرکت درمراسم های مذهبی، 84/2
 12/1 ±62/2با میانگین  روابط اجتماعی مناسب با دانشجویان رشته های دیگرو  12/1 ±46/2میانگین 

 بیشترین الویت را در زمینه ویژگی دانشجوی موفق از دیدگاه دانشجویان به خود اختصاص دادند. 
خصوصیات و ویژگی های دانشجوی موفق از نظر دانشجویان دانشکده نشان می دهد که  نتایج : نتایج

ات در کلیه حیطه های مورد بررسی ) فعال بودن در داخل و خارج از کالس , با برنامه بودن و ادبی
موثر آموزشی و تحصیلی در نظام  هاو ارتقاء آن موفق بودن دانشجویاندر روابط اجتماعی مناسب ( 

 است.

 دانشجویان موفق، فعال بودن، برنامه ریزی، روابط اجتماعی .های کلیدی: واژه

mailto:asadeghi@guilan.ac.ir%20%20%20%20%20%20asadeghi_2003@yahoo.com
mailto:asadeghi@guilan.ac.ir%20%20%20%20%20%20asadeghi_2003@yahoo.com


 931                                                                 1934الت کنفرانس ـ دانشگاه فرهنگیان ـ اردیبهشت مجموعه مقا

 

 

 ه نگرش مدرسان و دانشجویان دانشگاه فرهنگیان فارسمقایس

 درباره استفاده از روش الکترونیکی ارزیابی عملکرد اساتید 
 

 

 4425کد مقاله: 

 313دکتر فرشید قاسمی

 309سهراب صادقی

 چکیده 
هدف از پژوهش حاضر مقایسه نگرش اساتید و دانشجویان دانشگاه فرهنگیان فارس درباره استفاده 

رونیکی در ارزیابی عملکرد اساتید بود. جامعه آماری شامل تمامی اساتید و دانشجویان از روش الکت

نفر از دانشجویان به روش  84نفر از اساتید و  22کارشناسی رشته های مختلف بودند که از بین آنها 

نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. برای سنجش نگرش اساتید و دانشجویان از پرسشنامه 
 انجام شد .  Tها با استفاده از آزمون ( استفاده شد. تحلیل داده1931خورسند، )

نتایج حاکی از آن بود که بین نگرش اساتید و دانشجویان در مورد استفاده از روش الکترونیکی در 

تفاوت معنی داری وجود داشت . همچنین بین نگرش دو گروه در مورد  ارزیابی عملکرد اساتید ،

دقت در ارزیابی و اقتصادی بودن ( در  الکترونیکی )جو کالسی و تاثیر عوامل طبیعی ،ابعاد روش 

 ارزیابی عملکرد اساتید تفاوت معنی داری وجود داشت . 

 ارزشیابی الکترونیکی، مدرسان ، دانشجویان، ارزیابی عملکرد دانشگاه فرهنگیان،کلیدی:  کلمات

                                                 
 f.ghasemi@cfu.ac.irدانشگاه فرهنگیان پردیس شهیدرجایی فارس  -دکترای برنامه ریزی درسی 02,

 فوق لیسانس مدیریت آموزشی .دانشگاه فرهنگیان پردیس شهید رجایی فارس 09,
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 در تربیت اخالقیخوابگاه دانشجویی به مثابه فرصت بی بدیل 
 تاکید بر بررسی چالش ها وفرصت هادر مرکز شهید رجایی فرخ شهر( )با

 

 4462کد مقاله: 

 مهدی فاضلی دهکردی دانشجوی دکتری  فلسفه تعلیم وتربیت اسالمی وسرپرست شبانه روزی 3

 مرکز شهید رجایی فرخ شهر)دانشگاه فرهنگیان(

Mehdifazeli@rihu.ac.ir 
مرکزآموزش عالی   وسرپرست شبانه روزی مهدی مظهری کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی2

 شهید رجایی فرخ شهر)دانشگاه فرهنگیان(

Mehdi.mazhari.14@gmail.com 

 چکیده

یی به عنوان یکی از مراکز استقرار نیروی انسانی جوان و کار آمد، از های دانشجو بدون شک خوابگاه

ی بودن دانشگاه فرهنگیان وابسته به نقش تربیتی است روز شبانهبر  دیتأکاهمیّت باالیی برخورداراست. 

نشاط و استعداد  و ن، شورفضای خوابگاهی با عناصری همچو .شوند یمکه برای خوابگاه متصور 

و های ضمنی، تقلید از الگوهای ارزشی  های کوچک غیررسمی، آموزش یل گروه، تشکدانشجویان

های تربیتی خصوصا تربیت  شود . این عناصر عرصه را برای اجرای برنامه شناخته می دست نیازای عوامل

ها(که نقش عناصر تربیتی را  کند. در این میان شناخت و رفع عناصر مخل)چالش اخالقی مهیا می

خوابگاه از اهمیت خاصی برخورداراست. در این مقاله با روش  ند در بالندگیکن رنگ می کم

 های موجود در خوابگاه شهید رجایی فرخ شهر مورد ها و فرصت نگاری،چالش مردم ـ پدیدارشناسی

محور اصلی و  7ها در  بندی چالش ترین نتایج این پژوهش می توان به تقسیم مطالعه قرارداده ایم. از مهم

تواند چراغی فرا روی  راهکار برای حل مشکالت اشاره کرد. نتایج این پژوهش می42دپیشنها

   ی امور دانشجویی باشد. ریزان عرصه برنامه
 

 خوابگاه مطلوب، چالش ، عناصر تربیتی ، تربیت اخالقی  واژه های کلیدی:

mailto:Mehdifazeli@rihu.ac.ir
mailto:Mehdifazeli@rihu.ac.ir
mailto:Mehdi.mazhari.14@gmail.com
mailto:Mehdi.mazhari.14@gmail.com
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 مدل معادله ساختاری تعیین رابطه بین جوّ آموزشی، و تدریس چابک با بهبود 

 کیفیت آموزشی ادراک شده مبتنی بر میانجی گری درگیری یادگیری
 

 
 4453کد مقاله: 

 حسین نظری
دانشجوی دکترای برنامه ریزی درسی دانشگاه اصفهان، مدرس دانشگاه فرهنگیان اصفهان  

nazari1331@yahoo.com 

 احمد رضا نصر 
  وم تربیتی و روانشناسی دانشگاه اصفهان استاد دانشكده عل

 فاطمه کرمانجانی
 دانشجوی کارشناسی ارشد تحقیقات آموزشی واحد محالت

 Maedefa1311@gmail.com 
 فرهاد شفیع پور مطلق

 استادیار گروه علوم تربیتی دانشگاه آزاد واحد محالت 
 farhad-shafiepoor@yahoo.com 

 

 چکیده

ابطه بین جوّ آموزشی و تدریس چابک با بهبود کیفیت آموزشی ادراک شده هدف پژوهش حاضر، تعیین ر

روش پژوهش، توصیفی از نوع همبستگی بوده است.  مبتنی بر میانجی گری درگیری یادگیری بوده است.

نفر(در سال  11968مدارس متوسطه شهر اصفهان ) تعداد  جامعه آماری این پژوهش را کلیه دانش آموزان

تشکیل داده اند. روش نمونه گیری، خوشه ای چند مرحله ای  بوده که نهایتاً تعداد  1939-1934تحصیلی 

(  بطور تصادفی برای تحقیق 4، 4، 2نفر از دانش آموزان مدارس متوسطه شهر اصفهان) سه ناحیه  972

ابزار  برای جمع آوری اطالعات از دو روش کتابخانه ای و میدانی استفاده شده است. انتخاب می شوند.

برای مطالعه جوّآموزشی از پرسشنامه پنج سؤالی جاو  -1تحقیق سه پرسشنامه محقق ساخته است: 

(، استفاده شده است که شامل دو بعد جوّ همکارانه و جوّ نوآورانه  بوده و این دو بُعد را می 2229ولیو)

پرسشنامه محقق  -2ی سنجد، سنجد. در این پرسشنامه، سه سؤال جوّهمکارانه و دو سؤال  همکارانه را م

پرسشنامه محقق ساخته کیفیت آموزشی ادراک شده  -2 گویه است،  16ساخته تدریس چابک که شامل 

 4گویه  بوده است که بر حسب  3پرسشنامه محقق ساخته  درگیری یادگیری شامل   -4گویه  و  11شامل 

برای تأمین  یم و درجه بندی شده اند.تنظ (درجه ای لیکرت) خیلی زیاد، زیاد، متوسط، کم و خیلی کم

برای تجزیه و تحلیل اطالعات از دو  روایی پرسشنامه ها به لحاظ محتوا از نظر متخصصان استفاده شده است.

mailto:nazari1387@yahoo.com
mailto:nazari1387@yahoo.com
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روش همبستگی پیرسون و رگرسیون  چندگانه گام به گام استفاده بعمل آمده است. بطور کلی نتایج پژوهش 

(، و بین جوّ P<،962/2 =r 24/2انه( وکیفیت آموزشی ادراک شده)نشان داد، بین جوّ آموزشی )همکار

(،  رابط معناداری وجود دارد.  بین P<،793/2 =r 24/2آموزشی )نوآورانه( وکیفیت آموزشی ادراک شده)

(، =P< ،498/2r 24/2تدریس چابک در بُعد)انعطاف پذیری( وکیفیت آموزشی ادراک شده در سطح )

د. بین تدریس چابک در بُعد)مدیریت زمان( وکیفیت آموزشی ادراک شده در رابط معناداری وجود دار

(، رابط معناداری وجود دارد. بین تدریس چابک در بُعد)مدیریت خالقیت( =P< ،442/2r 24/2سطح )

نیز یافته های (، رابط معناداری وجود دارد. =P< ،429/2r 24/2وکیفیت آموزشی ادراک شده در سطح )

جوّ آموزشی، و تدریس چابک با بهبود کیفیت آموزشی د، درگیری یادگیری، رابطه بین پژوهش نشان دا

 ادراک شده را میانجی گری می کند. همچنین نتایج پژوهش نشان داد،

244/2 =RMSEA  ،34/2= GFI،279/2=AGFI ،22467/2=P(value) 296= df ،74/98=2 

 مورد مطالعه از برازش نسبتاً مطلوبی برخوردار است. مدل ،بیانگر این است کهبوده 
 

درگیری  جوّ آموزشی، تدریس چابک، بهبود کیفیت آموزشی ادراک شده، های کلیدی: واژه

 یادگیری
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 ارزیابی کیفیت برنامه درسی دوره کارشناسی پیوسته 

 رشته آموزش ابتدایی دانشگاه فرهنگیان
 

 4455کد مقاله: 

 اشرف میرحیدری
 یار دانشگاه فرهنگیان استاد

smirheidary@gmail.com 
 چکیده

هدف از مقاله حاضر ارزیابی کیفیت برنامه درسی دوره کارشناسی پیوسته رشته آموزش ابتدایی در 

پیمایشی بوده و جهت جمع آوری  –دانشگاه فرهنگیان بوده است. روش پژوهش از نوع توصیفی 

امعه آماری پژوهش اساتید و دانشجویان رشته آموزش اطالعات از پرسشنامه استفاده شده است. ج

آمده در دو سطح آمار توصیفی و استنباطی دست  بههای  اند و تحلیل داده ابتدایی دانشگاه فرهنگیان بوده

صورت گرفته است. یافته های پژوهش نشان داده است برنامه درسی از دیدگاه اساتید و دانشجویان با 

 از استفاده آمده در حد نسبتا مطلوب می باشد.دست  بهزیابی و شاخصهای توجه به مالکهای مورد ار

 به استادان، اطالعات کردن روز به تلفیق پژوهش با آموزش، بر تأکید درس، هر در متخصص اساتید

 های محیط در گرفتن قرار تدریس، جریان در دانشجویان بیشتر دروس، مشارکت محتوای کردن روز

 سال اول ترم ابتدای از آن به توجه و کارورزی درس کردن تر کاربردی تر، هگسترد آموزشی و علمی

لذا بر دانشگاه فرهنگیان واجب است با  .باشد تحصیلی از جمله پیشنهادات وراهکارهای ارائه شده می

توجه به جایگاه پراهمیت و رفیع خود در آموزش و پرورش نسبت به ارزیابی اهداف، محتوی، روشها و 

آورده و در جهت اجرای آن نظارت و ارزیابی دست  بهزشیابی برنامه های خود آگاهی بیشتری شیوه ار

 . دقیق تر و مستمرتری داشته باشد

 : برنامه درسی، ارزیابی کیفیت، دانشگاه فرهنگیانکلیدی واژه های
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مقایسه دروس تازه مصوب کارشناسی پیوسته آموزش ابتدایی با دروس 

 تربیتی گرایش پیش دبستانی  کارشناسی پیوسته علوم

 دبستانی در دانشگاه فرهنگیان و

 

 4464کد مقاله: 

 غالمحسین میکائیلو
 دانشجوی دکتری برنامه ریزی درسی دانشگاه تبریز ومدرس دانشگاه فرهنگیان زنجان

gh.m1313@yahoo.com 

 چکیده:

یش آموزش ابتدایی این پژوهش به بررسی دروس تازه مصوب کارشناسی پیوسته علوم تربیتی گرا

ومقایسه آن با دروس کارشناسی پیوسته علوم تربیتی گرایش پیش دبستانی ودبستانی می پردازد. 

مبتنی بر تجزیه وتحلیل مقایسه ای می باشدکه داده های آن از طریق مطالعه پژوهش به صورت توصیفی 

آمده دست  بهی مجموعه دروس وسرفصل مصوب شورای برنامه ریزی آموزش عال مقاالت، کتب،

تغییر دروس وسرفصل کارشناسی علوم تربیتی با گرایش آموزش  طبق یافته های این پژوهش، است.

وپرورش پیش دبستانی و دبستانی وتبدیل آن به رشته کارشناسی پیوسته علوم تربیتی با گرایش آموزش 

ی توان،برگرداندن هویت نقاط ضعف والزاماتی است که از نقاط قوت آن م دارای نقاط قوت، ابتدایی ،

اصلی رشته آموزش ابتدایی ومتناسب سازی دروس آن با دروس مورد تدریس در مقطع ابتدایی 

آن بود  شیوه های تدریسو  دروس مبانیدانست. یکی از نقاط ضعف بسیار جدی رشته قبلی، نداشتن 

مدیریت کالس های همچنین تدوین دروس ارزشیابی توصیفی،  که در رشته جدید گنجانده شده است.

چندپایه،تحلیل محتوا، اقدام پژوهی و درس پژوهی از نیازهای ضروری برای این رشته بود که با ایجاد 

اظهارنظردرخصوص کیفیت  مدیریت کالس های چند پایه، این دروس توانمندی معلمان در ارزشیابی،

ی یابد. اما برخی نقاط کتاب ها،پژوهش در مسائل آموزشی و تدوین روش تدریس مناسب، افزایش م

عدم تناسب نمره عملی برخی دروس با ماهیت کاربردی  ضعف دروس مصوب این رشته عبارتند از:

ترم  است واز الزامات آن تهیه  6حذف بعضی دروس مفید و طوالنی بودن درس کارورزی در آن،

فصل برای دروس ارائه سر کتاب های مطابق با سرفصل، برگزاری دوره های آموزشی برای اساتید،

 سرفصل و اصالح برخی تطبیق های اشتباهی است.  بدون

 مقایسه،دروس،آموزش ابتدایی، علوم تربیتی،دانشگاه فرهنگیان های کلیدی: واژه
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اه به عنوان مولفه ای در گارزیابی فعالیت شوراهای انضباطی دانش

 کنترل کیفیت نظام دانشگاهی
 

 4462کد مقاله: 

 * 2، دکتر سید رضا عقیلی3دکتر بهار سلمانیان

 دکترای زبان شناسی همگانی، مدرس پردیس آموزشی صدیقه طاهره )س(،  .1

 دانشگاه فرهنگیان واحد ساری

 دکترای قارچ شناسی، عضو هیات علمی دانشكده پزشكی و دبیر سابق شورای انضباطی -2

 دانشگاه علوم پزشكی مازندران

 

 چکیده 

 ای متناسب با آموزش علوم به دانشجویان است.حرفهموفقیت دانشگاه در گرو آموزش اخالق 

ن در این محیط علمی مکلف به رعایت موازین تدوین شده بر ادانشجویان و حتی کارکنان و مدرس

باشند. شورای انضباطی مسئول حفظ و حراست از حرمت و حقوق اساس نیل به اهداف دانشگاه می

و قانونی در صورت بروز هرگونه تخلف از موازین و  های انسانی است و ملزم به واکنش مناسبمولفه

باشد. در خصوص برخورد با همچنین ارائه راهکارهای پیشگیرانه در ممانعت از بروز بی نظمی می

ن، الگوهای متفاوت و رویکردهایی همچون آسان گیری، استبدادی، رفتاری و شناختی وجود امتخلف

دگان از اجرای موازین بر اساس روش های علت یابی و تعیین کننها در برخورد با تخطیدارد. دانشگاه

نمایند. از آنجا که نقش شدت و ضعف خطا، طبق شیوه نامه اجرایی، تصمیمات تنبیهی اتخاذ می

شخصی و توان کسب اطالعات در خصوص علت و یا تشخیص شدت و ضعف خطا در نظریات 

مهمترین جایگاه بروز اختالف در صدور احکام  ها ممکن است متفاوت باشد، شاید این موضوعدانشگاه

اجرایی به فراخور تدوین ضوابط و مقررات ها باشد. شورای انضباطی مرکزی باید ضمن در دانشگاه

، ارزیابی فعالیت ، در راستای قانون اساسی کشورزمان و متناسب با اصول فرهنگی و اعتقادی جامعه

مد نظر قرار دهد، چه آنکه در طی این ارزیابی ممکن  ها را جهت کنترل کیفیت نظام دانشگاهی آن

ها پی برده شود و ها و یا تخطی مسئوالن دانشگاه از دستورالعملاست به نواقص موجود در شیوه نامه

وری نظام آموزشی فرهنگی تاثیر گذارد و ها و یا برخورد مناسب با خاطیان بر بهرهبتوان با اصالح آن

 ها را تضمین نمود.کیفیت و تعالی دانشگاه
 

 انضباطی احکام اجرایی، نامه شیوه انضباطی، شورای دانشگاه، کیفیت های کلیدی: واژه
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 مطالعه انتقادی کیفیت برنامه درسی آموزش عالی 

 تاکید بر تکالیف یادگیری با

 
 4462کد مقاله: 

 مهدی رجبلو

 
 چکیده:

زش عالی محسوب می گردد. این امر به کیفیت برنامه درسی یکی از مسایل اساسی در موسسات آمو

ی چند وجهی بودن کارکردهای آموزش عالی و انتظارات گوناگون و عوامل متعدد اثر گذار بر واسطه

جریان آموزش و یادگیری است. مطالعه انتقادی کیفیت برنامه درسی در آموزش عالی در این پژوهش، 

که مرتبط با مقوله ی تکالیف یادگیری بوده، و  از یک سو ریشه در تجربه ی زیسته ی پژوهشگر داشته

از دیگر سو، باور نگارنده به رویکرد انتقادی در مطالعه کیفیت، به واسطه ی مطالبات اجتماعی و 

ضرورت پاسخگویی به آنها از طریق برنامه درسی و خصوصاً تکالیف یادگیری که به کسب صالحیت 

بر همین اساس این موضوع در قالب پژوهش کیفی، و سنت حرفه ای منجر می شوند را در بر می گیرد. 

انتقادی صورت پذیرفت که مراحل چهارگانه آن، گویای این مهم می باشد. و حاصل آن نیز ضرورت 

ی اساتید محترم، و هم چنین ایجاد فرصت  تغییر در برنامه درسی و اختصاص زمانی خاص به وسیله

 جویان در نشریات علمی را شامل می گردد.پژوهش دانش -چاپ و نشر فعالیتهای علمی
 

آموزش عالی،کیفیت، عدالت آموزشی، تکالیف  برنامه درسی مطالعه انتقادی، های کلیدی: واژه

 یادگیری.
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 ضرورت مطالعه ی هویت تاریخی ، فرهنگی و اجتماعی 

 تربیت معلم با هدف بهبود کیفیت 

 
 4412کد مقاله: 

 مسلم کریمی

 رهنگیانمدرس مدعو دانشگاه ف
muslemkarimi@gmail.com 

 

 :چکیده

دراین مقاله نگارنده به مطالعه ی هویت تاریخی، فرهنگی و اجتماعی تربیت معلم با هدف بهبود کیفیت 

پرداخته است. روش تحقیق در این مطالعه توصیفی و تطبیقی جرج بردی و شیوه جمع آوری اطالعات 

ین مطالعه حاکی از چالش و تزلزل در شکل گیری هویت بصورت کتابخانه ای بوده است. یافته های ا

ه ش با  1946تاریخی، فرهنگی و اجتماعی سیستم تربیت معلم بوده است. این چالش رسماً از سال 

جدایی محققان از معلمان ایجاد شده و تاکنون ادامه دارد.و نهایتاً ریشه اصلی بیشتر مشکالت از سال 

بهینه از نکردن ریت در نظام آموزشی کشور بوده است که استفاده عدم وحدت مدی ،ه ش تاکنون 1946

 منابع ملی در راستای افزایش کیفیت در نظام آموزشی را به همراه داشته است.
 

حلقه ی مفقوده، اصالح ساختار، ، هویت، وحدت مدیریت، شکاف آموزشی: های کلیدی واژه

 مشارکت پژوهشی
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 دانشگاهی اساتید تدریس کیفیت ارزیابی های روش بررسی

 دانشجویان طریق از 

 
 4418کد مقاله: 

 هادی مصلح

 دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه ریزی آموزشی دانشگاه اصفهان
hadimosleh313@gmail.com 

 مهوش خسروی
 دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه ریزی آموزشی دانشگاه اصفهان

mazandaran111@gmail.com 
 

 :هچکید

 قرارگرفته ریبسیا تأکید ردمو خیرا نسالیا در که ستا مهمی مسئله دانشگاه ها شیزموآ کیفیت یتقاار

 منظم یابیارز  طریق از یسرتد سازی کارآمد زش،موآ کیفیت دبهبو منظور  به مهم فعالیتهای از یکی. است

 ننشجویادا طریق  از یابیارز روش آنها  مهمترین که باشد  می مختلف روشهای به ساتیدا یسرتد کیفیت

 زمال ینمنداتو   از رکشو در یسرتد کیفیت یابیارز کنونی روشهای رسد می نظر به حال  با این. ستا

 ی دانشگاهها و   رکشو خلدا در دییاز نسبتاً تمطالعا نکهآ غمرعلی. نددار هایی آسیب و دهنبو رداربرخو

 از همدآبر و جامع  هشوپژ یک نتاکنو اما اند شده  انجام روشها ینا ییراکا سنجش رمنظو به  ،مختلف

 پرسش الذ. نشده است  انجام اجرا سطح در روشها ینا ینمنداتو انمیز سیربر منظور به  تمطالعا عمجمو

 در ننشجویادا طریق از ساتیدا  کیفیت یابیارز کنونی یلگوا های  آسیب که ستا آن هشوپژ ینا ساسیا

 و تمطالعا مجموعه و شده استفاده  تحلیل  فرا روش از ،پرسش ینا به پاسخ منظور  به ؟ستا امکد رکشو

 آنها تحلیل از مشترکی آوردبر انبتو تا  اند شده  تحلیل و دآوریگر مینهز ینا در گرفته صورت های پژوهش

 را تحلیل فرا در روش رد بررسیمو های  داده ،هشوپژ سنتی روش های فبرخال از آنجا که. دنمو ئهارا

 مطالعه ینا نتایج الذ ،دهد می تشکیل ل مستق پژوهش های از همدآست دبه کمی یا کیفی های  خالصه

 رکشو در ساتیدا یسرتد کیفیت یابیارز   کنونی روش های های  آسیب به نسبت جامعی نسبتاً یدد تواند می

 آسیب های و ها ضعف  از ننشجویادا طریق   از یسرتد یتکیف یابیارز داد ننشا هشوپژ نتایج. هدد ئهارا

                                                                                                                                     .دگیر ارقر مورد بازنگری بایست می  که برد مینج ر یجد

                 روش ،بومی رت،مها ،یسرتد ،کیفیت ،یابیارز های کلیدی: واژه                                                                                 

mailto:hadimosleh313@gmail.com
mailto:hadimosleh313@gmail.com
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 ارائه مدل تأییدی عوامل کیفیت تدریس دانشگاهی؛ 

 مطالعه موردی دانشجویان گروه علوم تربیتی دانشگاه کردستان
 
 

 
 
 

 4481کد مقاله: 

 زادسمیه محمدیـ 4، سلمان دارابیـ 1، علی بابازادهـ 2، محمد اسدی ت ا
 

 ریزی توسعه آموزش عالی دانشگاه کردستان ودانشجوی دکتری برنامهـ 1
 دانشگاه پیام نور سنندج وقت پارهمدرس  

m.asadi@uok.ac.ir 

 ریزی توسعه آموزش عالی دانشگاه کردستاندانشجوی دکتری برنامهـ 2

yanar1411@gmail.com 

 ریزی توسعه آموزش عالی دانشگاه کردستاندانشجوی دکتری برنامهـ 3

salman.darabi@yahoo.com 
 ریزی توسعه آموزش عالی دانشگاه کردستاندانشجوی دکتری برنامهـ 4

 somayeh.mohammadi.31@gmail.com 

 چکیده
 کیفیت تدریس اساتید در گروه از ربیتیدانشجویان گروه علوم ت ارزیابی مطالعه پژوهش اخیر، اصلی هدف

 کیفیت تدریس در منظور ارائه یک مدل تأییدی برای عواملبه ،موجود وضعیت آموزشی مربوطه بر مبنای
 در پاییز ترم امتحانات از بعد تحقیق اجرای پژوهش، این عطف نقاط از یکی. دانشگاه کردستان بوده است

گروه  اساتید تدریس کیفیت توانند یجانبه م صورت همه به جویاندانش آن در که است 39-34 تحصیلی سال
. است پیمایشی ـ توصیفی شیوه بر مبتنی آن راهبرد و کمی نوع از پژوهش رویکرد. کنند ارزیابی را خود

 یریگ . نمونهاست مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری در دانشجو 222 دربرگیرنده آماری جامعه
 برای نمونه حجم و ای تصادفیطبقه روش با انشجویان کارشناسی و تحصیالت تکمیلید تفکیک به کمی

پایایی . نفر محاسبه گردید 48نفر و برای دانشجویان تحصیالت تکمیلی  42 دانشجویان کارشناسی،
طریق تحلیل عاملی اکتشافی در پژوهش  ازو روایی آن  32/2پرسشنامه بر مبنای آلفای کرونباخ در سطح 

-به ها و تأیید عوامل کیفیت تدریس از تحلیل عاملی تأییدیداده وتحلیل ی تأیید شده بود. برای تجزیهقبل

در  تدریس کیفیت از دانشجویان ارزیابی یها مؤلفهکه  استفاده شد. نتایج نشان داد LISRELافزار وسیله نرم
انایی ارائه، تعادل رفتاری، هدایت و تو شده شاملدر چهار عامل تأیید کردستان دانشگاه گروه علوم تربیتی

های تأیید توان نتیجه گرفت که عاملارزیابی، و طراحی محتوا دارای برازش مناسب هستند. بنابراین، می
 های دانشگاهی هستند.مبنای مناسبی برای ارتقای کیفیت آموزش ،شده

کردستان، تحلیل  ی، دانشگاهعلوم تربیت گروه تدریس، کیفیت دانشجویان، ارزیابی های کلیدی: واژه
 عاملی تأییدی.
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تحلیلی بر رابطه کیفیت تدریس اساتید با پیشرفت تحصیلی 

 34-33دانشجویان دانشگاه یزد در سال تحصیلی 
 

 4483کد مقاله: 

 تقی جباری فرد

 چکیده 

ت توجه شده است. کیفی بسیارتدریس در آموزش عالی به عنوان یک حوزه معرفتی  به مقوله امروزه

تدریس می تواند به عنوان یک عامل مهم برای پاسخ به نیاز دانشجویان در نظر گرفته شود و در عین 

حال نیز معیاری برای سنجش شایستگی های استادان باشد. هدف این تحقیق، بررسی رابطه ارزیابی 

ی این کیفیت تدریس اساتید با پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشگاه یزد بوده است. جامعه آمار

در بر می گیرد.  31-32نفر در سال تحصیلی  3842پژوهش کلیه دانشجویان دانشگاه یزد را به تعداد 

دانشجوی دختر و پسر بود و نمونه گیری به روش خوشه ای انجام شد. به  972نمونه مورد مطالعه شامل 

خرده  4ؤال و س 22( که شامل 2229ها از پرسشنامه کیفیت تدریس سراج ) منظور گردآوری داده

مقیاس است، استفاده شد و معیار پیشرفت تحصیلی، گزارش معدل کل دانشجویان بود. اطالعات خام به 

و با اجرای آزمون های توصیفی و تحلیلی، از جمله ضریب همبستگی پیرسون و  SPSSوسیله نرم افزار 

یفیت تدریس اساتید را مستقل صورت گرفت. نتایج نشان داد که به طور کلی دانشجویان ک tآزمون 

متوسط ارزیابی می کنند و همچنین بین کیفیت تدریس اساتید و پیشرفت تحصیلی دانشجویان رابطه 

(. به عالوه دانشجویان مقطع کارشناسی کیفیت r=92/2و  >24/2Pمثبت و معناداری وجود دارد )

 دند. تدریس اساتید را باالتر از دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد ارزیابی کر
 

 ارزیابی، کیفیت تدریس، پیشرفت تحصیلی  های کلیدی: واژه
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با  برنامه درسیمبتنی بر مولفه  آموزش عالینظام ارزیابی کیفیت در 

 رویکرد حل مسئله
  

 

 4434کد مقاله: 

 130کاوسی طهماسب

  133نعمت اهلل موسی پور

 132حبیب اهلل تقی پور سهل آبادی
 

 چکیده
 الگوی اساس بر مسئله حل بر مبتنی درسی برنامهمولفه  نشانگان نتدوی هدف با حاضر کیفی پژوهش

 طریق از ،در این تحقیق. است شده انجامدر نظام آموزش عالی  کیفیت برای ارزیابی (1331)919کالین

 را مفیدی هعمجمو مطالعه این .شد تدوین کالین الگوی عناصر برای نشانگر 96 خبرگان، با مصاحبه

در این . است کرده معرفی ی دانشگاهی در نظام آموزش عالیها رشتهدرسی برنامه  ارزیابی برای

ترین پیش بایست ارزیابی کیفیت برنامه درسی مبتنی بر حل مسئله پیشنهاد شود،  پژوهش سعی شد مهم

سند مناسبی برای تعیین میزان مطلوبیت برنامه درسی و کیفیت بخشی برنامه درسی های تواند  میلذا 

در  موردی های پژوهش دارد ضرورت ،عنایت به نتایج این تحقیق با باشد.وزش عالی آم درسی در نظام

 گیرد صورت ی دانشگاهیها رشته جهت کاربست رویکرد حل مسئله در ارزیابی کیفیت برنامه درسی

 نکته این ذکر .گردد دانشگاهی درسی های برنامه در مسئله حل رویکرد جایگاه به بیشتری عنایت و

 الزم و نمود تلقی مداوم و کامل نسخه عنوان به را شده تدوین نشانگان و عناصرنباید  که ستا ضروری

 قوت نقاط از تصویری توان می ترتیب این به. شود پرداختهآنها  تجدید و بررسی به مستمر طور به است

 .نمود فراهم مسئله حل نشانگان از برخورداری لحاظ به درسی های برنامه ضعف و

  مسئله حل رویکرد درسی، برنامهنظام آموزش عالی،  کیفیت، ارزیابی ی کلیدی:ها واژه

 

                                                 
 tahmasb.kavousi@gmail.com خوارزمی دانشگاه درسی ریزی برنامه دکترای دانشجوی.  10,

 (n_mosapour@yahoo.com)یان(، دانشیار دانشگاه شهید باهنر کرمان )مامور در دانشگاه فرهنگ.  11,

 خوارزمی دانشگاه درسی ریزی برنامه دکترای دانشجوی . 18,

,1, -  Klein 

https://mail.google.com/mail/u/0/h/p1xbyjcek72l/?&v=b&cs=wh&to=tahmasb.kavousi@gmail.com
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 های بهبود کیفیت آنهای فرآروی آموزش عالی و راهچالش

 
 4432کد مقاله: 

 تقی جباری فر
 ، دانشگاه یزداستادیار گروه علوم تربیتی

jabarifar@yazd.ac.ir 
 

 الهام صفرزاده
 ددانشگاه یز ،دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه ریزی درسی

elhamsafarzadeh93@gmail.com 
 

 ملیحه نهرشهری
 یزد دانشگاه درسی، ریزی برنامه ارشد کارشناسی دانشجوی

Malihe.nahrshahri@gmail.com 
 

 چکیده

عنوان یک حرکت در جهـت افـزایش کـارآیی مؤسسـات     در دنیای امروز، کیفیت در آموزش عالی، به

عنـوان  نـه صـرفأ بـه    ؛تعریف شده است ،آموزش عالی، که بهبود وضعیت جامعه را درپی خواهد داشت

ی هـای فـرآروی آمـوزش عـالی و ارائـه     الشیک پدیده پایـدار. هـدف از ایـن پـژوهش، شناسـایی چـ      

هایی ازجمله، تغییـرات  راهکارهایی برای بهبود آموزش عالی بوده است. در این مقاله، به بررسی چالش

ها، آموزش و دانشجویان و همچنین فضا و تجهیزات آموزشی پرداخته شده است. نادیده محیط، رسالت

-آور غیرقابل جبرانی برای آموزش عالی بهامدهای زیانگرفتن کیفیت عوامل ذکر شده، امکان وقوع پی

محور اصلی این پـژوهش بـوده اسـت. همچنـین اهمیـت       "کیفیت"همراه خواهد داشت. به همین علت، 

هـا و میـزان توجـه بـه کیفیـت      ریـزی ایـن سـازمان   ی عملکرد مجامع دانشگاهی، چگونگی برنامـه طریقه

از قشرهای اصلی در سازندگی کشور( و تأثیر این امور در  عنوان یکیآموزشی و رفاهی دانشجویان )به

 روند بهبود وضعیت جامعه، نشان داده شده است.

 های فرآوری آموزش.کیفیت، آموزش عالی، چالش های کلیدی: واژه

mailto:jabarifar@yazd.ac.ir
mailto:jabarifar@yazd.ac.ir
mailto:elhamsafarzadeh93@gmail.com
mailto:elhamsafarzadeh93@gmail.com
mailto:Malihe.nahrshahri@gmail.com
mailto:Malihe.nahrshahri@gmail.com
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نقش فرهنگ سازمانی در ارتقا مؤلفه های ارزیابی کیفیت در آموزش 

 یان (عالی کشور ) مطالعه موردی در دانشگاه فرهنگ
 

 4435کد مقاله: 

 نویسنده مسول: الهام پیله ور مؤخر
 دانشجوی دکتری مدیریت و برنامه ریزی ورزشی دانشگاه تهران و هیات علمی دانشگاه فرهنگیان مشهد

elham.pilevar@yahoo.com 
 نویسنده دوم: محمد عالیی

 انشگاه فرهنگیان مشهددانشجوی دکتری تعلیم و تربیت دانشگاه عالمه طباطبایی و هیات علمی د

m.alaee1313@gmail.com 

 نویسنده سوم: وجیهه یزدان نژاد
 فوق لیسانس دانشگاه آزاد اسالمی تهران مرکز و هیات علمی دانشگاه فرهنگیان مشهد

 

 چکیده 
های گذشته با چالش ها و مشکالت بسیاری رو به رو بوده است. گسترش کمی  آموزش عالی ایران در دهه

و موسسات آموزش عالی و ازدیاد دانشجویان را نمی توان دلیلی بر کیفیت مطلوب آموزش عالی  دانشگاهها
کشور دانست. در این میان به نظر می رسد بعضی از عوامل مانند ارتقا فرهنگ سازمانی و ابعاد آن در دانشگاهها 

لی کشور گذارد. بدین منظور می تواند تاثیر مثبتی بر نشانگرها و مؤلفه های ارزیابی کیفیت در آموزش عا
مؤلفه های ارزیابی کیفیت در آموزش  پژوهش حاضر در نظر دارد به بررسی نقش فرهنگ سازمانی در ارتقا

روش شناسی  عالی کشور بپردازد، تا بر لزوم ارتقا فرهنگ سازمانی در دانشگاهها و آموزش عالی تاکید نماید.
نوع میدانی است که از لحاظ زمانی یک تحقیق مقطعی به حساب تحقیق در این پژوهش، توصیفی تحلیلی و از 

می آید. ابزار اصلی در این تحقیق پرسشنامه بوده که برای سنجش فرهنگ سازمانی و مولفه های ارزیابی کیفیت 
نفر از  247از پرسشنامه دنیسون و سواالت محقق ساخته استفاده گردیده است. جامعه آماری این تحقیق را 

یات علمی، دانشجویان و مسوالن آموزشی دانشگاه فرهنگیان چند استان برگزیده تشکیل داده اند. از اعضای ه
بعد فرهنگ سازمانی، مولفه های فرهنگ مشارکتی، فرهنگ مبتنی بر ثبات، فرهنگ انعطاف پذیری و فرهنگ 

ای هیات علمی )کیفیت رسالتی و از بعد مولفه های ارزیابی کیفیت در آموزش عالی، فعالیت و عملکرد اعض
 -فراگیری( و فعالیت و عملکرد دانشجویان )کیفیت یادگیری در فرایند فرادهی -تدریس در فرایند فرادهی 

، روش های آموزشی و برنامه درسی مورد بررسی قرار گرفت. روش تجزیه و تحلیل داده ها یفراگیری( و محتو
اسمیرنوف  -یشرفته لیزرل انجام گرفت و از آزمون کلموگروف ( و نرم افزار پ SPSSبا استفاده از نرم افزار ) 

برای بررسی رابطه میان متغیرها و از مدل معادالت ساختاری برای سنجش تاثیر فرهنگ سازمانی بر مولفه های 
ارزیابی کیفیت در آموزش عالی استفاده شد . یافته های تحقیق نشان داد که ضریب همبستگی میان فرهنگ 

 دست آمد . همولفه های ارزیابی کیفیت به صورت جدول زیر بسازمانی و 
 فرهنگ سازمانی ، ارزیابی کیفیت ، نظام آموزش عالی های کلیدی: واژه
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بررسی عوامل موثر در کیفیت آموزش عالی با محوریت کنکور و 

 سهمیه های آن : قانون روی میز و عدالت زیر میز

 
 4436کد مقاله: 

 صدیقه پنبه کار 
 وی کارشناسی دانشگاه فرهنگیان پردیس شهید هاشمی نژاد مشهددانشج

Panbekar21@gmail.com 

 حمیده بیاوار

 دانشجوی کارشناسی دانشگاه فرهنگیان پردیس شهید هاشمی نژاد مشهد
y.biyavar91@gmail.com 

 

 چکیده:

جویان هر چند متمرکز بودن نظام آموزشی موجود تا حدی ایجاب می کند که شیوه گزینش دانش

انجام گیرد اما در این میان مسئله قابل تاملی به  ،توسط برگزاری آزمون کنکور، یعنی به صورت متمرکز

نام سهمیه ها وجود دارد. هر یک از سهمیه های موجود در این زمینه می تواند به نوعی منجر به ایجاد 

ها نباید در جهت بیشتر جلوه عدالتی درآموزش عالی و تنزل کیفیت آن شود. درواقع اعمال سهمیه  بی

دادن سطح علمی افراد در یک رقابت تنگاتنگ باشد، زیرا در پذیرش دانشجویان شایستگی علمی و 

اخالقی معیار مهمی است. در این مقاله ابتدا مساله کنکور سراسری و ارتباط آن با عدالت آموزشی و 

سعی شده به این سواالت پاسخ داده شود  نیز کیفیت در نظام آموزش عالی، مورد بررسی قرار گرفته و

که آیا سهمیه های کنکور عدالت گستر هستند یا عدالت ستیز؟ و آیا باید دست سهمیه های کنکور را 

گرفت یا قطع کرد؟ سپس چنین نتیحه گیری می شود که با اعمال تغییراتی در نحوه ی برگزاری کنکور 

گونه ای که ضریب خطای آن کاهش یابد، برگزار کرد تا  توان این آزمون را با کیفیتی بیشتر و به می

عدالت بیشتر اعمال شده و در این راستا دانشجویان مستعد از طریق گزینشی صحیح در مراکز آموزش 

 عالی پذیرفته شوند.  

 کنکور، آموزش عالی، عدالت، کیفیت، سهمیه های کلیدی: واژه
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 حرفه ای معلمان کیفیت عملکرد معلم در خدمت شاستگی ارزیابی 
 

 4433کد مقاله: 

 سید شبنم هاشمی پرست، مهدیه سادات وقورکاشانی
 پزوهش در سازمان سنجش کشوران کارشناس

 مقدمه

شمار، معلمان با استعداد، گزارش کار مربیان و  ای پیچیده است. هر روزِ مدرسه با اختصاصات بی معلمی، حرفه
های معلمی در  ای شود. بسیاری از حرفه آموز سپری می به هر دانشقصدِ مراقبت، شایستگی و اثربخشی و خدمت 

توانند به این  انگیز و پیچیده است. آنها می کنند و شغل آنها به صورتی باورنکردنی، چالش مدارس مرجع کار می
از تواند از بسیاری  حقیقت گواهی دهند که تدریس، علم پرتاب موشک نیست، اما در بسیاری از مواقع حتی می

های حرفۀ تدریس، اراده و توانایی و آمادگی  انگیزتر باشد. رویارویی با خواسته های علمی، بسیار چالش تالش
 (.2212، 914طلبد. همچنین به یادگیری و حمایت مداوم نیاز دارد )انجمن آموزش ملی شگرفی را می

ه ویژه در قرن گذشته که موجب با وجود پیشرفت علمی و تجربی بسیار گرانبها در عرصه ارزشیابی آموزشی ب
تحوالت شگرف در این حیطه بخصوص در کشورهای توسعه یافته شد و دستاوردهای ارزشمندی در خصوص 

ها و ابزار آن، در پی داشت، همچنان دنیا بر این باور است که  رویکردها و اهداف ارزشیابی، کارکردها، روش
های ارزشیابی برنامه و مؤسسه  ن یک رکن مستقل از سایر گونهارزشیابی استاد در مؤسسات آکادمیک باید بعنوا

علمی، بهبود  و با کارکرد ویژه و منحصر به فرد خود در خدمت اهداف ممتازی چون توسعه و ارتقاء کادر 
دهی ابزار مدیریتی منحصر به فرد به منظور هدایت و راهبری مؤسسه در جهت  کیفیت خدمات )آموزشی(، شکل

به نقل از  (.1989ن و بطور کلی ابزار حاکمیت آکادمیک، سازماندهی شده باشد )یزدانی و زند، اهداف عالی آ
های مدرسان است.  های آموزشی، ارزشیابی فعالیت های مهم در همۀ نظام (، یکی از ارزشیابی1334)914اولیوا

های  ودشان پیدا کنند، نظامعنوان ابزاری برای پیشرفت حرفۀ خ هاگرچه مدرسان باید نگرشی مثبت به ارزشیابی ب
آموزشی نیز باید راههای علمی ارزشیابی قابل اجرا، عادالنه، انسانی و تا حد ممکن عینی را اشاعه داده و اجرا 
کنند. نظر دکتر سیف دربارۀ ارزشیابی مدرسان عبارت از تعیین میزان موفقیت آنها در رسیدن به هدفهای 

آمده با آن معیارهاست و سپس قضاوت در این باره دست  بهایسۀ اطالعات آموزشی و انتخاب معیارهایی برای مق
 (. 1983سی و آذری،  اند )بنی که مدرسان تا چه اندازه به هدفهای از پیش تعیین شده، دست یافته

های آنان  های سنجش صالحیت های الزم برای معلمی، چارچوب و روش در این مقاله ضمن بررسی صالحیت
به ویژه معلمان فراهم نموده و آنان را ملزم به  ،اندازی برای نظام تربیت معلم گیرد تا چشم ی قرار مینیز مورد بررس

های شغلی  طراحی و تدوین سیستمی برای تعیین معیارها و استانداردهای الزم در خصوص سنجش صالحیت
و حذف ناکارآمدی سیستم آموزشی ها  ریزی راهبردی، جهت رفع نقایص و تقویت قوت نماید که متعاقباً با برنامه

 اقدام نمایند. ،به ویژه معلمان ،خود

                                                 
1. National Education Association   
8. Oliva 
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 ها؛چالشموانع و بهره وری منابع انسانی 
 غیرهیئت علمی دانشگاه اعضای 

 
 

 4324کد مقاله: 
 *اسد حجازی

 **سعیده افضلی 
 

 چکیده
جامع علمی کشور و  ه.ق، قانون برنامه پنج ساله توسعه پنجم، نقشه 1424در چشم انداز ایران در افق 

های منابع انسانی عالی پژوهش و فناوری به ارتقا قابلیتها و موسسات آموزشمدیریت دانشگاه نامهآیین

توجه شده است. اما نتایج برخی مطالعات داخلی بیش و کم بیانگر جایگاه نسبتاً نامطلوب ایران در میان 

ها و ارایه ن مقاله شناسایی موانع، چالشوری آسیایی است. هدف ای کشورهای عضو سازمان بهره

 هایی برای بهره وری اعضای غیر هیأت علمی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی می باشد.راهبرد

های برطبق تحلیل و توصیف پژوهش های مرتبط به بهره وری نیروی انسانی اهم موانع و چالش

مناسب به توانمندسازی اعضای غیر هیأت ری اعضای غیر هیأت علمی عبارتند از: عدم نگرش و بهره

های نامناسب و ناعادالنه خدمات اجتماعی، عوامل ساختاری مشتمل وری، سیستمعلمی و موضوع بهره

های بر: بوروکراسی باال و بزرگ بودن اندازه دانشگاه، ساختار سنتی، گردش کند اطالعات در رده

های مختلف ار، توزیع نامناسب منابع انسانی در بخشمختلف مدیریتی، طوالنی بودن فرایندهای انجام ک

 و سبک مدیریت و رهبری. 
 ها، راه عالی، چالش وری، اعضای غیر هیأت علمی، آموزشبهره های کلیدی: واژه

  

                                                 
 :azer1,2,@yahoo.com   Emailریزی فرهنگی و اجتماعی دانشگاه فرهنگیان.        دکترای مدیریت آموزشی دانشگاه خوارزمی و مدیرکل برنامه  *

 ریزی دانشگاه خوارزمی          کارشناسی ارشد برنامه      **

 

mailto:azer1383@yahoo.com
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 یادگیری در محیط مجازی –ارائه یک مدل مطلوب یاددهی 

 
 4323کد مقاله: 

 رضا محمد بیگی

 دانشگاه آزاد اراک یدانشجوی دکترای برنامه ریزی درس
r-mohamad92@iau-arak.ac.ir 

 فاطمه ناطقی
 استاد دانشگاه آزاد اسالمی اراک

Fn1341@gmail.com 

 چکیده

روش های تدریس از شکل سنتی خارج می شوند و به سمت  ،با پیدایش نظریه های جدید در یادگیری

یش می روند. در این پژوهش وب کوئست به عنوان یک شیوه نوین آموزش در روش های نوین پ

آموزش عالی مورد توجه قرار گرفته است و به بررسی اجزاء و ویژگی های وب کوئست پرداخته شده 

است و به عنوان یک شیوه نوآورانه، یادگیرنده محور و مبتنی بر فعالیت های توأم با تالش جهت 

وری رایانه برای درگیر ساختن و برانگیختن یادگیرندگان به شکل انفرادی و یادگیری که از فن آ

مشارکتی در جهت جستجو، تحلیل و ترکیب داده ها با هدف ساختن دانش یا معنای جدید بهره می 

برد، معرفی شده است. وب کوئست ها به عنوان یک شیوه آموزشی یادگیرنده محور، مهارت های 

ز جمله تجزیه، ترکیب، ارزشیابی و قضاوت، تفکر انتقادی، روحیه شناختی در سطوح باال ا

جستجوگری و حل مسئله را تسهیل نموده و ارتقاء می بخشند. وب کوئست ها بر اساس ایده ی جستجو 

یادگیرندگان را در یادگیری مشارکتی و پروژه های گروهی  ،و تحقیق و نیز نظریه سازنده گرایی

این ارتباط قوی بین وب کوئست ها و تکنیک های چند رسانه ای وجود  درگیر می سازند. عالوه بر

دارد که فرصت های مهمی برای استفاده از منابع اینترنتی در آموزش و یادگیری فراهم می کند. با این 

وجود مفهوم وب کوئست در آموزش های دانشگاهی ناشناخته است و معرفی این شیوه نوین آموزشی 

می تواند  ،یادگیری استوار است -ی که بنیادهای آن بر رویکردهای نوین یاددهیدر حوزه آموزش عال

 دریچه ای تازه بگشاید و یادگیرندگان را به یادگیری عمیق و پایدار تشویق نمایند.

 آموزش عالی، وب کوئست، یادگیری های کلیدی: واژه
 

 

mailto:Mohamad405@chmail.ir
mailto:Mohamad405@chmail.ir
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جهت گیری اهداف  بررسی رابطه بین باورهای ضمنی هوش،

 اهمال کاری تحصیلی دانشجویان دانشگاه فرهنگیان تبریزپیشرفت و 
 

 4322کد مقاله: 

 دکتر اسداله خدیوی

 استادیار و هیأت علمی دانشگاه فرهنگیان
khadivia@gmail.com 

 ربابه سیفدار

 کارشناس ارشد مدیریت آموزشی
Robabsefdar@yahoo.com 

 

 چکیده

گیری اهداف پیشرفت و اهمال  هوش، جهت این پژوهش با هدف تعیین رابطه بین باورهای ضمنی

کاری تحصیلی دانشجویان دانشگاه فرهنگیان تبریز انجام شده است.تحقیق از نظر هدف کاربردی و از 

جامعه آماری تحقیق شامل کلیه دانشجویان پسر و دختر  همبستگی بوده است. -نظر روش توصیفی

 248حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان  وده،نفر ب 718دانشگاه فرهنگیان شهر تبریز که به تعداد 

های باورهای نفر تعیین و به روش نمونه گیری طبقه ای نسبتی انتخاب شدند. در این تحقیق از پرسشنامه

جهت گیری اهداف پیشرفت کریستوفر و از اهمال کاری تحصیلی دیوید تاکمن  ضمنی هوش دویک،

پایائی پرسشنامه با استفاده از آزمون آلفای  ده گردیده است.و سکستون برای جمع آوری داده ها استفا

% و اهمال کاری تحصیلی 84% ، جهت گیری اهداف پیشرفت 72کرونباخ برای باورهای ضمنی هوش 

نتایج  در خصوص روایی پرسشنامه ها از روائی صوری استفاده شده است. % محاسبه گردیده است .78

شان داد که بین باورهای ذاتی هوش با اهمال کاری تحصیلی رابطه حاصل از تجزیه و تحلیل فرضیات ن

بین باورهای افزایشی هوش،تبحر گرایی و عملکرد گرایی با اهمال کاری  معنی دارمستقیم وجود دارد.

تحصیلی رابطه معنی دار معکوس وجود دارد. بین تبحرگریزی و عملکرد گریزی با اهمال کاری رابطه 

کند. اهمال کاری تحصیلی را به صورت مستقیم تبیین می ،باورهای ذاتی هوش .معنی دار مشاهده نشد

اهمال کاری تحصیلی را به صورت معکوس  باورهای افزایشی هوش، تبحرگرایی و عملکردگرایی،

 تبیین می کند.

 جهت گیری اهداف پیشرفت.  باورضمنی هوش، اهمال کاری تحصیلی، های کلیدی: واژه
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 لی دانشجویان با مقاصد نظام آموزش عالیمقایسه ذهنیت تحصی
 

 4322کد مقاله: 
 مرضیه کهندل

 مدرس مدعو دانشگاه فرهنگیان )پردیس شهید هاشمی نژاد مشهد(
marziehkohandel@yahoo.com 

 

 حسین کارشکی
 دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد

kareshki@um.ac.ir 
 

 چکیده:

مقاله حاضر در ابتدا با نگاهی به ماهیت کلی رشته تکنولوژی آموزشی از دیدگاه متخصصین، به ظرفیت 

های عملی و کارآفرینی این رشته پرداخته است تا بدین ترتیب ویژگی های آن برای قرار گرفتن در 

احراز گردد. سپس به شناسایی  ،عموماً مبتنی بر فناوری هستند جمع رشته های علمی کاربردی که

ذهنیت دانشجویان شاغل به تحصیل در دوره کاردانی رشته تکنولوژی آموزشی از اهداف و 

دستاوردهای تحصیلی شان پرداخته و در مقام مقایسه با اهداف مندرج در دوره و نیز اهداف سازمان 

ت. در این خصوص از روش تحلیل عاملی کیو برای شناسایی آموزشی ارائه دهنده آن برآمده اس

آمده از این پژوهش حاکی است که برنامه درسی دست  بهذهنیت دانشجویان استفاده شده است. نتایج 

دوره کاردانی تکنولوژی آموزشی که با هدف تربیت تکنسین در این رشته تأسیس گردیده، با استناد به 

انسته است به انتظارات و توقعات فراگیران پاسخ دهد و قادر به ایجاد آمده، نتودست  بهذهنیت های 

مهارت های الزم و مورد نیاز جهت تصدی مشاغل مورد نظر نبوده است. برنامه درسی مذکور با اهداف 

 مندرج در اساسنامه دانشگاه مجری نیز همخوان نبوده و بدین لحاظ نیاز به بازنگری اساسی دارد.

 ذهنیت دانشجویان، دستاوردهای تحصیلی، مقاصد نظام آموزش عالی :های کلیدی واژه
 

mailto:marziehkohandel@yahoo.com
mailto:marziehkohandel@yahoo.com
mailto:kareshki@um.ac.ir
mailto:kareshki@um.ac.ir
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ها و مؤسسات آموزش عالی با  سیستم ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه

 تأکید بر دانشگاه فرهنگیان در ایران
  

 

 4226کد مقاله: 

 العابدین درویشی زین
 مدرس دانشگاه فرهنگیان ،پردیس شهیدرجایی ارومیه

dzeinolabedin@yahoo.com 
 

 سید حجت سید صدیق
 دانشجوی کارشناسی دانشگاه فرهنگیان پردیس شهیدرجایی ارومیه

sayedhodjat.sayedsadiq@gmail.com 

 

 چکیده:

هدف کلی این تحقیق ارائه یک الگوی سیستمی از ارزیابی و تضمین کیفیت برای دانشگاه فرهنگیان 

گرفته است  ترویجی انجام –پژوهش به روش علمی  شده است. این تأسیس  1931باشد که در سال  می

ها و ارائه چند  الگوهای ارزیابی دانشگاه در خصوصکه بعد از مطالعه منابع مختلف فارسی و انگلیسی 

نتایج زیر  ، اینآوری اطالعات از منابع معتبر نمونه از الگوهای ارزیابی مؤسسات آموزش عالی و جمع

لگوی سیستمی از ارزیابی و تضمین کیفیت در دانشگاه فرهنگیان، دست پیداکرده است: ارائه یک ا

فرد ارزیابی کیفیت در دانشگاه فرهنگیان، توجه بیشتر به بعد فرهنگی، بخش   به های منحصر ویژگی

پژوهشی و اساتید و مدرسان دانشگاه فرهنگیان در تضمین کیفیت ، ایجاد ساختارهای منظم با واحدهای 

های بهبود مستمر و تضمین کیفیت عملکرد عناصر و منابع  شگاه فرهنگیان، راهمعین در مدیریت دان

ی ستادی و صفی شناسایی شوند  دانشگاه فرهنگیان در ابعاد دروندادی، فرآیندی و بروندادی در حوزه

های ارزیابی و  های جدید در حوزه و اینکه زمینه برای ارائه موضوعات معتبر جهت انجام پژوهش

 ت دانشگاه فرهنگیان فراهم گردید.تضمین کیفی

 ارزیابی، تضمین کیفیت، سیستم، آموزش عالی، دانشگاه فرهنگیان. های کلیدی: واژه
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 بررسی فرایند اجرای ارزیابی درونی در نظام دانشگاهی ایران

 
 4321کد مقاله: 

 فاخته اسحاقی

 کارشناس ارشد پژوهشی سازمان سنجش آموزش کشور
Fa.eshaghi@yahoo.com 

 رضا محمدی

 رئیس مرکز تحقیقات،ارزشیابی،اعتبارسنجی و تضمین کیفیت آموزش عالی
remohammadi@yahoo,com 

 

 چکیده:

مطرح شدن چالش کیفیت در آموزش عالی جهان و به تبع آن اهمیت ارزیابی و تضمین کیفیت در نظام 

گنجانده شدن مفادی مرتبط با این حوزه در برنامه سوم توسعه کشور و پس از  آموزش عالی ایران، به

بر  ؛گردیدمنجرهای چهارم و پنجم و نقشه جامع علمی کشور  آن در سایر اسناد باالدستی از قبیل برنامه

فرایندهای ارزیابی و اعتبارسنجی کیفیت در نظام دانشگاهی کشور با واگذاری  1973آن اساس از سال 

از رویکردهای مورد  یکی ئولیت آن به سازمان سنجش آموزش کشور، به اجرا گذاشته شده است.مس

ها به انجام  های آموزشی دانشگاه است که در سطح گروه« ارزیابی درونی»استفاده در این خصوص 

مدون  رسد و گزارش آن مبنی بر روند انجام ارزیابی، نتایج و پیشنهادها برای بهبود کیفیت، به طور می

گردد. بر این اساس در این مقاله سعی شده است که با توجه به گذشت بیش از یک دهه از  ارائه می

انجام این فعالیت، روند اجرای ارزیابی مورد بررسی قرار گیرد و با توجه به نتایج آن، پیشنهادهایی برای 

 گردد.  توسعه کمی و کیفی این فرایند در نظام دانشگاهی ارائه 
 

 نظام آموزش عالی. -ارزیابی درونی -کیفیت های کلیدی: واژه
 

 

mailto:Fa.eshaghi@yahoo.com
mailto:Fa.eshaghi@yahoo.com
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ی ی بین تمایالت انتقادی و پرورش روحیهبررسی نقش و رابطه

 کارآفرینی دانشجویان در ارزیابی کیفیت نظام آموزش عالی 
 

 

 4341کد مقاله: 

 علی بابازاده -311اسماعیل خضر زاده - 313سلمان دارابی
 زاد 321سمیه محمدی -319محمد اسدی -313

 

 چکیده

رورش روحیـه کـارآفرینی            یکی از مولفه هـای سـنجش بهـروری، کیفیـت و اثربخشـی نظـام آمـوزش عـالی، ـپ

ترین متغیرهای تاثیر گذار دراین مولفه، تفکر و تمایالت انتقـادی و   دانشجویان در هر دانشگاهی است. از مهم

ین تمـای         هـای تفکـر مـی   سـبک  ا هـدف بررسـی رابطـه ـب الت انتقـادی در پـرورش روحیــه   باشـد. ایـن مطالعـه ـب

ین داده برای سـنجش رابطـه  کارافرینی دانشجویان تحصیالت تکمیلی انجام شد.  هـای پـژوهش از آزمـون    ی ـب

الیز واریـانس یـک     Tهمبستگی پیرسون، آزمون رگرسیون خطی چندگانه، آزمـون   راهـه اسـتفاده   مسـتقل و آـن

وده کـه در سـال     ی آماری پژوهش شامل تمامی دانشجویان تحصشد. جامعه یالت تکمیلی  دانشگاه اصـفهان ـب

باشـد. از ایـن تعـداد،    نفـر مـی   4222اند که تعداد آنها حدود در این دانشگاه مشغول به تحصیل بوده 34-1939

ه  297 رای جمـع    گیـری تصـادفی طبقـه   نفر با استفاده از جدول مورگان و به روش نموـن -ای، انتخـاب شـدند. ـب

رای متغیـر تمـایالت انتقـادی از پرسشـنامه      هر دو متغیر از پرسشنامههای مربوط به آوری داده ی استفاده شد. ـب

ا ضـریب اعتبـار آن    باشـد  سـوال مـی   74( استفاده شد. پرسشنامه کالیفرنیا شـامل  CCTDI) کالیفرنیا  / . و78ـب

ین   دا % مـی باشـد. نتـایج حاصـله نشـان     83پرسشنامه روحیه کارآفرینی، پرسشنامه ایی با ضـریب آلفـای    د کـه ـب

تـوان اذعـان داشـت کـه     %( وجود دارد. پس می43کارآفرینی همبستگی باالیی ) ی تمایالت انتقادی و روحیه

ــت      ــتند و حقیق ــاالیی هس ــطح ب ــادی س ــایالت انتق ــه دارای تم ــنفکری(،  کســانی ک ــویی، آزاداندیشی)روش ج

ه نفـس، کنجکـاوی و بلـ    یافتگی فکری)نظامگری، نظام تحلیل وغ  شـناختی در آنهـا در سـطح    مندی(، اعتماد ـب

ی کارآفرینی باالتری نیز برخوردار بوده و بیشتر به کارهـای جدیـد و بکـر دسـت     باالیی قرار دارد، از روحیه

 زنند.می

 تفکر انتقادی، روحیه کارآفرینی، آموزش عالی، عوامل روانشناختی های کلیدی: واژه
                                                 

دانشجوی دکترای برنامه ریزی توسعه آموزش عالی دانشگاه کردستان)نویسنده مسئول(  ,16  
  17,کارشناس ارشد مدیریت آموزشی

وزش عالی دانشگاه کردستاندانشجوی دکترای برنامه ریزی توسعه آم  ,12  
  19, دانشجوی دکترای برنامه ریزی توسعه آموزش عالی دانشگاه کردستان
  80, دانشجوی دکترای برنامه ریزی توسعه آموزش عالی دانشگاه کردستان
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جازی ارزیابی کیفیت درونی برنامه درسی دوره ی آموزش م

 دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران
 

 4343کد مقاله: 

 122، محمد بخشی123رضا نوروز زاده
 (Norouzzadehreza@yahoo.com) 

 چکیده 

هدف این تحقیق ارزیابی کیفیت برنامه درسی دوره ی آموزش مجازی می باشد که به روش پیمایشی 

ه درسی با توجه به عناصر نه گانه فرانسیس کالین مورد انجام شده است. در این تحقیق کیفیت برنام

بررسی قرارگرفته است. اهداف عمده این پژوهش عبارت بود از بررسی میزان کیفیت واحدهای 

درسی دوره آموزش مجازی دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران به تفکیک دروس، با 

فیت برنامه درسی دوره آموزش مجازی دانشکده روان توجه به عناصر برنامه درسی، و بررسی کی

نفر دانشجو که در  142گروه نمونه شامل  شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران از دیدگاه دانشجویان.

دروس خود را به صورت مجازی انتخاب نموده بودند، ابزار گردآوری اطالعات پرسشنامه  1939سال 

ه، از روایی محتوا استفاده شده و پایایی آن با ضریب آلفای بوده است. جهت سنجش روایی پرسشنام

% برآورد گردید. تجزیه و تحلیل داده ها در دو سطح آمار توصیفی و آمار استنباطی 83کرانباخ 

صورت گرفته است. نتایج تحقیق نشان داد که کیفیت برنامه درسی دوره آموزش مجازی در دانشکده 

مواد آموزشی، گروه بندی،  شگاه تهران از لحاظ عناصر هدف، محتوا،روان شناسی و علوم تربیتی دان

های یادگیری در سطح مطلوب و  زمان، فضا و ارزشیابی در سطح مطلوبی از کیفیت، عنصر فعالیت

عنصر گروه بندی در سطح کیفی نامطلوبی قرار دارد. همچنین در میان دروس ارائه شده، درس 

ح کیفیت و درس آموزش بزرگساالن از پایین ترین سطح کیفیت تحقیقات آموزشی از باالترین سط

برخوردارند. نتیجه اینکه کیفیت برنامه درسی دوره آموزش مجازی دانشکده روان شناسی و علوم 

 تربیتی دانشگاه تهران، در سطح متوسط قرار دارد.

 برنامه درسی، ارزیابی کیفیت، آموزش مجازی های کلیدی: واژه

                                                 
  Norouzzadehreza@yahoo.com. عضو هیئت علمی موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی.  81,
  Mbakhshi698@ut.ac.irی ارشد، رشته برنامه ریزی درسی، دانشگاه تهران. . دانشجوی کارشناس 88,
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 اری بهبود کیفیت آموزش بر اساس میزان ارائه مدل ساخت

 کاربست مؤلفه های سازمان یادگیرنده در دانشگاه
 

 4333کد مقاله: 

 سیروس قنبری

 دانشیار دانشگاه بوعلی سینا همدان
 siroosghanbari@yahoo.com 

 ایمان کریمی

 ی دانشگاه بوعلی سینا همداندانشجوی دکترای مدیریت آموزش

i.karimi33@yahoo.com 
 

 چکیده:

 بهبـود کیفیـت  بـر  میزان کاربست مؤلفـه هـای سـازمان یادگیرنـده     پژوهش حاضر به منظور بررسی تأثیر 

. این تحقیق بر حسب هدف کـاربردی و بـر اسـاس شـیوه گـردآوری      نجام شده استا خدمات آموزشی

. جامعه آماری تحقیق را کلیه کارکنـان دانشـگاه هـای شهرسـتان     داده ها توصیفی از نوع پیمایشی است

 932همدان تشکیل می دهد که با استفاده از نمونه گیـری از فرمـول کـوکران بـرای جامعـه نامحـدود،       

صورت تصادفی از چهار دانشگاه شهرستان همدان )بوعلی سینا، علوم پزشکی، صنعتی و آزاد  هکارمند ب

ت گـردآوری داده هـا از پرسشـنامه هـای کاربسـت مؤلفـه هـای سـازمان         اسالمی( انتخاب شدند. جهـ 

از ضـریب همبسـتگی،    هـا  داده وتحلیـل  یادگیرنده و بهبود کیفیت آمـوزش اسـتفاده شـد. بـرای تجزیـه     

 و تحلیـل مسـیر بـا    سـاختاری  معـادالت  سازی تأییدی، مدل عاملی تک نمونه، تکنیک تحلیلی tآزمون 

نتـایج تحلیـل روابـط سـاختاری نشـان داد از پـنج        .شـد  انجـام  SPSS و LISREL افزارهای نرم از استفاده

مؤلفه سازمان یادگیرنده، آرمان مشترک، یادگیری تیمی و تفکر سیستمی با ضرایب مسیر بـاالیی کـه بـا    

کیفیت خدمات آموزشی دارند، می تواننـد عـاملی مـؤثر و قدرتمنـد بـرای بهبـود کیفیـت در دانشـگاه         

یگر یافته ها حاکی از آن بود که میزان کاربست مؤلفه های سـازمان یادگیرنـده در   محسوب شوند. اما د

و بهبود کیفیت آموزش در حـد متوسـط بودنـد کـه ایـن امـر ضـرورت        دانشگاهها کمتر  از حد متوسط 

بدین منظور آشنایی کارکنـان   ؛توجه عملی به کیفیت آموزش در دانشگاه های ایران را آشکار می سازد

در سطوح مختلف با مفاهیم و مؤلفه های سازمان یادگیرنده و استفاده عملی از رهنمودهـای  دانشگاهی 

 این نظریه می تواند بسیار مؤثر واقع شود.

 سازمان یادگیرنده ، بهبود کیفیت آموزش، دانشگاه های کلیدی: واژه

mailto:siroosghanbari@yahoo.com
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 معلم طراز جمهوری اسالمی ایران بر اساس یهایستگیشا نییبت

 م آموزش و پرورشاسناد تحولی نظا 
 

 4335کد مقاله: 
 پوران خروشی

 مدرس دانشگاه فرهنگیان اصفهان 
poorankhorushi@cfu.ac.ir 

 احمدرضا نصر

 استاد دانشكده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه اصفهان
arnasr@edu.ui.ac.ir 

 سید ابراهیم میرشاه جعفری

 صفهاناستاد دانشكده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه ا

jafari@edu.ui.ac.ir 

 اهلل موسی پورنعمت

 دانشیار پژوهشكده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم
n_mosapour@yahoo.com 

 

 :دهیچک

های معلم طراز جمهوری اسالمی ایران بر اساس هدف اصلی این مقاله شناسایی و معرفی شایستگی

ن منظور با استفاده از تحلیل کیفی محتوا با روش اسناد تحولی نظام آموزش و پرورش کشور است. بدی

صفحه( به طور دقیق مورد مطالعه، بررسی و  444ها متن اسناد مذکور )بالغ بر استقرایی در ایجاد مقوله

های معلم طراز جمهوری اسالمی ایران استخراج و گزاره نشانگر شایستگی 198و  تحلیل قرار گرفت

 بندی شد. مقوله

های دانش، توانش، نگرش، عمل و اخالق، و حیطه اصلی شایستگی پنج حاضر،نتایج پژوهش 

تحلیل اسناد تحولی  شان منعکس نمود. های مربوطههای مربوط به آنها را به همراه مؤلفهزیرشایستگی

بینی تهیه یک برنامه درسی مبتنی بر ریزی و پیشآموزش و پرورش کشور در این پژوهش، زمینه برنامه

برنامه درسی کالن دانشگاه فرهنگیان را ریزان های معلمان و توجه بیشتر متخصصان و برنامهگیشایست

های خاص برای جذب نیروهای کارآمد و که متولی تربیت معلمان کشور است، در تدوین مالک

 کند.فراهم می اثربخش

 آموزش و پرورش حولیاسناد ت ،ی معلم، معلم طراز جمهوری اسالمی ایرانستگیشا های کلیدی: واژه
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 ارتقا : ضرورتی دربرای شایستگی ارزیاب ییها شناسایی مالک

 ی دانشگاهیها نظامهای آموزشی در  یابیارزشکیفیت 
 

 4324کد مقاله: 
 طاهره روضه

 دانشجوی کارشناسی ارشد تحقیقات آموزشی دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
trozeh1331@gmail.com 

 دکتر مرتضی کرمی
 دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران، نویسنده مسئول و روانشناسى یتیترب علومدانشكده استادیار 

m.karami@um.ac.ir 
 دکتر بهروز مهرام

 دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران و روانشناسى یتیترب علومدانشكده دانشیار 
bmahram@um.ac.ir 

 معصومه قائمی پور
 زشی دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایرانکارشناسی ارشد تحقیقات آمو

ghaemi33@yahoo.com 

 محمود رستمیان
 دانشجوی کارشناسی ارشد تحقیقات آموزشی دانشگاه تهران ، ایران

mahmodrostamian@ut.ac.ir 

 چکیده:
ها و  ههای دانشگاهی نقش بارز و مؤثری را در تربیت و آماده سازی نیروی انسانی کارآمد و شایسته در حوز نظام

های مفید برای کسب اطمینان از  کنند. از طرف دیگر ارزشیابی آموزشی یکی از روش های مختلف ایفا می زمینه

باشد. توجه و  ریزی برای رسیدن به وضعیت مطلوب می ها، شناسایی نواقص موجود و برنامه مؤثر بودن آموزش

ها خواهد شد. یکی از مواردی که در  شیابیرعایت استانداردهای ارزشیابی سبب ارتقا و بهبود کیفیت ارز

باشد و زمانی که ارزشیابی توسط یک ارزیاب  استانداردهای ارزشیابی به آن اشاره شده مقبولیت ارزیاب می

شایسته انجام شود نتایج ارزشیابی از قابلیت اعتماد باالتری برخوردار خواهد بود. پژوهش حاضر به دنبال بررسی 

باشد. شناسایی و تدوین  های مورد نیاز برای یک ارزیاب شایسته می ورت شناخت مالکنقش این مؤلفه و ضر

مالک های شایستگی ارزیابان نه تنها برای ارزیابان مفید است بلکه برای کارفرمایان، مربیان ارزشیابی و 

ارچوب های های ارزشیابی نیز اهمیت ویژه ای دارد که به آن اشاره خواهد شد. همچنین در ادامه چ هیئت

کانادا، استرالیا، نیوزیلند، انگلیس مطرح  جملهشایستگی ارزیابان انجمن های ارزشیابی کشورهای مختلف از 

 خواهد شد.

 ، مالک، شایستگی، کیفیتشایستگی ارزیاب ارزشیابی آموزشی، های کلیدی: واژه
standards: A guide for evaluators and evaluation users (9rd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage. 
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 ارزیابی کیفیت خدمات آموزشی دانشگاه فرهنگیان بر اساس مدل سروکوال

 )مطالعه موردی پردیس دکتر شریعتی مازندران(
 

 4323کد مقاله: 

 منیره موحدی
 دانشجوی دکترای مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد اسالمی ساری مدرس دانشگاه فرهنگیان،

monireh.movahhedi@yahoo.com 
 محمد جواد اسماعیلی سراجی 

 شهر های اطالعاتی، دانشگاه آزاد اسالمی قائم کارشناس ارشد مدیریت سیستم
mjeseraji@yahoo.com 

 محمد صادق اسماعیلی فر
 اریدانشجوی کارشناسی ارشد تكنولوژی آموزشی، دانشگاه آزاد اسالمی س

iranmath@gmail.com 

 

 چکیده

هدف اصلی این پژوهش، ارزیابی کیفیت خدمات آموزشی دانشگاه فرهنگیان پردیس دکتر شریعتی 

پیمایشی انجام شد.  –مازندران براساس مدل سروکوال بود. تحقیق از نوع کاربردی، به روش توصیفی 

نفر دانشجویان این پردیس  644از بین  نفر از دانشجویان بودند که به طور تصادفی 242جامعه نمونه 

انتخاب شدند. از پرسشنامه استاندارد سروکوال شامل ابعاد پنج گانه کیفیت خدمات، برای جمع آوری 

داده های پژوهش در دو زمینه ادراک و انتظار استفاده شد. داده های پژوهش با استفاده از آمار 

ج نشان داد که بین عوامل فیزیکی، قابلیت اطمینان، پاسخ توصیفی و استنباطی تجزیه و تحلیل شدند. نتای

گویی، تضمین و همدلی ادراک شده و مورد انتظار دانشجویان تفاوت معناداری وجود دارد. کیفیت 

خدمات آموزشی ادراک شده کمتر از حد متوسط و ابعاد کیفیت خدمات آموزشی مورد انتظار بیشتر 

برآورده نشد. وجود شکاف آنها بعاد کیفیت خدمات، انتظارات از حد متوسط بود و در هیچ یک از ا

منفی در همه ابعاد خدمات آموزشی، نشان دهنده نارضایتی دانشجویان از کیفیت کلی خدمات 

آموزشی دانشگاه بود. بیشترین میانگین شکاف در بعد تضمین و کمترین شکاف در بعد همدلی مشاهده 

 شد.

 ت، مدل سروکوال، رضایتمندی، خدمات آموزشیارزیابی کیفی های کلیدی: واژه

 

mailto:Monireh.Movahhedi@yahoo.com
mailto:Monireh.Movahhedi@yahoo.com
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 عوامل برون دانشگاهی در کیفیت آموزش عالی 

 پرورش عقالنیتمبتنی بر  فرهنگیسازی  الگو
 

 4326کد مقاله: 

 121سهیال چگینی

 چکیده

آن  924کارها در بستر اجتماعی شناسی این مطالعه، اثر تربیت در شخصیت و تبیین راه یافت روش ره

ساخته و یک  های پیش است. در این طرح از مدل مؤثرآموزش صرف، بر ذهن ی که ، در حالاست

های فرهنگی است. عوامل برون  شود. الگوی پیشنهادی کاربرد استراتژی نظریه واحد تبعیت نمی

شوند که هر سه بخش زیرمجموعه بخش  دانشگاهی در کیفیت آموزش عالی به سه بخش تقسیم می

دانشگاه با محوریت خانواده و آموزش عمومی قرار  از قبل ، نقش عواملاولین بخش فرهنگ هستند:

نمایند، بنابراین ساختار  می  دارد که با همکاری نهادهای فرهنگی، افراد را برای ورود به جامعه آماده

 ریزی برای دانشجویان نیست؛ بلکه افرادی که از ابتدا با ارائه شده در این پژوهش صرفاً بر محور برنامه

بود،  ها و بدنۀ جامعه، نیروی بالقوۀ مؤثری خواهند این نظام فکری و آموزشی تربیت شوند در کلیه بخش

 و های تأثیرگذار، والدین، معلمان و اساتید هستند. دومین بخش، نهادها بنابراین، از جمله گروه

 صادی سبب تأثیر براقت نهادهای سیاسی و  بر تأثیر عالی هستند که با آموزش با مرتبط های سازمان

 بر قرار دارند که دانشگاه از بعد عوامل شوند. در بخش سوم، کیفیت مطلوب آموزش دانشجویان می

 لتحصیل، نقش مؤثر دارند. براین اساس، الگوی مدل ا اقتصادی جامعه و دانشجویان فارغ نهادهای

 گردد.  عقالنی ارائه می زیرساخت تفکر فرهنگی به منظور پرورش

 ریزی. معماری فرهنگی، تقویت عقالنیت، خانواده، نظام آموزشی، برنامه ای کلیدی:ه واژه

 

                                                 
 s.chegini@cfu.ac.irدکترای ارتباطات اجتماعی؛ دانشگاه عالمه طباطبائی)ره(، استادیار دانشگاه فرهنگیان    - ,8,

,84 - contextualization 
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 غیرفعال و فعال دانشجویان پسر زندگی کیفیت مقایسه

 بجنورد فرهنگیان دانشگاه 
 

 4323کد مقاله: 
 امین امانی

 مدرس دانشگاه فرهنگیان &شمال دانشگاه ورزشی مدیریت دکترای دانشجوی
Amani.amin311@yahoo.com 

 محمدعلی جهاندیده
 فرهنگیان دانشگاه مدرس &شمال دانشگاه ورزشی مدیریت دکترای دانشجوی

Jahandideh13@gmail.com 

 آسیه امانی
 ه فردوسی مشهددانشجوی کارشناسی ارشد تربیت بدنی دانشگا

asiyeamani@yahoo.com 

 غالمعلی لطفی

 کارشناس ارشد تربیت بدنی
Lotfi11@yahoo.com 

 چکیده

 بجنورد فرهنگیان دانشگاه غیرفعال و فعال پسر دانشجویان زندگی کیفیت مقایسه مطالعه این انجام از هدف

 پسر دانشجویان کلیه را آماری جامعه. است بوده پیمایشی نوع از و توصیفی اضرح تحقیق روش. باشد می

 استفاده تصادفی گیری نمونه روش از نمونه برآورد برای. دهند می تشکیل فرهنگیان دانشگاه غیرفعال و فعال

 ابزار. ندشد انتخاب نمونه عنوان به فعال پسر غیر دانشجوی( 122)و فعال پسر دانشجوی 122) تعداد که شد

. باشد می زندگی کیفیت پرسشنامه و دموگرافیک اطالعات: پرسشنامه دو شامل پژوهش این گیری اندازه

 تحلیل و تجزیه برای. شد برآورد 2/ 84 کرونباخ آلفای ضریب طریق از زندگی کیفیت پرسشنامه پایایی

 استنباطی آمار و( معیار انحراف و میانگین فراوانی، درصد فراوانی،) توصیفی آمار های تکنیک از ها داده

 تحقیق از حاصل های یافته. گردید استفاده( مستقل گروههای t آزمون و اسمیرنوف کلموگروف آزمون)

 در فعال پسر غیر دانشجویان زندگی کیفیت به نسبت فعال پسر دانشجویان زندگی کیفیت که دهد می نشان

 معنادار اختالف این مستقل t آزمون در( 84/2) آمده دست به t میزان به توجه با و دارد قرار باالتری سطح

اینکه دانشجویان امروز، نیروی انسانی فردا و موثر در جامعه  به توجه با گفت میتوان کلی طور به. باشد می

 از یکی رسد می نظر به پژوهش این نتایج به توجه با و زندگی کیفیت بر فعالیت ورزشی باشند و تأثیر می

 باشد. می ورزش و بدنی فعالیت انجام افراد این روحیه و زندگی کیفیت ارتقای راهکارهای بهترین

 فرهنگیان دانشگاه فعال، دانشجویان غیرفعال، دانشجویان زندگی، کیفیت های کلیدی: واژه

mailto:Amani.amin311@yahoo.com
mailto:Amani.amin311@yahoo.com
mailto:Jahandideh58@gmail.com
mailto:Jahandideh58@gmail.com
mailto:asiyeamani@yahoo.com
mailto:asiyeamani@yahoo.com
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 معلمان-ارزیابی کیفیت زندگی دانشگاهی دانشجو

 دبیلمطالعه موردی: پردیس های دانشگاه فرهنگیان استان ار 
 

 4322کد مقاله: 

 سید محمد سیدکالن
 مدرس مدعو پردیس عالمه طباطبایی اردبیل، دانشگاه فرهنگیان.  ،یشمدیریت آموز دانشجوی دکتری

M.siedkalan@gmail.com 
 حسن احمدی

 ان. مدیریت آموزشی، دانشگاه محقق اردبیلی، ایر دانشجوی دکتری
ahmadi.hasan9@gmail.com 

 عباس آزاد مغانلو
 دانشجوی کارشناسی علوم تربیتی، دانشگاه فرهنگیان اردبیل)پردیس عالمه طباطبایی(، ایران. 

ahmadi.hasan9@gmail.com 

 مان پرست عالینوید ای
 دانشجوی کارشناسی علوم تربیتی، دانشگاه فرهنگیان اردبیل)پردیس عالمه طباطبایی(، ایران. 

ahmadi.hasan9@gmail.com 
 

 چکیده:

معلمان است. بر این اساس روش -بررسی کیفیت زندگی دانشگاهی دانشجو ،هدف اصلی این مطالعه

نفر دانشجوی دختر و پسر در حال تحصیل در دانشگاه  246پژوهش همبستگی بوده و بدین منظور تعداد 

فرهنگیان استان اردبیل به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. کیفیت زندگی دانشگاهی دانشجویان با 

( در سه بعد رضایت از بعد آموزشی، بعد اجتماعی و 2212استفاده از مقیاس کوتاه شده سیرجی و همکاران)

دانشگاه مورد بررسی قرار گرفت که به لحاظ روایی صوری و محتوایی و پایایی از  بعد تسهیالت و امکانات

اعتبار باالیی برخوردار است. برای تجزیه و تحلیل اطالعات جمع آوری شده از ضریب همبستگی 

رگرسیون و رگرسیون چندگانه به روش گام به گام استفاده شد. نتایج حاصل از مطالعه نشان داد که کیفیت 

معلمان و ابعاد تأثیرگذار بر آن) رضایت از بعد آموزشی، اجتماعی و تسهیالت و -گی دانشگاهی دانشجوزند

امکانات دانشگاه( در سطح مطلوبی قرار ندارد، اما رابطه مثبت و معناداری بین کیفیت زندگی دانشگاهی با 

همچنین نتایج  .شگاه( وجود داردابعاد سه گانه )رضایت از بعد آموزشی، اجتماعی و تسهیالت و امکانات دان

مناسبی در  یبین حاصل از رگرسیون نشان داد که دو بعد تسهیالت و امکانات دانشگاهی و بعد آموزشی پیش

 معلمان می باشد.-درصد برای کیفیت زندگی دانشگاهی دانشجو92حد 

mailto:M.siedkalan@gmail.com
mailto:M.siedkalan@gmail.com
mailto:ahmadi.hasan9@gmail.com
mailto:ahmadi.hasan9@gmail.com
mailto:ahmadi.hasan9@gmail.com
mailto:ahmadi.hasan9@gmail.com
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اجتماعی و  دانشگاهی، رضایت از بُعد آموزشی، رضایت از بُعد زندگی کیفیت های کلیدی: واژه

 معلمان-دانشجو رضایت از تسهیالت و امکانات دانشگاهی،

 رابطه کیفیت محتوای دوره متوسطه وکیفیت آموزش عالی
 

 4324کد مقاله: 

 مرضیه پژوهان

 دانشجوی کارشناسی ارشدبرنامه ریزی درسی دانشگاه یزد
marziehpajoohan@gmail.com 

 تقی جباری فر

 دانشگاه یزداستادیار گروه علوم تربیتی، 
jabarifar@yazd.ac.ir 

 چکیده
ای برخوردار است زیرا عالی به عنوان باالترین سطح آموزشی جامعه از اهمیت قابل مالحظهآموزش

نقش اساسی در رشد وتوسعه جامعه در ابعاد مختلف فناوری علمی، فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی 

به عبارت  ،شودآموزشی در آن منعکس میامهای نظها وتالشوسیاسی دارد و حاصل کلیه فعالیت

درنهایت این دوره آموزشی در ارتقا کیفیت  .آموزشی در آن متجلی شده استدیگر بازده کل نظام

بخش های مختلف نقش مهمی ایفا می کند.از این رو نظام مذکور به عنوان منشا تغییرات وهدایت آنها 

مل اهداف ووظایف محوله از کارایی واثربخشی الزم کاتحققجامعه باید در راستایدر جهت تعالی

برخوردار باشد بنابراین حفظ، بهبود وارتقا کیفیت این نظام ازجمله عواملی است که باید در اولویت 

آموزشی، خصوصاً در کیفیتموضوع بهبود و ارتقاء در بحثهای آن قرار گیرد. اما ها وبرنامهاقدام

های د یکی از مهمترین عوامل، کیفیت مولفهددی را مورد بررسی قرار داها بایستی عوامل متع دانشگاه

ترین  به عنوان یکی از مهم ،پیش از دانشگاه است. این مقاله سعی درشناسایی  اهمیت کیفیت محتوا

-گیری هویت اجتماعی فرد ونقش مهم آن در موفقیتمولفه های برنامه درسی دوره متوسطه در شکل

 .ه تبع آن بهبود کیفیت آموزش عالی داردتحصیلی دانشگاه وب
 

 کیفیت، آموزش عالی، محتوا، دوره متوسطه های کلیدی: واژه
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زندگی دانشجویان تربیت بدنی و غیر تربیت بدنی  کیفیت مقایسة

 دانشگاه فرهنگیان شیراز
 

 4322کد مقاله: 

 محمدعلی جهاندیده
 فرهنگیان نشگاهدا مدرس &شمال دانشگاه ورزشی مدیریت دکترای دانشجوی

Jahandideh13@gmail.com 

 امین امانی
 مدرس دانشگاه فرهنگیان &شمال دانشگاه ورزشی مدیریت دکترای دانشجوی

Amani.amin311@yahoo.com 

 آسیه امانی
 ی ارشد تربیت بدنی دانشگاه فردوسی مشهددانشجوی کارشناس

asiyeamani@yahoo.com 

 کرمی زهرا شاه
 دانشجوی دکترای مدیریت ورزشی دانشگاه تهران

Z_shakarami33@yahoo.com 

  چکیده

دانشگاه فرهنگیان  بدنی یتترب غیر و بدنی تربیت دانشجویان زندگی کیفیت مقایسۀ هدف با تحقیق این

 کلیۀ تحقیق آماری جامعۀ. گرفت انجام میدانی صورت به و ای مقایسه – علی تحقیق روش شیراز با

 نفر 742 و بدنی تربیت دانشجوی نفر 142که بودند شیراز مطهری شهید فرهنگیان دانشگاه دانشجویان

 تربیت دانشجوی112 مورگان نمونۀ محج جدول براساس آماری نمونۀ. بودند بدنی غیرتربیت دانشجوی

 گیری نمونه روش طریق از نمونه انتخاب. شد گرفته نظر در بدنی غیرتربیت دانشجوی 244بدنی و 

 پرسشنامۀ دموگرافیک، پرسشنامۀ از اطالعات آوری برای جمع. گرفت صورت ای مرحله چند ای خوشه

 همچنین و توصیفی آمار از اطالعات لوتحلی تجزیه منظور به. شد استفاده( SF-96) زندگی کیفیت

 داد نشان نتایج. شد استفاده مستقل t آزمون و اسمیرنوف – کالموگروف شامل آزمون استنباطی آمار

 وجود بدنی غیرتربیت و بدنی تربیت دانشجویان آن در ابعاد و زندگی کیفیت بین داری معنی تفاوت که

 با درمقایسه بدنی تربیت دانشجویان های نمره میانگین تحقیق، متغیرهای بیشتر در(. P<2/ 24) دارد،

 های فعالیت و ورزش در فعال درگیری که داشت اذعان میتوان کلی طور به. بود بیشتر غیرتربیت بدنی

 .  دارد زندگی کیفیت مانند روانی ارتقای عوامل در مهمی نقش احتماالً بدنی

mailto:Jahandideh58@gmail.com
mailto:Jahandideh58@gmail.com
mailto:Amani.amin311@yahoo.com
mailto:Amani.amin311@yahoo.com
mailto:asiyeamani@yahoo.com
mailto:asiyeamani@yahoo.com


 424                                                                 1934الت کنفرانس ـ دانشگاه فرهنگیان ـ اردیبهشت مجموعه مقا

 

 دانشگاه بدنی، تربیت غیر ی، دانشجویانبدن تربیت دانشجویان زندگی، کیفیتواژگان کلیدی:

 فرهنگیان

 پایان نامه های کارشناسی ارشد  تحلیل روش شناختی

 )مطالعه موردی رشته تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش دانشگاه مالیر(
 

 4325کد مقاله: 

 سهیال فارسی*، علی نوری

 کارشناس ارشد تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش، دانشگاه مالیر
soheilafarsi@gmail.com 

 استادیار گروه علوم تربیتی دانشگاه مالیر
alinooripo@gmail.com 

 

 چکیده:

های کارشناسی ارشد رشته تاریخ و فلسفه هدف اصلی این پژوهش ارزیابی وضع موجود پایان نامه

در دانشگاه مالیر است. تعداد پایان  1932-1939آموزش و پرورش )تعلیم و تربیت( طی سالهای 

مورد بود. روش پژوهش مورد استفادۀ تحلیل محتوا و  17 شدهایی که در این پژوهش مورد بررسی  امهن

ها از روش اسنادی استفاده شد. یافته های به دست از نوع طبقه بندی استقرایی بود. برای گردآوری داده

شد که با رویکرد کمی های کارشناسی ارنامهها در پایان آمده از تحلیل نشان داد روش گردآوری داده

های نامهو کیفی انجام شده، تعریف شده است. روش پژوهش و روش تحلیل داده ها که در پایان

کارشناسی ارشد که با رویکرد کمی انجام شده است شرح اما در اغلب پایان نامه هایی که با رویکرد 

د روش سنجش پایایی و روایی کیفی انجام شده است شرح نشده است. عالوه بر این یافته ها نشان دا

های کارشناسی ارشد که با رویکرد کمی انجام شده است شرح داده شده نامهیافته ها در  تمام پایان

ای که با رویکرد کیفی انجام شده بود اعتماد و اعتبار است. این در حالی است که تنها در یک پایان نامه

داد که فراوانی رویکردهای پژوهش در پایان پژوهش شرح داده شده است. همچنین نتایج نشان 

همچنین جز یک های کارشناسی ارشد در حال پیشروی به سمت و سوی رویکردهای کمی است.  نامه

ای از فلسفه تعلیم و تربیت با های بررسی شده این مطالعه تلفیقی میان رشتهپایان نامه، دیگر پایان نامه

 های علوم تربیتی نبود.سایر رشته

 پایان نامه، کارشناسی ارشد، تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش، فلسفه تعلیم و تربیت  های کلیدی: هواژ
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 پدرساالری فرهنگی:

های فرهنگی در تکوینِ شخصیتِ دانشجومعلمانِ  ارزیابی نقش فعالیت 

 دخترِ دانشگاهِ فرهنگیان
 

 

 4352کد مقاله: 

 مهدی مزینانی
 ی پژوهشكده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوریگذاری فرهنگ دانشجوی دکتری سیاست

m.mazinani@iscs.ac.ir 

 

 چکیده:

ها انجام  بررسی حاضر به روش پیمایشی، با استفاده از مصاحبه به عنوان ابزار گردآوری و تحلیل داده

های فرهنگی در دانشگاه فرهنگیان بر تکوین شخصیت دانشجومعلمانِ  فعالیت شده و در نظر دارد تاثیر

« باید روی دهد»تا « دهد دارد روی می»ی  دختر را ارزیابی نماید. ارزیابی در این بررسی به معنی فاصله

، تعیین شده و برای وجه «سند دانشگاه اسالمی»ی موضوع، «باید»گرفته شده، بر همین پایه، برای وجه 

 شده از مصاحبه، مالک و میزان قرار گرفته است. های جمع ی آن، داده«دارد»

ی زیادی وجود دارد که قابلیت  ها، بین این دو وضعیت، فاصله ها و تفسیرهای برآمده از داده برابر تحلیل

های فرهنگی دانشگاه  رسد فعالیت نظر می را دارد. به« مشکل»و شاید « مساله»عنوان  بندی به صورت

تواند شخصیت دانشجویی مخاطبان را شکل  فرهنگیان، هویت دانشگاهی نداشته به همین دلیل نمی

سازی رسمی و  ها باعث شده تداوم شخصیت ببخشد، در برابر، ماهیت فرهنگ عمومی این فعالیت

شده، در این دانشگاه مالحظه شود که نوعی مقاومت یا پذیرش سطحی در برابر آن  ساختاری و تعریف

 دهد. ی میرو
 

 ارزیابی، فعالیت فرهنگی، شخصیت، دانشگاه فرهنگیانواژگان کلیدی: 

 
 

mailto:m.mazinani@iscs.ac.ir
mailto:m.mazinani@iscs.ac.ir
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نقش دانشگاه فرهنگیان و آموزش و پرورش در تربیت و پرورش افراد  

 کارآفرین و مولد در راستای اهداف سند تحول بنیادین 
 

 4353کد مقاله: 

 3احمدی کالته خونی بی بی مرضیه

 وزش و پرورش ، پست الكترونیک:استاد دانشگاه و معلم آم

www.marzieahmadi23@yahoo.com 
 

که قادر باشند نقش مهمی در اقتصاد کشور داشته  پرورش افراد خالق و کارآفرین به طوری زمینه و هدف:

ور پیشرفته است. بهترین دوره جهت نهادینه کردن باشند یکی از دغدغه های سیاستگذاران عرصه اقتصاد هر کش

خصوصاً مقطع ابتدایی  ،تفکر اقتصادی و مولد بر اساس مبانی دین مبین اسالم، دوران کودکی و دوران تحصیل

است. جهت این امر خطیر دانشگاه ها خصوصاً دانشگاه فرهنگیان باید معلمانی تربیت کنند که بتوانند سکان تعلیم 

در دست گرفته و فرزندان این مرز و بوم را به سر منزل مقصود برسانند به طوری که برای خود و و تربیت را 

 کشور ایران افرادی مولد و کارآفرین باشند 

طرح ورزشی خالق اقتصادی و سودآور را با 122دختر دانشگاه فرهنگیان بیش از  دانشجویاندر این پروژه 

  .هنگیان ارائه دادند و به طور آزمایشی در مدارس مختلف اجرا نمودنداساتید تربیت بدنی دانشگاه فر همکاری

این مطالعه قصد دارد میزان درآمدزایی و مشارکت دانش آموزان را قبل و بعد از اجرای  روش بررسی:

دانش آموز  22های خالق و ابداعی مورد مقایسه قرار دهد. این طرح ها در یک مدرسه ی ابتدایی بر روی  طرح

و پسر که در پایه ها ی چهارم و پنجم تحصیل می کردند اجرا شد. پس از جمع آوری پرسش نامه ها، داده  دختر

 بررسی گردید. 2227ها در نرم افزار اکسل نسخه 

روز حدود سی هزار  21درآمد کسب شده ی حاصل از اجرای طرح های کارآفرین در مدت زمان  یافته ها:

هیز وسایل ورزشی مدرسه و خرید لوازم ورزشی مورد نیاز خود و خانواده تومان بود که این درآمد صرف تج

روز ابتدای سال تحصیلی )ماه  21نتایج نشان می دهد اجرای این طرح ها در فاز دوم پروژه در مقایسه با  شد. آنها

دایی مهر( موجب کاهش هزینه های تحمیلی ورزش به مدرسه و مشارکت و کارآفرینی دانش آموزان مقطع ابت

 گردید.

که دانش آموزان قصد  همچنین عالقه دانش آموزان به ورزش پس از اجرای این طرح ها بیشتر شدبه طوری

 داشتند در آینده طرح های کارآفرینِ مشابه جهت صرفه جویی و سودآوری اقتصادی ارائه دهند.

د از طریق پرورش دانشجویان : دانشگاه فرهنگیان در راستای اهداف سند تحول بنیادین می تواننتیجه گیری

نقش مهمی در تربیت  ،خصوصاً در زمینه ورزش ،خالق و ارائه ی طرح های سودآور اقتصادی و کارآفرین

 دانش آموزان کارآفرین ، خالق و عالقمند به آبادانی و رونق سرزمین عزیزمان ایران داشته باشد. 

 انش آموز، کارآفریندانشگاه فرهنگیان، آموزش و پرورش، د های کلیدی: واژه

http://www.marzieahmadi26@yahoo.com/
http://www.marzieahmadi26@yahoo.com/
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 عالی : آموزش نظام کیفیت ارتقای و ارزیابی برای سازی ظرفیت

 مناسب ساختار ایجاد در ملی های ضرورت و المللی بین های تجربه

 
 4351کد مقاله: 

 رضا فضلعلی زاده
 دانشجوی دکتری برنامه ریزی درسی ،مدرس دانشگاه فرهنگیان

rezafazlalizadeh@yahoo.com 
 فروغ باقر زاده خداشهری

 کارشناسی ارشد فیزیوتراپی دانشگاه بهزیستی وعلوم توانبخشی
Maryambagherzadeh2111@yahoo.com 

 محمد رضا فضل علی زاده
 رزیاب سازمان استانداردکارشناسی ارشد شیمی  ا

rezafazlalizadeh@yahoo.com 
 

 چکیده:

 کشورهای اغلب در عالی آموزش های نظام اصلی های دغدغه جمله از پژوهش، و آموزش کیفیت

 کاهش را تشویش این مستمر، ارزیابی طریق از اخیر، دهه دو در کشورها از برخی. است بوده جهان

 های طرح اجرای به توان می شده انجام های کوشش جمله از. اند کوشیده آن رفع جهت در و داده

 المللی بین و ای منطقه اعتبارسنجی کارهای و ساز ایجاد نیز و ملی سطح در برونی و درونی ارزیابی

 اما بوده، متفاوت مختلف کشورهای در شده یاد های کوشش کیفیت و کمیت چند هر. کرد اشاره

 مقاله، این در. است یافته افزایش اخیر دهه در المللی بین و ملی سطح در چشمگیری طور به آنها میزان

 به های تجربه ابتدا علمی، های پژوهش و عالی آموزش مستمر ارزیابی انجام ضرورت به اشاره ضمن

 مورد پژوهش و آموزش اعتبارسنجی و ارزیابی برای سازی ظرفیت المللی بین سطح در آمده دست

 به مربوط های کوشش ترین موفق به موجود، های مالک به توجه با مچنینه. است شده واقع تحلیل

 در عالی آموزش کیفیت بهبود برای مستمر ارزیابی های تجربه تحلیل ضمن سپس و اشاره سازی ظرفیت

 عالی آموزش نظام در مستمر ارزیابی های کوشش کردن تر اثربخش برای مناسب ساختار کشور، سطح

 استشده  بحث مورد ایران

 ارزیابی ، نظام آموزش عالی ، کیفیت اثر بخش ، تجربه بین المللی  های کلیدی: واژه

mailto:rezafazlalizadeh@yahoo.comفروغ
mailto:rezafazlalizadeh@yahoo.comفروغ
mailto:Maryambagherzadeh2010@yahoo.com
mailto:Maryambagherzadeh2010@yahoo.com
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ی  پارادایم پیچیدگی و رهنمودهای آن برای ارتقای کیفیت برنامه

 درسی در آموزش عالی
 

 4353کد مقاله: 

 کامران شاهولی
 دانشگاه شهید چمران اهواز مدرس دانشگاههای فرهنگیان اهواز، دانشجوی دکتری فلسفه تعلیم و تربیت

 k.shahvali@gmail.com  
 یدمنصور مرعشی

 عضو هیئت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز، دانشكده علوم تربیتی و روانشناسی
 mmarashi12@yahoo.com 

 سیدجالل هاشمی
 عضو هیئت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز، دانشكده علوم تربیتی و روانشناسی

 j.hashemi@scu.ac.ir 
 دهیچک

ی یکی از بسترهای فلسفی کارآمد در تدوین  از این پژوهش بررسی پارادایم پیچیدگی به منزله هدف

باشد. از  ی درسی آموزش عالی می ی درسی و استنتاج رهنمودهای آن برای ارتقای کیفیت برنامه برنامه

زیر  نتایجام گردید و به استنتاجی انج -رو پژوهش حاضر با رویکرد کیفی و به روش تحلیلی این

انجامید: پارادایم پیچیدگی با نگرشی متفاوت به جهانِ هستی و توصیف و تبیین آن بر اساس مفاهیمِ 

نگری، علیت  ها، کل هایی چون تعدد عوامل اثرگذار بر پدیده تغییر، پویایی، تعامل و بازخورد؛ و مؤلفه

ی نظام آموزشی با  مواجهه ایسب و کارآمد برپیچیده، نوپدیدی، خودسازماندهی و ...، بستری منا

های آن هستند، فراهم  ی جامعه بشری که تغییر و پیچیدگی مهمترین مشخصه وضعیت امروز و آینده

دهد که کاربست آنها سبب ارتقای کیفیت  ی درسی رهنمودهایی را ارائه می آورد؛ بنابراین در برنامه می

به مواردی چون: تأکید بر وحدت علوم و  انتو رهنمودها میی این  آموزش عالی خواهد شد. از جمله

صورت غیرخطی و راهبردی؛ تدوین  درسی به ای؛ طراحی و اجرای برنامه ی درسی فرارشته تدوین برنامه

محوری در یاددهی و یادگیری؛ و  استانداردهای یاددهی و یادگیری به جای محتوای ثابت؛ پژوهش

 ا در نظر گرفتن علیت پیچیده اشاره نمود.ارزشیابی چندبُعدی و توصیفی ب
 

 آموزش عالی، یدرس ی برنامه تیفیک ،پارادایم پیچیدگی های کلیدی: واژه
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 عوامل موثر در شایستگی فرهنگی و اقتصادی مدیران
 

 4362کد مقاله: 

 رضاعقیلی ،ابراهیم محمودی ثانی 

  دانشجوی دانشگاه فرهنگیان ،مرکز آموزش عالی فرخ شهر؛ -3

e.mahmoudi_1311@yahoo.com 
 کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی،دانشگاه آزاد اسالمی واحدشهرکرد؛ -2

emanagment132@gmail.com 

 

 

 چکیده

از طریق تعیین عوامل  مدیراناقتصادی و فرهنگی پژوهش حاضر، با هدف ارتقای شایستگی های 

 شایستگی مدیران ازچه–هش است. برای پاسخ به پرسش پژو سازنده شایستگی های آنان انجام شده

بر پایه مقیاس چهار درج های میزان  ماده 197پرسشنامه دست ساز دارای  -عواملی اشباع می شود 

نفر از  184شد و  تنظیم 4،9،2،1کم، نسبتاً زیاد و بسیار زیاد به ترتیب با ارزش  ضرورت بسیار کم، نسبتاً

ل وامع تکمیل کردند. در برونداد نهایی، ن راآ استان چهارمحال و بختیاریمدیران پایه شاغل در 

مجموعه ماده هایی که با  .شایستگی مدیران را تبیین میکنند 2,4از با درصدهای کمتر استخراج شده 

  :پاره تست را تشکیل داده اند، به شرح نامگذاری گردید یک عامل همبسته مشترک بوده و یک

عدم رضایت -4 احساس نابرابری-4 منزلت اجتماعی-9 نبرخورد مدیرا-2 اعتقاد به آموزه های دینی-1

 شایستگیهمبستگی  ر،عوامل مذکو  22spssتمایل به خروج. با استفاده از نرم افزار -6از محیط کار.

 .را تبیین می کنددیران م اقتصادی و فرهنگی

، هنگیاقتصادی و فر شایستگی، شایستگی شایستگی، شایستگی مدیران، مدل های های کلیدی: واژه

 دیرانابعاد شایستگی م
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شیوه های ارزشیابی پیشرفت تحصیلی در آموزش عالی و تربیت معلم 

 ایران و کشورهای مختلف جهان
 

 

 4364کد مقاله: 

 125حافظ نوروزی

 126حسن نادعلی پور 

 127اعظم موسوی
 چکیده

ذاری به ارزشیابی فعالیت نظام داری تصور می شود که ضمن فراهم نمودن مالک های برای ارزش گ

تهیه اطالعاتی درباره پدیده یا موضوع مورد نظر می پردازد و با مقایسه آن دو از ارزش و سودمندی 

موضوع یا پدیده خبر می دهد. همچنین اهداف برنامه های درسی در رشته های مختلف دانشگاهی 

بنابراین تنوع بخشی  اکثرا خواستار ارزشیابی از طیف و الیه های متنوعی از آموخته های دانشجویانند،

به روش های ارزشیابی در دانشگاه باعث افزایش میزان واقعی و معنادار بودن ارزشیابی ، بهبود تدریس 

و کمک به ایجاد نگرش واقعی از ارزشیابی برای یادگیری می گردد. از این رو هدف این پژوهش ارائه 

لذا ن و کشورهای مختلف جهان است و روشهای ارزشیابی در آموزش عالی و مراکز تربیت معلم ایرا

اسنادی و کتابخانه ای، شیوه های  –در پژوهش کاربردی حاضر سعی گردیده است به روش تحلیلی 

های  های شیوه مختلف ارزشیابی در دانشگاه ها و مراکز تربیت معلم مطرح و به بررسی تفاوتها و شباهت

هایی از چگونگی کاربردی شدن مطالب نظری در  ارزشیابی پیشرفت تحصیلی بپردازیم. در ادامه مثال

عمل آورده شده است.نتیجه آن که به کارگیری سیستم های متنوع ارزشیابی باعث بهبود کیفیت 

و خود نظارتی یادگیری از طریق دادن بازخورد به عملکرد  تدریس و یادگیری، خود تنظیمی

ما نیز می بایست زمینه گردد  ته ها میمیزان اضطراب و افزایش نگه داشت آموخدانشجویان، کاهش 

ایجاد و بومی سازی این سیستم های ارزشیابی را در دانشگاه و تربیت معلم کشورمان فراهم کنیم و 

 بر ارزشیابی پایانی و امتحان پایان ترم اکتفا نشود. صرفاً

 ارزشیابی، پیشرفت تحصیلی، آموزش عالی، تربیت معلم،  های کلیدی: واژه

                                                 
 Norozihafez@yahoo.comتهران،  یطباطبای عالمه دانشگاه ابتدایی آموزش ارشد کارشناسی دانشجوی - 85,
 rahavard.h@gmail.com -اصفهان خوراسگان واحد اسالمی آزاد دانشگاه آموزشی مدیریت دکتری دانشجوی - 86,
 Azamghahfarokhi@yahoo.comشهرکرد، فرهنگیان دانشگاه تحصیلی راهنمایی و مشاوره کارشناسی - 87,
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  آموزشی های شاخص بر مروری با عالی آموزش در کیفیت

 فرهنگیان دانشگاه در آن به ویژه
 

 4365کد مقاله: 

 مهین کیخانژاد

 ساری  –مازندران   –عضو هیئت علمی و مربی دانشگاه فرهنگیان 
mkeyka@yahoo.com 

 

 سیده مرضیه یعقوبی
 ریسا -مازندران  -دانشجوی کارشناسی علوم تربیتی دانشگاه فرهنگیان

Koory_mary@yahoo.com 
 

 چکیده: 

 پرورش و آموزش حوزه در تطبیقی مطالعات است و ناپذیر تعریف مفهومی عالی آموزش در کیفیت

 آموزشی های پدیده عمیق بررسی در اساسی رویکردهای از یکی ای زمینه رویکرد که دهد می نشان

 می پردازیم آن آموزشی های شاخصه بررسی به عالی آموزش کیفیت از بهتر مفهومی افتنی برای است.

 شاخص تمایالت، شاخص ،دستیابی شاخص آموزشی، شاخص با معادل را ها شاخص گفتار این در که

 فعالیتهای از یکی آموزش که چرا ایم در نظر گرفته منابع شاخص و آموزشی تأثیرات شاخص بازده،

در این نوشتار کوتاه ما به بررسی مختصری پیرامون کیفیت آموزشی . است دانشگاه ها یادینبن و اساسی

و شاخصه های آن در دانشگاه فرهنگیان پرداخته ایم با این تاکید که در تمامی مطالعات و تحقیقات 

 طور به و دانشگاه در صرفا را عالی آموزش قبلی بر اهمیت این مطلب صحه گذارده شده است .کیفیت

 است دانشگاهی داد درون و داد برون محصول کیفیت این بلکه کرد جستجو نباید عالی آموزش اخص

 دانشگاهی کیفیت نسبی شناخت در. نمود بررسی را آن نگر جانبه همه رویکردی بدون توان نمی و

 ه(غیر و مدیران کارکنان، ، دانشجو,  علمی هیئت) آن کنشگران موجود و گذشته وضعیت شناسایی

 راآنها  از حاصل ی پیامدها و آثار فعالیتها، بعد که نیز آن کنش های به توجه طرفی از و است مهم

 .  است اساسی مزبور کیفیت شناسایی در دهد می تشکیل

 ، تمایالت شاخص ، دستیابی شاخص ، آموزشی شاخص ، عالی آموزش کیفیت های کلیدی: واژه

 . منابع شاخص ، آموزشی تأثیرات شاخص ، بازده شاخص

mailto:Koory_mary@yahoo.com
mailto:Koory_mary@yahoo.com
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بررسی عوامل موثر بر ارزشیابی کیفیت تدریس مدرسان دانشگاه 

 فرهنگیان و صالحیت حرفه ای آنان از دیدگاه

 دانشجویان پردیس های استان اصفهان 
 
 

 4361کد مقاله: 

 زهرا ناظمی نارگانی*

 برنامه ریزی درسی دانشگاه پیام نورمرکز اصفهان کارشناس ارشد
 

 یدکتر زهره لطیف

 عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور 
 

 
 

 

 چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی عوامل موثر بر ارزشیابی کیفیت تدریس مدرسان دانشگاه فرهنگیان و 

صالحیت حرفه ای آنان از دیدگاه دانشجویان انجام شد. جامعه آماری در پژوهش حاضر شامل کلیه 

نفر  2194آنها است که تعداد  39-34ر سال تحصیلی دانشجویان دانشگاه فرهنگیان استان اصفهان د

از روش به عنوان نمونه آماری برآورد شد. نفر ( 924کوکران ) بر اساس فرمول حجم نمونهاست. 

گیری طبقه ی متناسب با حجم نمونه گیری انجام شد. ابزارهای مورد استفاده، دو پرسشنامه محقق  هنمون

ای بودند. روایی صوری هر دو پرسشنامه توسط تعدادی از ساخته کیفیت تدریس و صالحیت حرفه 

و روایی محتوایی هر دو پرسشنامه محقق ساخته توسط چند نفر از صاحبنظران موضوعی تایید ،اساتید

( برآورد گردید. 83/2( و )82/2گردید. پایایی پرسشنامه ها از طریق ضریب آلفای کرونباخ به ترتیب )

ا از میان مؤلفه های ارزشیابی کیفیت تدریس مدرسان که این مؤلفه ها تغییر نتایج نشان داد که یافته ه

انگیزه یاددهی، طراحی تدریس، راهبردهای یاددهی، انتخاب مواد و وسایل آموزشی، تدوین شیوه های 

مؤلفه انتخاب مواد و وسایل آموزشی دارای باالترین و ارزشیابی و ارتباط پویا و سازنده می باشند 

 ن نسبت به سایر عوامل می باشد. میانگی
 

 کیفیت تدریس، صالحیت حرفه ای، دانشگاه فرهنگیان های کلیدی: واژه
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ارزیابی میزان تاثیر عناصر مختلف در تضمین کیفیت نظام آموزش عالی  

 )اعضای هیات علمی، برنامه درسی، محتوای آموزشی،

 یادگیری( -محیط وفرایند یاددهی
 

 

 4314کد مقاله: 

 128رضا یوسفی دکتر

 129محدثه منتظری

 110زین العابدین منتظری

 113حشمت اله قهرمانلو
 

 چکیده

با نظر به اهمیت آموزش و نقش تعیین کننده آن در ارتقای کیفی دانشگاه، پژوهش حاضر با هدف 

ارزیابی میزان تاثیر عوامل مختلف آموزشی بر کیفیت آموزش عالی پرداخته است. نمونه پژوهش، 

نفر از دانشجویان دانشگاه های فرهنگیان و آزاد )بجنورد و  82ز اعضای هیات علمی و نفر ا 22شامل 

مستقل و  tمی باشد. به منظور تجزیه وتحلیل داده ها از آزمون های  39 -34اسفراین( در سال تحصیلی 

 محتوای درسی، آمده، نشان داد که اعضای هیات علمی،دست  بهتحلیل واریانس استفاده شد. نتایج 

افزون بر این، بین  یادگیری بر کیفیت آموزش موثر است. –برنامه درسی، محیط، فرایند یاددهی 

اعضای هیات علمی در مورد تاثیر پنج عامل آموزشی فوق بر کیفیت آموزش بر حسب نظریات 

دانشجویان نیز تفاوتی نظریات جنسیت، دانشگاه محل تدریس و رتبه علمی، تفاوتی دیده نشد. بین 

آمد که دانشجویان دختر، تاثیر این دست  به(، این نتیجه  49,82هده نگردید. اما با توجه به میانگین)مشا

عوامل را بر کیفیت آموزش، بیشتر از دانشجویان پسر می دانند. همچنین اعضای هیات علمی فرایند 

 ده اند. یاددهی و یادگیری را بر کیفیت آموزش موثرتر از سایر عوامل آموزشی ارزیابی نمو

کیفیت آموزش، اعضای هیات علمی، محتوای درس، برنامه درسی، محیط،  های کلیدی: واژه

 فرایند یاددهی و یادگیری

                                                 
  ruosefi@yahoo.comاستادیار دانشگاه آزاد ساری -1

   mm.132222@gmail.comدانشجوی دکتری مدیریت آموزشی ، دانشگاه آزاد ساری- 89,

  zen.montazeri@yahoo.comکارشناسی ارشد مدیریت آموزشی، رئیس دانشگاه پیام نور اسفراین -9

 d_h_216@yahoo.comدانشجوی دکتری روانشناسی ،دانشگاه آزاد اصفهان  -4
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اعتبار سنجی، تضمین کیفیت و ارائه الگوی ارزیابی درونی در 

 ی فرهنگیان با نگاهی به مراکز تربیت معلم جهانها دانشگاه
 
 4312کد مقاله: 

 سونیا قادرمرزی
 پردیس بنت الهدی صدر سنندج -شجوی ترم چهارم کارشناسی  علوم تربیتی دانشگاه فرهنگیاندان

Ghadermarzi.s78@gmail.com 
 

 سامان صالحیان
 پردیس شهید مدرس سنندج –دانشجوی ترم چهارم کارشناسی علوم تربیتی دانشگاه فرهنگیان 

samansalehian22 @yahoo.com 

 چکیده:

مقاله حاضر با هدف تضمین کیفیت و ارزیابی درونی در دانشگاه فرهنگیان نوشته شده است. تضمین 

 کیفیت در آموزش عالی اعم از تربیت معلم و غیر آن بدون ارزیابی آن امکان پذیر نیست . تجارب 

یفیت که برای تمام کشورها کاربرد داشته شمول تضمین ک بین المللی نشان می دهد که یک الگوی جهان

وجود ندارد و هرکشوری با توجه به مختصات اجتماعی و فرهنگی خود الگوی تضمین کیفیت را  ،باشد

طراحی و اجرا می کند. با این حال یک سری مولفه و ابعاد به عنوان مخرج مشترک الگوهای تضمین 

وین الگوی تضمین کیفیت نظام آموزشی هر کیفیت قابل تشخیص است که می تواند سنگ بنای تد

 کشوری قرار بگیرد.

غالباً اینگونه تصور می شود که تربیت معلم تابعی از سیاست ها و راهبردهای مورد توجه دستگاه آموزشی و 

بدین معنا که تربیت معلمان بر اساس قابلیت ها و  ؛است ،به ویژه نظام برنامه ریزی درسی کشور ،پرورشی

یی است که اجرای این سیاست ها و برنامه های درسی از آنها می طلبد . لذا معلم مهم ترین صالحیت ها

تربیت معلم ذکر کرده و بر برنامه های آموزشی و پرورشی معلمان متمرکز شده اند . موضوع کیفیت بخشی 

و نگرش های  ها به معلمان ترکیبی است از ارتقای دانش تعلیم و تربیت، دانش محتوایی موضوعی، مهارت

های موثر ارتباطی،  الزم برای تدریس موثر، درک و فهم قوی از رشد و تحول دانش آموزان، مهارت

 داشتن تعهدات اخالقی و توانایی یادگیری مادام العمر و روزآمد شدن.

 اعتبار سنجی، تضمین کیفیت، ارزیابی درونی، تربیت معلم، ایران و جهان های کلیدی: واژه

mailto:Ghadermarzi.s72@gmail.com
mailto:Ghadermarzi.s72@gmail.com
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  رارزیابی عملکردمنابع انسانی و نقش آن بربهبود کیفیت آموزش عالیبررسی تأثی

 ساری( )ص(طاهره )مطالعه موردی دانشگاه فرهنگیان صدیقه
 

 4384کد مقاله: 

 112یوسفی سعیدآبادی، رضا

 111جعفری رستمی، محبوبه

 114منتظر، سینا

 :چکیده

و نقش آن در بهبود کیفیت هدف اصلی در این پژوهش بررسی تأثیر ارزیابی عملکرد منابع انسانی 

آموزش عالی می باشد.  روش تحقیق توصیفی زمینه پیمایشی بوده است. همچنین تعداد جامعه آماری 

مرد می باشد. تعداد نمونه بر  21زن و  94شامل  ،نفر از اساتید دانشگاه  فرهنگیان ساری 44برابر با 

ه به روش تصادفی طبقه ای بر اساس نفر بوده است ک 47اساس جدول کرجسی و مورگان برابر با 

 پرسشنامه دو از پژوهش این در اطالعات آوری جمع جهت جنسیت از بین جامعه آماری انتخاب شدند.

 آموزشی کیفیت بهبود استاندارد پرسشنامه و  78/2پایایی ضریب با مادسیج عملکرد ارزیابی استاندارد

به منظور اطمینان هرچه بیشتر روایی و پایایی  .تاس شده استفاده 73/2 پایایی ضریب با یورک مانتز

در اختیار چند تن از اساتید و خبرگان، پس از اصالح مورد تأیید قرار گرفته است و  ابزار، پرسشنامه ها

و پرسشنامه  74/2با استفاده از آلفای کرونباخ، پرسشنامه ارزشیابی عملکرد کارکنان برابر با آنها پایایی 

محاسبه گردیده. روش تجزیه و تحلیل اطالعات نیز آمار توصیفی و  82/2ی برابر با کیفیت آموزش عال

انجام گرفته است.  spssآمار استنباطی شامل آزمون همبستگی پیرسون بوده که با استفاده از نرم افزار 

 دارد. های ارزیابی کارکنان بر بهبود کیفیت آموزش عالی تأثیر تمامی مولفه نتایج حاکی از آن است که

 ارزیابی عملکرد،منابع انسانی،کیفیت آموزش عالی :ی کلیدی واژه ها

 

                                                 
 Ruosefi@yahoo.com دانشگاه آزاد واحد ساری استادیار و عضو هیئت علمی 992
 mr.jafari78@yahoo.com ی مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد واحد ساری دانشجوی دکتری رشته 999
 smpk_66@yahoo.com ی مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد واحد ساری دانشجوی دکتری رشته 994
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نقش پژوهش های آمیخته بر کیفیت فعالیتهای پژوهشی دانشجویان 

)مطالعه موردی: گروه علوم تربیتی دانشگاه  دانشگاه فرهنگیان

 فرهنگیان عالمه طباطبائی اردبیل
 

 4382کد مقاله: 

 حسن احمدی
 مدیریت آموزشی، دانشگاه محقق اردبیلی  دانشجوی دکتری

ahmadi.hasan9@gmail.com 

 سید محمد سیدکالن
 مدرس مدعو پردیس عالمه طباطبایی اردبیل، دانشگاه فرهنگیان.  ،یشمدیریت آموز دانشجوی دکتری

M.siedkalan@gmail.com 
 شهربانو احمدی 

 فرهنگیان )آموزش و پرورش استان اردبیل منطقه اصالندوز(

 کاظم بیون 
 فرهنگیان) آموزش و پرورش استان اردبیل منطقه اصالندوز(

 چکیده 

هدف تحقیق حاضر، بررسی نقش پژوهش های آمیخته بر کیفیت فعالیتهای پژوهشی دانشجویان 
عالمه طباطبائی اردبیل بود. برای نیل به این هدف از مطالعه موردی استفاده شد که  ندانشگاه فرهنگیا

در ابتدا داده های کیفی، و سپس بر اساس یافته های آن، داده های کمی نیز گردآوری و تحلیل شدند. 
 جامعه آماری پژوهش دانشجویان در حال تحصیل در گروه علوم تربیتی و اساتید مربوطه بود که در

نفر تحت مصاحبه های عمیق قرار گرفتند و   7بخش کیفی و با استفاده از نمونه گیری هدفمند تعداد 
نفر در مرحله کمی به صورت نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها  121تعداد 

ارکت کننده در بخش کیفی، مصاحبه نیمه سازمان یافته بود که از روش سه بعدی نگری و بازخورد مش
برای اعتباریابی آن استفاده شد و در بخش کمی نیز پرسشنامه محقق ساخته بود که ضریب آلفای 

% بود. به منظور تحلیل داده های کیفی از تحلیل محتوای استقرایی مبتنی بر کدگذاری 32کرونباخ آن 
افته های پژوهش نشان داد باز استفاده شد و در بخش کمی نیز از آزمون تی تک نمونه ای استفاده شد. ی

که شناخت و درک بهتر نسبت به مسائل و مزایای تحقیق آمیخته) مبتنی بر قابیلیت تعمیم پذیری و 
شود. یافته ها همچنین  شناخت دقیق مسئله( از عواملی بود که موجب بهبودکیفیت فعالیتهای پژوهشی می

 را در بهبود کیفیت فعالیتهای پژوهشی دارد. مزایای استفاده از روش آمیخته بیشترین تاثیر  نشان داد

 پژوهش آمیخته، دانشگاه فرهنگیان، دانشجویان، تحصیالت تکمیلی واژه های کلیدی:

mailto:ahmadi.hasan9@gmail.com
mailto:ahmadi.hasan9@gmail.com
mailto:M.siedkalan@gmail.com
mailto:M.siedkalan@gmail.com
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 وپرداختن به  زیباسناسانه و –هنری برنامه درسی 
 در آموزش عالی تلفیقرویکرد 

 
 4332کد مقاله: 

 115زهره حمزه لو

 چکیده

ر انسان های متفاوت به صور مختلف وجود دارد وبا توجـه بـه اینکـه    با توجه به گرایش های هنری که د

ــری        ــدا نمایـد ، ظرافتهــای هن ــی از خویشـتن پی ــرد مـی خواهــد معرفت دانشـجویی دوره ای اســت کـه ف

ایـن   وزیباسناسانه می تواند گشاینده راهی برایش باشد که در نـاخود آگـاه خـویش جسـتجو مـی کنـد.      

در راستای کیفیـت بخشـی    تلفیقیدرآموزش عالی با رویکرد  هنر،ه درسی برنام تبیین اهمیتمطالعه ، به 

دردوسـطح انجـام   شیوه مروری تحلیلی  به پرداخته است. پژوهشبه برنامه های درسی در آموزش عالی 

اقـدام  ه بررسی مولفه های هنری مناسـب ومـورد اسـتفاده در سـطح دانشـگاهی      ، در سطح اول بهگردید

بررسی سازماندهی افقی وعمودی ، بـه تلفیـق در برنامـه هـای درسـی هنـری در        با نموده، در سطح دوم

هـای   آموزش عالی تاکید شده است. در هر دو سطح با تحلیل ومرور بر مقاالت واسناد وترکیبی از برنامه

این مقاله بر آن است تا برنامـه هـای درسـی هنـری را      درسی هنری وتلفیق در برنامه ها پرداخته می شود.

ه طور غیر رسمی در دانشگاهها روی دانشـجویان تـاثیر مـی گذارنـد از جنبـه تلفیـق مـورد بررسـی         که ب

ترین بخش هـای   آموزش هنر یکی از مهمها طبق یافته برساند. قراردهد وکاستیهای آنها را به منصه ظهور

؛ د می کنـد  اما در حال حاضر با اینکه پژوهشهای مختلف این امر را تایی برنامه درسی محسوب می شود

است و در رشته های مختلـف دانشـگاهی مگـر در    همچنان درس هنر به عنوان درس جانبی و حاشیه ای 

 رشته های هنری درس هنر جایگاهی در برنامه های درسی ندارد.

 آموزش عالی،  تلفیق، زیباشناسانه-، هنریبرنامه درسی  واژه های کلیدی:

                                                 
و دانشگاه فرهنگیان ارومیه؛  2دخوراسگان اصفهان؛شاغل درآموزش وپرورش ناحیهدانشجوی دکترای تخصصی برنامه ریزی درسی دانشگاه آزا  994

23149887398- z.hamzelo@yahoo.com 



 493                                                                 1934الت کنفرانس ـ دانشگاه فرهنگیان ـ اردیبهشت مجموعه مقا

 

 ردی نوین برای تربیتی و اجزای چهارگانه آن، رویک خود

 تربیتِ معلمان کارآفرین
 

 4336کد مقاله: 

 ، سکینه شهابی*نرگس یزدانی

 کارشناسی ارشد مدیریت کارآفرینی،آموزش و ترویج کارآفرینی  

 دانشكده کارآفرینی دانشگاه تهران و

 کارشناس امور دانشجویی. پردیس بنت الهدی صدر اردبیل 
  

 

 چکیده

همگام با آموزش انسانها به پرورش  دبای یک مربیناخت شروع شود و موزش و پرورش بایستی با شآ

کارآیی و  دو با شناخت هرچه بیشتر و بهتر خود به عنوان یک انسان بتوان دخود نیز اهتمام بورز

های صحیح تربیتی و روشبکارگیری شود مگر با  و این امر محقق نمی داثربخشی خود را افزایش ده

است. بدینوسیله یک مربی در که ثمرۀ مطالعات روانشناسان گذشته و حال  یافته های روانشناختی

به نیکی و شایستگی  آنانو با  باشند برای فراگیران داری امین امانتآموزش و پرورش خواهد توانست 

 کند.رفتار 

 با استفاده از استعاره حکومت نشان داد همانگونه که در جامعه 997، استرنبرگ996درنظریه خودمدیریتی

افراد نیز با روش های متفاوتی از توانایی های خود بهره  شیوه های متفاوتی از زمامداری وجود دارد

گیرند. این مقاله نگاه اجمالی به تربیت اسالمی و ارائه چهار مرحله مناسب برای خودسازی و  می

 خودمدیریتی مربیان آموزش و پرورش دارد.

، خود کنترلی، حقیقت جویی، فعل اخالقی، ربیتم، مربی، معلم، تربیت، تعلیم: کلیدی ه هایواژ 

 معاتبه، محاسبه، مراقبه، مشارطه، مرابطه

                                                 

996 . Self-management  
997  . Sternberg 
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ارزیابی و کیفیت سنجی درونی برنامه های درسی تحصیالت تکمیلی 

 .دانشکده روانشناسی و علوم ترییتی دانشگاه عالمه طباطبایی
 

 4222کد مقاله: 

 علی پور
 انشگاه آزاد واحد خوراسگاندانشجوی دکتری مدیریت آموزشی د

Rahavard.h@gmail.com 

 کاوه رستمی
 )دانشجوی دکتری فلسفه تعلیم وتربیت دانشگاه عالمه طباطبایی(

kave.rostami@yahoo.com 
 احسان پروین

 کارشناسی ارشد برنامه ریزی آموزشی دانشگاه عالمه طباطبایی

 تیمور نظری فرد
 اه علوم تحقیقات تهراندانشجوی دکتری جغرافیای سیاسی دانشگ

t.nazarifardd@gmail.com 
 چکیده

هدف پژوهش حاضر، ارزیابی و کیفیت سنجی درونی برنامه های درسی تحصیالت تکمیلی دانشکده 
جامعه آماری پژوهش شامل کلیه  باشد. میروانشناسی و علوم ترییتی دانشگاه عالمه طباطبایی 

نفر دانشجو 143و علوم تربیتی به تعداد  روانشناسیکده دانشجویان و اساتید تحصیالت تکمیلی دانش
نفر 129باشند که با استفاده از جدول مورگان حجم نمونه  می 34/39نفر استاد در سال تحصیلی 22و

گیری تصادفی ساده در دو مقطع ارشد و نفر اعضای هیات علمی برآورد شد روش نمونه 16دانشجو و 
ی پیمایشی بوده  است. ابزار پژوهش پرسشنامه محقق ساخته توصیفنیز . روش پژوهش بوددکترا 
گویه که روایی آن با استفاده از روایی محتوایی و صوری و پایایی آن از طریق ضریب آلفای  68شامل

تک  tنامه از آزمون محاسبه شد. برای تجزیه و تحلیل اطالعات حاصل از پرسش 34/2کرونباخ 
، در حیطه دانشجویان و اساتید حاکی پژوهشهای حاصل از یافتهست. ای و مستقل استفاده شده ا نمونه

های برنامه درسی، محتوای برنامه درسی، راهبردهای یاددهی یادگیری و راهبرد هدف که از آن است
دیدگاه  نیزهای ارزیابی برنامه درسی توانسته نیازها و انتظارات دانشجویان را برآورده نماید، و 

ید نسبت به عناصر هدف برنامه درسی، راهبردهای اجرایی، محتوای برنامه درسی و دانشجویان و اسات
 راهبرد ارزیابی برنامه درسی متفاوت است. 

 تحصیالت تکمیلی. -برنامه درسی  -ارزیابی کیفیت  -آموزش عالی های کلیدی:واژه
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 جایگاه نظارت و ارزیابی کیفیت در موسسات آموزش عالی ایران

 

 4223کد مقاله: 

 علی اصغر اصغری
 مدرس مرکز آموزش عالی شهید بهشتی گنبد کاووس 

Asghari.Aliasghar@gmail.com 

 یوسف شیخی
 مدرس مرکز آموزش عالی شهید بهشتی گنبد کاووس 

Sheikhi.Yusuf@yahoo.com 

 رضا آقا محمدی
 مدرس مرکز آموزش عالی شهید بهشتی گنبد کاووس 

Reza_Aghamohammadi@yahoo.com 

 اشرف بای
 مدرس دوره های کوتاه مدت ضمن خدمت فرهنگیان آزادشهر

 چکیده

ه میـزان تحقـق اهـداف و ارتقـاء عملکـرد        ،در گذر زمان و با توجه به وضعیت موجود ارزیابی و پاسخگویی ـب
ه  تـوان  مـی  و نظام ها و مراکز آموزش عالی به مسئله کانونی و محوری آموزش عالی تبدیل شـده   امـر  ایـن  ـب

 تأکیـد  ارزیابی سازوکارهای کاربرد بر عالی، آموزش نظام در نفع ذی و ذیربط افراد همه که نمود اذعان

 المللی بین تجارب راستا این در .است ارزیابی های رویه و اهداف مهم این در توجه قابل نکته دارند؛اما

ر  مبتنـی  و کیفیـت  تضمین و بهبود با هدف اعتبارسنجی الگوی که است آن از حاکی اخیر های دهه در  ـب

 تشـکیل  را دانشـگاهی  کیفیت ارزیابی ایه نظام اساس بیرونی، ارزیابی و ارزیابی( – درونی)خود ارزیابی

 در کیفیـت  تضـمین  و اعتبارسـنجی  مختلـف  هـای  نظـام  سـریع  توسـعه  بیسـتم،دوران  اوایـل قـرن   و دهد می

ه  و مطرح کشورها اکثر یت درکیف تضمین و ارتقاء بهبود، حفظ، دغدغۀ آن در که است عالی آموزش  ـب

ین  و ای منطقـه  ملـی،  ای، مؤسسـه  سـطوح  در تخصصـی  مدیریتی واحدهای و ساختارها آن دنبال  المللـی  ـب

 نوشـتار  ایـن  عـالی،  آمـوزش  مراکـز  در کیفیت بهبود و ارزیابی اهمیت در راستای بنابراین .اند ه شد ایجاد

ا  و ایـران  عالی آموزش امنظ در ارزیابی پیشینه بر مروری ضمن تا است درصدد ه   ـب ین  تجـارب  توجـه ـب  ـب

 شـده  انجـام  واقـدامات  ارزیـابی  رویکردهـای  بررسـی  به آن، های ویژگی و اصول و حوزه این در المللی

ه نمایـد   موجـود  وضـعیت  از تحلیلـی  و بپـردازد  ه   اخیـر  هـای  سـال  در کـه  آنجـا  از همچنـین . اراـئ  ایجـاد ـب

ه  ونظـر  اسـت  گرفتـه  قرار توجه مورد بسیار عالی شآموز در کیفیت تضمین ای شبکه ساختارهای اینکـه   ـب
 برای حالت ترین مطلوب ترسیم در است، شده تشکیل متمایزی های نظام زیر از ایران عالی آموزش نظام

 .گیرد می قرار تاکید مورد ای شبکه ساختار عالی ایران، آموزش در کیفیت تضمین و ارزیابی ساختار

 ساختار شبکه ای ، ارزیابی ، مراکز آموزش عالی نظارت ،: کلیدی های واژه
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 نگاهی به جایگاه نظام ارزشیابی و تضمین کیفیت 

 در آموزش های کاربردی
 

 4228کد مقاله: 
 

 118رضا محمدی

  119 مریم زمانی فر

140 فاطمه صادقی مندی
 

 چکیده
ای مختلـف از  ، رشد فناوری نـوین در عرصـه هـ   تحول و توسعه جهانییکی از مهمترین عوامل موثر در 

 تقویـت  ضـمن  تـا  کننـد  مـی  تـالش  کشـورها  اکثـر آموزشهای علمی مهـارت آمـوزی اسـت.    طریق 

 همـراه  و آورده فـراهم  را مناسب اشتغال شرایط انسانی، نیروی در گذاری سرمایه و نوین تکنولوژی

 پاسخگویی راههای از یکی دهند. افزایش جهانی بازارهای در را خود محصوالت رقابت قدرت آن

 جامعـه  نیازهـای  بـا  آن سـاختن  هماهنـگ  و کـاربردی  آموزشـهای  بخشـی بـه   کیفیـت  نیازها، این به

ارزشیابی و تضـمین کیفیـت از جملـه مـوثرترین تـدابیری اسـت کـه مـی توانـد نقـش تسـهیل             .باشد می
 کنندگی در کیفیت بخشی به امور را ایفا کند. 

کـاربردی و  -ی علمیها دانشگاهاربردی)اعم از در این راستا پژوهشی با هدف بررسی نظام آموزشهای ک
فنی و حرفه ای( و بهبود، ارتقاء کیفیت این نوع آموزش ها انجام شده است. بدین منظور نظام ارزشـیابی  
و تضمین کیفیت آموزش های کاربردی کشورهای آمریکـا، فنالنـد، هلنـد، آفریقـای جنـوبی، امـارات       

قاره جهـان بررسـی و بـا اسـتفاده از      4هایی هدفمند و مطلوب از  به عنوان نمونه ،متحده عربی و استرالیا
مولفه های بررسی شده در این کشورها، پیشـنهادهایی بـرای  ارتقـاء و بهبـود آموزشـهای کـاربردی در       

ــن تحقیـق     ــورد اســتفاده در ای ــه شــده اســت. روش پـژوهش م ــل  ،ایـران ارائ ــوع تحلی روش کیفــی از ن
نظـام آموزشـهای کـاربردی جهـت بهبـود      فرایند ارزیابی درونی در  در ایراناسنادی)سند کاوی( است. 

بـه منظـور    ،طور مستمر انجام نشده و نیازمند تعیین یـک چرخـه زمـانی مشـخص     هکیفیت این آموزشها ب
 آمده از اجرای فرایند مذکور می باشد.دست  بهاعتبارسنجی و استفاده از نتایج  تکرار فرایند

 ، ارزشیابی، تضمین کیفیت،آموزش های کاربردی.آموزش عالی واژه های کلیدی:

                                                 
.استادیار و رئیس مرکز تحقیقات،ارزشیابی،اعتبارسنجی و تضمین کیفیت آموزش عالی سازمان سنجش آموزش کشور ،  998

remohamadi@yahoo.ca 
 mm_zamanifar@yahoo.com. نویسنده مسئول :کارشناس پژوهشی سازمان سنجش آموزش کشور ،  993

 mandi_sadeghi@yahoo.com .کارشناس پژوهشی سازمان سنجش آموزش کشور ،  942
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بررسی عوامل تاثیربخشی مدرسان، معلمان کارورزی از دیدگاه 

 دانشجو معلمان کارورز پردیس شهید باهنر همدان
 

 4223کد مقاله: 

 مهدی روحی اطهر
 مدرس دانشگاه فرهنگیان ) معاون آموزشی پردیس شهیدباهنرهمدان( 

ruhi_mehdi@yahoo.com 

 وحیده کاشی نهنجی
 باشگاه همدان، واحد اسالمی، آزاد دانشگاهشناسی  دانشجوی دکترای رشته علم اطالعات و دانش

 ایران همدان، نخبگان، و جوان پژوهشگران
v.k.nahanji@gmail.com 

 عرفانیالهام 
 دانشجوی دکترای رشته روانشناسی دانشگاه تبریز

Erfani.er33@gmail.com 

 
 

 چکیده: 

برنامه کارورزی به عنوان یکی از عناصر مهم در آموزش اثربخش است که دانشجو معلمان در آن 
برای تعدیل، تعمیق تجربیات و توسعه  ها، تجربیات و گفتگو گذاری آموخته فرصت اشتراک

ای طوالنی  کنند. این برنامه که در نظام تربیت معلم ایران دارای سابقه ای را پیدا می های حرفه شایستگی
است به تازگی بازنگری شده است و در طول چهار ترم فرآیندی را با مشاهده تاملی آغاز و با 

 ه بررسی میزان اثربخشی این برنامه از دیدگاه دانشجوبرد. پژوهش حاضر ب پژوهی به پایان می درس
پردازد. پس از بررسی روائی و پایایی،  معلمان با توجه به عناصر اصلی )معلم و مدرس کارورزی( می

های  طورتصادفی از رشته کارورز پردیس شهیدباهنر همدان توزیع شد که به 122پرسشنامه پژوهش بین 
ستانی و مشاوره و راهنمایی(، الهیات، ادبیات و شیمی انتخاب شدند. مختلف علوم تربیتی )آموزش دب

گروهی نشان داد از نظر کارورزان، معلمان و مدرسان کارورز در تمامی عوامل از  تک Tنتایج آزمون 
همبسته داللت بر عملکرد بهتر معلمان کارورزی  Tعملکرد خوبی برخوردار هستند. همچنین نتایج 

ده است. به طورکلی اثربخشی این دو عنصر در برنامه کارورزی جدید دانشگاه نسبت به مدرسان بو
تواند در  باشد که نشان از موفقیت این برنامه دارد. نتایج این تحقیق می فرهنگیان در حدمطلوب می

ها و سطوح مختلف  های کشور، در نیمسال تر در بین دانشجومعلمان سایر پردیس آینده با مطالعات کامل
 لی و با توجه به سایر عناصر برنامه کارورزی اجرا شود.تحصی
 برنامه کارورزی، دانشجو معلم، کارورز، مدرس کارورزی، معلم کارورزیهای کلیدی:  واژه
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A Conceptual Framework for Measuring Teacher 

Instructional Knowledge and Competencies  

 
 4244کد مقاله: 

 

Ebrahim mohammadpour  

PhD, Kurdistan Educational Organization 
 

ebrahim47@gmail.com 

 
 

Abstract 

 

Today is a time marked by remarkable interest in teacher quality. Policy 
makers argue for measuring teachers’ competency, universities and 
professional development programs are looking for ways to measure 

teachers’ knowledge, and educational researchers are studying 
teachers’ knowledge and its relation with instruction and students’ 

achievement. Preparing pre-service teachers for effective teaching in 
the classrooms is a key factor of teacher education programmes and 
institutes, such as Farhangyan University. The aim of this study is to 

introduce the implications of technology, pedagogy, and content 
knowledge theoretical perspectives and conceptual framework in 

developing valid and reliable instruments to measure pre-service (in-
services as well) teachers’in-depth professional knowledge with a 
view to improve teachers’ professional knowledge and competencies 

and consequently improving students’academic achievement and the 
other school outputs such as students’ attitudes, skills and 

competencies. This abstract describes how this conceptual framework 
can be applied in development of instruments to measure various 
components of teachers’ knowledge.    

 

Keywords: TPCK, teacher, competencies, instruction 
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ارزیابی میزان استفاده اساتید دانشگاه فرهنگیان از فناوری اطالعات و 

 یادگیری-ارتباطات در فرآیند های یاد دهی
 

 4242کد مقاله: 

 زکیه رشیدآبادی
 مشهدکارشناس مسئول پژوهش دانشگاه فرهنگیان ،پردیس شهید هاشمی نژاد 

zakihrashidabadi@yahoo.com 

 سحر دوستی راد
 دانشجومعلم کارشناسی علوم تربیتی،پردیس شهید هاشمی نژاد مشهد

 نسرین رنجبر
 دانشجومعلم کارشناسی علوم تربیتی،پردیس شهید هاشمی نژاد مشهد

 سوسن براتی مقدم
 شناسی علوم تربیتی،پردیس شهید هاشمی نژاد مشهددانشجومعلم کار

 

 چکیده:

ماعی و فرهنگی آن به شمار ل موثر در تحقق نوسعه اقتصادی، اجتآموزش عالی هر کشور یکی از عوام

در این میان رشد و گسترش فناوری اطالعات و ارتباطات بیشترین تاثیر را بر محیط های  می رود.

هدف این پژوهش بررسی میزان استفاده استادان دانشگاه  .داشته است ،به ویژه آموزش عالی ،آموزشی

یادگیری -فرهنگیان خراسان رضوی از فناوری اطالعات و ارتباطات در فرآیند های آموزشی یاد دهی 

 است.

استادان دانشگاه فرهنگیان  ،این پژوهش توصیفی از نوع پیمایشی است . جامعه آماری این پژوهش

نفر( می باشد. ابزار گردآوری اطالعات پرسشنامه 62م نمونه مورد مطالعه )حدود خراسان رضوی و حج

نتایج  ( است.2/2 73محقق ساخته فناوری اطالعات و ارتباطات )با ضریب پایانی آلفای کرانباخ  

که میانگین استفاده استادان دانشگاه فرهنگیان خراسان رضوی از فناوری  دهد میپژوهش نشان 

می باشد. از عوامل مهمی که مانع دسترسی به فناوری های نوین  6از  22/4تباطات اطالعات و ار

شود کندی سرعت اتصال به اینترنت است. اما در هر صورت استفاده استادان از فناوری  آموزشی می

 اطالعات و ارتباطات باالتر از متوسط است.

 یادگیری-ت،استادان دانشگاه،فرایند یاددهیدانشگاه فرهنگیان،فناوری اطالعات و ارتباطا کلید واژه ها:
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 ضرورت تضمین کیفیت در یادگیری الکترونیکی

 
 4248کد مقاله: 

 طاهره ظفری پور 
کارشناس پژوهشی همكار مرکز تحقیقات، ارزشیابی، اعتبارسنجی و تضمین کیفیت آموزش عالی 

 سازمان سنجش آموزش کشور
Email:zafaripoor_31@yahoo.com 

 محمدیدکتر رضا 
استادیار و رئیس مرکز تحقیقات، ارزشیابی، اعتبارسنجی و تضمین کیفیت آموزش عالی  عنوان 

 سازمان سنجش آموزش کشور

Email: remohammadi@yahoo.ca 
 چکیده:

سزایی در پیشبرد اهداف عنوان عامل اصلی تغییر و تحول نقش ببه ،عالیویژه آموزش هآموزش و ب
عالی در توسعه اقتصادی کشورها، نماید؛ نقش آموزش پایدار ایفا میجامعه به سوی تحقق توسعه

 شود. آنها با بروندادهای گوناگون آموزشی، پژوهشی، خدماتی وبدیل ارزیابی میچشمگیر و بی

-وامع خویش را به ارمغان میاند و موجبات پیشرفت جکارآفرین خود عمالً در راه توسعه گام نهاده

آورند؛ اما برای حفظ جایگاه خود بایستی بتوانند اهداف خود را با کیفیت باالیی محقق سازند. الزمه 
این امر، بازنمایی وضعیت موجود، آگاهی از میزان فاصله آن با مأموریت و اهداف و به عبارت بهتر، 

ممکن است. اما با ورود به هزاره سوم، با توجه ریزی برای رسیدن به وضعیت  وضعیت مطلوب و برنامه
به محیط سیال حاضر و ورود فناوری اطالعات و ارتباطات و تغییر در ساختار معمول آموزش، 

توان گفت  عالی قرار گرفته است. بر این اساس میعالی الکترونیکی نیز فراروی نظام آموزشآموزش
کز متولی امر آموزش عالی از این قاعده مستثنی نبوده و آموزش عالی الکترونیکی به عنوان یکی از مرا

های تأثیرگذار بر  دار ساختارها و رویه مند و اصولی به بحث کیفیت و مطالعه نظام در صورت توجه نظام
و با ایجاد سازوکاری مبتنی بر  تواند به هدف بهبود و تضمین کیفیت خود جامه عمل بپوشاند آن، می
عالی در کیفیت آموزشتواند معیاری درست درخصوص تضمینعالی میکیفیت آموزشارزشیابی

بررسی و تحلیل  ،اختیار متولیان امر قرار دهد. با توجه به نکاتی که ذکر شد، هدف اصلی این مقاله
شرط ضروری طراحی  عنوان پیشعالی الکترونیکی به وزشکیفیت آمضرورت نظام تضمین

 .استکترونیکی سازوکارهای تضمین کیفیت آموزش ال

 آموزش عالی، آموزش عالی الکترونیکی، تضمین کیفیتکلیدی:  ه هایواژ
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مطالعه تطبیقی نظام های تضمین کیفیت آموزش عالی در 

 کشورهای سوئد، دانمارک، اسپانیا، ایران
 

 4234کد مقاله: 

 صمد ایزدی

 دانشیار،عضو  هیئت علمی دانشگاه مازندران
s.izadi@umz.ac.ir 

 اضیسمیه ق

 کارشناس ارشد برنامه ریزی آموزشی، دانشگاه مازندران
Somaye.ghazi@gmail.com 

 چکیده:

این پژوهش با هدف بررسی تطبیقی نظامهای تضمین کیفیت در چندکشور اروپایی و ایران و استفاده  

صورت گرفته است. کشورهای مورد بررسی عبارتند از:  از تجارب و اطالعات موجود در این کشورها

سوئد، دانمارک، اسپانیا و ایران . شیوه گردآوری اطالعات با استفاده از اسناد و مدارک موجود در 

سایتهای مختلف این کشورها در زمینه نظامهای تضمین کیفیت و اسناد و مدارک موجود بوده است. 

ک چارچوب شاخص صالحیت ملی در حوزه آموزش از جمله نتایج حاکی از این است که وجود ی

پیش نیازهای موجود جهت تدوین یک نظام تضمین کیفیت در آموزش عالی است که می تواند به 

 لزوم از جمله نتایج حاصله، همچنین گردد.منجر تدوین چارچوب صالحیت در حوزه آموزش عالی 

سیستم ارزیابی ایجاد یک  یادگیری و تاکید بر نتایج ارزیابی های در روش کیفیت تضمین تمرکزبر

بیرونی است. از جمله چالش های موجود در نظام های تضمین کیفیت ، مطابقت و هماهنگ سازی 

آمده با فهرست نتایج یادگیری قصد شده و ایجاد یک ابزار منسجم و کارا برای دست  بهنتایج یادگیری 

 سنجش نتایج یادگیری کسب شده می باشد .
 

 .بررسی تطبیقی، نظام تضمین کیفیت، سوئد، دانمارک، اسپانیا، ایران :ی کلیدیژه هاوا
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ارزیابی کارایی درونی برنامه درسی دوره کارشناسی پیوسته 

 شیمی دانشگاه فرهنگیان

 )مطالعه موردی؛ دانشگاه فرهنگیان فارس(
 

 4232کد مقاله: 

 عباس اناری نژاد

 یس شهید رجایی فارساستادیار، دانشگاه فرهنگیان، پرد
anarinejad@gmail.com 

 ساراخندان
 دانشجوی تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه فرهنگیان، پردیس شهید باهنر فارس

Skhandan1991@gmail.com 

 میالد ریحان پور

 دانشجوی علوم تربیتی، دانشگاه فرهنگیان، پردیس شهید رجایی فارس
M.R.H.1293@GMAIL.COM 

 چکیده
ارزشیابی کیفی برنامه های درسی رشته های تحصیلی و روزآمد کردن آنها با عنایت به استاندارد ها 

 برنامه درونی کارایی منظور ارزیابی به حاضر موزشی بوده است. پژوهشآهمواره مورد توجه نظام های 
 بصورت این پژوهشفرهنگیان صورت پذیرفت.  هدانشگا شیمی پیوسته کارشناسی دوره درسی

تمامی دانشجویان رشته دبیری شیمی شامل جامعه آماری  بر روی 1939سال پیمایشی در  –توصیفی 
توجه به محدودیت نفرات، تمامی  با. انجام شددانشگاه فرهنگیان فارس و اساتید دروس تخصصی آنان 

پرسشنامه  ،ابزار گردآوری داده ها گرفتند. قرار مطالعه دمور آماری نمونه عنوان افراد جامعه آماری به
بود که روایی و پایایی آن به  (Akkerاکر) گانه ده بندی طبقه اساس بر درسی برنامه کارایی درونی

بر اساس یافته های این . گرفت قرار تحلیل و تجزیه مورد تی آزمون استفاده از با ها داده .تایید رسید
 قبول قابل کفایت سطح از معناداری بطور اساتید دیدگاه از شیمی درسی برنامه نیمطالعه،کارایی درو

 کارایی نمره میانگین که حالی در .(24/2 سطح در)داشت فاصله مطلوب کفایت سطح با اما باالتر بود
 کفایت سطح از هم و قبول قابل سطح از هم معناداری بطور دانشجویان دیدگاه از مذکور درسی برنامه

کارشناسی  درسی برنامه مجدد طراحی و . بنابراین بازنگری(2221/2 سطح در)بود تر پایین لوبمط
 ضرورت و اهمیت مطلوب، سطح به متوسط سطح از درونی کارایی کیفی ارتقای منظور به ،شیمی
 .دارد

نشگاه دا ؛ رشته شیمی؛ دانشجویان؛ اساتید؛کارایی درونی ؛برنامه درسی ارزیابی؛:  کلیدی واژه های
 فرهنگیان
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 در دانشگاه فرهنگیان کیفی هایشاخص شناسایی و مدلسازی

 

 4232کد مقاله: 

 2؛ شبنم نوری فرد143مرتضی اکبری ونه آباد
 آموزی خیام آموزش و پرورش اهرمدیر پژوهشسرای دانشکارشناس ارشد مدیریت، مدرس دانشگاه و  -* ,1
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hasti_ns@yahoo.com 

 چکیده

دانشگاه فرهنگیان  از جهان، سراسر در کیفیت با معلمان داشتن برای روزافزون تقاضای توجه با

نمایند.  تضمین را آینده معلمان کیفیت کیفی، استانداردهای و هااستقرار شاخص با تا رودمی انتظار

 تضمین و کیفیت مسئله با نوعی به جهان سراسر در مختلف آموزشی هایاخیرسیستم هایدهه در

 توجه مورد مختلف کشورهای در کیفیت تضمین مشیخط لذا اند. بوده به گریبان دست کیفیت

 های سیستم کیفیت بهبود و کیفیت تضمین ارزیابی کیفیت، مسئله نمونه برای است. شده واقع

 ساخته معطوف خود را به پیشرفته کشورهای معلم تربیت هایدانشگاه از بسیاری توجه وزشیآم

 ایران معلم و دانشگاه فرهنگیان تربیت کیفی نظام هایشاخص مدلسازی مقاله این از هدف است.

 ایران معلم تربیت سیستم نخبگان را پژوهش جامعه بود. پیمایشی-توصیفی نوع از پژوهش بود. نوع

 هایداده شدند. گزینش هدفمند گیرینمونه روش از استفاده با پژوهش این نمونه دادند.می یلتشک

 مبنای بر ثانویه هایداده سپس شدند. گردآوری دلفی روش مبتنی بر پرسشنامه از استفاده با اولیه

ص شاخ 18 نهایت شدند. در تحلیل گردآوری و مربوطه هایماتریس و تفسیری ساختاری مدلسازی

 .شد مدلسازی آنها روابط و پیشنهاد معلم تربیت سیستم یک برای کیفی
 

 معلم، دانشگاه فرهنگیان. تربیت نظام کیفی، هایشاخص مدلسازی، کلیدی:واژه های 

                                                 
و  1 *- نویسنده اول ) ، مقطع تحصیلی و رشته تخصصی، دانشکده و دانشگاه محل تحصیلنویسنده مسئول: درجه علمی  B Nazanin pt. ، راست 11 

 چین(
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 انیعملکرد دانشگاه فرهنگ یابیارز
 

 4238کد مقاله: 

 سید ابراهیم رادنیری

 پردیس عالمه طباطبایی اردبیل -سرپرست شبانه روزی مرکز آموزش عالی آزادگان نیر 

 و دانشجوی دکترای برنامه ریزی درسی دانشگاه آزاد اسالمی اراک

Sib_ra@iran.ir 

  دهیچک

تواند  آموزش و پرورش با کیفیت می» بنا به گفته وزیر محترم آموزش و پرورش دولت تدبیر و امید ، 

علم انسانی است، بنابراین اگر ما به آینده کشور را تضمین کرده و تحول در این مجموعه تحول در 

دنبال اجرای سند تحول آموزش و پرورش هستیم باید به منابع نیروی انسانی این مجموعه دقت داشته 

لذا با عنایت به اینکه دست یافتن به اهداف کالن وتحقق راهبردهای کالن و راهکار پیش بینی «. باشیم

رش در خصوص تربیت معلم و تأمین منابع انسانی در گرو شده در تحول بنیادین در نظام آموزش و پرو

عملیاتی کردن وظایف و اصول اساسنامه دانشگاه فرهنگیان است ، لزوم رصد و ارزیابی عملکرد 

 دانشگاه فرهنگیان ، مهم و ضروری به نظر می رسد.

در  ام شدهکارهای انج با وجود فرهنگیان عملکرد دانشگاه خصوصبه عمل آمده در های با بررسی  

و هم هم در اساسنامه و ارکان دانشگاه ، لیکن تکالیف و محورهای مهم و اساسی ، زمینه های مختلف 

به عمل در این خصوص وجود دارد که الزم است اقدامات و پیگیری های الزم در سند تحول بنیادین 

ز )مراکز تربیت معلم سابق( و . در این مقاله سعی شده ، با کنار هم قرار دادن نظام تربیت معلم دیروآید

 انیضمن ب شود؛ همچنینتربیت معلم امروز )دانشگاه فرهنگیان( تفاوت های این دو مورد ارزیابی 

 ارزیابی، به  انیآن با دانشگاه فرهنگ سهیو مقا کمیو  ستیمعلم نا کارآمد در قرن ب تیترب یها یژگیو

 ه است.پرداخته شد زینحال  هتا ب سیاز بدو تأس انیعملکرد دانشگاه فرهنگ
 

 یکارآمد، معلم  تیمراکز ترب ،انیدانشگاه فرهنگ، یابیارز: کلیدی واژه های
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 هابررسی کیفیت تدریس در دانشگاه
 

 4222کد مقاله: 

 141وطن، کاظم پور142مرتضی اکبری
  ایران  دانشگاه آزاد اسالمی واحد اهر، بازرگانی، مدیریت ارشد کارشناس-1

Mor_akbari@yahoo.com:Email 

 دولتی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد کلیبر، مرکز خدافرین، ایران مدیریت ارشد کارشناس -2

 

 چکیده

توجه به این کارکرد مهم در آموزش عالی بپردازد و عالوه به بررسی عوامل بی مطالعه حاضر قصد دارد

 در نیز راهکارهایی ،کیفیت تدریس در مقابل شاخص پژوهش توجهی به شاخصبی بر شناسایی عوامل

 کوتاه ،مقاله این محدوده در هم آن ،هدفاین  به کامل و کافی پاسخ است بدیهی .نماید ارائه زمینه این

بررسی قرار گیرد. و  بحث مورد، مجمل صورت به هرچند شود می سعی اما ،نیست ممکن متعارف و

بر این است تا با بررسی مفهوم کیفیت تدریس و سپس مطالعاتی که در این زمینه صورت لذا تالش 

توجه به سه  در آموزش عالی، است عوامل موثر شناسایی و راهکار های الزم ارائه گردند. گرفته

نظر بر  غالباً اگر چه رود.های مهم به شمار میو ارائه خدمات از جمله رسالت پژوهش آموزش، رویکرد

 اما در فرآیند انتخاب، از اهمیت یکسانی برخوردارند، هااین است که تحقیق و تدریس در دانشگاه

-نقش پژوهش بیش از آموزش تاکید می هب عمالً ها،ارتقای اعضای هیئت علمی دانشگاه و  استخدام

های عملکرد آموزش عالی بیش از حد بر گردیده که شاخص این امر منجر به این تصور شود.

ها به طور در دانشگاه به کیفیت تدریس( )توجه کارکرد آموزشبه و بروندادهای پژوهشی متمرکز شده 

توجهی به این شاخص در مقایسه با عوامل بیو  بررسی علل بنابراین، است. شدهاعتنایی ای بیگسترده

وه بر شناسایی عال لذا بررسی حاضر سعی دارد رسد.به نظر می روهشی ضرورتی انکارناپذیژکارکرد پ

 .این عوامل به ارائه راهکارهایی در این زمینه بپردازد

 .وهشژپ، تدریس، آموزش عالی، کیفیت تدریس واژه های کلیدی:

                                                 
، تلفن تماس : Mor_akbari@yahoo.com:Emailدانشگاه آزاد اسالمی واحد اهر، دانشکده انسانی، گروه مدیریت و حسابداری. - 942

23141286426 
 دانشگاه آزاد اسالمی واحد خدافرین، گروه مدیریت - 949

mailto:Mor_akbari@yahoo.com:Email
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 بعنوان هوشمند لزوم توجه دانشگاه فرهنگیان به مدارس

 در کیفیت بخشی نو رویکردی 
 

 4228کد مقاله: 

 2؛ شبنم نوری فرد344شهین نوری فرد
 ناس ارشد مدیریت دولتی، مدرس دانشگاه و کارمند ثبت اسناد و امالک اهرکارش -* ,1

 hasti_ns@yahoo.com  
 دانشجوی کارشناسی علوم تربیتی دانشگاه فرهنگیان پردیس خواهران فاطمه الزهرای تبریز -2

 چکیده
 از ندگی،ز گوناگون های عرصه و مختلف ابعاد بر ارتباطات و اطالعات فناوری توسعه و شدن جهانی
 و سنتی شکل از مدارس تغییر آن نتایج از یکی که داشته همراه به را زیادی تحوالت ،آموزش در جمله

 مادام آموزش که تربیت و تعلیم نظام اهداف راستای در هوشمند، مدارس گیری سمت شکل به حرکت
 به الکترونیکی، ادگیریی از استفاده با مدارس گونه این. است آمده به وجود است، حاضر عصر در العمر

 از برخورداری با همچنین و آموزان دانش و معلمان فیزیکی مدرسه، فضای حفظ با و حضوری صورت
 به پرورشی و آموزشی خدمات ارائه به جامع نسبت و تلفیقی رویکردی با هوشمند، آموزشی نظام

 دانش سازی مادهآ دارای هدف و شده طراحی یادگیری و یاددهی فرایند در سیستماتیک صورت
 تحلیلی -مقاله توصیفی در استفاده مورد پژوهشی روش. است دانایی عصر در زیستن منظور به آموزان

مدارس  تاسیس علل که این قبیل از سواالتی به پاسخگویی مقاله، این هدف اساس همین بر است
 و چیست؟ مدارس گونه این توسعه و استقرار راه در موجود موانع وآنها  ویژگی هستند؟ چه هوشمند

. است آموزشی نظام در مدارس این از بهتر چه هر استفاده و کردن نهادینه منظور به کارهایی راه ارائه
 که است استوار اصل این بر مدارسی چنین ایجاد دهد، می نشان پژوهش در این آمده دست به نتایج
 و گردند ادغام هم با را فیزیکی و مجازی یادگیری محیط باید دو یادگیری کردن غنی و تقویت برای
 عصر این انتظارات و نیست حاضر عصر مورد نظر ارتباطات و اطالعات فناوری به مدارس تجهیز تنها

 اساس بر. نمیسازد را برآورده خالق و منتقد افکاری آوردن بار برای اطالعات و دانش بر مبتنی
 فرهنگ منابع انسانی، ارتباطات، و اطالعات فناوری های ساخت زیر بر عالوه تحقیق این های یافته

 .دارند بسزایی نقش هوشمند مدارس ایجاد در آموزشی طراحی و درسی برنامه سازمانی،
 شدن. جهانی تربیت، و تعلیم هوشمند، مدارس: کلیدی واژه های

                                                 
و  1 *- خصصی، دانشکده و دانشگاه محل تحصیل نویسنده اول )نویسنده مسئول: درجه علمی، مقطع تحصیلی و رشته ت  B Nazanin pt. ، راست 11 

 چین(
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 فرهنگ سازمانی، هویت سازمانی و کیفیت آموزش عالی

 )تحلیل موردی دانشگاه فرهنگیان( 
 

 4225مقاله:  کد

 حسین احمدی
 Hahmadi3@gmail.com 

 پردیس شهید بهشتی زنجان -دانشگاه فرهنگیان 

 چکیده
دانشگاه فرهنگیان به عنوان یک دانشگاه تازه تاسیس با توجه به اهمیت زیادی که برای کشور دارد 

شگاهی است. جهت تبدیل شدن به دانشگاهی تاثیرگذار، نیازمند نهادینه کردن فرهنگ سازمانی دان

دانشگاه برای تحقق این امر با توجه به ترکیب نیروی انسانی موجود در حوزه های مختلف، علیرغم 

با چالش هایی روبرو بوده و موفقیت هایی را نیز تجربه کرده است. با توجه مسئوالن تالش های گسترده 

موزش عالی دارد، هدف این به اهمیتی که فرهنگ سازمانی و هویت سازمانی در دست یابی به کیفیت آ

نوشته اشاره کلی به اهمیت این دو عامل مهم در دست یابی به آموزش عالی با کیفیت ، ترسیم وضعیت 

کارهای مناسب است. برای تدوین مقاله از روش  دانشگاه فرهنگیان در این زمینه و نهایتا ارائه راه

ظرهای دانشجویی و تجربه های زیسته نمونه در کتابخانه ای و  تحلیل قوم نگارانه انتقادات و اظهار ن

نشان می دهد دانشگاه فرهنگیان برای رسیدن به نقطه  ،دسترس استفاده شده است. داده های مرور شده

به تقویت کادر هیئت علمی، آموزش کارکنان سازمانی و هویت سازمانی کارکنان،  مطلوبی از فرهنگ

وهشی، برقراری ارتباط با سایر نهادها بویژه نهادهای اداری، چابک سازی، گسترش فعالیت های پژ

دانشگاهی، تعریف وظایف سازمانی گسترده تر در ارتباط با وزارت آموزش و پرورش )کسب امتیاز 

 دارد. نیاز پژوهش، آموزش ضمن خدمت کارکنان، تدوین کتب آموزش و کمک آموزشی(
 

 هنگ کیفیت، دانشگاه فرهنگیان : فرهنگ سازمانی، هویت سازمانی، فر واژه های کلیدی
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 ی فرهنگیان در ایران و جهانها دانشگاهارزیابی و تضمین کیفیت 

 موضوع: بررسی تطبیقی کیفیت دانشگاه فرهنگیان

 با کشور توسعه یافته کانادا 
 

 

 4326کد مقاله: 

 مدرس. سمیه/ نعیمی. مهسا
 چکیده:

نرم افزاری و سخت افزاری متعددی از جمله ی توسعه و پیشرفت در آموزش و پروش به عوامل مقوله

شیوه جذب دانشجویان ، بهسازی نیروها و توانمندسازی آنان بستگی دارد. نهاد عمومی آموزش و 

پرورش برای جذب، بهسازی و نگهداری معلمان نیازمند عبور از سنگالخ های پیچیده ای است . در 

 ادین نقش بی بدیل و بی نظیری دارد.این مسیر دانشگاه فرهنگیان بر اساس سند تحول بنی

همچون برنامه ریزی درسی، گزینش دانشجو معلمان ،  گاه فرهنگیان عمدتاً به موضوعاتیکیفیت دانش

از یک سو و انجام بررسی های تطبیقی جهت ارزیابی عملکرد این  تضمین شغلی، نقش کارورزی

 دارد.دانشگاه با موارد مشابه در کشورهای مختلف  از سوی دیگر 

هدف از نگارش این مقاله بررسی تطبیقی کیفیت دانشگاه فرهنگیان با کشور توسعه یافته کانادا می باشد 

و به این سوال اساسی پاسخ داده می شود که مهمترین نقاط اشتراک و افتراق این دانشگاه  در دو کشور 

به روش تطبیقی فوق ، ای پس از استفاده از اسناد و مدارک کتابخانه کهدر چه مواردی می باشد 

 راهکارهایی برای بهبود کیفیت در دانشگاه جدید تأسیس در ایران ارائه می شود.

 دانشگاه فرهنگیان/ کیفیت/ دانشجو معلمان/ ایران/ کانادا کلیدی: ه هایواژ
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 فرهنگ سازمانی، هویت سازمانی و کیفیت آموزش عالی

 )تحلیل موردی دانشگاه فرهنگیان( 
 

 4226 کد مقاله:

 پردیس شهید بهشتی زنجان -دانشگاه فرهنگیان حسین احمدی  
    Hahmadi3@gmail.com 

 چکیده
دانشگاه فرهنگیان به عنوان یک دانشگاه تازه تاسیس با توجه به اهمیت زیادی که برای کشور دارد 

، نیازمند نهادینه کردن فرهنگ سازمانی دانشگاهی است. جهت تبدیل شدن به دانشگاهی تاثیر گذار

دانشگاه برای تحقق این امر با توجه به ترکیب نیروی انسانی موجود در حوزه های مختلف، علیرغم 

با چالش هایی روبرو بوده و موفقیت هایی را نیز تجربه کرده است. با توجه مسئوالن تالش های گسترده 

یابی به کیفیت آموزش عالی دارد، هدف این  نی و هویت سازمانی در دستبه اهمیتی که فرهنگ سازما

نوشته اشاره کلی به اهمیت این دو عامل مهم در دست یابی به آموزش عالی با کیفیت ، ترسیم وضعیت 

کارهای مناسب است. برای تدوین مقاله از روش  دانشگاه فرهنگیان در این زمینه و نهایتا ارائه راه

و تحلیل قوم نگارانه انتقادات و اظهار نظرهای دانشجویی و تجربه های زیسته نمونه در  کتابخانه ای

دسترس استفاده شده است. داده های مرور شده نشان می دهد دانشگاه فرهنگیان برای رسیدن به نقطه 

مطلوبی از فرهنگ سازمانی و هویت سازمانی کارکنان نیاز به تقویت کادر هیئت علمی، آموزش 

کنان اداری، چابک سازی، گسترش فعالیت های پژوهشی، برقراری ارتباط با سایر نهادها بویژه کار

نهادهای دانشگاهی، تعریف وظایف سازمانی گسترده تر در ارتباط با وزارت آموزش و پرورش )کسب 

 امتیاز پژوهش، آموزش ضمن خدمت کارکنان، تدوین کتب آموزش و کمک آموزشی( دارد.
 

 : فرهنگ سازمانی، هویت سازمانی، فرهنگ کیفیت، دانشگاه فرهنگیان  یدیواژه های کل
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 نقش آموزش های الکترونیکی در یادگیری مداوم با تاکید بر

آموزش ضمن خدمت معلمان   

 4252کد مقاله: 

 خانوادگی نام و نام ،2حمیده سادات رستگاری  خانوادگی نام و نام ، 3رضا اثرزاده 

 1الهام والیتی ،

 کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی دانشكده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران ، . 1
asarzadehr@ut.ac.ir 

 هدانشگاه آزاد کرج،مدرس دانشگا یسیآموزش زبان انگل.کارشناسی ارشد 2
Hamideh.rastegari@yahoo.com 

 حد کرج،. دانشجوی کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی دانشگاه آزاد اسالمی وا3

elham.velayati1991@gmail.com 

 

 چکیده

زمان و  های تیاست که محدود ی در آموزش ضمن خدمت معلمانخودآموز وهیش یکیآموزش الکترون

از اطالعات،  ییبه حجم باال یسهولت دسترس ،ی مداوم ریادگی تیفیک شیافزا ؛ی نورددمکان را در م

از معلمان  یعلم یو ارتقا یو صحت مطالب درسدقت  ت،یفیک شیافزا ،یآموزش های نهیکاهش هز

های آموزشی  روش .ی باشدم یکیالکترونآموزش های  ژهیو هو ب العاتاط آوری فن یدستاوردها نیبهتر

دهد  ها نشان می گیرند. پژوهش های اطالعات و ارتباطات قرار می آوری به طور روز افزونی تحت تأثیر فن

های جدید، موجبات کارایی و اثربخشی  ونیکی با استفاده از روشگیری از آموزش های الکتر که بهره

های  های درسی است، در اجرای دوره بوده و برنامه درسی مجازی که نوعی مهندسی مجدد در برنامه

گیرد. در این نوشتار  سعی شده است با معرفی سیر  آموزشی مجازی)ضمن خدمت( مورد استفاده قرار می

های ضمن خدمت با روش الکترونیکی  مورد  نیکی ، ضرورت توجه به آموزشهای الکترو تحول آموزش

های برنامه درسی  ای شده، ویژگی اشاره  های مورد استفاده در این آموزشها آوری بررسی قرار گرفته، به فن

 های برنامه آموزشی و یادگیری مداوم ارائه گردد.  آن بیان شده و در نهایت محاسن و محدودیت

 لمان.یادگیری مداوم، مع ضمن خدمت، آموزش الکترونیکی، کلیدی: واژه های
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 ساختار فیزیکی حلقه گمشده در کیفیت خدمات نظام های دانشگاهی
 

 4255کد مقاله: 
 نازنین تیموری

 دانشجوی دکتری مدیریت منابع انسانی دانشگاه خوارزمی، مدرس دانشگاه
Std_teimouri@khu.ac.ir 

 ایوب ابراهیمی
 ت علمی دانشگاه فرهنگیان عضو هیئ

ebra.au@gmail.com 
 رحمان کرامتی 

 عضو غیر هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان 
rahman_keramati@yahoo.com 

 

 چکیده:

به دلیل امروزه آموزش مقوله ای است  که روند پیشرفت در آینده را برای دولتها تضمین می کند. 

در روند پیشرفت اجتماع ، تحقیقات بسیاری در زمینه طراحی فضاهای  اهمیت بی شمار مقوله آموزش

محیط آموزشی در جهان صورت گرفته است که تاثیر بسزای وجوه فیزیکی سازمانهای آموزشی را بر 

 ، توجه سطح رفتار و سطح آموزش بیش از پیش مشخص می کند. برای رسیدن به اهداف آموزشی واال

زیرا که  ؛به ساختار فیزیکی به عنوان یکی از مولفه های کیفی از ضرورت بسیاری برخوردار است

محیط فیزیکی نامناسب رفتارهای غیر متعارف را به وجود می آورد و در مقابل توجه به این عامل کیفی 

نجام گرفته و برای تواند در پیشبرد اهداف آموزشی موثر باشد. تحقیق حاضر به روش توصیفی ا می

گردآوری داده ها از مقاالت و کتاب های مختلف در زمینه ی ساختار فیزیکی استفاده شده و ضمن 

به ویژه سازمانهای آموزشی، وضعیت  ،تأکید بر جایگاه و اهمیت عامل ساختار فیزیکی در سازمانها

ین پژوهش کاربردی ا های دانشگاهی کشور درخصوص این مقوله کیفی آسیب شناسی شد. در نظام

پردیس دانشگاهی مشخص شد که  64پس از نظرسنجی از سی هزار دانشجو مشغول به تحصیل در 

امکانات و فضاهای کالبدی دانشگاهها از وضعیت مناسبی برخوردار نیست که این مساله خود مانعی در 

 کیفیت خدمات دانشگاهی و  عدم رضایت کاربران از سازمانهای آموزشی است .
 

 ساختارفیزیکی، کیفیت در آموزش عالی، ساختار فیزیکی سازمان آموزشی ،اژگان کلیدی: و

mailto:rahman_keramati@yahoo.com
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پدیدارشناسی بر تجربه دانشجویان از فرایند پذیرش   مطالعه

 دانشجو در دانشگاه فرهنگیان
 

 4251کد مقاله : 

 پوردکتر عزت اهلل قدم
 عضو هیئت علمی دانشگاه لرستان

 eghadampour@yahoo.com 
 رقیه عالئی خرایم

 دانشجوی دکتری روانشناسی تربیتی، دانشگاه لرستان
roghayeh.alaei.khoraem@gmail.com 

 چکیده 

ورزی و تولید علم جامعه عنوان باالترین مرکز اندیشهآموزش عالی همواره به ها و مؤسساتدانشگاه

 پژوهان و دانشجویان درو فعالیت اندیشمندانه متفکران، محققان، دانشو با حضور  محسوب شده

اساسی  های فکری، اعتقادی، فرهنگی و سیاسی جامعه نقشی اعتالی علمی و جهت بخشیدن به حرکت

پدیدارشناسی بر تجربه دانشجویان از فرایند پذیرش دانشجو در   مطالعه با هدف این تحقیق .دارند

روش تحقیق حاضر، پدیدارشناسی توصیفی انجام شده است. الهدی اردبیل  نتدانشگاه فرهنگیان ب

  کنندگان از نمونهشرکت و مبتنی بر هدف انجام شد گیریگیری، با استفاده از نمونه روش نمونهاست. 

در  32 -39 های سال در اردبیل الهدی فرهنگیان بنت دانشگاهدسترس انتخاب شدند. دانشجویان از  در

کننده شرکت 11ها  و تنوع نمونهها  در این مطالعه با توجه به اشباع داده .شرکت نمودندذیرش مراحل پ

های  مایهکالیزی آنالیز شد. سپس درون-پدیدارشناسی توصیفیطبق رویکرد ها  وارد مطالعه شدند. داده

 و سوابق داشتن اطالعات عمومی ؛های تِم دهد کهمی تحقیق، نشان این نتایجاصلی استخراج شد. 

فناوری و برخورداری از استعداد  های مهارت ارتباطی و فن بیان، هایمهارت از برخورداری، آموزشی

گرایش به شغل معلمی علل  های تِم ذاتی و عالیق فردی از عوامل موفقیت در گزینش دانشجو در کنار

 در شفافیت نبود عه،مطال مورد جامعه نظر از کنندگان است. شرکت نظر تحصیل از محل و دبیرستان

 فرآیند در بازدارنده موانع و یکسان نبودن شرایط مصاحبه برای متقاضیان از جملهپذیرش  فرآیند

معلمی و فضای سالم  شغلی دلیل استخدام و تضمین شدگان به مصاحبه رود. شمار می پذیرش دانشجو به

 دارند. ها گرایش بیشتری به انتخاب این شغل محیط کار نسبت به سایر رشته
 

 پدیدارشناسی توصیفی، پذیرش دانشجو، دانشگاه فرهنگیان. کلمات کلیدی:
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