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 چکیده

 تیفیک یارتقا جهت یمدل ارائه قیتحق نیا از هدف: هدف

 .باشد یم انیفرهنگ دانشگاه دیاسات ایحرفه سیتدر

 اجراء نحوه نظر از و یکاربرد هدف نظر از حاضر پژوهش: روش

 یم یدانصورتمیب ها داده یآور جمع نحوه و یشیمایپ-یفیتوص

 کی همنطق انیفرهنگ دانشگاه دیاسات قیتحق یآمار جامعه. باشد

 و زنجان ل،یاردب ،یشرق و یغرب جانیابیاذر یها استان) کشور

 یفبر گلوله روش به یفیک بخش در که باشندمی( کردستان

 شبخ در و انتخاب نمونه بعنوان ینظر اشباع حد در نفر 2 تعداد

 حجم بود نفر 303 برابر جامعه کل حجم نکهیا به توجه با یکم

 بعنوان نفر  129 تعداد مورگان جدول روش از استفاده با نمونه

. ندشد انتخاب دسترس در یتصادف یریگ نمونه روش به نمونه

 هارائ منظور به) یدییتا یعامل لیتحل از یآمار یها لیتحل در

 مدل تناسب درجه نییتع یبرا)یا نمونه تک t آزمون از و( مدل

 . شد استفاده( یشنهادیپ

 دییات مورد عامله هشت یمدل قیتحق ها افتهی براساس: ها افتهی

 " و عاملی بار بیشترین دارای "یفرهنگ-یطیمح که گرفت قرار

 سیتدر روی بر عاملی بار کمترین دارای "یاجتماع عوامل

 نظر در با تینها در. باشدمی انیفرهنگ  دانشگاه در ایحرفه

 درون ،یفرد ،یآموزش ،یفرهنگ-یطیمح عامل هشت گرفتن

 یجتماعا عامل و المللیبین ،یکیتکنولوژ ،یزشیانگ ،یدانشگاه

 و منظم ساختار کی قالب در سیتدر یها ضعف پوشش جهت

 .شد ارائه سیتدر یساز بخش اثر و یفیک بهبود جهت در

 آموزش ،ایحرفه سیتدر س،یتدر تیفیکهای کلیدی: واژه

 انیفرهنگ دانشگاه
 

Abstract  

 

Purpose: The purpose of this study was to 

provide a model for improving the quality of 

professional teaching of faculty members at 

Farhangian University. 

 

Method: The present study is applied in terms 

of purpose and in terms of descriptive-survey 

implementation and field data collection. 

Statistical population of the research is 

professors of Farhangian University of one 

country (West and East Azarabijan, Ardebil, 

Zanjan and Kurdistan provinces). The sample 

size was 305 people using the Morgan table 

method. 172 people were selected as the sample 

by available random sampling method. 

Confirmatory factor analysis (for model 

presentation) and one-sample t-test (to 

determine the degree of appropriateness of the 

proposed model) were used for statistical 

analysis. 

 

 

Results: Based on the findings, the research 

confirmed an eight-factor model that 

environmental-cultural "had the highest factor 

load and" social factors "had the lowest factor 

load on professional teaching at Farhangian 

University. Finally, taking into account eight 

environmental, cultural, educational, 

individual, intra-academic, motivational, 

technological, international and social factors 

to cover teaching weaknesses within a 

systematic structure to improve teaching 

quality and effectiveness. 

 

 

 

Keywords: Quality of Teaching, Professional 

Teaching, Education at Farhangian University. 
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 مقدمه  

 رییجوامع، همواره دستخوش تغ شرفتیحاکم بر آن، با توجه به پ یهاتیو فعال یآموزش یهانظام    

در  رایاستتتز ز یو تحول علوم و فنّاور یخود معلول تحول اجتماع ،یو تحول استتت و تحول آموزشتت

 هایآموختن رهیدا یجوامع نیساده است. در چن ازهاین یستاده و روش ارضا  ازهایجامعه ستاده، ن  کی

 یحرف« بود فراگرفتم یهر آنچه آموختن: »دیادعا کند و بگو یچنتان محدودند که اگر ک تتت  یگتاه 

چنان آن یآموزشتت یهاستترعت تحول نظام شتترفتهیو پ دهیچیدر جوامع پ یگزاف نگفته استتت ولبه

 نیو ا شودیم جادیا یکل یدگرگون یدر ستاختار نظام آموزشت   بار،کیاستت که هرچند ستال    عیستر 

 لیدل نی. به همآورندیم انیمدرسه به م یسخن از جامعه ب یک تان  یاستت که گاه  یحد هتحول ب

 افتیبه تمام دانش موجود دست توانینه م ،یعلوم و فنّاور عیسر شرفتیامروز با توجه به پ یایدر دن

. (Shaban, 2007)داشتتتوا یو معلم سیبه کار تدر یتیرا با هر خصتتوصتت یهر شتتخصتت توانیو نه م

برای پیشتترفت و  هر جامعهمنبعی استتت که  نیبهاترگراننظام آموزش عالی  یطورکلبهدانشتتگاه و 

 اندردهکتحقیقاتی به لحاظ دانش، اعتبار زیادی ک ب  مؤس اتو  هادانشگاهتوسعه در اختیار دارد و 

ه ک شتتودیماطالق  ییهاتیفعال. تدریس به مجموعه شتتوندیمو پویندگان راه علم و ترقی مح تتوب 

 ,Mohammadi)شودینمو به گونه اتفاقی یا تصادفی انجام  ردیپذصتورتمی استت و آگاهانه   دارهدف

که قبل، ضمن و پس از اجرای فرآیند  شودیمرا شتامل   ییهامهارتتدریس مجموعه  درواقع. (2016

تا بر  دینمایم. به دانشتتجو کمک دینمایمو امکان آموزش دانشتتجو را فراهم  ردیگصتتورتمیتدریس 

ز ا کیچیهبه یادگیری نائل گردد.  موردنظر، سبک یادگیری خود و اهداف شدهفراهماستاس شترای    

ث که باع هاستآنخوب یا بد نی تتند، بلکه نحوه و شترای  استتفاده از     نف ته فیتدریس  یهاروش

یان ب ت. یکی از م تائل مهم در استفاده از روش تدریس توجه به کیفی شتود می ضتعفشتان  تقویت و 

ی خود، تحصیل یهدرزمینب یار باال  بامعلوماتاست که اگر مدرسی  شدهپذیرفته اینکتهاستت. این،  

یک مدرس اثربخش در نظر گرفته نخواهد شد. معلم  عنوانبهقادر به انتقال مناستب مطالب نباشتد،   

 داشته ریاستت که آگاهی و دانش بیشت  ترموفقبازیگر صتحنه آموزش استت در این صتحنه معلمی    

 .(Behnamfar, 2013)شیوا و اثرگذار به مخاطبش ارائه نماید یانیباب داندیمباشد و بتواند آنچه را که 

استتتاد استتت که باعث دستتتیابی به  یهایژگیواز عملکردها و  یامجموعهمنظور از تدریس اثربخش 

ی رفتارها ازجمله. البته یادگیری به عوامل متعدد دیگری شودمیاهداف آموزشی و یادگیری دانشجو 

دانشتتتجو، انگیزه یادگیری، محتوای برنامه درستتتی، محی  و منابع فیزیکی نیز ب تتتتگی دارد. ولی  
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ریس اثربخش در پیشرفت تحصیلی و یادگیری دانشجویان از سایر که تد انددادهپژوهشتگران نشتان   

 یهاشتتاخ بوده استتت. از طرفی، ارزیابی تدریس استتاتید بدون در دستتترس داشتتتن  ترمهمعوامل 

نیز  سیبلکه باعث افت کیفیت تدر گرددینمباعث بهبود کیفیت آموزش  تنهتا نته  یاحرفته تتدریس  

 (Asadi  & Gholamiy, 2015).شودمی

اثربخش  سی. تدراندکردهتعریف  کارهادرستتتاثربخشتتی را انجام کارهای درستتت و کارایی را انجام  

و  یبه اهداف آموزش لیکه موجب ن شدهیمعرف د،یاستات  یهایژگیواز عملکردها و  رشتته کیشتامل  

 یدر حال نیا ..(Askari & Mahbob Moadab, 2010)گرددیممطلوب در دانشتتجو  یریادگی جادیا

فرد کار خود  یاحرفه سیاستت. در تدر  یهنر و علم معلم ختنیدر هم آم یاحرفه سیتدر هاستت ک 

بود  خواهد اثربخش ی یتدر نیچن ناًیقیکه  دهدیمتمام انجام  تیهنرمندانه و با خالق یاوهیشرا به 

 سمدر یاحرفه سیو در طول آن قرار دارد. در تدر اثربخش سیتدر کیالزمه  یاحرفه سیلذا تدر

 یعلم یهاافتهی نیبا آخر یاحرفه سیاست. تدر سیمحوله در امر تدر فیعمل به شرح وظا درصتدد 

دانشجو  نیکه در ا شودیمو با اشتکال مختلف و متنوع به دانشتجو آموزش داده    دیجد یو با متدها

 ییو راهنما تیاز استتتتتاد استتتت که زمام امور را در دستتتت دارد و استتتتاد فق  او را هدا   ترفعتال 

م تتتتلزم تنظیم اهداف  ،یاحرفهتدریس  تیفی. بنابراین بهبود ک(Hossein Panah, 2015)کنتد یم

منطقی برای یادگیری فراگیران است. تدریس، بهبود و تضمین کیفیت آن اساس  یهاچالشروش و 

. تجارب دهندیمخود قرار  یهابرنامه رأسآن را در  هادانشتتگاهاستتت که  ییهاوارهطرحرویکردها و 

اتخاذ رویکردهای مشابه در بهبود یا تضمین  رغمبهکه  دهدیممختلف در این زمینه نشان  شورهایک

زیربنایی و شرای  خاص محیطی،  یهامفروضهاجرایی آن به دلیل  یهاهیروکیفیت تدریس، فرایند و 

ست. آموزش ا تیفیاز بهبود ک یق مت مهم دیاستات  ییایپو شترفت یپ قتی. در حقباشتد یممتفاوت 

 دیاسات سیتدر هایروشتا  شودمیبر آن موجب  مؤثرو عوامل  یاحرفه سیتدر تیفینحوه ک یبررس

 ,Markati Khoi)شود دیمطلع درباره نحوه آموزش استات  ماتیو باعث تصتم  ردیقرار بگ یابیمورد ارز

Zarei, Bayat & Rimaz, 2014).   ایحرفه سیاز تدر مؤثر یالگو کیبا توجه به آنچه ذکر شتتتد 

 ایحرفه سیدر تدر مؤثر یالگو کیکه الزمه وجود  انجتامد یت ب سیبته اثربخش بودن تتدر   توانتد می

 است. ایحرفه سیتدر تیفیبر ک مؤثرعوامل  ییشناسا

که قبل، ضمن و پس از اجرای فرایند  شودمیرا شامل  هاییمهارتمجموعه  ایحرفه تدریس درواقع

 تا بر نمایدمی. به دانشجو کمک نمایدمیرد و امکان آموزش دانشتجو را فراهم  یگمی صتورت تدریس 
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 ,Harland)به یادگیری نائل گردد موردنظر، سبک یادگیری خود و اهداف شدهفراهماستاس شترای    

Raja Hussain & Bakar, 2014). هاآن تعامل نوع و علمیهیئت اعضتتتای هایفعالیت بررستتتی ،

 و استتتاستتتی هایگیریتصتتتمیمو  آموزشتتتی م تتتائل وتحلیلتجزیه برای را مناستتتبی بازخورد

اعضتتتای  ستتتو دیگر از و آورده فراهم عالی آموزش نظام به م تتتئوالن راهبردی هایریزیبرنامه

 هایفعالیت کیفیت افزایش برای و یافته خودآگاهی عملکرد چگونگی از توانندمی نیز علمیهیئت

 ارائه و پژوهشتتی آموزشتتی، دستتته ستته هافعالیت این .(Mizani and at al, 2011)کنند  اقدام خود

 آموزشی هایفعالیت میان این در .(Maroufi and at al, 2007)شوندمی شتامل  را )اجرایی( خدمات

 در که .(Raadabad and at al i, 2012؛ Sarjala, 2013) باشندمی بیشتری دارای اهمیت پژوهشی و

 یادشتتده ویژگی دو متقابل تأثیر که معناستتت بدین نکته این .کنندمی پیدا معنا دانشتتگاه ماهیت

نچه آبه  باکیفیتیس ر. تد(Mohadesi and Salem Safi, 2011) است دانشگاه حیات و پویایی ضامن

و باشد  باارزش بتاهتدفی  و باید مناسب ا محتودارد. ب تگی آن یس رتده نحوو  شتتتودمیموخته آ

منطقی باشد. ك مشترادراك شامل و باشد ع فادخالقی قابل ا ازنظرنیز باید  کاررفتهبه هتای روش

شته ری داگازسازش موره آباع درفادخالقی قابل ل اصواست که با ای ی رتدب و باکیفیت، یس خورتد

ن جتماعی پشتیباامینه زیک ش دانشتتجو، تالو حاصل تمایل  زیاداحتمالبه باکیفیتیس رباشد تد

 Hossein)ستی استاد اسواز گرفته ربه کاب خو هایکنشی و گیردیاای براوان فر هایرصتفه، کنند

Panah, 2015) .خاص را   یهامهارتاز  یامجموعهباید استاد  تیفیباکاساس در یک تدریس  نیبه را

 & Devlin)ستتازدیمرا برآورده  گرددیمکه در طول فرایند آموزش القا  یانهیزمدارا بوده و نیازهای 

Samarawickrema, 2010) .  

 نداشتتتن ،دانشتتگاه فرهنگیان الخصتتوصیعل هادانشتتگاه آموزش در استتاستتی  مشتتکالت از یکی

با توجه به اینکه هدف اصتتتلی آموزش دانشتتتگاه  استتت.  تیفیباکو  ایحرفه تدریس یهاشتتاخ  

فرهنگیتتان پرورده کردن افراد متخصتتت  و م تتتئول برای تعلیم و تربیتتت دانش آموزان متعهتتد و 

و ذکر این نکته که  باشتتدیمبوده و لزوم آن نیز پرورش صتتحیو و تخصتت  شتتخ  علم  ستتازندهیآ

روش  (Mahbudi, 2010 and Babae Jazabe, 2010)در تحقیقات صتتتورت گرفته قبلی  متأستتتفانه

پیاپی بوده که البته این ضعف ناشی  یهاضعفدارای  هاآن یاثربخش یهاشتاخصه تدریس معلمان و 

سترچشمه   تیفیباک ایحرفهنادرستت دانشتگاهی معلمان و عدم وجود الگوی تدریس    یهاآموزشاز 

 ارتقای کیفی تدریس منظوربه مؤثرشتناسایی عوامل  ذکر شتد   قبالًآنچه نظر به  و همچنین ردیگیم
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 ساده یامر یعال آموزش در ایحرفه. تدریس در آموزش عالی از اهمیت ویژه برخوردار است ایحرفه

 بر ثرمؤ لامعو و عللیی شتناسا  لذا. استت  مؤثر آن یاثربخشت  و تیفیک بر متعدد عوامل بلکه  تت ین

. با توجه (Asadi and Gholamiy, 2015)باشدیم قیدق و یساختار ینگاه م تتلزم  ایحرفهتدریس 

و جامع در مورد  بخشوحدتمتنوع غیر ستتتاختتارمند و عدم ارائه راهکاری   یهتا پژوهشبته انجتام   

 .باشدیماساتید الزامی  تیفیباک ایحرفهالگویی اثربخش جهت تدریس 

 جینتا یستتازیتجار و رستتدیم فروش به کاال یجابه ینظر دانش که استتت یچنداز ستتوی دیگر    

 یطیشتترا نیچن در. (Shawn And Jahed, 2012) استتت یعلم یمرکزها اغلب استتتیستت قات،یتحق

 دهند قرار موردتوجه یمل توسعه در را هادانشگاه نقش تا ه تند تالش در توستعه درحال یکشتورها 

(Mirsepasi and Afqi, 2012) .و فیوظا از قیتحق انجام و متخص  یان تان  یروین تیترب و آموزش 

 ,Maroufi and at al) ندیآیم شتمار  به یفرهنگ و یعلم یمرکزها و هادانشتگاه  مهم یهاتیم تئول 

 یبرا گذران استیس و پژوهشگران یسو از یجهان حرکت کی گذشته، ستال   تت یب یط در. (2007

 ,Daniel and Reynolds)استتت شتتدهشتتروع یآموزشتت یهانظام نیمدترآکار در مؤثر عوامل مطالعه

 یبرا شتتده آورده  فراهم موارد و هاروش ،هابرنامه مجموعه شتتامل را یآموزشتت نظام کی اگر. (2011

 و یآموزش ریزیبرنامه که است ییجا تنها درس کالس م،یبدان یآموزش مشخ  اهداف به یابیدستت 

  یراش نیا تأثیر تحت انیدانشجو که شودمی یخاص  یشرا جادیا به منجر داتیتمه گرید و یدرست 

 یط دیاسات. (Reiser and Dempsey, 2007) شتوند می موردنظر یهامهارت و دانش ک تب  به موفق

 شرفتیپ در و آورده فراهم دانشجو یبرا یریادگی یهافرصت از یامجموعه سیتدر و یآموزش ندیفرا

 .(Bani Davoodi, 2014)کندیم فایا را یمهم نقش یآموزش اهداف به آنان یابیدست و یلیتحص

 استتت، مطرح فراگیران تحصتتیلی موفقیت و  یادگیری یاددهی، پیشتترفت در که عامل نیترمهم   

 مرتب طوربه هابرنامه و وستتایل آموزشتتی، نظام اجزاء ستایر  اگر اوستتت، یهاتیفعال ینحوه و مدرس

 و باشتتد نداشتتته اطالع صتتحیحی طوربه هاآن کیف و کم از هابرنامه مجری ولی باشتتند، شتتدهنیتدو

. رددگینم برخوردار چندانی کیفیت از برنامه نکند، انتخاب خود تدریس موضتتوع با متناستتب روشتتی

 در اما برخوردارند، یک تتانی اهمیت از هادانشتتگاه در تدریس و پژوهش شتتودمی اعالم غال با اگرچه

 آموزش از بیش پژوهش نقش بر عمالً ،هادانشگاه یعلمئتیه اعضای ارتقای و وضتعیت  تغییر جذب،

 ازحدشیب عالی آموزش عملکرد یهاشاخ  که است شتده  باور این به منجر امر این .شتود می تأکید

 یرکلطوبه تیفیباک ایحرفه سیتدر به توجه نیبنیدرا و. اندمتمرکزشتتده پژوهشتتی یاداده برون بر
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 رداربرخو مطلوب سطو از مدارس و هادانشگاه از یاریب  در یآموزش تیفیک. است شدهگذاشته کنار

. کنندمی فراموش را هاآن امتحانات افتنی انیپا از پس و حفظ را مطالب اغلب انیدانشتتجو و  تتتین

 کیفیت ءتقاار به منجر تواندیم یگیردیا و ثربخشا یسرتد در مؤثر ملاعو به توجه شک ونبد

 سیتدر یهامؤلفه استتاس بر که یعلم و منظم یچهارچوب داشتتتن بدون مهم نیا که. ددگر شیزموآ

 حوزه در پژوهش و قاتیتحق لذا .رستتدیم نظر به رممکنیغ باشتتد شتتدهنیتدو تیفیباکو  ایحرفه

 از ایحرفه سیتدر یفیک یارتقا یهامدل هئارا و ایحرفه سیتدر بر مؤثر عوامل ییشتتتناستتتا

 و دیجد یهامدل ییشتناستا   تیاهم و ضترورت به توجه با. باشتد یم یعال آموزش نظام یهاضترورت 

. استتت برخوردار یادیز تیاهم از دانشتتگاه دیاستتات ایحرفه سیتدر یفیک یارتقا منظوربه یعلم

 چیه متأستتفانه س،یتدر هایروش حوزه در افتهیانجام یهاپژوهش یگ تتتردگ به توجه با نیهمچن

 دهد نشان استادان به را دانشگاه در سیتدر روش یبرا یچهارچوب بتواند که یاثربخش و جامع یالگو

 گذشته قاتیتحق یشنهادیپ یهامؤلفه و هاروش هیکل از یریگبهره با قیتحق نیا که است نشده ارائه

 ددار قصد ان،یفرهنگ دانشگاه یعال آموزش و ایحرفه سیتدر امر در مطرح دیاسات نظرات نیهمچن و

 دانشگاه در دیاسات سیتدر روش به یدهجهت در یرهنمون عنوانبه افتهیسازمان و منظم یچهارچوب

 یبرا نهیبه یالگو وجود عدم مشکل و سازد هموار را موجود مشتکالت  تواندمی یحدود تا انیفرهنگ

ویی لذا این تحقیق به دنبال پاسخگ. کند مرتفع انیفرهنگ دانشتگاه  در را تیفیباک و ایحرفه سیتدر

؟ و مدل ارتقا تدریس اندکدم تیفیباک ایحرفهبر تدریس  مؤثراستتتت که عوامل  ستتتؤاالتبته این  

  چگونه است؟ تیفیباک ایحرفه

 

 چهارچوب نظری

 Soltis and Fenstermacher آراء از 1رادمر چارچوب زمینه، این در مهم نظری مبانی از یکی    

 رادمر، یواژه است. شدهیلتشک اصلی عنصر پنج از تدریس اساسی الگوی آن در که است  (2004)

 که مقصد دانش محتوا، شاگردان، از آگاهی روش، است. اساسی عنصر پنج این اول حروف مخفف

 استتت. برقرار و شتتاگردان استتتاد بین که رواب  و کندیم توصتتیف را تدریس هاییدها و اهداف

 عناصتتر از موارد بیشتتتری یا مورد با ارتباط در خاصتتی تنوع دارای رویکردها این از هرکدام

 Carnell ) توس  است که الگویی ،شدهارائه یالگوها جدیدترین از یکی استت.  تدریس یپنجگانه

                                                           
1.Radmer 
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 بر مذکور الگوی .دهدیممدرسان را نشان  هاییوزندگ تدریس روشتن  مفاهیم شتده ینتدو2007)

 و کنندمی پشتتتیبانی را تدریس مختلف هاییتموقع که کندیم تأکید هاییینیبجهان و هاارزش

 هاییدگاهد از و دانش به راجع ذهنی و عینی هاییدگاهد از متوالی هاییرهزنج از استتتفاده با

  است. گرفتهشکل افراد مختلف، تدریس رویکرد از شدهیگردآور

 . لذا،دنکمک کن یفیتباک به فهم بهتر تدریس تواندمینظری  یهاچارچوبالگوهای مفهومی و     

 هاییافتهموجود در ابزار و یا  یهاعاملو  هامؤلفهترکیب پیشتینه نظری و پژوهشی،   با فرا توانیم

 برای تدریس یجهدرنتو تلفیق کرد.  یبنتد طبقته پژوهشتتتی را در زیرمجموعته چهتار مقولته کلی    

آموزش بر مبنای م ئولیت سنتی خود،  دارانستکان  مثابهبه، مدرستان باید  هادانشتگاه در  ایحرفه

دانشتتتگاهی ارتباطات مناستتتب  یهاآموزشکافی در  ندازهابهتدریس را در نظر بگیرند،  هایینهزم

عمل کنند و همواره در  ایحرفه، هایابیارزشتتتو  هاآموزشکافی در ت تتتهیل  اندازهبهبرقرار کنند، 

. یرندکارگبهم تتیر تدریس خود، خصتتوصتتیات رفتاری و اخالقی شتتای تتته را در محی  آموزشتتی  

منتخب و مطالعه پیشینه تحقیق در ایران و جهان،  با  یهامدلپژوهشتگر پس از مطالعه ادبیات و  

نظری، به این نتیجه رسید که برای  یهادانشگاهدانشتگاه فرهنگیان با   یتمأمورتوجه به تفاوت در 

اساتید الزم و ضروری است.  ایحرفهوجود یک مدل تدریس  یفیتباکدستترسی به اهداف آموزش  

مبنای نظری این پژوهش  1خالصه در جدول  طوربهحقیق پژوهشگر با توجه به ادبیات و پیشینه ت

 آورده است.

 مبانی نظری تحقیق (:1) جدول

 شاخ  هامؤلفه محقق

Wan and at al, 2010 
درس،  کالس مدیریت یهامهارت درس، موضوع بر ت ل  ارتباط، برقراری توانایی

 مثبت شخصیت داشتن و یاحرفه یهامهارت
 تدریس اثربخش

Simerjit and at al, 

2013 
 ارائه و درس کالس رفتار به ،باتجربه اساتید و ارتباطی یهامهارت و اشتیاق و شور

 انضباط و نظم یا جن یت فرهنگی، ، پیشینهتجربهکم همتایان به ن بت آموزش
 کیفیت تدریس

Otilia, 2016 
 ییتوانا ی،علم مباحث بر ت ل  زیانیپا جامع و کامل آزمون متنز انتخاب و لیتحل روش

 یآموزش نظم ، ییراهنما ،یعموم
 اثربخشتدریس 
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Gove & Dubeck, 

2016 
 سیتدر روش نوع و ییدارا گردش زانیم  ،یمح استاد، دانش

 ایحرفه سیتدر

 معلمان

Raadabadi and at al, 

2012 

رج خاد ستاابه ن ساآسترسی و دضو مطالب ف و واشفال نتقاده و اساا و شیون بیا

 هر جل هن در نشجویاداشیابی س و ارزکالت ساعااز 
 تدریس اثربخش

Sadiq Maroufi and at 

al, 2014 

بیان شیوا و ساده، انتقال شفاف و واضو مطالب بیشترین اهمیت و عامل ارزیابی 

 ترمیانپاو  ترمیانم، هر جل هدانشجویان در هر در 
 اثربخشی تدریس

Bani Davoodi, 2014  تدریس اثربخش دیفرت خصوصیاط  و تبارت ارقد، یسرتد، روش  یپژوهدانشحیطه 

Asadi,2015 
 یهامهارت( 4خصوصیات اخالقیز ( 3منشی فردی ز ( 9آموزشیز  یهامهارت (1

 .تجربه استاد( 6ز و مندنظامارزیابی ( 3ارتباطیز 
 یفیتباکتدریس 

Mohammadi, 2015 
 یمحتوا و مواد بر ت ل  دانشجو، با ارتباط قدرت س،یتدر ایحرفه یهامهارت

  یابیارزش ،یدرس
 ایحرفهتدریس 

Madani and at al, 

2016 

 مهارت استادان، پژوهیاقدام به نگرش و استادان موضوع  یتشخ یهامهارت

 استادان پژوهش با رابطه در یعمل اقدامات مهارت و استادان اطالعات یگردآور

 یهامهارت

 استادان یپژوهاقدام

Babagoli, 2016 

 و یینوجو ،یکنجکاو ،یان ان یهاارزش از یطرفدار ی:فل ف روح ابعاد از

 و یکل تفکر و یاخالق یایسجا به پرداختن ی:معنو هوش ابعاد از و یشاندیژرف

 باشندمی سیتدر تیفیک ینبیشیپ به قادر ،یاعتقاد بعد

 سیتدر تیفیک

 معلمان

Nobakht and at al, 

2016 

 ینیبال تیصالح یشبرافزا محور مراقبت یاحرفه مشارکت یالگو روش به آموزش

 یحرکت یروان بعد در

 سیتدر یالگو

 یاحرفه مشارکت

Sayyadi and at al, 

2016 

آگاهی آموزشگر، تدریس در سطو یادگیرنده، اطالعات عملی، محی  یادگیری، 

 شخصی معلم، و روش تدریس. هاییژگیو
 ایحرفهتدریس 

Zajaji and at al, 2017 هایو استراتژ یو اجتماع یرفتار ،یشناخت یوانمندت 
 ایحرفهتوسعه 

 معلمیتتربمدرسان 

Mohammad and, 

Hassani, 2019 

اجرا و  ،یریادگیو حفظ جو  جادیا ،یآموزش یزیربرنامهو  یطراح یستانداردهاا

 ارتباط یسنجش و برقرار س،یانجام تدر

 ایحرفهتوسعه 

 معلمان
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 تحقیق یشناسروش

 هاداده یآورجمعو نحوه  پیمایشی-توصتیفی  اجرانحوه  ازنظرهدف کاربردی و  ازنظرپژوهش حاضتر  

 ،کیفی(-)کمیآمیخته یهاپژوهشدر زمره  هاداده گردآوری ازنظرباشد. همچنین میدانی میصورتهب

کیفی )حاصتل از مصاحبه و   یهادادهدر این پژوهش از  کهییازآنجاطرح اکتشتافی متوالی قرار دارد.  

( و به عنوان مکمل ایحرفهی تدریس ه بررستی متون( برای تهیه ابزار کمیی )پرستشتنامه صالحیت   

های پرسشنامه( استفاده ی و برای شتناسایی متغیرها و گویه بخش کمیی )پیش از شتروع بخش اصتل  

انتظار تدریس  مورد یهاتیصتتالحبرای تکمیل  .شتتودمیشتتد و به بخش کمیی وزن بیشتتتری داده 

هدفمند و تکنیک گلوله برفی( از مدیران و اعضای  یریگنمونه)نفر 2با  یامصتاحبه استاتید،   ایحرفه

 ژهیوبهدارای درجه استتتاد)پروف تتور( و دانشتتیاران)آگاه به روش تدریس(  ) نظرصتتاحب علمیهیئت

 مالك در حد اشتتباع نظری انتخاب شتتدند عنوانبه الی و علوم تربیتی(عمتخصتت  در حوزه آموزش 

دانشتتتگاه فرهنگیان، کلیه مدیران و م تتتئوالن  ایحرفهتدریس  بررستتتی وضتتتعیتجهت همچنین 

اری جامعه آم کشوردانشگاه فرهنگیان  علمیهیئت( و اعضای کل کشورآموزشی دانشگاه فرهنگیان )

 303فرهنگیان منطقه یک کشور  پرتال اداری دانشگاه بر اساس هاآنکه جمع کل  دهندیمتشکیل 

 روش به نمونه عنوانبه نفر  129 تعداد مورگان جدول روش از استتتفاده با نمونه حجم باشتتدیمنفر 

 یاامهپرسشنجهت تعیین تناسب مدل پیشنهادی،  .شدند انتخاب دستترس  در یتصتادف  یریگنمونه

و برنامه ریزان آموزشتتی دانشتتگاه فرهنگیان قرار   نظرانصتتاحباز  نفر 30محقق ستتاخته در اختیار 

 گرفت و بعد از اعمال اصالحات پیشنهادی، مدل نهایی ارائه شد. 

 و قیتحق ینظر اتیادب در ابتداگویه اولیه(  38جهت طراحی ابزار تحقیق)پرستشتنامه ب ته پاسب با   

ز ا موردمطالعه یواحدها به رجوع با ستت س گرفت قرار لیتحل هیتجز و یموردبررستت دقتبه نهیشتتیپ

 پردیش سطو در این دانشگاه( نفر از اساتید خبره رشته مدیریت آموزشی 2)فرهنگیان یهادانشتگاه 

، نظر ساختارندمصاحبه نیمه  طرح با کشتور  شتمال غرب دانشتگاه فرهنگیان در   یهاآموزشتگاه ها و 

ثبت شد. س س  هادانشتگاه تدریس در  ایحرفهبر کیفیت  مؤثر یهامؤلفهو  هاشتاخ  در مورد  آنان

یشینه پ یهامقولهبرگرفته از مصاحبه و تلفیق با  یهامقولهباز، محوری و انتخابی  یکدگذاربه شیوه 

آموزشی و  رانیمد نظرات و( 1) جدول یاکتابخانه منابع از شدهاستخراج عواملتحقیق انجام گرفت. 

 بود یِگو 38 شتتامل که یینها موارد و حذف مشتتابه و یتکرار موارد و مرتب بیترت به خبرگان

 هاییگو 38تحلیل عاملی اکتشافی بر روی پرسشنامه  .درآمد پرسشنامه کی صتورت به و استتخراج 
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 کهیدرصتتورتنتایج  بر استتاس کهیطوربهاستتاتید در چند مرحله انجام گرفت.  ایحرفهابعاد تدریس 

برآورد شتده بود آن گویه از پرستشنامه حذف شد و در    3/0میزان اشتتراك استتخراجی آن کمتر از   

ای مورد تحلیل نهایی قرار گرفت که میزان آزمون کی تر مایر )شتتاخ   گویه 41پرستشتنامه    نهایت

و ستتتطو   890درجه آزادی با  001/0، مقدار آزمون بارتلت برابر  813/0گیری( برابر  نمونه کفایت

 2/0کم ( باید دستKMO)1گیری نمونه کفایتعاملی شاخ   تحلیلمی باشتد. در   03/0معناداری 

آماری معنادار باشتتد.  ازلحاظباید 9و ترجیحاً باالتر از آن باشتتد. همچنین نتیجه آزمون کرویت بارتلت

. کندیمعامل شدن سؤاالت را تأیید  بنابراین مقادیر کفایت حجم نمونه جهت تحلیل عاملی و قابلیت

بار چرخش، بهترین راه  2دهد که پس از بنابراین نتایج تحلیل عاملی به شتتیوه واریماکس نشتتان می

درصد  208/62عامل است و میزان واریانس تبیین شده توس  این عوامل برابر با  8حل عاملی دارای 

روایی پرسشنامه  یدتائبررسی و  منظوربهبعد است.  8اساتید دارای  ایحرفه. بنابراین تدریس باشدیم

از تحلیل عاملی اکتشافی از مدل  شدهاستتخراج های ابعاد و گویه بر استاس استاتید   ایحرفهتدریس 

اره جدول شمبه شرح های برازش مربوط به این ابزار تحلیل عاملی مرتبه دوم استفاده شد که شاخ 

 .باشدمی 9

 

 اساتید ایحرفهتدریس مربوط به بررسی روایی ابزار های برازش شاخص(: ۲)جدول 

 χ2 χ2/df RMSEA GFI AGFI NFI NNFI SRMR CFI 

 نتیجه

 3کمتر از  <03/0P حد مجاز
کمتر از 

08/0 

باالتر 

 2/0از 

باالتر از 

2/0 

باالتر از 

2/0 

باالتر از 

2/0 

کمتر از 

03/0 

باالتر از 

2/0 

تدریس 

 ایحرفه

06/9340=𝜒2 

268=df 

000/0=P 

04/3 022/0 21/0 21/0 29/0 21/0 048/0 24/0 
برازش 

 قبولقابل

 

لفای کرونباخ صورت گرفت آدرونی و آزمون  یسازهم تان همچنین پایایی ابزار با استتفاده از روش  

، 866/0گویه 8ی با آموزش، عامل 206/0گویه 8ی با فرهنگ و یطیمحکه پایایی ابزار به ترتیب عامل  

                                                           
1. Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) 

2. Bartlett test of sphericity 
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، 233/0گویه 4ی با زشت یانگ، عامل  864/0گویه  3با  المللیینب، عامل  288/0گویه  6ی با فردعامل 

 3ی بااجتماعو عوامل  299/0گویه  3ی بادانشتتگاه درون، عوامل 232/0گویه 4ی با کیتکنولوژعوامل 

همب تگی درونی بین متغیرها برای سنجش  دهندهنشاناین موضتوع   محاستبه شتدکه   212/0گویه

 ایحرفهو همچنین کل تدریس  ایحرفهبنابراین پرستتشتتنامه ابعاد تدریس   بوده و موردنظرمفاهیم 

داده  تهدودسبا توجه به اینکه در این پژوهش اراست. از پایایی الزم برخورداساتید دانشگاه فرهنگیان 

 وتحلیلتجزیهدو ستتطو کیفی و کمیی انجام شتتد. برای هم در  هاداده وتحلیلتجزیهشتتد  یآورجمع

 یدییتأتحلیل عاملی از آزمون تحلیل عاملی اکتشتتتافی)روایی ستتتازه ابزار( و  در بخش کمی هاداده

در  برای تعیین درجه تناستتتب مدل پیشتتتنهادی()یانمونهتک  t( و از آزمون ارائه مدل منظوربته )

 استفاده شد. و لیزرل Spss-23 یافزارهانرم

 

 

 تحقیق یهاافتهی

 41بعد مشتتتمل بر  8، تیفیباک ایحرفهتحلیل عاملی اکتشتتافی، برای تدریس  یهاافتهیبا توجه به 

 شود.ارائه میگویه استخراج شده که در ادامه مدل تحلیل عاملی تأییدی آن 
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 در حالت برآورد استاندارد ایحرفه: مدل تحلیل عاملی مرتبه دوم برای تدریس 1شکل 
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الف( مدل در حالت برآورد استتتاندارد: مدل در حالت برآورد استتتاندارد بارهای عاملی هر یک از ابعاد 

که در شتتکل  طورهماندهد. های مربوطه را نشتتان میدانشتتگاه فرهنگیان و گویه ایحرفهتدریس 

بیشتتتتر و در حد قابل  3/0ها از و گویه یالمللنیبمشتتخ  استتت بار عاملی همه ابعاد غیر از عامل   

 قبولی قرار دارد.  

 "عوامل درون دانشتتگاهی "بیشتترین بار عاملی مربوط به   ایحرفهدر بین ابعاد تدریس  -

 ( است.42/0) "المللیبینعوامل "( و کمترین بار عاملی مربوط به 23/0)

، "فرهنگی-محیطیعوامل  "گیری برای اندازه شتتتدهگرفتته هتای در نظر  در بین گویته  -

 8q( و کمترین بار عاملی مربوط به گویه 84/0) 16qبیشتتتترین بتار عتاملی مربوط به   

( و 22/0) 41q، بیشترین بار عاملی مربوط به "عوامل آموزشی "( استت. در بین  31/0)

عوامل فردی و "گیری ( است. برای اندازه32/0) 44qکمترین بار عاملی مربوط به گویه 

( و کمترین بار عاملی مربوط به 22/0) 92qن بار عاملی مربوط به  ، بیشتتتری"شتتخصتتی

 36q، بیشتتتترین بار عاملی مربوط به "المللیبینعوامل "( استتتت و 48/0) 12qگویه 

عوامتتل "( استتتت در بین 38/0) 38q( و کمترین بتتار عتتاملی مربوط بتته گویتته 84/0)

( و کمترین بار عاملی مربوط به 23/0) 32q، بیشتتترین بار عاملی مربوط به "انگیزشتتی

 33q، بیشتتتترین بار عاملی مربوط به "عوامل تکنولوژیکی"( استتتت 63/0) 48qگویه 

عوامل "گیری ( است برای اندازه32/0) 3q( و کمترین بار عاملی مربوط به گویه 22/0)

ی ( و کمترین بار عامل88/0) 31q، بیشتتتترین بار عاملی مربوط به "ن دانشتتتگاهیودر

، "عوامل اجتماعی"گیری ( استتتت و همچنین برای اندازه33/0) 11qمربوط بته گویه  

 19q( و کمترین بار عاملی مربوط به گویه 64/0) 13qبیشتتتترین بار عاملی مربوط به 

 ( است.36/0)
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 داریمعنیدر حالت  ایحرفهتحلیل عاملی مرتبه دوم برای تدریس  : مدل۲ شکل

 

را در  ایحرفهتدریس داری: شتتتکل زیر مدل تحلیل عاملی مرتبه دوم برای ب( مدل در حالت معنی

. باشدیم tمقدار آماره  گرنشان. اعداد موجود بر روی م یرها دهدیمحالت ضترایب معناداری نشتان   

بنابراین ارتباط معناداری بین  ،ه تتتند 26/1م تتیرها بزرگتر از   tبا توجه به اینکه کلیه مقادیر آماره

در دانشگاه فرهنگیان و همچنین بین هر گویه با بعد مربوط  ایحرفهگانه با تدریس  8هریک از ابعاد 

 ایحرفهتحلیل عاملی مرتبه دوم برای تدریس های برازش شاخ ، 3به آن وجود دارد. جدول شماره 

 .  دهدیمدر دانشگاه فرهنگیان را نشان 
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 دانشگاه فرهنگیان تیفیباک ایحرفهمربوط به مدل تدریس های برازش شاخص(: ۳جدول )

نام 

 شاخ 
𝜒2 𝜒2/df RMSEA GFI AGFI NFI NNFI SRMR CFI 

 نتیجه

 08/0کمتر از  3کمتر از  <03/0P حد مجاز
باالتر از 

2/0 

باالتر از 

2/0 

باالتر از 

2/0 

باالتر از 

2/0 

کمتر از 

03/0 

باالتر از 

2/0 

ی برآوردها

 مدل

06/9340=𝜒2 

268=df 

000/0=P 

04/3 022/0 21/0 21/0 29/0 21/0 048/0 24/0 
برازش 

 قبولقابل

ر دانشگاه  ایحرفهبرازش تحلیل عاملی مرتبه دوم تدریس  یهاشتاخ  خروجی لیزرل در ارتباط با 

برای تعیین تناسب مدل از یک  تیدرنها. استت مدل  قبولقابلحاکی از برازش  درمجموعفرهنگیان 

و س س بعد از  یموردبررس شدهاستخراجنفری از استاتید دانشگاه فرهنگیان مدل و عوامل   30نمونه 

قرار  موردسنجشوضعیت مدل  یانمونهتک  tپرسشنامه تناسب مدل با استفاده از آزمون  یآورجمع

های تحقیق )عوامل، تناستتتب مدل، میزان اماره معناداری در تمامی گویه جینتابا توجه به گرفت. که 

(. لذا مدل این تحقیق دارای تناستتب باال می sig>0/05می باشتتد) 03/0ابعاد و نظریه ها( کمتر از 

ورد قبول و تایید افراد استتتاتید دانشتتتگاه فرهنگیان م ایحرفهبتاشتتتد و برای ارتقا کیفیت تدریس  

 باشد.متخص  می

 

 بحث و نتیجه گیری

دارای بیشترین بار  "فرهنگی-عوامل محیطی "عامل استتخراج شد که   8براستاس نتایج تحقیق       

در  ایحرفه( بر روی تدریس 426/0دارای کمترین بار عاملی ) "عوامل اجتماعی "( و 222/0عاملی )

 Bani Davoodi) تاقیتحقباشتتد. این عوامل با عوامل م تتتخرج در دیگر  دانشتتگاه  فرهنگیان می

(2014، (Raadabadi and at al (2012، (Movahedi and at al (2011 ،(Askary and Mahjob 

Moadam, 2010) ،(Otilia (2016 ،(Gove and Dubeck (2016، (Simerjit and at al (2013، (Wan 

تر به دیگران کم قاتیتحقو تکنولوژیکی که در  المللیبینو غیر از دو عامل  باشدیم راستاهم 2010)

تدریس  تیفیباکو از مصاحبه تخصصی با اساتید م تخرج شده، دیگر عوامل مرتب   شدهپرداختهآن 
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یز البته عوامل ب یاری ن .باشدیمدیگر هم سو  قاتیتحقاساتید در ادبیات نظری موجود و با  ایحرفه

مانند تحقیقات  اندشتتتدهواقع مؤثر قاتیتحققرار نگرفتت کته در دیگر    دیت تتائ در این تحقیق مورد 

(Kenchaiah and Krishna (2017، (Guruipour (2011  و(Nobakht and at al (2016  دلیل این

با توجه به اینکه این تحقیق  باشتتتدیمعوامل نوع جامعه تحقیق  یرگذاریتأثدر  ییراستتتتاهمعتدم  

خاص این  یهایژگیوو  ستتنجدیمدر دانشتتگاه فرهنگیان را  ایحرفهبر کیفیت تدریس  مؤثرعوامل 

 یهاجنبهکه بیشتتتر به  هادانشتتگاهیک دانشتتگاه پرورش معلم و مدرس با دیگر  عنوانبهدانشتتگاه 

 زیر بود. صورتبه. مدل نهایی تحقیق باشدیممتفاوت  پردازندیمآکادمیک 

 

 

 نهایی تدریس : مدل۳ شکل
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محی  و فضتتتای یادگیری،  یهایژگیوکه در ارتباط با  باشتتتدیمی فرهنگ-یطیمحبُعتد اول عوامل  

میزان جذابیت و شتتتاد بودن فضتتتای آموزشتتتی از جهتی و همچنین عوامل فرهنگی چون توجه به  

این بُعد بر دو م ئله  باشدیم)استاد(  دهندهآموزشچند فرهنگی و میزان تعهد فرهنگی  یهاآموزش

و برخورداری از  بخشفرحان انی تمرکز دارد که ایجاد محی  شاد و -اصلی عوامل محیطی و فرهنگی

و  کندیمبودن تدریس معرفی  اثربخشعامل در  نیترمهمعالیه ان تتتانی و فرهنگی را از  یهایژگیو

که  شودیمابتدا به ریاستت دانشگاه و معاونان عالی پیشنهاد   تیفیباکبُعد تدریس  نیترمهم عنوانبه

، یفضاساز ازجملهمحیطی  یهایژگیودانشگاه فرهنگیان به  یابیمکانطراحی و ساخت و  یهنیدرزم

 یهنیدرزم، فضتای غیر آموزشتی)فضتای ستبز( توجه ب تیار کنند و س س      تیفیباک یهاکالسنما، 

 برای توانیمبودن کشور  چندزبانهفرهنگی استاتید کوشتش شتود همچنین با توجه به     یهاآموزش

چند فرهنگی حتی در ستتتطو یکی دو واحد بهره برد. بُعد دوم عوامل  یهاآموزشاز تقویت یادگیری 

برای آموزش در  اتخاذشتتده هایروشمرتب  با نحوه تدریس و  کامالًی، این دستتته از عوامل آموزشتت

تدریس متناستتب با محتوا و نوع کالس،  یهامدلاز  یریگبهرهکه استتاتید با  باشتتدیمکالس درس 

 در تدریس خود کامیابی بیشتری ک ب توانندمیروش تحلیل و تدریس کاربردی و ارزشیابی م تمر 

 که از باشتتدیمنوین تدریس  یهاوهیشتتاز  یریگبهرهکرده و در اصتتل این بُعد راهنمایی کلی برای 

باشد.  مؤثربر کیفیت یادگیری دانشجویان  دتوانمیتدریس و آموزشی  یهاوهیشت دیدگاه استاتید چه  

در این تحقیق کیفیت تدریس  ذکرشده یهاوهیشت از  یریگبهرهکه استاتید با   شتود میلذا پیشتنهاد  

شخصی  یهایژگیوی، این دستته از عوامل به خصوصیات و  فرد عواملخود را ارتقا دهند. بُعد ستوم  

کی ش شودمیکه باعث تمایز فردی یک استتاد با استاد دیگر   ییهاصته یخصت استاتید توجه ویژه دارد  

نی تتت که برخی از استتاتید از محبوبیت باالیی در نزد دانشتتجویان برخوردارند و همین محبوبیت در 

ه در ک شودمی شتنهاد یپاستت لذا   مؤثربهبود تدریس استتاد و کیفیت یادگیری دانشتجویان ب تیار    

چون تجربه استاد، جن یت، وضعیت اخالقی و مالی  ییهایژگیو مراحل گزینش و استخدام اساتید از

 اساتید توجه شود.

استتاتید دانشتتگاه در کنترل استتتاد  تیفیباکی، همه عوامل تدریس دانشتتگاه درونبُعد چهارم عوامل 

. برخی از عوامل گرددیبرمکه گفته شتتتد عوامل محیطی به مدیریت دانشتتتگاه  گونههماننی تتتت 

وجود نظم آموزشتتتی در  ازجمله کندیممتدیریتی نیز وجود دارد که به بهتر شتتتدن تدریس کمک  

این  توانیمدانشگاه، رتبه علمی دانشگاه و اساتید و نحوه ارتباط بین دانشگاه و دانشجویان، به نحوی 
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ار داشت انتظ توانیمی باشند در سطو باالتر هراندازهبرند دانشگاه دان ت که  کنندهتیتقوعوامل را 

در  ی، بدون شتتکزشت یانگ. بُعد پنجم عوامل شتتودمیکه انگیزه استاتید و دانشتتجویان بیشتتر تقویت   

انتظار عملکرد مطلوب را داشتتت. انگیزه بر بهبود  یک تتچیهاز  توانینمصتتورت عدم وجود انگیزه 

در اختیار استتاتید و خارج از اختیار استتاتید  دو ستتطو. عوامل انگیزشتتی در کندیمتوانایی کار کمک 

م تتتمر  یتوانمندستتازعواملی چون منشتتی فردی )برای دانشتتجویان معلول و ناتوان( و  باشتتندمی

دانشتتگاه خارج از کنترل استتتاد و در حیطه وظایف مدیریت دانشتتگاه، و عوامل ارزیابی و احترام به   

 که دانشگاه با اتخاذ راهکارهایی برای شودمیشنهاد که پی باشدیمعقاید دانشجویان در کنترل استاد 

 انیدانشجوآموزشی( و اساتید با تغیر دیدگاه در برخورد با  یهادورهخود و اساتید)چون  یتوانمندساز

ی، عصتتتر جدید عصتتتر کیتکنولوژفراهم آورند. بُعد شتتتشتتتم عوامل  تیفیباکزمینه را برای تدریس 

امروزه همه زندگی افراد به نحوی با تکنولوژی در تعامل استتت. تکنولوژی هم به  باشتتدیمتکنولوژی 

فاده است کندیمنحوه تدریس و هم به کالس داری و نحوه ارتباط بین استاد و دانشجو کمک فراوانی 

و  کندیمها به ستتتاده شتتتدن یادگیری و درك کاربردی از آموزش کمک فراوانی یاچنتدرستتتانه از 

 یهاشتتتبکهو  یجمعارتباط یابزارهاو همچنین  کندیمت تتدریس را چنتد برابر   همچنین جتذابیت  

نهاد لذا پیش کندیماجتماعی نیز بر بهبود ارتباط میان استاتید و دانشجویان در فضای مجازی کمک  

قرار  دیتأکغل  در مورد آن مورد  یباورهاستتاختن تدریس و اصتتالح   مؤثراستتتفاده از تکنولوژی در 

 .ردیگیم

دهکده جهانی دور  عنوانبه، پیشتتترفت تکنولوژی ما در محدوده بزرگی المللیبینبُعتد هفتم عوامل  

استتت همچنین با توجه به اینکه  شتتدهتیتقو شتتدتبه المللیبینو ارتباطات  کندیمهمدیگر جمع 

روز شدن دانش و.. بهبه در جهان و نیاز  راتییتغ یباالسرعتدیگر کشتورها و   یهاتجربهاستتفاده از  

 سفیران دانش و پایگاه علمی در کشور عنوانبه هادانشتگاه . کندیمرا فراهم  المللیبینانگیزه ارتباط 

نیاز به تعامل با دنیای خارج در بهبود دانش خود و اساتید و همچنین انتقال دانش و فرهنگ خودی 

 تیفیباکب تتیار در بهبود تدریس  تواندمیه تتتند لذا ارتباط به هر نحوی با جهان  کشتتورهابه دیگر 

 یهاتفرصآموزشی مشترك،  یهادورهدانشگاه با برگزاری  شودمیاساتید سودمند باشد لذا پیشنهاد 

هتای علمی، دانش خود را تقویتت کرده و از قتافله رقابت    و همچنین کنفرانس المللیبینمطتالعتاتی   

 ده تتتن زانندهیبرانگی، برخی از عوامل اجتماعجهانی عقب نماند. بُعد هشتتتم عوامل مرتب  با عوامل 

. عوامل اجتماعی چون تعامالت میان استتاد و دانشجو،  کنندمیاما برخی از عوامل انگیزش را تقویت 
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درونی دانشجویان را  یهازهیانگلی، فرهنگی، ازدواج و.. به دانشجویان تحصی یهامشتاوره راهنمایی و 

   .باشندمی مؤثراستاد ب یار  تیفیباکو در بهبود تدریس  کنندمیبرای یادگیری تقویت 

برای کارشتتناستتان و  یمل م تتئله کی صتتورتبهخود را  رانیدر ا مدارسآموزش  تیفیبودن ک نییپا

از فقدان  ینشان آموزشینظام  سیتدر ندیدر فرآ هایینارستا و  هاضتعف محققان نشتان داده استت و   

 لعام یآموزش یهابرنامهموجود در  یهایکاستت نهاد بوده و  نیمناستب برای آموزش ا  یستازوکارها 

از دالیل عمده این ضعف،  رستتدیمکه به نظر  باشتد یمدر بروز مشتکالت موجود در آموزش   یمؤثر

که ریشته در مشکالت عمده   باشتد یم اثربخشو  مؤثرعدم تخصت  معلمان و مدرستان در تدریس   

متولی آموزش معلمان نتوان ته به شیوه صحیو  عنوانبهآموزشی در دانشگاه دارد. دانشگاه فرهنگیان 

حضور در کالس درس حاضر کند و این نتیجه عدم وجود یک مدل صحیو آموزشی در  یرا برامعلم 

 ازحدشیبو توجه  سیتدر تیفیک یهانهیزمبه  یتوجهیب. باشدیمتدریس اساتید دانشگاه فرهنگیان 

. دباشیمی دانشتگاه فرهنگیان  نظام آموزشت  یهابرنامه ییمنجر به عدم کارا یبر بروندادهای پژوهشت 

-یطیمحبا در نظر گرفتن هشت عامل  توانیماست  شدهارائهکه با توجه به مدلی که در این تحقیق 

 و   المللیبینی، کیتکنولوژی، زشیانگی، دانشگاه درونی، فردی، آموزشی، فرهنگ

ون چ ییهاتیمحدودی کیفیت تدریس را در دانشگاه فرهنگیان ارتقا داد. این تحقیق اجتماععامل 

 یهاافتهی بر که هامجموعه در یان ان رواب  نوع و سازمان ضواب  و مقررات ،یساختار یهاتیمحدود

 یشواردگردیدند،  واقع مؤثر هاپرسشنامه به افراد پاسب در که یان ان مالحظاتبود،  اثرگذار قیتحق

 و اهپرسشنامه عیتوز خصوص در پژوهشگر با انیفرهنگ دانشگاه یواحدها از یبرخی همکار جلب در

 همشغل لیدل به علمیهیئت یاعضا یهمکار جلب در یدشوارو  هاپرسشنامه از یتعداد برگشت عدم

د تناسب مدل مور ازنظربا توجه به اینکه مدل هشت عامله این تحقیق  تیدرنهای را دارا بود. کار ادیز

 ایرفهحاست لذا به مدیران و برنامه ریزان دانشگاه فرهنگیان در مورد ارتقا تدریس  قرارگرفته دیتائ

 که: شودمیاساتید توصیه 

 سیتدر در رگذاریتأث عوامل از یکی عنوانبه یفرد عوامل تیاهم به توجه با که شودمی هیتوص 

 ضیعتب عدم نیهمچن و ممتاز یفرد و یاخالق اتیخصوص با افراد نشیگز با تیفیباک ایحرفه

 فراهم دیاسات سیتدر تیفیک ارتقا یبرا را نهیزم دیاسات یشتت یمع تیوضتع  بهبود و یتیجن ت 

 .آورد
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 ایحرفه سیتدر بر مؤثر مرتب  عوامل از یکی عنوانبه یآموزشتتت عوامل تأثیر به توجه با 

 یبرگزار نیهمچن و خدمت ضتتمن یهادوره دادن بیترت با که شتتودمی هیتوصتت تیفیباک

 آشتتنا یابیارزشتت و یابیارز س،یتدر نینو هایروش با را دانشتتگاه دیاستتات یآموزشتت یهاکارگاه

 .کنند تیتقو را آنان آموزش روش و ساخته

 با گاهدانشتت که شتتودمی هیتوصتت تیفیباک ایحرفه سیتدر بر یتیریمد عامل تأثیر به توجه با 

 ضورح در انیدانشجو و دیاسات نظم و هاکالس لیتشک تیوضع یبررس یبرا ییهاستامانه  اتخاذ

 .گذاشت یفراوان تأثیر سیتدر ارتقا و یریادگی بهبود بر توانیم کالس در

 در رحضتتو زهیانگ که ییدانشتتجو لذا استتت تیفیباک ایحرفه سیتدر بر مؤثر یزشتتیانگ عوامل 

 زشینگا بهبود لذا داشت یو از را یلیتحص شرفتیپ و یریادگی انتظار توانینم ندارد را کالس

 ان،یودانشج از یتیحما نیقوان وضع ،یلیتحص التیت ه ارائه با شودمی هیتوص است مهم یامر

 تیفیک رجوعارباب عنوانبه انیدانشتتجو به احترام توستتعه نیهمچن و یرفاه امکانات جادیا

 .ابدی ارتقا دیاسات سیتدر

 و نما در یراتییتغ با لذا استتتت یطیمح عوامل تیفیباک ایحرفه سیتدر بر مؤثر عوامل از 

 یابر مفرح و شاد یطیمح به را دانشگاه شاد، و متنوع یهارنگ از استفاده و دانشگاه ساختمان

 .  کنند لیتبد انیدانشجو

 به ظرن و باشتتدیم تیفیباک ایحرفه سیتدر بر مؤثر عوامل از یکی عنوانبه المللیبین عوامل 

 ندریپذیم تأثیر گریکدی از ایدن همه و شتتندیاندیم شتتدنیجهان به همه که یایدن در نکهیا

 قاارت دانش، شدن روزبه جهت در شودمی هیتوص لذا استت  ریناپذ نابتاج خارج یایدن با تعامل

 ارائه و المللیبین مدتکوتاه یهادوره یبرگزار با د،یاستتتات زشیانگ شیافزا و یعلم ستتتطو

 بهبود یابر را نهیزم المللیبین یعلم یهاکنفرانس ییبرپا و دیاسات یبرا یمطالعات یهافرصت

 .آورد فراهم تیفیک با سیتدر
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