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Background and Aims: The purpose of this study was to evaluate the current 

and desired state of teaching quality in higher education from the PhD students 

perspective. 

Methods: Research method was survey. The study population consisted of all 

Ph.D students of BuAli Sina University in the 2014-2015 school years (854people)  

and by the incidence ratio stratified sampling method and by using Morgan determined 

table, 269 were selected as sample. The Hénard & Roseveare quality teaching 

questionnaire(2012)  was used. Tools Validity using content validity was confirmed by 

experts and its reliability by using Cronbach's alpha test was calculated 92/0. For data 

analysis, descriptive statistics including frequency, percentage, mean, standard 

deviation and paired t-test, ANOVA and Friedman test was used. 

Results: there is a significant difference between current status (mean 1.929) and 

desired state (mean 4.176) in the quality teaching, there is also a significant difference 

between 7 policies in both the present situation and the desired situation of quality 

teaching; there is no significant difference Between male and female students' views 

about the current and desired situation of quality teaching  and Finally there is no 

significant difference the students view  from various faculties about the current and 

desired situation of quality teaching based on our policies were studied. 

Conclusions: There is a difference between the existing and desired quality 

teaching and academic education systems and to eliminate this gap must Emphasis on 

quality teaching and development of measures for its realization as well as the 

continuing evolution of these indicators should be the core mission of educational 

institutions, be considered. 
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آموزش  پژوهش به بررسی وضعیت فعلی و وضعیت مطلوب تدریس کیفی در این زمینه و اهداف:

 پردازد. می گانه 7های  مشی یدگاه دانشجویان دکتری تخصصی بر اساس خطاز دعالی 

 دکتری مقطع دانشجویان کلیه پژوهش شامل جامعهد. روش پژوهش پیمایشی بو: بررسیروش 

 گیری نمونه روش بوده و با 3158-3155 تحصیلی سال در نفر( 458) یناس بوعلی دانشگاه تخصصی

 نمونهعنوان  به 965 تعین حجم نمونه کرجسی و مورگان جدول از استفاده با و تصادفی نسبتی بندی طبقه

روایی ابزار با بود.  Hénard & Roseveare کیفی تدریس ت پرسشنامه. ابزار گردآوری اطالعاشدند انتخاب

آلفای  نظران مورد تائید قرار گرفت و پایایی آن با استفاده از آزمون صاحب استفاده از روایی محتوی توسط

 درصد، فراوانی، شامل توصیفی آمار های از شاخص ها داده وتحلیل تجزیه جهت محاسبه گردید. 59/0کرونباخ 

 و آزمون فریدمن استفاده شد. طرفه کهمبسته، تحلیل واریانس ی tآزمون آماری  یانگین و انحراف معیار وم

تدریس کیفی تفاوت ( 376/8و وضعیت مطلوب )میانگین  (595/3 یانگین)مبین وضعیت موجود : ها یافته

و هم در وضع مطلوب  هم در وضع موجود تدریس کیفی نیز گانه 7های  مشی معناداری وجود دارد؛ بین خط

تفاوت معناداری وجود دارد؛ بین نظرات دانشجویان دختر و پسر درباره وضع موجود و وضع مطلوب 

های مختلف درباره  تدریس کیفی تفاوت معناداری وجود ندارد و درنهایت بین دیدگاه دانشجویان دانشکده

ی نیز تفاوت معناداری وجود های موردبررس مشی وضعیت موجود و مطلوب تدریس کیفی بر اساس خط

 ندارد.

بین وضع موجود و مطلوب تدریس کیفی تفاوت وجود داشته و برای از میان بردن این : گیری نتیجه

ها و ارزشیابی مستمر این  ی آموزش دانشگاهی، توجه به تدریس کیفی، تدوین شاخصها نظامفاصله باید در 

 موزشی، قلمداد شود.مأموریت اصلی مؤسسات آ عنوان به دیباها  شاخص

 گانه، دانشجویان. های هفت مشی تدریس کیفی، آموزش عالی، خط کلیدی کلمات 
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 مهمقد 

 مهم در توسعه اریاز عوامل بس یکی یآموزش عال

از  شیامروزه ب و رود به شمار می یهر کشور اقتصادی –یاجتماع 

وابسته  یآموزش عال تیفیها به ک ملت شرفتیپ یگریهر زمان د

ها و مسائل  های اخیر با چالش آموزش عالی در دهه .[1]تاس

مختلفی مواجه شده است. افزایش روزافزون تقاضا برای ورود به 

 و سو خصوص در سطح تحصیالت تکمیلی از یک آموزش عالی به

، گریدلزوم حفظ و افزایش کیفیت خدمات آموزش عالی از سوی 

و این است های فراوانی مواجه ساخته  رهبران آموزشی را با چالش

آموزش عالی را به  اندرکاران دستهمه ها، ضرورت اهتمام  چالش

ویژه در حوزه تدریس ایجاب  های علمی و کاربردی به ریزی برنامه

های آموزش عالی ناگزیر  بر این اساس نظام .]8،5[نموده است

ها و اهداف و  درصدد بازتعریف، بازنگری، اصالح و تغییر رسالت

ی را محور یگرا تیفیکو در این بازتعریف  فرایندهای خود برآمده

 اند.علیرغم تأکیدات نظری فراوان، های خود قرار داده اصلی فعالیت

ها بخش مهمی از انرژی خود  از مدیران و مسئولین دانشگاه یبرخ

کنند و کمتر به کیفیت  را صرف مسائل فیزیکی و تأسیسات می
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کنند. این  تدریس اساتید و کیفیت یادگیری دانشجویان توجه می

زش عالی و عدم توجه به بعد پداگوژیکی و مسائل نوع نگاه به آمو

یادگیری منجر به کاهش کیفیت فرایند  -مرتبط با یاددهی

کالسی،  یها بحث در دانشجویان آموزش، کمتر شدن مشارکت

 تک تک سازنده با تعامل و ارتباط عدم توفیق در برقراری

کاهش رضایت و  ،دانشجو هر خاص مسائل درک و دانشجویان

و کیفیت نظام  ضعف عملکرد دانشجویان و اساتید شدهدرنتیجه 

های اصلی  یکی از مؤلفه..]2،4[برده است سؤالی را زیر آموزش

یادگیری  -آموزش عالی، کیفیت فرایند تدریس کیفیت در نظام

المللی مؤسسات آموزش عالی نیاز برای ارائه  بیندر سطح . است

شود  می تصور نیچنازپیش احساس شده و  تدریس کیفی بیش

عنوان فرایندی پویا و مناسب برای تربیت  که تدریس کیفی به

مؤثر  21های قرن  تواند در حل چالش ای می نیروی انسانی حرفه

 ریزی آموزشی و هر نوع برنامه موتور محرککیفی  سیتدر .[6]باشد

توان جزو  کیفی را می سیتدر .[7]روند یبه شمار م یفیجنبش ک

کیفی یک  تدریس .[8]دانستکیفیت الینفک فرهنگ آموزش با

مأموریت محوری و مسئولیت اصلی مؤسسات آموزش عالی است. 

 های فعالیت بودن مؤثر میزان بررسی درواقع کیفیِ تدریس از منظور

 انگیزش، تدریس، های مهارت هایی چون به مؤلفه که است تدریس

 .[9]استاد وابسته است علمی توانایی و کالس در رفتار شخصیت،

 های مطلوب پداگوژیک جهت تدریس کیفی به استفاده از تکنیک

یادگیری در همه دانشجویان اشاره دارد و  تسهیل و تحریک

ازجمله طراحی مؤثر برنامه درسی و  وامدار عوامل مختلف

های یادگیری متنوع، مطالعات  بافت و زمینه ها، محتوای دوره

ی مشارکتی، هدایت شده مستقل، یادگیری پروژه محور، یادگیر

 پشتیبانی و خدمات سازگار با موضوع، یادگیری های محیط

 .[1]استیادگیری  نتایج مستمر و مؤثر سنجش و بازخوردها

 به معطوف ای گسترده طور به عالی آموزش کیفی در تدریس

 اصل کیفی مبتنی بر دو تدریس هاست. آن یادگیری و دانشجویان

 و ها مهارت از مجموعه یک نیازمند اینکه تدریس است؛ اول یاساس

 دوم و در آموزش است پژوهش حاصل که است خاص یها هیرو

اگرچه غالباً [10].باشد می خاص زمینه و بافت نیازهای مبتنی بر آنکه

ها از اهمیت یکسانی  شود، تحقیق و تدریس در دانشگاه اعالم می

برخوردارند، اما در فرایند انتخاب، استخدام و ارتقا اعضای 

ها، عمالً بر نقش پژوهش بیش از آموزش  علمی دانشگاه هیئت

شود و این امر منجر به این باور شده است که  تأکید می

ازحد، بر بروندادهای  های عملکرد آموزش عالی بیش شاخص

ها  پژوهشی متمرکزشده و کارکرد آموزش و تدریس در دانشگاه

بط با و مسائل مرت . موضوعات[11]اعتنایی قرار گیرد مورد بی

عنوان  به عالی اندرکاران آموزش دست کیفی برای همه تدریس

شناخت کافی از مفهوم  گرفته نشده است و در نظر اولویت یک

بادگیری  -کیفی سازی یاددهی ابعاد و رویکردهای عملی کیفیت،

به  نیاز ندرت به به معموالً دانشگاهی وجود ندارد و در مقررات

های  ها و ظرفیت ودن و ارتقا توانائیروز نم پداگوژی کیفی و یا به

بررسی فضای حاکم بر مؤسسات  .[1]استتوجه شده  ای حرفه

دهد که هنوز  ها نشان می های آموزشی آن فعالیت آموزش عالی و

های متناسب با تدریس کیفی در سطح مطلوب  اقدامات و فعالیت

مختلف،  های پژوهشعلیرغم انجام و  [8]تحقق پیدا نکرده است

تر شدن ادبیات نظری  های بیشتر جهت غنی نان به پژوهشهمچ

 [12].باشد های ارزشیابی تدریس کیفی نیاز می و تدوین شاخص

تحت  تدریس یک فعالیت بسیار پیچیده و انتزاعی است که

و افراد،  ها تأثیر عوامل بسیار زیادی همچون طبیعت متنوع رشته

های  آموخته های یادگیری، تفکرات و مختلف محیط های ویژگی

های  مواضع و دیدگاه قیلی دانشجویان قرار دارد و بدین ترتیب

متفاوت درباره تدریس کیفی، ارزشیابی این مفهوم را نیز دشوار 

تحقق تدریس کیفی  Hénard & Roseveareاز نظر  [13].سازد می

ای،  مستلزم توجه به عوامل مختلف در سطح گسترده موسسه

شده  ارائه گانه 2 های مشی خط ست.سطح برنامه و سطح فردی ا

توسط این پژوهشگران که مبنای نظری این پژوهش را شکل 

دهد، تدریس کیفی را فرایندی جامع و گسترده در نظر گرفته  می

ای از عوامل سازمانی،  و تحقق آن را مستلزم توجه به مجموعه

 اند از: ها عبارت مشی خط نیا .[1]داند مدیریتی و پداگوژیکی می

 کیفی تدریس درباره آگاهی فزایش سطحا

 یادگیری و تدریس است ممکن ها دانشگاه موارد برخی در 

 ها دانشگاه امروزه. باشند گرفته نظر در فرعی مأموریت عنوان به را

 کن، منتشر" شعار و شده قائل پژوهش برای باالیی بسیار ارزش

 اند داده ارقر خود فعالیت محور را (publish or perish) "بمان زنده

 و ها قابلیت تدریس، برای شده صرف زمان که باورند این بر و

. کند می تضعیف تحقیقات را در زمینه مؤثر رقابت جهت توانایی

 کیفی تدریس درباره آگاهی سطح افزایش با نگرش تغییر این

مانند توان اقداماتی  به همین منظور می. باشد می تحقق قابل

استراتژیک  هدف یک عنوان به کیفی تدریس به بخشیدن تیاولو

ای را پیشنهاد  یادگیری حرفه و تدریس برای چارچوبی جادیا و

 نمود

 مدرسان ای حرفه های صالحیت توسعه و رشد

 یادگیری نتایج بر عالی، آموزش گسترش و توسعه 

 روزافزونی تأکید جدید پداگوژیکی رویکردهای ظهور و دانشجویان

 ای حرفه های صالحیت و ها ویژگی همتوج را ها نگاه و داشته

 در آن از که است ساخته معطوف عالی آموزش مدرسان موردنیاز
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. شود می یاد پداگوژیکی های شایستگی به تخصصی ادبیات

 در را خود شغلی فرصت اعظم بخش مدرسان که ازآنجایی

 کارگزاران عنوان به و کنند می سپری دانشگاهی های محیط

 اصلی چالش معموالً دارند، ای گسترده بیاتتجر تربیتی و آموزشی

 های تخصص میزان توسعه و بهبود کیفی، تدریس کلیدی و

 که دارد وجود شواهدی. است بوده مدرسان تخصصی -موضوعی

 و رشد های فعالیت در علمی هیئت اعضا مشارکت دهد می نشان

 و مثبت همبستگی دانشجویان یادگیری باکیفیت ای حرفه توسعه

 آموزشی مؤسسات از بسیاری رو ازاین است داشته ردا معنی

 توسعه برای اساسی الزامات نمودن فراهم درصدد مشتاقانه

 [15].هستند خود علمی هیئت اعضاء ای حرفه

 دانشجویان مشارکت و دادن دخالت

 کیفیت تواند می که عاملی عنوان به دانشجویان مشارکت 

 ریزی برنامه الینفک بخش عنوان به ببخشد، بهبود را عالی آموزش

حوزه  در بیشتر اریذگ تأثیر این و است قرارگرفته عالی آموزش

 مشارکت. است بوده یادگیری – یاددهی زمان و اهداف

 آموزش کیفیت افزایش در قدرتمند عامل یک عنوان به دانشجویان

 به مربوط های گفتمان و ها بحث در درگیری طریق از عالی

. مشارکت است بوده موردتوجه ههموار عالی، آموزش مباحث

 تعیین در مشارکتمانند  مختلفی اشکال تواند می دانشجویان

 گزینش سیاست مشارکت در مؤسسه، امنای هیئت و مدیران

اساتید  ارزشیابی اثربخشی و مطالعات در مشارکت دانشجو و

 داشته باشد.

 تدریس تغییر یو رهبرمدیریت 

 ادبیات در تحول. است کیفیت قرین های واژه از یکی تغییر 

 همواره بنیادی تغییر و تدریجی اصالحات طریق از تدریس

 آموزشی مؤسسات. است بوده آموزشی های نظام موردتوجه

 و روش یک تنها با و هستند ای پیچیده انطباقی های سیستم

 کیفیت واقعیبهبود  به دسترسی و تغییر ایجاد برای مسیر

 اعضاء رهبران،) موسسه در فردی هر. نیستند مواجه تدریس

 تواند می( حمایتی بخش کارمندان دانشجویان، علمی، هیئت

 کند عمل تغییر عامل یک عنوان به

 تدریس برنامه با سازمانی های مشی خط تعیین هماهنگی

 کیفی

 انفرادی، طور به علمی هیئت اعضاء از یک هر عملکرد اگرچه 

به بهبود  شدن ائلن اما است، کیفی تدریس در کننده تعیین عاملی

 بر مبتنی چیز هر از بیش کیفی تدریس در واقعی های پیشرفت و

 است شده تعریف سازمانی مشی خط اساس بر جمعی های تالش

 ای، سلیقه های فعالیت از جستن دوری و هماهنگی موجبات که

 و تجانس و تناسب چالش. سازد می فراهم را پراکنده و ای جزیره

 و تخصصی های زمینه و علمی های تهرش بین درونی سازگاری

همواره باید  خدمات ارابه و مشاوره و آموزش تدریس، فرایندهای

 جدی تلقی شود
 تغییر عامل یک عنوان به ابداعات نمودن برجسته

 کیفیت بهبود محرک عوامل ترین مهم از یکی نوآوری 

 موردحمایت سازمانی سطوح تمامی در باید لذا است، تدریس

 برای دانشجویان و کارفرمایان سوی از موجود فشارهای .شود واقع

 العمر مادام یادگیری مستقل، یادگیری مثل یادگیری جدید اشکال

 شغلی، واقعی محیط در آموختگان دانش ناکارآمدی همیارانه، و

 تفکر قبیل از هایی مهارت در ضعف صنایع، صاحبان نارضایتی

 ارزشیابی خود و خودتنظیمی ارتباطات، و تیمی کار انتقادی،

 ضروری را ها برنامه بازاندیشی و نوآوری به تمسک یشپ از بیش

 یادگیری-یاددهی دنیای در تا شده سبب عوامل این. سازد می

 روش مسئله، حل ی،پرداز عهیبد چون هم کیفی تدریس های روش

 در نوآوری. شوند واقع موردتوجه کاوشگری اکتشافی و روش

 تضمین باید مداوم، تغییرات و یرییادگ و تدریس های فعالیت

 را مؤسسه فرهنگی و علمی هویت نیاید و باشد کیفیت کننده

 .نماید تضعیف

 اثربخشی ارزیابی

 کل از بینانه واقع ارزیابی نیازمند تدریس، کیفیت سنجش 

 و درونی تأثیر عوامل تحت تدریس کیفیت. است تدریس فرایند

 سنجش کنار در تدریس کیفیت سنجش. است بیرونی مختلف

 عملکرد مورد در قضاوت مبنای دانشگاهی، های فعالیت سایر

 نیازمند تدریس کیفیت ارزشیابی. سازد می فراهم را مؤسسه

 با نزدیک ارتباط در باید و است سازمانی درون وسیع بینش

 ابزارهای تولید با و شود دیده کیفیت تضمین های مکانیسم

 و حمایت هستند دار معنی و داعتما قابل که مناسب گیری اندازه

ها موردتوجه  ای از پژوهش . تدریس کیفی در پاره[15]شود پشتیبانی

در پژوهشی  ؛اند از عبارت ها ی از این پژوهشبرخ قرارگرفته است.

گفتمانی در زمینه تدوین چارچوب ارزشیابی  که باهدف آغاز

 تدریس در آموزش عالی انجام شد به این نتایج دست یافتند که

دالیل مختلف منطقی برای تدوین یک چارچوب  در شرایط کنونی

. طراحی [12]برای ارزشیابی تدریس در آموزش عالی وجود دارد

چارچوب اولیه برای پرداختن به تدریس کیفی اساتید هدف 

که بر طراحی چارچوب مدون برای تدریس  بود [16]پژوهش دیگری

و رشد و بلوغ وی  های تدریس مدرس اساتید با توجه به توانایی

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 e

dc
bm

j.i
r 

on
 2

02
3-

05
-1

7 
] 

                             4 / 11

http://edcbmj.ir/article-1-1072-fa.html


 0892 بانآ -رهم▐ 4 شماره 9 سال▐ راهبردهای آموزش در علوم پزشکیمجله 

599 

 

پژوهش موجب تدوین یک چارچوب  کرد. نتایج تأکید می

 .شدتدریس کیفی ارائه  منظور بهبود ارزشیابی به

تحلیل ارتباط بین عوامل مؤثر بر باهدف  یکهنتایج پژوهش

ی معادالت ابیمدل کیفیت تدریس از دیدگاه اساتید با استفاده از 

ابط میان فردی بیشترین ساختاری انجام شد، نشان داد مؤلفه رو

 . [17]تأثیر را در ارتقای کیفیت تدریس نشان داد

بیشترین بار عاملی مؤلفه طرح درس با مؤلفه تدریس 

استاد، بیشترین بار عاملی مؤلفه تدریس با مؤلفه نحوه تدریس و 

بود  یابی تدریس با مؤلفه تدریس بیشترین بار عاملی مؤلفه ارزش

لفه ارتباطات میان فردی با سایر و در زمینه بار عاملی مؤ

های کیفیت تدریس، بیشترین بار عاملی مرتبط با مؤلفه  مؤلفه

 ضریب اهمیت تعیین پژوهش دیگریباهدف یابی تدریس بود. ارزش

 بررسی به دانشجویان دیدگاه از تدریس کیفیت های مؤلفه

 ی عصبیها شبکه از استفاده با دانشجویان یها دگاهید یا سهیمقا

 از تدریس پرداختند به این نتیجه رسیدند که کیفیت عیمصنو

 بیشترین تهران طبیعی منابع و کشاورزی دانشجویان دیدگاه

 و محتوا تسلط بر و ارتباطی های مهارت به ترتیب به را حساسیت

 فردوسی دانشگاه کشاورزی دانشجویان دیدگاه از تدریس کیفیت

 و بر محتوا تسلط به ترتیب به را حساسیت بیشترین مشهد

 .[18]دارد ارتباطی های مهارت

خودکارآمدی  به این نتیجه رسید که [19]در پژوهش دیگری 

صورت مثبت و معناداری باکیفیت تدریس  تعهد سازمانی به و

از میان ابعاد تعهد سازمانی، تعهد عاطفی و تعهد و  رابطه دارند

س کنندگی باالیی برای کیفیت تدری یبین مستمر از قدرت پیش

بررسی علل و  که باهدف[11] پژوهش دیگریدر  باشند. برخوردار می

ی به کیفیت کارکرد آموزش در مقایسه با کارکرد توجه یبعوامل 

ها و ارتباط آن با شیوه رایج ارزشیابی از  پژوهش در دانشگاه

های  کیفیت انجام شد، نشان دادند که توجه به ابعاد و جنبه

فیت آن، استفاده از منابع و مختلف تدریس در ارزشیابی کی

آوری اطالعات در کنار  ابزارهای مناسب دیگری برای جمع

منظور  پرسشنامه ارزیابی دانشجو، ازجمله راهکارهای است که به

 ها های کیفیت تدریس مدرسین دانشگاه افزایش اعتبار ارزیابی

 .قرار گیرد مدنظر دیبا

رسی وضعیت هدف این مقاله بر شده با توجه به موارد مطرح

تحقق تدریس کیفی  گانه 2های  مشی تدریس کیفی بر اساس خط

 Hénard & Roseveare ها )که توسط های ارزشیابی آن و شاخص

با همکاری بخش مدیریت نهادی آموزش عالی سازمان توسعه و 

لذا این پژوهش ؛ باشد شده است( می های اقتصادی تدوین همکاری

 باشد: می پاسخ دادن به سؤاالت زیر درصدد

های تدریس کیفی در وضع  مشی بندی خط وضعیت رتبه .0

 موجود و مطلوب از دیدگاه دانشجویان چگونه است؟

طورکلی  آیا بین وضع موجود و مطلوب تدریس کیفی به .5

 تفاوت معناداری وجود دارد؟

های  مشی آیا بین دیدگاه دانشجویان دختر و پسر درباره خط .8

 د دارد؟تدریس کیفی تفاوت معناداری وجو

 های مختلف درباره وضع بین دیدگاه دانشجویان دانشکده آیا .4

 تفاوت گانه( های هفت مشی خط) یفیک تدریس مطلوب و موجود

 دارد؟ وجود معناداری

 بررسی روش

مبنای نظری  .است پیمایشی از نوع توصیفی روش پژوهش

 گانه 2های  مشی پژوهش ارزشیابی تدریس کیفی بر اساس خط

 است.  Hénard & Roseveareکیفی تحقق تدریس 

 دکتری مقطع دانشجویان کلیه پژوهش شامل جامعه

-0892 تحصیلی سال در همدان سینا بوعلی دانشگاه تخصصی

 روش از استفاده با و بوده نفر 324 ها آن تعداد که 0894

 جدول از استفاده با و تصادفی بندی نسبی طبقه گیری نمونه

 022 کیتفکنفر به  529 رگانو موتعیین حجم نمونه کرجسی 

 آماری نمونهعنوان  به زن%( 9/82) نفر 102 و مرد%( 0/25) نفر

 .شدند انتخاب

 کیفی ارزشیابی تدریس پرسشنامه اطالعات گردآوری ابزار 

Hénard & Roseveare  2گویه و  24بود که فرم اصلی آن شامل 

هایت شده و درن مؤلفه بود که این پرسشنامه موردبازنگری واقع

سؤالی آن مورداستفاده قرار گرفت. روایی محتوی  28فرم 

متخصصان تائید و پایایی آن با  نظران و صاحب پرسشنامه توسط

شیوه  محاسبه گردید. 95/8آلفای کرونباخ  استفاده از آزمون

دهندگان  باشد که پاسخ گذاری پرسشنامه نیز به این شرح می نمره

ای تدریس کیفی بر اساس طیف ه باید نظر خود را درباره مؤلفه

موجود  ها آندر دانشگاه  آنچه بر اساسلیکرت در دو ستون مجزا 

دارد )وضع مطلوب(  ها هیگووضع موجود( و اهمیتی که این است )

 در برابر هر گویه مشخص نمایند. جهت 2 تا 0برحسب اهمیت از 
 فراوانی، شامل توصیفی آمار یها روشاز  ها داده وتحلیل تجزیه

و  طرفه کوابسته، تحلیل واریانس ی tمیانگین و آزمون  و رصدد

 آزمون فریدمن استفاده شد.
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 ها یافته

نفر  324، از مجموع 0بر اساس اطالعات جدول شماره 

عنوان نمونه انتخاب شدند که از این  نفر به 529جامعه پژوهش 

مرد بودند. همچنین از نمونه انتخابی  024نفر زن و  92میان 

( بیشترین سهم و درصد 2/52نفر ) 24ه کشاورزی با دانشکد

درصد( کمترین سهم را در  2/8نفر ) 5ی با دامپزشک یراپدانشکده 

نمونه انتخابی داشتند. حجم نمونه و فراوانی آن به تفکیک 

 شده است. دانشکده و جنسیت در جدول فوق بیان

های تدریس کیفی در  مشی بندی خط وضعیت رتبه .0سؤال 

 جود و مطلوب از دیدگاه دانشجویان چگونه است؟وضع مو

 دانشکده پژوهش به تفکیک درصد فراوانی و تعداد نمونه. 8 شماره جدول

 تعداد نمونه فراوانی حجم جامعه دانشکده ردیف
 جنسیت

 مرد زن

 52 04 48 9/04 052 علوم 

 03 00 59 3/08 90 فنی و مهندسی 

 52 08 48 9/04 052 ادبیات و علوم انسانی 

 0 0 5 2/8 3 پیرا دامپزشکی 

 52 02 45 2/02 082 شیمی 

 08 2 02 2/2 43 هنر و معماری 

 2 2 05 42 82 ی و علوم ورزیبدن تیترب 

 49 52 24 2/52 582 کشاورزی 

 9 2 02 2/2 43 اقتصاد و علوم اجتماعی 

 024 92 529 088 324 مجموع 

  
 فریدمن آزمون از استفاده با کیفی تدریس های مؤلفه وجودم وضعیت بندی رتبه. 2جدول

Sig X
2
های تدریس کیفی مؤلفه رتبه میانگین   

880./  502/599  

88/0 کیفی تدریس درباره آگاهی افزایش   

4/92  سیستم مدیریت و هدایت تدریس 

84/4  مشارکت دانشجویان 

برای افزایش تدریس کیفی های سازمانی مشی هماهنگی خط 4/96  

عنوان محرک تغییر روش های ابتکاری به برجسته نمودن ابداعات و طرح 4/04  

ای مدرسان توسعه حرفه 4/62  

83/4  ارزشیابی 

 % معنادار است2*در سطح       

نتایج آزمون فریدمن حاکی از آن است که تفاوت 

در  عیت موجودهای تدریس کیفی در وض شده بین مؤلفه مشاهده

X= 502/599و ) 80/0سطح 
به  ها مؤلفهمعنادار است و اولویت  (2

های سازمانی برای افزایش  مشی ترتیب شامل: هماهنگی خط

 هدایت و مدیریت سیستم (،92/4رتبه )تدریس کیفی با میانگین 

ای مدرسان با رتبه  (، توسعه حرفه92/4تدریس با میانگین رتبه )

(، مشارکت 83/4) نیانگیمشیابی با رتبه ارز (،25/4) نیانگیم

(، برجسته نمودن ابداعات و 84/4) نیانگیمدانشجویان با رتبه 

عنوان محرک تغییر روش با میانگین رتبه  های ابتکاری به طرح
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 باشد. می( 0) نیانگیمکیفی با رتبه  تدریس درباره آگاهی افزایش و )84/4)

 فریدمن آزمون از استفاده با کیفی تدریس های مؤلفه مطلوب وضعیت بندی . رتبه3جدول شماره 

Sig X
 های تدریس کیفی مؤلفه رتبه میانگین 2

880./  867/228 

22/4  افزایش آگاهی درباره تدریس کیفی 

 سیستم مدیریت و هدایت تدریس 23/4

 مشارکت دانشجویان 5/43

23/4  فیهای سازمانی برای افزایش تدریس کی مشی هماهنگی خط 

55/4  عنوان محرک تغییر روش های ابتکاری به برجسته نمودن ابداعات و طرح 

52/4  ای مدرسان توسعه حرفه 

 ارزشیابی 95/5
 % معنادار است2*در سطح 

نتایج آزمون فریدمن  ،8شماره  جدول اطالعات اساس بر

های تدریس  شده بین مؤلفه حاکی از آن است که تفاوت مشاهده

X =322/553و ) 880/8سطح در  وضعیت مطلوب کیفی در
2) 

به ترتیب شامل: هماهنگی  ها مؤلفهمعنادار است و اولویت 

های سازمانی برای افزایش تدریس کیفی با میانگین  مشی خط

تدریس با میانگین رتبه  هدایت و مدیریت سیستم (،23/4رتبه )

 نیانگیمکیفی با رتبه  تدریس درباره آگاهی (، افزایش23/4)

(، 52/4) نیانگیمای مدرسان با رتبه  (، توسعه حرفه22/4)

عنوان محرک  های ابتکاری به برجسته نمودن ابداعات و طرح

 نیانگیمارزشیابی با رتبه  ،)55/4تغییر روش با میانگین رتبه )

 (43/5) نیانگیممشارکت دانشجویان با رتبه  ( و درنهایت95/5)

 باشد. می

 کیفی تدریس مطلوب و جودمو وضع بین . آیا5سؤال 

 دارد؟ وجود معناداری تفاوت

 همبسته t. مقایسه بین وضع موجود و مطلوب با استفاده از آزمون 4جدول 

T Df وضعیت تعداد نمونه انحراف استاندارد میانگین سطح معناداری 

52/25/8  522 880/8  
4/1764 52832/8  وضع مطلوب 529 

ودوضع موج 529 0/52726 1/9291  

 % معنادار است2*در سطح 

 ، میانگین4شماره بر اساس اطالعات مندرج در جدول 

 tو مقدار  (022/4) مطلوب میانگین وضع و( 959/0) موجود وضع

 ؛(P 0/05)دار است  یمعن 880/8سطح  در( 52/25/8) برابر

وضع موجود و  بین داری معنی تفاوت گفت توان بنابراین می

 رد.مطلوب تدریس وجود دا

. آیا بین دیدگاه دانشجویان دختر و پسر درباره 8سؤال 

 های تدریس کیفی تفاوت معناداری وجود دارد؟ مشی خط

 یتو انحراف استاندارد وضع یانگین، م2جدول شماره 

. بر اساس کند یم یانرا ب یتبرحسب جنس یفیک یسموجود تدر

 یسدرت یتو هدا یریتمد یستممردان دو مؤلفه س یندر ب ها یافته

 یفیک یسبا برنامه تدر یسازمان های یمش خط یهماهنگ یینو تع

 یآگاه یشافزا فهو مؤل یانگینم ینباالتر (1/9624) یانگینبا م

را  یانگینم ترین یینپا (1/7171) یانگینبا م یفیک یسدرباره تدر

 یستدر یتو هدا یریتمد یستمزنان دو مؤلفه س ینداشته و در ب

 یفیک یسبا برنامه تدر یسازمان های یمش خط یهماهنگ یینو تع

 یسدرباره تدر یآگاه یشو مؤلفه افزا (1/9944) یانگینبا م

 ترین یینو پا ینباالتر یببه ترت (1/7451)ن یانگیبا م یفیک

 را دارند. یانگینم
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 جنسیت های تدریس کیفی برحسب موجود مؤلفه میانگین و انحراف استاندارد وضع .5جدول 

 های تدریس کیفی مؤلفه جنسیت تعداد میانگین ستانداردانحراف ا

 مرد 167 1/7171 47829/.
 افزایش آگاهی درباره تدریس کیفی

 زن 102 1/7451 48617/.

 مرد 167 1/9624 54662/.
 سیستم مدیریت و هدایت تدریس

 زن 102 1/9944 55562/.

 مرد 167 1/9358 52235/.
 مشارکت دانشجویان

 زن 102 1/9664 53118/.

 برنامه با سازمانی های مشی خط هماهنگی تعیین مرد 167 1/9624 54662/.

 زن 102 1/9944 55562/. کیفی تدریس

های ابتکاری  برجسته نمودن ابداعات و طرح مرد 167 1/9358 52235/.

 زن 102 1/9664 53118/. عنوان محرک تغییر روش به

 مرد 167 1/9594 54260/.
 ای مدرسان حرفهتوسعه 

 زن 102 1/9913 55162/.

 مرد 167 1/9491 53107/.
 ارزیابی اثربخشی

 زن 102 1/9804 54008/.

 

 جنسیت های تدریس کیفی برحسب مطلوب مؤلفه . میانگین و انحراف استاندارد وضع6جدول 

 های تدریس کیفی مؤلفه جنسیت تعداد میانگین انحراف استاندارد

 مرد 167 4/2874 43981/.
 افزایش آگاهی درباره تدریس کیفی

 زن 102 4/2071 37210/.

 مرد 167 4/3028 29033/.
 سیستم مدیریت و هدایت تدریس

 زن 102 4/2661 26214/.

 مرد 167 3/9564 51238/.
 مشارکت دانشجویان

 زن 102 3/8557 46127/.

 برنامه با مانیساز های مشی خط هماهنگی تعیین مرد 167 4/3148 36118/.

 زن 102 4/2717 32633/. کیفی تدریس

های ابتکاری  برجسته نمودن ابداعات و طرح مرد 167 4/2395 47205/.

 زن 102 4/1793 37214/. عنوان محرک تغییر روش به

 مرد 167 4/2628 25911/.
 ای مدرسان توسعه حرفه

 زن 102 4/2440 21554/.

 مرد 167 4/0232 47383/.
 زیابی اثربخشیار

 زن 102 3/9620 29684/.

 

میانگین و انحراف استاندارد وضعیت  2شماره در جدول 

شده است. در بین  مطلوب تدریس کیفی برحسب جنسیت بیان

 برنامه با سازمانی های مشی خط هماهنگی تعیینمردان مؤلفه 

 ( باالترین میانگین و مؤلفه8043/4کیفی با میانگین ) تدریس

ترین میانگین را  ( پایین9224/8) نیانگیمت دانشجویان با مشارک

 های مشی خط هماهنگی داشته و در بین زنان مؤلفه تعیین
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( و مؤلفه 5202/4کیفی با میانگین ) تدریس برنامه با سازمانی

( به ترتیب باالترین و 3222/8) نیانگیممشارکت دانشجویان با 

 ترین میانگین را دارند. پایین

مطلوب تدریس  و موجود میانگین و انحراف استاندارد وضع. 7جدول 
 جنسیت کیفی برحسب

 انحراف استاندارد میانگین تعداد جنسیت وضعیت

وضعیت 

 مطلوب

 287068/ 4/1981 085 زن

 18308/. 4/1409 022 مرد

وضعیت 

 مطلوب

 524668/ 1/9174 085 زن

 533538/ 1/9483 022 مرد

 یتوضع یانگین، م2ماره جدول ش های یافتهبر اساس 

 یاناز نظر دانشجو یناس یدر دانشگاه بوعل یفیک یسمطلوب تدر

( بوده و 0489/4دختر ) یان( و از نظر دانشجو0930/4پسر )

از  یناس یدر دانشگاه بوعل یفیک یسموجود تدر یتوضع یانگینم

دختر  یان( و از نظر دانشجو9438/0پسر ) یاننظر دانشجو

نظرات  ها نشان داد میانگین یافته .باشد ی( م9024/0)

دهندگان درباره وضعیت مطلوب تدریس کیفی در دانشگاه  پاسخ

( 0489/4( و از نظر زنان )480930مردان )بوعلی سینا از نظر 

 گزارش  Sig=0/051( و سطح معناداری99/0برابر ) t  مقداربوده و 

ظر ی بین ندار یمعنتوان گفت تفاوت  بنابراین می (P>0/05)شد 

وجود ندارد. وضعیت مطلوب تدریس کیفی  درباره مردان و زنان

 درباره دهندگان پاسخ نظرات میانگین داد نشان ها همچنین یافته

 از نظر سینا بوعلی دانشگاه در کیفی تدریس موجود وضعیت

 برابر tمقدار  و بوده( 9024/0) زنان از نظر و( 9438/0مردان )

گزارش شد  =245/8Sigحاصل  معناداری سطح و( -42/8)

(P>0/05)و مردان نظر بین داری معنی تفاوت گفت توان می فلذا ؛ 

 .ندارد وجود کیفی تدریس موجود وضعیت درباره زنان

. آیا در وضع موجود و مطلوب تدریس کیفی 4سؤال 

 ها تفاوت معناداری وجود دارد؟ برحسب دانشکده

مطلوب تدریس  و موجود وضع درباره دهندگان پاسخ . تفاوت1 جدول
 مستقل t آزمون از استفاده با جنسیت کیفی برحسب

 T Df Sig متغیر

 820/8 42/522 99/0 وضع مطلوب

 245/8 522 -49/8 وضع موجود

 % معنادار است2* در سطح 

 

 ها موجود تدریس کیفی در بین دانشکده وضعیت مقایسه پیرامون راهه یک واریانس تحلیل آزمون نتایج: 1جدول

 سطح معناداری Fمقدار  میانگین مجذورات درجه آزادی مجموع مجذورات منبع تغییرات غیرمت

 وضع موجود

 502/8 3 252/0 یگروه نیبواریانس 

 538/8 528 238/25 یگروه درونواریانس  259/8 220/8

  029 49/02 واریانس کل

 وضع مطلوب

 838/8 2 224/8 یگروه نیبواریانس 

 824/8 528 289/02 یگروه درونواریانس  544/8 593/0

    واریانس کل

 % معنادار است2* در سطح 

دانشجویان  دیدگاه بین داری معنی تفاوت بررسی منظور به

 کیفی؛ تدریس مطلوب و موجود وضع درباره های مختلف دانشکده

 داد نشان نتایج. گردید استفاده طرفه یک واریانس تحلیل آزمون از

 دار وجود ندارد تفاوت معنی ها بین دانشکده سطح موجود در که

(P>0/05)های  دانشکده دانشجویان دیدگاه بین گفت توان می لذا ؛

 تفاوت موجود تدریس کیفی وضع دانشگاه بوعلی سینا درباره

در سطح  که داد ها نشان همچنین یافته ندارد. وجود داری معنی

دار وجود  تفاوت معنی ها بین دانشکدهمطلوب تدریس کیفی نیز 

 دانشجویان دیدگاه بین گفت توان می بنابراین ؛(P>0/05) ندارد

 های مختلف بین دانشکده تدریس کیفی مطلوب وضع درباره

 ندارد. وجود داری معنی تفاوت

 گیریونتیجه بحث

وضع  بین داری معنی تفاوتهای پژوهش نشان داد که  یافته

با یافته  این یافته، ارد.موجود و مطلوب تدریس کیفی وجود د

در تبیین این یافته باید . ]05[دارد یهمخوان های انجام شدهپژوهش

به این نکته مهم اشاره کرد که تدریس کیفی در یک موسسه 

آموزش عالی وابسته به هماهنگی بین عوامل مختلف و تحقق 

شده دارد. در مؤسسات آموزشی موفق  های مطرح مشی کامل خط
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عنوان یک هدف استراتژیک در نظر  ی را بهکه تدریس کیف

گیرند برای اعضا و ذینفعان نقش و رسالت مشخصی تعیین  می

هر  شده است و ها تدوین های متعدد برای عملکرد آن شده شاخص

علمی، دانشجویان، کارمندان بخش  رهبران، اعضاء هیئت) عضوی

یفیت عنوان یک عامل تأثیرگذار در بهبود ک تواند به می( حمایتی

های کشور  حالی است که در اکثر دانشگاه عمل کند. این در

و  [11]عنوان یک اولویت اصلی در نظر گرفته نشده تدریس کیفی به

بخش مهمی از تالش دانشگاه صرف امور اجرایی و خدماتی شده 

ساز پرداخته  و کمتر به مقوله تدریس کیفی و عوامل زمینه

 شود. می

های تدریس  شده بین مؤلفه اهدهتفاوت مشنتایج نشان داد، 

هماهنگی  معنادار بوده و مؤلفه کیفی در وضعیت موجود

های سازمانی برای افزایش تدریس کیفی بیشترین  مشی خط

اهمیت را  کیفی کمترین تدریس درباره آگاهی افزایش اهمیت و

 در وضع موجود تدریس کیفی داشته است.

تدریس کیفی های  بین مؤلفهدر بعد وضعیت مطلوب نیز  

هماهنگی معنادار وجود داشته و دانشجویان به مؤلفه تفاوت 

های سازمانی برای افزایش تدریس کیفی بیشترین  مشی خط

اهمیت و به مؤلفه مشارکت دانشجویان کمترین اهمیت را قائل 

همخوانی  های انجام شدههای پژوهش یافته با یافته نیا بودند.

های  ی خود، مؤلفهها پژوهشدر  این پژوهشگران . ]02،03[نداشت

های  مؤلفه نیتر مهمرا  محتوا تسلط بر و ارتباطی های مهارت

اهمیت مؤلفه هماهنگی  .اند کردهیی شناساتدریس کیفی 

 سازد یمی سازمانی از نظر دانشجویان این نکته را متذکر مش خط

باید در سطح  وستهیپ همعنوان یک کل  که تدریس کیفی به

ی الزم در ابعاد سازوکارهاشده و  واقع دیتأک ی موردا موسسه

بین مختلف برای تحقق این مفهوم فراهم گردد. نتایج نشان داد 

دیدگاه دانشجویان  طور نیهمنظرات دانشجویان دختر و پسر و 

 موجود وضعیتهای مختلف درباره وضعیت مطلوب و  دانشکده

ن یافته ی وجود ندارد. در تبیین ایدار یمعنتفاوت  تدریس کیفی

چون تدریس کیفی به مجموعه عوامل متعددی در  گفت توان یم

و دانشجویان دوره  و فرد وابسته است کالس سطح مؤسسه،

یادگیری مشابه و -دکتری چون با فرایند و فرهنگ یاددهی

از  مشترک باًیتقر ، به یک درکشوند یم مواجهتجربیات مشترک 

شده  موارد مطرح با توجه به .ابندی یمکیفیت و آموزش دست 

جهت آگاهی و کسب اطمینان از اجرای صحیح و  گفت توان یم

ها و  مطلوب تدریس کیفی در موسسه آموزش عالی، باید شاخص

 چون .]08[ استانداردهای باکیفیت و مدونی وجود داشته باشد

ریزی و مدل پردازی صحیح و  نیازمند برنامه تحقق تدریس کیفی

 .]02[ تاسبدیع 

ی آموزش دانشگاهی، توجه به تدریس کیفی و ها نظامدر  

هایی برای تحقق آن و همچنین ارزشیابی مستمر  تدوین شاخص

مأموریت اصلی مؤسسات آموزشی،  عنوان به دیباها  این شاخص

و معیارهای  ها شاخصکه  شود یمپیشنهاد  لذا قلمداد شود.

ی مختلف مورد ها مدلطور مستمر بر اساس  ی بهفیکتدریس 

آمده  دست بهی ها نشیبی قرار گیرد و بر اساس بازنگری و شیندبازا

 های مهارتی توانمندسازیی و افزا دانشی ها دورهو طراحی 

بهبود  ی و مدرسانعلم ئتیه ءپداگوژیکی، ارتباطی و فناورانه اعضا

 یابد.

 قدیر و تشکرت

 یدانشگاه بوعل یتخصص یدوره دکتر یاندانشجو یاز تمام

 یپژوهش همکار ینا یدنبه سرانجام رس همدان که در یناس

 گردد یم یداشته اند تشکر و قدردان

  اخالقی ییدیهتأ

پژوهش پرسشنامه بود،  ینا  یریابزار اندازه گ ییکهاز آنجا

 یلپرسشنامه ها را تکم داشتند، کامل یتکه رضا یتنها افراد

 نموده اند

 تعارض منافع

 .ندارد مطالعه وجود یندر ا یگونه تعارض منافع یچه

 منابع مالی

 مسئول یسندهپژوهش توسط نو ینا یاجرا یها ینهتمام هز

 .شده است پرداخت
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