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های اساتید از  ها و مهارتیابی کیفیت تدریس بر اساس ویژگی مدل

 دیدگاه اعضای هیأت علمی دانشگاه 

 

 2، امیدعلی حسین زاده1زاده اقدم نادر هاشم
 

 1400 اسفند   20:رشیپذ  خی تار           1400  آذرماه 25 :افتیدر  خی تار

 

 چکیده 

حوزه کیفیت تدریس و بررسی عوامل مرتبط با آن، هنوز شاهد  رغم تحقیقات متنوع در  علی

های آموزشی از سوی منابع انسانی مرتبط با آن هستیم. به منظور مدیریت عملکرد  نارسائی

پیش تحقیق  طراحی  با  تدریس  کیفیت  در  اساتید  کارآیی  افزایش  بررسی و  جهت  در  رو 

ی هیأت علمی دانشگاه تالش شده  های کارآمد در تدریس از نظر اعضاها و مهارتویژگی

نفر از اعضای هیأت علمی در دو دانشگاه تبریز و شهید   242است. با نظرسنجی تصادفی از 

نامه، عوامل مرتبط با کیفیت تدریس مورد مطالعه قرار  مدنی آذربایجان با استفاده از پرسش

داد که اعضای هیأت  یابی معادالت ساختاری نشان  داده شد. نتایج تحلیل مسیر با کمک مدل

های خود را مورد ارزیابی قرار دادند. براساس ارزیابی آنان ها و مهارتعلمی دانشگاه ویژگی

(،  0.17(، شغلی)0.18اخالقی)  -(، شخصیتی0.14های جمعیت شناختی)دریافتیم که ویژگی

و    ها ( و در مجموع این ویژگی0.16( و ارتباطی)0.22(، تدریس)0.13ای)های حرفهمهارت

به میزان  مهارت تبیین کردند که مهارت  50ها  را  واریانس کیفیت تدریس  از  های  درصد 

مسیر) ضریب  با  اهمیت0.22تدریس  پر  عنوان  به  پیش(  عامل  کیفیت ترین  کننده  بینی 

های اساتید در فرآیند آموزش ها و مهارتتدریس اساتید دانشگاه شناسایی شد. نقش ویژگی

سازی کیفیت  گیری شده، میزان و اهمیت آنها در فراهمه، حیاتی نتیجه با توجه به نتایج حاصل

 تدریس مورد بحث قرار گرفت.

های اساتید، اعضای هیأت علمی  های اساتید، مهارتویژگی کیفیت تدریس،  کلمات کلیدی: 

 دانشگاه. 

 
دانشگاه آزاد اسالمی، شبستر. ایران)نویسنده   گروه علوم تربیتی، کارشناسی ارشد تحقیقات آموزشی،  -1

  Nader_hashemzade70@yahoo.comمسئول( 

 دانشگاه آزاد اسالمی، شبستر. ایران  گروه علوم تربیتی،استادایر مدیریت آموزشی،  - 2
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 مقدمه - 1

  با  مرتبط  هایچالش  الینفک   جزء  دانشگاهی،   های آموزش   کیفیت  بهبود  موضوع  امروزه

  مؤثر عامل ترینمهم که چرا (.Varughese, 2017است) جهان در عالی آموزش مدیریت

 ایشان  تدریس کیفیت  به توجه و هستند اساتید آموزشی، اهداف تحقق و تربیت و تعلیم در

منابع  عالوه بر آن اساتید به عنوان  .  باشد  داشته  در بر  را  عالی  آموزش  نظام   بهبود  تواندمی

سازی اهداف دانشگاهی و  ها، راهبران سنگر علم و دانش در عرصه متعالیانسانی دانشگاه

 کیفیت   درباره  های علمی هستند. پژوهشطور هادیان دانشجویان به سمت پیشرفت همین

  برای   مناسب  بازخورد  سو  یک  از  که  است  مسائلی  ترینمهم  جمله  از  دانشگاه  در  تدریس

  در  راهبردی  هایریزی برنامه  و  اساسی   هایگیری تصمیم  آموزشی،  مسائل  تحلیل  و  تجزیه

 از   و  (Scott et al, 2016دهد)می  قرار  عالی   آموزش  اندرکاران  دست  و  مسئوالن  اختیار

  اصالح   به  قادر  تدریس  جریان  در  خود  عملکرد  کیفیت  از  آگاهی  با  مدرسان  دیگر،  سوی

 کیفیت  با افزایش  نتیجه،  در  و  (Gabriel, 2016شد)  آموزشی خواهند  هایروش  و  ها شیوه 

  یادگیری  ساززمینه  تدریس  کیفیت  ارتقای  راستای  در  تالش.  رو به رو خواهیم گشت  تدریس

به عبارت بهتر    .(Uhibai, 2013شود)می  فرآیند یادگیری  در  دانشجویان  درگیری  و  پویا

 ببرند، شاهد اثربخشی آن در هر چقدر اساتید کارآیی خود را برای انتقال مفاهیم درسی باال

  فرآیند   در  مهم   چندین عوامل  از  یکی   تدریس   کیفیت یادگیری فراگیران خواهیم بود. کیفیت

  مفاهیم  بهتر  درک   تدریس،  کیفیت  از  منظور.  (Hill & Grossman, 2013است)  یادگیری

 چیزی   آن  تدریس   کیفیت.  است  دانشجویان  جانب   از  ها آموخته  بین  روابط   تحلیل  قدرت  و

  و  تدریس  کلی   های مؤلفه   که  دانند می  اثربخش  تدریس   را  آن  دانشجویان  و  اساتید  که  است

  به  تدریس   کیفیت  دیگر،  عبارت  به.  (Cohen et al, 2018گیرد)می  بر  در  را  یادگیری

 قبیل  از  هاییفعالیت  شامل   و  پردازدمی  اساتید  آموزشی  هایفعالیت  بودن  مؤثر  بررسی

  توانایی  و  فرد  رفتار  و  شخصیت   دانشجویان،  با  مؤثر  ارتباط  و  انگیزش  تدریس،  هایمهارت

ارائه تدریس و اداره فرآیند آن در مرحله (.  Gol Mohammadi, 2013)است  استاد  علمی 

ها و کسب  باشد و با بکارگیری این مهارتهای تدریس میاول نیازمند برخورداری از مهارت 

های ضمن دوره و یا مطالعه و پژوهش  ل با گذراندن کارگاهتجربه در کار خود و در عین حا

ای  های حرفه(. مهارتKhadivi et al., 2016ای دارند)های حرفهسعی در دستیابی به مهارت

ای بودن در  ای که حرفهابزار متمایز کننده یک استاد خبره از مدرس تازه کار است. به گونه

را هم برای یادگیرنده و هم برای یاددهنده فراهم  یادگیری -تدریس سهولت فرآیند یاددهی 

های  دانشجو)مهارت  با   استاد   ارتباط  و   مشارکت   کیفیت،  با  سازد. همچنین در یک تدریسمی

 Vanاست)  آموزشی  محتوای   عمیق  درک  و  مفاهیم  انتقال  در  اثربخش  ابزاری  ارتباطی(،
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Driel & Berry, 2012).   در تکمیل این ادعا باید این نکته را در نظر داشته باشیم که

آموزش فرآیندی پویا است که بدون برقراری ارتباط بین استاد و دانشجو به هیچ وجه تبادل 

از دیگر عواملی که میاطالعات صورت نمی توان دخالت آنان را در کیفیت تدریس گیرد. 

قی و شغلی می باشند. خدیوی و همکاران اخال  -های فردی، شخصیتیلحاظ نمود ویژگی

( در بخشی از نتایج تحقیق خود با هدف بررسی عوامل مؤثر بر کیفیت اموزشی و  1397)

ای استادان  های فردی و حرفه تدریس در دانشگاه فرهنگیان تأکید بر نقش پر رنگ ویژگی

ر پژوهش خود ( د1395عزیزی خالخیلی و حسین پور)اند.  در ایجاد کیفیت آموزشی نموده

در مورد عوامل مؤثر بر کیفیت تدریس اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع 

سـن، مرتبـه    ، مرتبه علمی، تعداد کـل مقـاالت  طبیعی ساری به این نتیجه دست یافتند که

را در پیشعلمـی، تعـداد دروس تدریس شده و تجربه کار، بیش تأثیر  بینی نمرات ترین 

همچنین غنچی و همکاران،    .آموختگان داشتند  ارزیابی دریافتی اعضای هیأت علمی از دانش

های  های تبیین کننده کیفیت تدریس دریافتند که مهارتدر تحقیقی با عنوان مؤلفه 1391

در   ٪82/74های فردی به میزان  ای و ویژگیحرفه  هایمهارتتدریس،    هایارتباطی، مهارت

 از   دانشجویان  آموزش  ارزشیابی  با  رابطه  در(  2017)همکاران  و  ایوید   د.کیفیت تدریس مؤثرن

  از   برخورداری  تدریس،   های شیوه  به   تسلط  پیام،  انتقال   قدرت :  دریافتند   مدرسان   تدریس 

 بسزایی  تأثیر  تدریس  سابقه  و  تحصیالت  میزات  اخالقی،  نکات  رعایت  ارتباط،  برقراری  قدرت

 . نمایندمی اعمال دانشجویان یادگیری کیفیت در را

 بهبود   در جهت  در سطوح مختلف،  هااساتید و دانشگاه  عملکرد   کیفیت  ارزشیابی  ضرورت

  سازمانی،   برون  و  درون  پاسخگویی   امکان  ساختن  فراهم  و  های منابع انسانی فعالیت  اثربخشی

اولویت  سازماناز  مدیریت  بخش  مهم  باشدهای  می  آموزشی    نقش  تدریس  کیفیت.  های 

 وسیله   به  شده  آموخته  هایمهارت  و  دانش  دارد،  دانشجویان  یادگیری  کیفیت  در  اساسی

است. به طوریکه اگر   ارتباط   در  آنان   یادگیری  کیفیت  با  ناپذیری  انکار   گونه  به  دانشجویان

از  این قضیه نادیده گرفته شود، در واقع فرصت بهره از آموزش مؤثر را  دانشجویان  مندی 

باشد  ایم و این اتفاق به عنوان یک آسیب جدی نه تنها در فرآیند یادگیری میسلب نمود

تلقی  آموزشی  سیستم  در  نقص  و  اختالل  نوع  یک  وجود  از  نشانی  بلکه 

  نرفتن  هدر   منظور  به  عالی   آموزش  کیفیت  به  توجه.  (Sutherland, 2018شود)می

  کارآیی  و   آموزشی  های نظام  توسعه  بین هماهنگی  و   مالی  و مادی  منابع  انسانی،   هایسرمایه

 دانشجویان   توسط  تدریس  کیفیت  ارزشیابی  هرچند  طرفی  از.  نماید کمک شایانی می  آنها

  روابط  تحلیل  و  شناخت  اما   دارد  اساتید   قوت  و   ضعف  نقاط  آشکارسازی  در  بسزایی  تأثیر

 تری قوی  مراتب  به  راهنمایی   تواندمی  اساتید  خود  دیدگاه  از  تدریس  کیفیت  بر  مؤثر  عوامل
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آنان  کیفیت  ارتقاء  برای   کیفیت   به  توجه.  (Kraft & Gilmour, 2016باشد)  تدریس 

 رفتاری  الگوهای بررسی و تدریس  هایبکارگیری روش بهبود موجب تنها نه  اساتید تدریس

 دانشجویان   بیشتر  یادگیری  نتیجه،  در  و  دانشجو  و   استاد  روابط  بهبود   بلکه  شود، می  اساتید

  از   دانشجویان  کم  رضایت  موضوع  با(  1392)همکاران  و  دادرس  مطالعه.  دارد  پی  در  را

  هایشیوه  و   تدریس   کیفیت  موضوع  به   پرداختن  که  دهد می  نشان  مدرسان   تدریس   هایروش

مطالعاتی    .باشد می  عالی   آموزش  هاینظام  رویپیش  هایچالش  از  یادگیری  فرآیند مرور 

ترین نقش را در فراهم سازی ترین و کلیدینشان می دهد که عوامل مربوط به مدرس بیش

 ,Yemeni and Bahadoriکیفیت تدریس دریافته شده از سوی اساتید را به عهده دارند)

2008; Marufi, 2011; Tabarsa et al., 2012 and Cohen et al., 2018 .)

متعددی تحقیقات  اسالمی  همچنین  همکاران  چاهویی  مانند  و  ، (1394)ایمانی 

(Khandaghi and Seif , 2013(همکاران و  سرخابی  یمنی   ،)1387)  ،

(، تسنیدو 2011، لیتون)(2012کالسن و همکاران )(،  2014(، )ابیسین،  2016استانلوگلو)

( در مورد بررسی و پژوهش در حیطه کیفیت تدریس  2003)الیور،  و    (2010و همکاران )

حال به منظور باشد.  نشان از اهمیت و جایگاه ویژه کیفیت تدریس در حوزه یادگیری می

بررسی دقیق عوامل مرتبط با اساتید که کیفیت تدریس را به نوعی ارتقاء و بهبود می بخشند  

اقداما انجام  و  مدیریت  منظور  به  نهایت  و همچنین  در  و  کمبودها  رفع  در جهت  ت الزم 

افزایش کیفیت تدریس، تحقیق حاضر با مخاطب قرار دادن خود اساتید سعی در سنجش 

تحقیق  نظری  مبانی  به  توجه  با  و  است.  نموده  تدریس  کیفیت  در  دخیل  انسانی  عوامل 

 فرضیات زیر را مورد بررسی قرار داده است.

 

 فرضیات- 2

 تأثیر دارد.     تدریس کیفیت بر شناختی جمعیت هایویژگی (1

 تأثیر دارد.   تدریس کیفیت  بر اخالقی شخصیتی هایویژگی (2

 تأثیر دارد.       تدریس کیفیت بر شغلی  هایویژگی (3

 تأثیر دارد. تدریس کیفیت بر ایحرفه هایمهارت (4

 تأثیر دارد.  تدریس کیفیت  بر تدریس هایمهارت (5

 تدریس تأثیر دارد. کیفیت بر  ارتباطی هایمهارت (6
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 شناسیروش- 3

- توصیفی  تحقیق  یک  شناسیروش  نظر  نقطه  از  و  کاربردی  هدف  حیث  از  حاضر  پژوهش

و    دانشگاه  اساتید  کلیه  آن  آماری  جامعه  که  باشدمی  همبستگی  نوع  از  پیمایشی تبریز 

  242  تعداد  ایطبقه  تصادفی  گیری  نمونه  روش  از  استفاده  با   که  شهیدمدنی آذربایجان بود

را  .  شدند   انتخاب  مورگان  جدول  حسب  بر  نمونه  عنوان  به  نفر منتخب  نفر    207نمونه 

و  %84مرد) زن)  35(  مربی)  14(؛  %16نفر  استادیار)  135(،  %6نفر  نفر    87(،  %56نفر 

 ( تشکیل دادند. %2نفر استاد) 4( و %36دانشیار)

( شامل چهار بعد)(  2002سراج)برای سنجش کیفیت تدریس از پرسشنامه ابزار سنجش:  

توسط   بعد  هر  پیش  5که  ویژگیگویه  سنجش  برای  و  شوند  می  جمعیت  بینی  های 

ویژگی5شناختی) شخصیتیگویه(،  ویژگی10اخالقی)-های  شغلی)گویه(،  گویه(،  4های 

تدریس)مهارت مهارت19های  حرفهگویه(،  مهارت11ای)های  و  از    هایگویه(  ارتباطی 

برای بررسی روایی صوری از .  گردید   ابزاری محقق ساخته بودند، استفاده گویه( که توسط  6)

نظر دهی تیم متخصصان حوزه مدیریت آموزشی و علوم تربیتی یاری جسته و برای تعیین  

استخراج شده   واریانس  میانگین  از  سازه  گردید. (AVE)  روایی  برای   استفاده  همچنین 

   شد.  استفاده   (CR) و پایایی ترکیبیکرونباخ  آلفای از هامقیاس پایایی  تعیین

 
 های روایی و پایایی متغیرهای پژوهش(: شاخص1جدول )

AVE   پایایی

 ترکیبی 

آلفای  

 کرونباخ

تعداد  

 سؤال 

 متغیر هامؤلفه

جمعیت    5 88/0 91/0 69/0

 شناختی

-شخصیتی

 اخالقی 

 شغلی 

 ای حرفه

 تدریس 

 ارتباطی

67/0 91/0 87/0 10  

67/0 91/0 87/0 4  

73/0 93/0 90/0 11  

51/0 85/0 79/0 19  

57/0 85/0 77/0 6  

کیفیت  طرح درس  5 87/0 91/0 73/0

 78/0 تدریس 

72/0 

77/0 

91/0 

88/0 

84/0 

86/0 

79/0 

81/0 

5 

5 

5 

 اجرای تدریس 

 ارزشیابی 

ارتباط بین  

 فردی
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  لذا  باشدمی  بیشتر(  0.7)   از  آمده  بدست  مقادیر  کهدهد  ( نتایج نشان می1جدول)  به  توجه  با

 .(2010باشند)رینگل و همکاران،  می برخوردار  الزم پایایی از روایی و   هامقیاس

توصیفی)شاخص های مرکزی و   آمار از سطح دو در ها داده تحلیل تجزیه برایابزار تحلیل: 

  یاری  با   مسیر(  استنباطی)چولگی و کشیدگی، تحلیل عاملی تاییدی و تحلیل  و   پراکندگی( 

 . شد استفاده Amos24  و spss23افزارهای  نرم از

 

 تحلیل   و   تجزیه- 4

یافته های توصیفی مربوط به متغیرهای پژوهش از قبیل میانگین،    اطالعات توصیفی:

 انحراف معیار، واریانس و مقادیر چولگی و کشیدگی نشان داده شده است.
 های توصیفی پژوهش(: وضعیت یافته2جدول ) 

و مقادیر کشیدگی در بین بازه    ׀ 3׀( مقادیر چولگی در بین بازه  2با توجه به نتایج جدول) 

و همکاران،    1باشد)رینگلها میقرار دارند که این محدوده نشان از نرمال بودن توزیع داده  ׀5׀

2010.) 

 اندازه گیری مدل ساختاری 

از    55  کلی  طور  به  داد  نشان  تاییدی  عامل   تحلیل  نتایج در    61شاخص  شاخص موجود 

کردند    بینی پیش را  دانشگاه   اساتید   تدریس   (، کیفیت5/0قبول)  قابل   عاملی  بار  با   پرسشنامه

. پس از ارزیابی  ( حذف شدند5/0شاخص به دلیل کمتر بودن بار عاملیشان از مقدار)  6و  

منظور آزمون روابط بین گیری پژوهش توسط تحلیل عاملی تأییدی، بههای اولیه اندازهمدل

 متغیرهای نهفته از تحلیل مسیر در قالب ارزیابی مدل ساختاری استفاده شد.  

 
1 - Ringle  

انحراف  واریانس چولگی  کشیدگی 

 معیار

 متغیر تعداد  میانگین

جمعیت   242 11/10 43/3 487/0 - 22/0 - 34/0

 شناختی

-شخصیتی

 اخالقی 

 شغلی 

 ای حرفه

 تدریس 

 ارتباطی

09/1 56/0 - 415/0 13/6 52/31 242 

89/1 65/0 - 691/0 06/3 95/11 242 

24/0 64/1 - 692/0 75/6 98/36 242 

75/1 72/1 - 627/0 75/10 83/56 242 

42/1 58/0 - 525/0 14/4 88/19 242 

کیفیت  242 09/68 10/21 511/0 61/1 54/3

 تدریس 
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 (: مدل ساختاری پژوهش 1شکل)

 

میزان همبستگی بین متغیرهای پژوهش در زیر نشان   :آزمون همبستگی بین متغیرها

 .داده شده است
 (: مقادیر همبستگی متغیرهای پژوهش3جدول)

 
**p<0.01, *p<0.05  

داری متغیرهای پژوهش در سطوح معنی( میزان همبستگی بین 3با توجه به نتایج جدول)

داری قابل  گزارش شده است که همگی از همبستگی الزم در حالت معنی 05/0و  01/0

 قبول قرار دارند.

 7 6 5 4 3 2 1 متغیر شماره 

       1 جمعیت شناختی  1

      1 26/0** شخصیتی 2

     1 41/0** 29/0** شغلی  3

    1 26/0** 45/0** 16/0* ای حرفه 4

   1 71/0** 26/0** 52/0** 14/0* تدریس  5

  1 72/0** 49/0** 20/0** 51/0** 22/0** ارتباطی 6

 1 54/0** 58/0** 51/0** 41/0** 54/0** 32/0** کیفیت تدریس  7
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 نتایج مدل آزمون شده 

 پژوهش  شده آزمون (: اثرات مستقیم مدل4جدول)

( اثرات مستقیم از طرف متغیرهای مستقل بر روی کیفیت تدریس در سطح  4در جدول)

نشان داده شده است؛ که به طور کلی جمیع متغیرهای مستقل   05/0و  01/0داری معنی

بینی نمایند. با توجه به از واریانس کیفیت تدریس را پیش 50/0روی هم توانسته اند 

داری باال می بینیم که تمامی فرضیات در سطح معنیقسمت وضعیت فرضیات در جدول 

 قابل قبول تایید شده اند. 

 بررسی برازش مدل 
 پژوهش شده آزمون مدل برازش نیکویی های (: شاخص5جدول)

 شاخص های برازش مطلق 

 GFI AGFI RMR شاخص 

 19/0 91/0 94/0 مقدار بدست آمده 

 مقدار کوچک  80/0بیشتر از   90/0بیشتر از   حد قابل پذیرش 

 شاخص های برازش تطبیقی

 CFI NFI IFI شاخص 

 94/0 97/0 94/0 مقدار بدست آمده 

 90/0بیشتر از   90/0بیشتر از   90/0بیشتر از   حد قابل پذیرش 

 شاخص های برازش تعدیل یافته 

 X2/df PCFI RMSEA شاخص 

 06/0 68/0 84/1 مقدار بدست آمده 

 08/0کمتر از  60/0بیشتر از   3کمتر از  حد قابل پذیرش 

( که به بررسی مقادیر شاخص های نکویی برازش مدل آزمون 5با توجه به مقادیر جدول)

شود تمامی شاخص های نکویی برازش مدل در حد  شده پرداخته، آنچنان که مشاهده می

توان استنباط کرد ک اند. بنابراین مستند به همین یافته ها می  ه  قابل قبول بدست آمده 

 باشد. مدل بدست آمده از نمونه بررسی شده قابل تعمیم پذیری به جامعه می

 فرضیاتوضعیت  واریانس تبیین شده داری سطح معنی tآماره  اثر مستقیم مسیر

  50/0    به روی کیفیت تدریس از 

 تایید   01/0 76/2 14/0 جمعیت شناختی 

 تایید   01/0 01/3 18/0 شخصیتی

 تایید   01/0 28/3 17/0 شغلی 

 تایید   05/0 97/1 13/0 ای حرفه

 تایید   05/0 54/2 22/0 تدریس 

 تایید   05/0 28/2 16/0 ارتباطی
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 گیری نتیجه- 5

باشد که بر اساس افزایش  کیفیت عالی تدریس مستلزم ارتقای سطح کیفیت یادگیری می

می تضمین  تدریس  رویکردهای  و  یادگیری  بروندادهای  در  کیفی  تدریس  کیفیت  شود. 

غالبا با   اثربخش برای فراگیران تعریف میارتقای فرصتآموزش عالی  شود.  های یادگیری 

فراهم کیفیت  جهت  و  فرآیند  کیفیت  درونداد،  کیفیت  الزاماً  باال  کیفیت  با  آموزش  سازی 

خدمت،   های ضمن  دوره  برگزاری  مدرسان،  کارایی  افزایش  با  مستمر  طور  به  را  برونداد 

های  اد فضای مناسب آموزشی و ارتقاء مهارتسازی امکانات و منابع آموزش بروز، ایجفراهم

علمی  درجه  ارتقای  فرصت  ایجاد  و  پژوهش  انجام  ارتباط،  برقراری  تدریس،  جهت  الزم 

مدرسان بسط و گسترش داد. این مطالعه در راستای بررسی عوامل مؤثر بر کیفیت تدریس 

امل تاییدی نشان  اساتید دانشگاه از دیدگاه خودشان صورت پذیرفته است که نتایج تحلیل ع 

شاخص به صورت مستقیم و با بار عاملی قابل قبول کیفیت تدریس    55داد به طور کلی  

بینی کردند. با استفاده از روش تحلیل مسیر مدل ساختاری آزمون اساتید دانشگاه را پیش

  -های شخصیتیهای تدریس، ویژگیشده و نتایج حاصل از آن نشان داد: شش متغیر مهارت

های  های جمعیت شناختی، مهارتهای ارتباطی، ویژگیهای شغلی، مهارتویژگی  اخالقی،

(،  18/0(، )22/0ای بر اساس اولویت تأثیرگذاری به ترتیب هر کدام با ضریب تأثیر )حرفه 

از واریانس کیفیت تدریس    50( روی هم رفته  13/0( و )14/0(، )16/0(، )17/0) درصد 

کردند.  تبیین  را  دانشگاه  یافته  اساتید  با  پژوهش  این  استانگلونتایج  (،  2016)1های 

(، 2017و همکاران)  2(، ایوید1395(، عزیزی و حسین پور)1392(، آذین فرد)1390معروفی)

( 2011)4( و لیتون 1392(، غنچی و همکاران)2012و همکاران)  3(، کالسن1390شکورنیا)

یافته به  توجه  با  دارد.  مهارتهمخوانی  که  تحقیق  ضریب  هاهای  بیشترین  با  تدریس  ی 

شود که  بینی رتبه اول تضمین کیفیت تدریس را به خود اختصاص داده، ادراک میپیش

مهارت موارد  از سایر  بیش  باید  از اساتید  استفاده  تکرار،  و  تمرین  با  را  تدریس خود  های 

آیند  های مهارت تدریس افزایش دهند تا در فرتجربیات اساتید برجسته و شرکت در کارگاه

های  آموزشی از بابت ارائه تدریس و انتقال مفاهیم احساس ضعف نشود. همچنین ویژگی

دار بوده که به اهمیت صفات  بینی کیفیت تدریس را عهدهاخالقی مرتبه دوم پیش-شخصیتی

کلی فردی از لحاظ تیپ شخصیتی و اخالقی اساتید اشاره دارد که در صورت نابهنجاری 

 
1- Ustanluoglu 
2- Eyvind 
3- Klassen 
4- Leighton 
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خالقی اساتید اختالل شدیدی در فرآیند یادگیری و برقراری ارتباط های شخصیتی و اویژگی

پیش مرتبه  سومین  داد.  خواهد  رخ  مدرس  با  به  فراگیران  مربوط  تدریس  کیفیت  بینی 

ها در درجه باالتری باشند به همان  باشد که هرچه این ویژگیهای شغلی اساتید میویژگی

یاددهی یادگیری و تأثیر مثبت غیرمستقیمی    اندازه تأثیر مثبت مستقیمی بر کیفیت فرآیند

ارتباطی،  بر دید دانشجویان نسبت به مدرس را ایجاد خواهد کرد. سه متغیر مهارت های 

ای مراتب چهارم تا ششم را به خود اختصاص های حرفههای دموگرافیک و مهارتویژگی

ارند و مدرسان باید  بینیشان از اهمیت الزم برخورددادند که هر کدام به نسبت ضریب پیش

درصدی توزیع تغییرات کیفیت تدریس از    50رغم  در تقویت و بهبود آنها تالش نمایند. علی

درصد از واریانس کیفیت تدریس    50طریق متغیرهای مستقل در پژوهش حاضر همچنان  

ابزارهای  و  تکنولوژی  آموزشی،  منابع  آموزشی،  امثال، محیط  متغیرهای دیگری  از طریق 

های فراگیران و عوامل مزاحم دیگر تبیین نشده محتوای دروس، شرایط و ویژگی  آموزشی،

است. لذا درصد قابل توجهی از واریانس کیفیت تدریس به صورت مبهم باقی مانده است.  

تر عوامل مؤثر در کیفیت تدریس در جوامع  تحقیقات آتی می توانند در حول بررسی دقیق

یر عوامل محیطی دخیل در تکمیل کیفیت تدریس طراحی بزرگتر و همچنین با تمرکز به سا

 شوند.

یافته استناد  سازمانبه  مدیریت  بخش  تحقیق  این  بهبود  های  راستای  در  آموزشی  های 

ریزی میسر و توانند با برنامهعملکرد منابع انسانی خود با تمرکز به عوامل برجسته شده می

الزم برای ارائه یک تدریس با کیفیت توسط   هایهای آموزشی در ارتقای مهارتتدارک برنامه

اعضای هیأت علمی خود کوشا باشند، چرا که کیفیت تدریس اثر مستقیم بر کیفیت یادگیری  

تر دارد، هر چقدر قدرت یادگیری باالتر باشد، تبیین و تشریح مفاهیم توسط فراگیران قوی

ی، خالقیت و به مراتب آنان  های تسلط بر محتوای درس، تفکر انتقادبوده و همچنین مهارت

سازی آن در راستای حل مشکالت انسانی  انگیزه استفاده از دانش درک شده در کاربردی

مند شوند. استدالل پژوهشگر از جمالت پیش بدین گونه هست که کمیت و کیفیت بهره

کیفیت   از  مستقیم  انعکاسی  فراگیران  توسط  شده  خلق  دانش  یا  علمی)برونداد(  عملکرد 

ی اطالعات آنان)درونداد(، همان کیفیت آموزش یا کیفیت انتقال مفاهیم به آنان است.  ورود

در نتیجه این تحقیق با تمرکز به نقش کیفیت انتقال مفاهیم)کیفیت تدریس( در فرآیند  

کند و خاطر  آموزش را در باز خوردگیری از انتظارات اساتید از عملکرد فراگیران برجسته می

می سنشان  که  از شود  تابعی  باید  فراگیران  تحصیلی  عملکرد  از  مدرسان  انتظارات  طح 

های شغلی آنان باشد. برای بهبود بخشیدن به راندمان کیفیت آموزش و ها و مهارتویژگی

های  های تحقیق، تمرکز به ویژگیها و مؤسسات آموزشی بر اساس یافتهتدریس برای دانشگاه

باشد. نظر  ی مدرسان در فرآیند جذب اساتید میااخالقی و حرفه –دموگرافیک، شخصیتی 



 

 
 

87  
 ...دیاسات یهامهارت و هایژگیو اساس بر س ی تدر تیفیک  یابیمدل:  عنوان مقاله

ها در کیفیت تدریس، یک زنگ بیداری برای رهبران به اهمیت و تأثیرگذاری این ویژگی

تر هر چه باشد. به عبارت سادهگذاری شرایط جذب اساتید میآموزشی در راستای سیاست 

به همان اندازه بازخورد های مذکور در فرآیند جذب مدرسان مد نظر قرار گیرد  قدر ویژگی

 بهتری از عملکرد آموزشی آنان دریافت خواهد شد. 
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Modeling the quality of teaching based on the faculty 

Features and skills from the perspective of the faculty 

members of the university1 
 

Nader Hashemzadeh2, Omid Ali Hosseinzadeh3 
 

 

Abstract  

Despite the diverse research in the field of teaching quality and the 

study of factors associated with it, there is still evidence of 

educational inadequacies caused by Human resources associated 

with it. In order to manage the performance and increase the 

efficiency of teachers in teaching quality, the design of a 

progressive research has been tried to examine the Features and 

effective skills in teaching from the prespective of the the faculty 

members. With a randomized survey, 242 Faculty members in two 

universities using questionnaires, factors related to the quality of 

teaching were studied, the results of path analysis with the help of 

structural equation modeling showed that faculty members 

evaluated their own Features and skills. On the basis of their 

assessment, we found that the demographi Features (0,14), 

personality traits (0,18), occupational (0,17) professional skills 

(0,13), teaching (0,22), and communication (0,16), and in total, 

these attributes and skills explained 50% of the variance in teaching 

quality, which the Teaching skills with path coefficient (0,22) as the 

most important factor predicting the  university professors’  quality 

of teaching was identified. The Features of the faculty members in 

the educational process based on the results the critical conclusion, 

their level and importance in providing quality Teaching was 

discussed.  

 

Keywords: Teaching quality, Faculty features, faculty skills, 

Faculty members. 
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