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چکیده
با توجه به تأثیر مثبتی كه كیفیت تدریس می تواند بر بهبود آموزش عالی و رشد ، توسعه  و پیشرفت دانشجویان داشته 
باشد. در این تحقیق شناسایی و رتبه بندی عامل های روشنگركیفیت تدریس مورد بررسی قرار گرفت. جامعه ی آماری تحقیق 
87تن اعضای هیأت علمی دانشگاه كشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان بود كه با توجه به تنوع آنان از روش سرشماری 
استفاده گردید. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه ای محقق ساخته بود كه روایی آن بر اساس نظر هیأت علمی گروه آموزشی 
ترویج و آموزش كشاورزی تأیید گردید و برای تعیین پایایی آن از ضریب تتای ترتیبی استفاده شد )θ=./82(. داده ها با استفاده 
از نرم افزار spss پردازش شدند. رگرسیون ترتیبی نشان داد كه از بین شش مولفه ی اصلی روشنگر كیفیت تدریس سه مولفه 
ی: مهارت تدریس، مهارت شخصی و ارتباطی و برنامه ریزی، در كیفیت تدریس بیشترین سهم را دارند. هم چنین ضریب 
همبستگی اسپیرمن رابطه ی مثبت و معناداری را، بین پیشینه ی  تدریس باكیفیت تدریس هیأت علمی این دانشگاه نشان 

داد. بر پایه ی یافته ها، پیشنهادهایی  جهت بهبود كیفیت تدریس ارایه شده اند.

کلید واژه ها: كیفیت تدریس، مهارت تدریس، مهارت ارتباطی، پیشینه ی تدریس

نویسنده  ی مسئول: بهمن خسروی پور
b.khosravipour@gmail.com  : :رایانامه

دریافت:   94/7/22 پذیرش:  1395/3/5

عامل های موثر در  روشنگری ...



91فصل نامه پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی
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مقدمه
از هشـت  بیـش  بـه قدمـت  بـا پیشـینه ای  آمـوزش عالـی 
قـرن بـه عنـوان نهـادی كلیـدی مـورد توجـه ویـژه ی  ملـت ها 
و دولـت هـا مـی باشـد و بـه جرأت مـی تـوان گفت كـه در میان 
نهادهـای اجتماعـی و اقتصـادی كـه در چنـد صدسـال اخیر پا 
بـه عرصـه ی وجود گذاشـته اند تنهـا تعداد محدودی توانسـته 
انـد ماننـد دانشـگاه هـا دوام آورنـد و پایـدار بمانند،محمدی و 
همـكاران)1391(.در گذشـته انتظـارات متفاوتـی از آمـوزش 
عالـی وجـود داشـت كـه در سـایه ی تحـوالت علمـی و فنـی به 
مـرور دچـار تغییـر شـده و بـه آمـوزش عالـی بـه عنـوان یكی از 
عامـل هـای مؤثـر در تحقـق سیاسـت هـای توسـعه اقتصادی، 

اجتماعـی و فرهنگـی نـگاه می شـود كـروم)2003(. 
در ایـن میـان دانشـگاه ها به عنوان زیر نظـام های عمده ی 
نظـام آمـوزش عالی در فرآیند توسـعه ی یک كشـور بـه عنوان 
انسـانی  نیـروی  سـاختن  آمـاده  و  تربیـت  بـه  كـه  مركزهایـی 
كارآمـد، شایسـته و ماهـر برای پاسـخ گویی بـه نیازهای واقعی 
جامعـه در زمینـه هـای مختلـف می پردازنـد و نقـش حیاتی و 
كلیـدای بـر عهـده دارنـد. دانشـگاه هـا از یـک سـو، بـه عنـوان 
حافـظ و انتقـال دهنده ی میراث فرهنگـی و ارزش های حاكم 
برجامعـه و از سـوی دیگـر، پاسـخ گـوی نیازهـای اجتماعـی 
مـردم بـرای كسـب، اشـاعه و توسـعه ی دانـش و فنـاوری هـا 

مطـرح مـی باشند،پزشـكی راد و همـكاران)1386(. 
بعد  دو  دارای  كه  هستند  هدفمند  ایی  پدیده  ها  دانشگاه 
كمی و كیفی می باشند و رشد متعادل و موزون آن نیز باید در 
هر دو بعد كمی و كیفی به موازات یكدیگر باشد. زیرا رشد كمی 
دانشگاه ها و مؤسسات آموزشی بدون توجه به كیفیت مسائلی 
مانند ترک تحصیل، بی كاری، بی سوادی و كم سوادی فارغ 
التحصیالن، عدم ایجاد خالقیت و در نهایت اتالف منابع مالی 
و همكاران)2004(.  گود  آورد،های  به وجود می  را  انسانی  و 
از  پژوهشی  و  آموزشی  همكاران)2003(.كیفیت  و  آلستون 
جمله دل نگرانی هایی است كه همیشه نظام های دانشگاهی 

برای دست یابی به آن تالش می كنند. 
ارتقـای  ی  زمینـه  در  نیـز  توجهـی  قابـل  هـای  كوشـش 
هـای  هـدف  بـه  دسـتیابی  و  عالـی  آمـوزش  كیفیـت  مسـتمر 
از  بسـیاری  در  اخیـر  ی  دهـه  دو  در  دانشـگاهی  هـای  نظـام 
كشـورها بـه عمـل آمـده اسـت. كیفیـت در آموزش عالـی برای 
دانشـجویان، اعضـای هیـأت علمـی، مدیـران، برنامـه ریزان، 

اهمیتـی اسـت،  بـا  كارفرمایـان و جامعـه موضـوع  محققـان، 
سـرجرو همـكاران)1996(. امـا، بررسـی هـا نشـان مـی دهند 
كـه متأسـفانه در ایـران دانشـگاه هـا از نظـر كیفـی در سـطح 
مطلـوب و چنـدان شـایان پذیرشـی  قـرار ندارنـد. چالـش هـا 
و تنگناهـای بسـیاری در راه آن هـا وجـود دارد كـه منجـر بـه 
پاییـن آمـدن سـطح كیفیت آنها شـده اسـت. از جملـه یكی از 
مهمتریـن ایـن عوامـل كـه بـه شـدت سـطح كیفیـت را كاهـش 
كیفیـت  باشـد.  مـی  مدرسـان  تدریـس  كیفیـت  اسـت،  داده 
تدریـس چیـزی اسـت كـه دانشـجویان و اعضای هیـأت علمی 
آن را تدریـس اثربخش مـی دانند مارش و همـكاران)2009(. 
هـدف از تدریـس، ممكـن سـاختن یادگیـری دانشـجو مـی 
باشـد و تدریـس بـا كیفیـت معمـوال بـا ارتقـای فرصـت هـای 
شـود.  مـی  تعریـف  دانشـجویان  بـرای  اثربخـش  یادگیـری 
آمـوزش  و  تدریـس  همـكاران)1391(،  مهـرو  نظرپـاک  بـه 
مدرسـان  اگرچـه  و  نیسـت  اثربخـش  دانشـگاهی  محیـط  در 
دانشـگاهی معمـوال از نظر دانـش محتوایی مرتبط با رشـته ی 
خودشـان قـوی هسـتند، اما بسـیاری از آنها از تدریـس مؤثر و 
ثمربخـش یـا بـه عبارتی كیفیـت تدریـس الزم برخـوردار نمی 

باشـند.
كیفیـت تدریـس در دانشـگاه هـا بازخـورد مناسـب را برای 
تجزیه و تحلیل مسـایل آموزشـی، تصمیم گیری های اساسـی 
و برنامـه ریـزی هـای راهبـردی در اختیـار مسـئوالن و دسـت 
انـدركاران آمـوزش عالـی قرار می دهد و مدرسـان بـا آگاهی از 
كیفیـت عملكـرد خـود در جریـان تدریـس، قـادر خواهنـد بود 
بـه اصالح شـیوه ها و روش هـای آموزشـی و در نتیجه افزایش 
كیفیـت تدریـس خـود بپردازند. هـم چنین شـركت فعاالنه ی 
دانشـجویان در گفـت و گوهـای كالسـی،ٰ تحریک مهـارت های 
یادگیـری  بهبـود كیفیـت  و  انگیـزه  ایجـاد  نهایـت  فكـری ودر 

دانشـجویان را تضمیـن مـی نماید.
آن  گویـای  همـكاران)1994(  و  پروسـر  هـای  پژوهـش 
اسـت كـه پیشـرفت در رشـته ی تحصیلی توسـط دانشـجویان 
تحـت تأثیـر كیفیـت تدریـس اعضـای هیـأت علمـی می باشـد 
كننـد  مـی  دریافـت  كیفیـت  بـا  تدریـس  كـه  دانشـجویانی  و 
همیشـه یادگیـری عمیـق تـری دارنـد. بررسـی هـای ایزلـر و 
همـكاران)2000(، نشـان داد كـه كـه كیفیـت بخشـی تدریـس 
در واقـع بررسـی میـزان مؤثر بـودن فعالیت های آموزشـی می 
باشـد كه شـامل مهـارت هـای تدریـس، انگیزش، شـخصیت، 
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رفتـار در كالس و توانایـی علمـی مـدرس مـی داننـد. نتایـج 
كیفیـت  كـه  داد  نشـان  همـكاران)1994(،  و  هـوور  پژوهـش 
تدریـس اعضـای هیـأت علمـی از دو مجموعـه ویژگـی هـای 
فـردی و نظـام آموزشـی و تعامل بیـن این دو تأثیـر می پذیرد، 
بدیـن معنـا كـه رابطـه ی مثبـت و معنـاداری بیـن ویژگی های 
آنهـا مشـاهده مـی شـود. تدریـس  كیفیـت  و  اسـاتید  فـردی 
در همیـن راسـتا پژوهـش بریـا)1996(، نشـان داد كـه جهـت 
ارتقـای كیفیـت تدریـس توجـه بـه تكنولـوژی هـای آموزشـی 
و كاربـرد اصـول تكنولـوژی آموزشـی توسـط اعضـای هیـأت 

علمـی بسـیار ضـروری اسـت.
برایـت مـن و همـكاران)1993(، در تحقیـق خـود بـه ایـن 
ارایـه  درس،  كالس  سـازماندهی  كـه  یافتنـد  دسـت  نتیجـه 
ی مناسـب مطلـب، تعامـل، تكلیـف هـا و احسـاس موفقیـت 
دانشـجویان از جمله موضوعاتی هسـتند كه باید در اثربخشـی 

آمـوزش موردتوجـه قـرار گیرنـد.
دیـدگاه  ی  مقایسـه  ضمـن  همـكاران)2003(،  و  آلسـتون 
آموزشـگران رشـته ی كشـاورزی دو ایالـت در آمریـكا بـه ایـن 
مـدرک  جنـس،  سـن،  متغیرهـای  كـه  یافتنـد  دسـت  نتیجـه 
و  رایانـه  بـه  دسترسـی  میـزان  تدریـس،  تجربـه  تحصیلـی، 
اینترنـت در منـزل و آموزش ضمن خدمت مدرسـان در زمینه 
ی فـن آوری آموزشـی بـا دیـدگاه آنـان در خصـوص فعالیـت 

تدریـس مرتبـط مـی باشـد.
از نظـر دانشـگاه میشـیگان آمریـكا هفـت اصـل كاربـردی 
عبارتنـداز:  عالـی  آمـوزش  در  آمیـز  موفقیـت  تدریـس  بـرای 
ی  ارایـه  مـدرس،  بـا  ارتبـاط  برقـراری  بـه  دانشـجو  تشـویق 
بازخـورد فـوری بـه دانشـجو، توجـه به زمـان انجـام دادن كار، 
توجه به اسـتعدادها و شـیوه هـای یادگیری متنوع،تشـویق به 
مشـاركت در میـان دانشجویان،تشـویق بـه یادگیری، داشـتن 
و  گـود  )2004(،هـای  كـده،  دانشـجویان.  از  بـاال  انتظـارات 
ارتبـاط كیفیـت تدریـس اعضـای هیـأت  همـكاران )2004(، 
تعـداد  هـا،  ارزش  جنـس،  ماننـد:  متغیرهایـی  بـا  را  علمـی 
كردنـد.  اثبـات  مدرسـان  تدریـس  ی  پیینـه  و  دانشـجویان 
ایـن  بـه  خـود  پژوهـش  در  همـكاران)1380(،  و  اندرسـون 
نتیجـه رسـیدند كه صالحیت معلـم، دارابودن دانـش ومهارت 
هـا، عملكـرد معلم)نحـوه ی اسـتفاده از دانش و مهـارت ها در 
كالس( را مـی تـوان بـه عنوان عوامـل مؤثر بر كارایی مدرسـان 

پیشـنهاد نمـود.

كركـن)1994(، در بررسـی هـای خود بـه این نتیجه رسـید 
كـه ضـرورت توجـه به ویژگـی های شـخصیتی مدرسـان جهت 
موفقیـت در تدریـس و اثربخشـی كشـاورزی به عنوان اساسـی 
تریـن عامـل ایـن نظـام آموزشـی و اثبـات رابطـه ی مثبت بین 
دفعـات مالقـات مدرسـان بـا دانشـجویان در مزرعـه و افزایش 
میـزان نظـارت و سرپرسـتی آنان بـر فعالیت های دانشـجویان 
بـا كیفیـت تدریس اعضـای هیأت علمـی رابطـه دارد اما كروم) 
2003(، در پژوهـش خـود بـر ضـرورت اسـتفاده ی مدرسـان 
و  ذهنـی  جسـمانی،  ی  حیطـه  سـه  از  كشـاورزی  آمـوزش 
میـزان  افزایـش  منظـور  بـه  درس  هـای  كالس  در  عاطفـی 

اثربخشـی تدریـس تأكیـد نمـود.
تنـگ)1997(، در بررسـی عامـل هـای مرتبـط بـا تدریـس 
اثربخش در دانشـگاهی در شـمال شـرقی آمریكا به این نتیجه 
دسـت یافـت كـه مـواردی مانند مـواد آموزشـی واضـح، میزان 
و كیفیـت پاسـخگویی مـدرس بـه پرسـش هـای دانشـجویان، 
برخـورد مودبانه ی اسـتاد با دانشـجویان، داشـتن رفتار حرفه 
ای داشـتن تسـلط بر موضوع درس و داشـتن انتظارات باال در 

در اثربخشـی تدریـس مؤثر می باشـد.
از دیدكناپرو همكاران)2000(،  تدریس خوب  ویژگی یک 
به  دانشجویان  تشویق  دانشجو،  و  مدرس  تعامل  شامل 
فوری،  بازخورد  دادن  فعال،  یادگیری  یكدیگر،  با  همكاری 

تأكید بر زمان انجام تكالیف و گسترش توانایی ها می باشد.
شـریف زاده و همـكاران)1390(، در شناسـایی مؤلفـه هـا 
و نشـانگرهای ارزیابـی كیفیـت در آمـوزش عالـی كشـاورزی، 
101مؤلفـه را در پنـج دسـته بـه عنـوان شـاخص هـای كیفیـت 
دسـته بنـدی نمـوده انـد از جملـه مؤلفـه هایـی ماننـد محتوا، 
فعالیـت،  كیفیـت  درسـی،  ی  برنامـه  آمـوزش،  هـای  روش 
نحـوه ی تدریـس مدرسـان، عملكـرد و فعالیـت دانشـجویاٰن 
مدیریـت قانـون هـا و مقـررات، امكانـات زیرسـاخت هـا و امور 
پشـتیبانی. پژوهـش مهرعلـی زاده وهمكاران)1387(، نشـان 
داد كـه متغیرهـای جنـس، فعالیـت هـای پژوهشـی، صفـات 
شـخصیتی و مرتبـه ی علمـی اعضـای هیـأت علمـی دانشـگاه 
هـا  آن  تدریـس  كیفیـت  ارزشـیابی  از  حاصـل  نمـرات  بـر  هـا 

توسـط دانشـجویان تأثیـر معنـی داری نـدارد. 
هـای  هـدف  ماننـد  هایـی  عامـل  اصفهانـی)1381(،  نصـر 
و  تدریـس  روش  مدرسـان،  درسـی  هـای  برنامـه  آموزشـی، 
فنـاوری آموزشـی تأثیـر مهمـی بـر كیفیـت تدریـس اعضـای 

عامل های موثر در  روشنگری ...
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داد  نشـان  بـرادران)1386(،  پژوهـش  دارنـد.  علمـی  هیـأت 
كـه مولفـه هـای مهـارت تدریـس، ویژگی هـای فـردی و حرفه 
از  )رضایـت  نظرهـا  وجـه  ی  مولفـه  علمـی(،  ی  ای)مرتبـه 
فضـای جامعـه(، فعالیـت پژوهشـی و مدیریـت آموزشـی )باور 
واریانـس  از  آمـوزش(، 75درصـد  كیفیـت  بهبـود مسـتمر  بـه 
كیفیـت تدریـس را تبییـن مـی كننـد. نتیجـه ی پژوهـش پاک 
مهـر و همـكاران)1391(، گویـای از آن اسـت كـه 30درصـد از 
واریانـس تفكـر انتقادی دانشـجویان از طریـق كیفیت تدریس 
مدرسـان قابـل تبییـن اسـت. در تحقیقی كـه توسـط رجبیان 
مشـهد  فردوسـی  دانشـگاه  در  همـكاران)1393(،  و  غریـب 
انجـام گرفت، مشـخص گردید كـه از دید دانشـجویان، كیفیت 
تدریـس اسـاتید را دو مولفه مهـارت های ارتباطی و تسـلط بر 

محتـوای درس مشـخص مـی كنـد.
در  را  اثربخش  تدریس  های  نشانه  شریفیان)1384(، 
درس،  ی  ارایه  درس،  تدوین  و  طراحی  شامل  حیطه  پنج 
عملكرد  از  ارزشیابی  و  انسانی  ی  رابطه  كالس،  مدیریت 
عندلیب  راستا  همین  در  نمود.  تعیین  دانشجویان  تحصیلی 
بكارگیری  میزان  عنوان  با  پژوهشی  در  واحدی)2007(، 
در  را  اثربخش  تدریس  عوامل  اثربخش،  تدریس  معیارهای 
شش مؤلفه شامل: طراحی تدریس، اجرای آموزش، مدیریت 
از  برخورداری  و  ارزشیابی  انسانی،  ی  ررابطه  درس،  كالس 

ویژگی های مطلوب شخصیتی برشمرده است.
 پـاک مهر و همـكاران)1391(، بین كیفیـت تدریس و تفكر 
بیـن  از  و  یافتنـد  معنـاداری  ی  رابطـه  دانشـجویان  انتقـادی 
مؤلفـه هـای چهارگانـه ی روش تـدر یس مؤلفـه ی طرح درس 
كـم تریـن رابطـه و مؤلفـه ی ارتبـاط بیـن فـردی بیـش تریـن 
رابطـه را بـا تفكـر انتقـادی دارد. همچنیـن مؤلفـه ی رابطه ی 
بیـن فـردی بیشـترین قـدرت پیـش بینی بـرای تفكـر انتقادی 
دانشـجویان را دارد. پژوهـش دیگری در همین زمینه توسـط 
شـعبانی وركـی و همـكاران )1388(، در مـورد بررسـی كیفیت 
تدریـس در دانشـگاه ها نشـان داد كـه بین كیفیـت تدریس در 
سـطوح موجود و سـطح ضـرورت تفاوت معنـاداری وجود دارد 
. مقایسـه ی شـاخص هـای تعییـن كننـده ی كیفیـت تدریس 
)طـرح درس، اجـرای تدریـس، ارزشـیابی تدریـس و روابـط 
بیـن فـردی( در دو وضعیـت فعلی و مـورد انتظـار بیانگر وجود 
تفـاوت معنـادار بیـن هر یـک از این شـاخص هاسـت و كیفیت 
رابطـه ی بیـن فـردی در جریـان تدریـس از خصوصیاتـی بـود 

كـه بیشـتر دانشـجویان در اولویت بندی شـاخص هـای تعیین 
كننـده ی كیفیـت تدریـس بـه آن بیشـترین نمـره را داده اند.

ویژگـی  سـال)1380(،  در  و همـكاران  عربشـاهی  سـلطان 
ویژگـی  شـامل  قسـمت  سـه  در  را  اثربخـش  تدریـس  هـای 
هـای حرفـه ایـی، فـردی، تحریـک بـه یادگیـری و مطالعـه ی 
پایـه ی  بـر  از 14 مـاده تدویـن كردنـد.  بـا اسـتفاده  مسـتقل 
یافتـه هـای آنـان معلمان اثربخش كسـانی هسـتند كـه ویژگی 
هایـی شـامل: داشـتن توالـی منطقـی و نظـام دار در تدریس، 
و  مناسـب  اخـالق  تدریـس،  زمـان  در  مناسـب  سـازماندهی 
یادگیـری،  و  تدریـس  بـرای  مطلـوب  فضـای  ایجـاد  توانایـی 
تحریـک و تشـویق بـرای یادگیری مسـتقل و بازخـورد كافی به 

دانشـجو مـی داننـد.
فتحـی واجارگاه و همـكاران)1390(، در بررسـی های خود 
بـه ایـن نتیجـه رسـیدند كـه مـدل IPA در ارزیابـی و تضمیـن 
كیفیـت آمـوزش و بـه سـازی منبـع هـای انسـانی از توانایـی 
باالیـی برخـوردار اسـت و مـی تواند بـا جزییات كامل سیسـتم 
تصمیـم  فرآینـد  بـه  و  نمـوده  شناسـی  آسـیب  را  آموزشـی 
بـرای بهبـود و تضمیـن كیفیـت كمـک كننـد. غنچـی  گیـری 
عاملـی  تحلیـل  عنـوان  بـا  پژوهشـی  در  همـكاران)1391(،  و 
مؤلفـه هـای مدیریتـی تأثیـر گـذار بـر كیفیـت آمـوزش عالـی 
نشـان دادنـد كـه مؤلفـه هـای مدیریتـی تأثیرگـذار بـر كیفیـت 
آمـوزش عالـی مدرسـان عامـل هایـی چـون منبـع هـای مالـی 
و امكانـات، عوامـل سـازمانی، نفـوذ و رهبـری و برنامـه ریـزی 
هـای  مؤلفـه  واریانـس  كل  درصـد  حـدود74/83  كنتـرل  و 
مدیریتـی تأثیرگـذار بـر كیفیت آمـوزش عالی از دیـدگاه هیأت 
علمـی را تبییـن می كنند و متغیرهای سـن، مرتبـه ی علمی، 
پیشـینه ی تدریـس رابطـه ی مثبـت و معنـاداری بـا كیفیـت 
نیـز نشـان داد كـه  تدریـس دارنـد، مقایسـه ی میانگیـن هـا 
بیـن هیـأت علمـی بـا مرتبـه ی علمـی و وضعیـت اسـتخدامی 
مختلـف از نظر كیفیـت تدریس تفاوت معنـاداری وجود دارد. 
اسـتبرقی و همـكاران)1392(، نیـز در پژوهـش خود بـا عنوان 
تحصیلـی  پیشـرفت  بـا  مدرسـان  تدریـس  كیفیـت  ی  رابطـه 
دانشـجویان  كـه  یافتنـد  دسـت  نتیجـه  ایـن  بـه  دانشـجویان 
كننـد،  مـی  ارزیابـی  متوسـط  را  مدرسـان  تدریـس  كیفیـت 
پیشـرفت  و  تدریـس هیـأت علمـی  كیفیـت  بیـن  هـم چنیـن 
تحصیلـی دانشـجویان رابطه ی مثبت و معنـاداری وجود دارد 
و دانشـجویان مقطـع كارشناسـی كیفیـت تدریس مدرسـان را 
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باالتـر از دانشـجویان ارشـد مـی داننـد.
بـا  همـكاران)1387(،  و  سـرخابی  دوزی  یمنـی  پژوهـش 
هـدف شناسـایی عوامـل آموزشـی مؤثـر بـر كیفیـت آمـوزش 
از  اسـتفاده  كـه  داد  نشـان  ارشـد،  كارشناسـی  در دوره هـای 
مـالک هـای مـورد عمـل در گزینـش هیـأت علمی و دانشـجو، 
آمـوزش،  محتـوای  سـازماندهی  تدریـس،  روش  چگونگـی 
سـازماندهی فضـای آمـوزش و ارزشـیابی كالسـی بـر كیفیـت 

تأثیـر مثبـت دارد. آمـوزش 
در همیـن راسـتا پژوهـش معـزی و همـكاران)1388(، بـا 
هـدف بررسـی نظر اعضـای هیأت علمـی و دانشـجویان درباره 
ی فرآینـد ارزشـیابی، معیارهـای آن و اولویـت بندی شـاخص 
رونـد  بهبـود  جهـت  در  دانشـجویان  فـرم  در  منـدرج  هـای 
ارزشـیابی انجـام گرفـت حاكـی از آن بـود كـه: معیارهـای یـک 
مـدرس خـوب از نظر دانشـجویان و مدرسـین مشـابه و شـامل 
توانایـی علمـی و روش تدریـس، تسـلط بـه محتـوای درس، 
قـدرت بیـان و تفهیـم مطالـب مـی باشـد. امـا از دیـد دو گـروه 
اسـتفاده از وسـایل سـمعی بصری مناسب از شـاخص های كم 
اهمیـت و از دیـد دانشـجویان ارایـه ی طـرح درس و پذیـرش 
انتقـادات و پیشـنهادات دانشـجویان در كیفیـت تدریس مؤثر 
بـود. پژوهـش آراسـته و همـكاران)1382(، نیـز چهـار عامـل 
ارایـه ی درس، سـازماندهی، ارزیابـی و مهارت های تخصصی 
را در آمـوزش اثـر بخـش تأثیرگـذار مـی داننـد. از نظـر آنهـا 
آمـوزش و یادگیـری در اثربخشـی مدرس تأثیر بسـزایی دارد و 
آمـوزش به دو عنصر اساسـی تسـلط بـر مهارت های آموزشـی 

و دانـش تخصصـی نیـاز دارد. 
عنـوان  بـا  بررسـی خـود  در  و همـكاران )1392(،  خنـدق 
توانمنـدی هـا و مهـارت هـای موثـر و مـورد نیازبـرای تدریس 
در دانشـگاهاز دیـد اعضـای هیأت علمی و دانشـجویان  نشـان 
دادنـد كـه از دیـد اعضـای هیـأت علمـی مؤلفـه هـای دانـش 
اول،  اولویـت  در  اهمیـت  نظـر  از  ایـی  حرفـه  مسـئولیت  و 
دوم،  اولویـت  در  آمـوزش  بـرای  ریـزی  برنامـه  و  مسـئولیت 
مدیریـت منابـع و نیـروی انسـانی در اولویـت سـوم و اجـرای 
راهبردهـای آموزشـی و ارزیابـی میـزان یادگیری دانشـجویان 
در اولویـت چهـارم قـرار دارنـد. امـا از دیـد دانشـجویان مولفه 
هـای برنامـه ریـزی بـرای آمـوزش ، مسـئولیت و دانـش حرفه 
ایـی ، مدیریـت منابـع و نیـروی انسـانی و اجـرای راهبردهـای 
آموزشـی  و ارزیابـی میزان یادگیری دانشـجویان بـه ترتیب در 

اولویـت اول تـا چهـارم قـرار دارنـد.
 رئوفـی و همـكاران)1389(، نیـز داشـتن تسـلط كافـی بـر 
موضـوع تدریـس، حضـور بـه موقـع در كالس، برنامـه ریـزی 
بـه كارگیـری مثـال  بـرای اسـتفاده از همـه ی وقـت كالس و 
هـای كاربـردی حین درس مهمتریـن گویه هـای تبیین كننده 

ی كیفیـت تدریـس مـی باشـند.
بـا توجـه بـه مطالعـات انجـام شـده مـی تـوان بیـان داشـت 
كـه تدریـس، بهبـود و تضمیـن كیفیـت آن اسـاس رویكردها و 
طـرح واره هایـی اسـت كـه دانشـگاه هـا آنهـا را در رأس برنامه 
هـای خود قـرار می دهنـد و تجارب كشـورهای مختلف نشـان 
مـی دهنـد كـه برخـالف اتخـاذ رویكردهـای مشـابه در بهبـود 
تضمیـن كیفیـت تدریـس، فرآیندهـا و رویـه هـای اجرایـی آن 
بـه دلیـل فرض هـای زیربنایـی و موقعیـت های ویـژه محیطی 
بـه طور چشـم گیری متفاوت اسـت و بر این اسـاس شناسـایی 
و رتبـه بنـدی عوامـل اساسـی كیفیـت تدریس و سـپس بهبود 
آنهـا به منظـور ایجـاد انگیزه ی مثبـت در دانشـجویان، بهبود 
كیفیـت آمـوزش عالـی در راسـتای افزایـش كیفیـت دانشـگاه 
بهبـود  توانمنـد  و  كارآمـد  آموختـگان  دانـش  پـرورش  در  هـا 
یادگیـری و افزایـش كیفیـت یادگیـری دانشـجویان ضرورتـی 
انكارناپذیـر می باشـد. از ایـن رو در این پژوهش به شناسـایی 
و رتبـه بنـدی مؤلفـه های روشـنگر كیفیـت تدریـس از دیدگاه 
رامیـن  طبیعـی  منابـع  و  كشـاورزی  دانشـگاه  علمـی  هیـأت 
خوزسـتان  بـه عنـوان هـدف كلـی این پژوهـش پرداخته شـده 

. ست ا

روش شناسی
از  كمی،  های  پژوهش  نوع  از  دیدمان  نظر  از  تحقیق  این 
از  و  آزمایشی  نوع غیر  از  كنترل متغیرها  میزان  و  امكان  نظر 
نظر هدف در زمره ی تحقیقات كاربردی محسوب می شود، 
جامعه ی آماری این تحقیق را 87 تن از اعضای هیأت علمی 
تشكیل  خوزستان  رامین  طبیعی  منابع  و  كشاورزی  دانشگاه 
از روش سرشماری استفاده  به دلیل تنوع آن ها  اند كه  داده 
این  در  استفاده  مورد  ابزار  تكمیل  و  تهیه  منظور  به  شد. 
گویه  آغاز  در  شد:  سپری  مرحله  چهار  )پرسشنامه(،  تحقیق 
های مورد نظر با استفاده از ادبیات پژوهش و به كمك پرسش 
ی  نامه  پرسش  آن  از  پس  شدند،  موجودانتخاب  های  نامه 
و محتوایی  روایی شكلی  از  اطمینان  به منظور  طراحی شده 

عامل های موثر در  روشنگری ...
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توسط چند تن از متخصصان مورد بررسی و اصالح های الزم 
در آن انجام شد، در مرحله ی بعد از طریق مصاحبه با شماری 
بازبینی مجدد قرار گرفت و در  از هیأت علمی مورد اصالح و 
علمی  هیأت  توسط  نامه  پرسش  از  نسخه   30 تعداد  نهایت 
تكمیل  نبودند  آماری  ی  جامعه  جزء  كه  دیگری  دانشگاه 
ابزار  بودن  متناسب  از  نشان   )θ=0/82 )0/79تا  گردید، 

داشت.  پژوهش 
در نهایت، پرسشنامه برای توزیع در میان جامعه ی آماری 
تحقیق آماده گردید. به منظورسنجش كیفیت تدریس هیأت 
علمی از پاسخگویان خواسته شد كه به هر گویه امتیازی بین 
صفرتا 10اختصاص دهند )0 كم اهمیت، 10اهمیت خیلی زیاد( 
پس از توزیع و جمع  آوری پرسش نامه ها تعداد 83 پرسش 
از  استفاده  با  آماری  محاسبات  وارد  نقص  بدون  و  كامل  نامه 
برنامه SPSS شد. به منظور تحلیل داده ها از توزیع فراوانی، 
میانگین، انحراف معیار،ضریب همبستگی اسپیرمن،كندال، 
تحلیل عامل اكتشافی و رگرسیون ترتیبی در محیط نرم افزار 
با  پژوهش  گویه های  اعتبار  تعیین  جهت  شد.  استفاده   spss
سطح  در   )79/.=KMO(آزمون ی  نتیجه  كه  این  به  توجه 
مناسبی بدست آمد و آزمون بارتلت نیز معنی دار بود )0/002 
p(  از اعتبار سازه به روش تحلیل عاملی اكتشافی استفاده   =
تبیین  هایی  مولفه  مهمترین  شناسایی  منظور  به  نیز،  شد. 

كننده ی كیفیت تدریس از رگرسیون ترتیبی استفاده شد. 

یافته ها
بنابـر نتیجـه ی بـه دسـت آمده از بخـش آمـار توصیفی،17 
آنـان مـرد بودنـد.  از  از پاسـخگویان زن و 83 درصـد  درصـد 
باشـد.  مـی  سـال   48 علمـی  هیـأت  اعضـای  سـن  میانگیـن 
سـال  سـنی)50-41(،  گـروه  بـه  مربـوط  فراوانـی  بیشـترین 
اسـت. میانگیـن پیشـینه ی تدریـس اعضـای هیـأت علمـی 
مـورد بررسـی حـدود 17 سـال و بیـش تریـن درصـد مربـوط 
بـه پیشـینه ی11-15 سـال )28درصـد(، بود. از نظر رشـته ی 
تحصیلـی، اعضـای هیـأت علمـی مـورد بررسـی از 15 گرایـش 

تحصیلـی مختلـف بودند )مكانیزاسـیون، ماشـین آالت، علوم 
دامـی، صنایـع غذایـی، اقتصـاد كشـاورزی، ترویـج و آمـوزش 
كشـاورزی، علـوم خـاک، آب، حشـره شناسـی، گیاه پزشـكی، 
اصـالح  زراعـت،  طبیعـی،  منابـع  سـبز،  فضـای  باغبانـی، 
نباتـات(، كـه بیشـترین فراوانی)21درصـد( مربـوط بـه رشـته 
ی زراعـت وكمتریـن مربـوط بـه رشـته ی اقتصـاد كشـاورزی 
2نفرمی باشـد. از نظر رتبه ی علمی، بیشـترین اعضای هیأت 
علمـی بـا درجـه ی اسـتادیاری و از نظـر وضعیـت اسـتخدامی 
67 درصـد پاسـخگویان به عنوان بیشـترین فراوانـی به صورت 

اسـتخدام رسـمی مـی باشـند.
در جـدول 1، بـه اولویـت بنـدی مولفـه هـای تبییـن كننده 
پرداختـه  علمـی  هیـأت  اعضـای  دیـد  از  تدریـس  كیفیـت  ی 
اسـتفاده  تغییـرات  ضریـب  از  منظـور  بدیـن  كـه  اسـت  شـده 
شـد)ضریب تغییـرات كـم تـر، اولویـت باالتـر(. از دیـد اعضای 
هیـأت علمـی  مـه متریـن مولفه هـای تبیین كننـده ی كیفیت 
تدریـس شـامل انجـام آزمـون هـای كوتـاه چنـد دقیقـه ای، 
بـه روز بـودن مطالـب جـزوه ی درسـی، مشـاركت دانشـجو در 
كارهـای پژوهشـی و علمـی، اسـتفاده از روش هـای اكتشـافی 
در تدریـس و ارتبـاط موضوعـات درسـی بـا نیـاز جامعـه مـی 
باشـد .از دیـد اعضـای هیـأت علمـی بسـیاری از موضوعـات 
مـورد تدریـس تناسـبی با نیازهـای جامعه نـدارد و نمـی تواند 

فـرد را بـرای اشـتغال در آینـده آمـاده نمایـد. 
بسـیاری از مطالـب كتـاب هـا و جـزوه هـا نیـز بـه روز نمـی 
باشـد و ایـن امـر نیـز كیفیـت تدریـس را تحـت تأثیـر قـرار می 
دهـد. مطالـب كتـاب هـا بـه طـور منظـم مـورد بازبینـی قـرار 
گیرنـد و بـه خصـوص بـه مطالـب كاربـردی توجـه گردد كـه این 
عامـل نیـز می توانـد در كیفیت تدریس مؤثر باشـد. امـا از دید 
هیـأت علمـی مولفه هایـی ماننـد: اولویت تدریس در مقایسـه 
ارزشـیابی  مختلـف  هـای  شـیوه  از  اسـتفاده   ، پژوهـش  بـا 
روابـط  تحصیلـی،  مختلـف  مقاطـع  در  تدریـس  دانشـجو، 
متقابـل بـا همكاران، بـاور و اعتقاد اسـاتید به خـود در كیفیت 

تدریـس از اهمیـت كمتـری برخـوردار مـی باشـند.

جدول1-  اولویت بندی مولفه های تبیین كننده ی كیفیت تدریس از دید اعضای هیأت علمی

مولفه ها

انجام آزمون های كوتاه چند دقیقه ای
به روز بودن مطالب جزوه ی درسی

M*

7/91
7/84

رتبه

1
2

cv

0/121
0/127

sd

1/69
1/60
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ادامه جدول 1

مولفه ها

مشاركت دانشجو در كارهای پژوهشی و علمی
استفاده از روش های اكتشافی در تدریس

ارتباط موضوعات درسی با نیازهای جامعه
ارایه مطالب كاربردی با استفاده از مثال عینی

تسلط علمی و تخصصی بر موضوع
استفاده ی مناسب از وسایل كمک آموزشی در كالس

در نظر داشتن سطوح معلومات قبلی دانشجویان در ارایه ی محتوا
برنامه ی زمانی مشخص برای ارایه ی دروس،تكالیف دانشجویان و برگزاری آزمون

ایجاد انگیزه و عالقه در دانشجو برای یادگیری
ایجاد خالقیت و ابتكار در دانشجو برای انجام تكالیف و پروژه ها

معرفی و استفاده از منابع درسی متنوع و متناسب در ارتباط با هر درس
غنی بودن محتوای جزوات از بعد علمی

استفاده از طرح درس
ایجاد انگیزه در دانشجو برای مطالعه و تحقیق

انتخاب راهكارهای مناسب برای دستیابی به اهداف و تدریس
ارایه ی محتوا با توجه به نیازهای شغلی

روشن و روان بودن گفتار و توضیحات مدرس
انتقال مطالب به شیوه قابل فهم

پذیرش انتقادات و پیشنهاد دانشجو
تنظیم آئین نامه ها و دستورالعمل های آموزشی با استفاده از نظر اساتید

مناسب بودن تعداد دانشجو در كالس
اعتقاد مسئولین دانشگاه به مشتری مداری

تعیین پست سازمانی هر عضو هیأت علمی متناسب با تخصص
رضایت استاد از جو سازمانی

دادن بازخورد و آگاه نمودن دانشجو از نتایج ارزشیابی
گشاده رویی و برخورد مناسب با دانشجو

انعطاف پذیری در برگزاری كالس در شرایط خاص
رعایت عدالت و عدم تبعیض بین دانشجویان در تدریس

رعایت آراستگی ظاهر در محیط علمی
رعایت هنجارهای اجتماعی و اخالقی در محیط علمی

احساس امنیت شغلی
ارج نهادن دانشگاه به فعالیت آموزشی اساتید

به فعل درآوردن خالقیت و استعدادهای آموزشی اساتید
سنوات تدریس

فراهم نمودن زمینه ی شركت اساتید در كارگاه های آموزشی
تجدیدنظر در برنامه های آموزشی در چارچوب مقررات

دقت در تعیین اهداف آموزش
شور و شوق برای فعالیت آموزشی در كالس درس و كار با دانشجو

حضور در ساعات غیر كالسی به منظور مشاوره
مهارت در تدریس دروس عملی

آشنایی با روانشناسی تربیتی
تناسب دروس تئوری و عملی

استفاده از روش های متعدد تدریس
ایجاد جو روحی روانی مناسب و محیط دوستانه

تناسب تكالیف ارایه شده با سرفصل و محتوای درس

M*

7/95
8/32
8/46
7/95
8/24
8/01
8/05
7/78
8/01
8/26
7/78
8/11
8/65
7/65
8/15
8/24
7/95
8/35
8/76
7/80
8/05
8/05
9/04
8/84
8/50
8/09
8/27
8/51
8/58
8/09
8/60
8/38
7/84
9/17
8/55
8/30
8/19
8/19
8/81
7/81
8/14
7/69
8/72
9/21
8/27

رتبه

3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
15
16
17
17
18
19
20
21
22
23
23
23
23
24
25
26
27
28
28
28
29
30
31
31
32
33
33
34
35
36
37
38

cv

0/138
0/140
0/142
0/143
0/144
0/144
0/145
0/146
0/148
0/153
0/154
0/155
0/158
0/158
0/159
0/161
0/161
0/162
0/164
0/166
0/168
0/169
0/170
0/170
0/170
0/170
0/171
0/172
0/174
0/175
0/176
0/176
0/176
0/177
0/178
0/179
0/179
0/180
0/181
0/181
0/183
0/184
0/185
0/188
0/189

sd

1/10
1/17
1/2

1/14
1/19
1/16
1/16
1/14
1/19
1/27
1/20
1/26
1/37
1/21
1/37
1/33
1/28
1/36
1/44
1/30
1/35
1/36
1/54
1/51
1/45
1/38
1/42
1/47
1/5

1/42
1/52
1/48
1/38
1/63
1/53
1/49
1/47
1/48
1/36
1/42
1/49
1/46
1/62
1/74
1/57
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نوع  تناسب  به  متغیرها،  بین  رابطه  تعیین  منظور  به 
شد،  استفاده  پیرسن  و  كندال  های  آزمون  از  متغیرها، 
همانگونه كه جدول 2 نشان می دهد. بین متغیرهای مستقل 
مرتبه ی علمی، سابقه ی تدریس و سابقه ی پژوهش با كیفیت 
تدریس مدرسان رابطه ی معنی داری مشاهده گردید، بدین 
معنا كه مدرسان با سابقه ی تدریس و پژوهش باالتر همچنین 
مرتبه ی علمی باالتر از كیفیت تدریس بیش تر و باالتری نیز 
برخوردار هستند. اما بین سن اعضای هیأت علمی و كیفیت 

تدریس آنها رابطه ی معناداری مشاهده نگردید.
بـه منظـور بررسـی مناسـب بـودن داده هـا بـرای تحلیـل 
 ,P=0.002(و بارتلت اسـتفاده گردید KMO عاملـی از آزمون
داده  ترتیـب،  ایـن  بـه   )KMO  =  0.79  ,bartlet  =  6384/7
بودنـد.  مناسـب  عاملـی  تحلیـل  بـرای  نرمـال  توزیـع  بـا  هـا 

بـه منظـور بـاال بـردن تفسـیر گویـه هـای مرتبـط بـا كیفیـت 
در  و  شـد  اسـتفاده  واریماكـس  چرخـش  روش  از  تدریـس 
عامـل  ومعیـار  ویـژه  مقدارهـای  پایـه  بـر  عامـل   6 مجمـوع 

)جـدول3(.   شـدند  اسـتخراج  پیشـین 

ادامه جدول 1

مولفه ها

آشنایی با ویژگی های مطلوب یک مدرس خوب
عضویت در انجمن های علمی و حرفه ایی در ارتباط با رشته

مرتبه ی علمی
اهمیت دادن به نظم و انضباط در كالس درس

مرور درس قبلی و برقراری ارتباط بین درس قبلی و جدید
مشخص نمودن انتظارات و نیازهای اساتید

دقت در تعیین اهداف آموزش
اموزش ضمن خدمت اساتید

دسترسی به وسایل كمک آموزشی
رضایت از حرفه ی تدریس در دانشگاه

تألیف كتاب
ارتباط اساتید با مراكز فرهنگی و هنری

شركت در همایش های داخل و خارج
آشنایی با اصول علمی طراحی و اجرای ارزشیابی پیشرفت تحصیلی دانشجو

تناسب روش ارزشیابی با محتوا
انطباق حضور استاد در كالس با برنامه زمانی مشخص

تدریس در مقاطع مختلف تحصیلی
روابط متقابل با همكاران

باور و اعتقاد اساتید به خود
احساس تعهد و مسئولیت در اساتید نسبت به داغنشگاه و اهداف آن

اولویت تدریس در مقایسه با پژوهش
استفاده از شیوه های مختلف ارزشیابی دانشجو

تدریس گروهی یک درس توسط تعدادی از اساتید
دید مثبت نسبت به قشر دانشجو

ارایه ی به موقع جزوه به دانشجویان

M*

8/18
7/61
8/27
8/89
8/69
8/44
8/96
8/41
8/16
8/46
8/36
8/48
8/21
8/12
7/73
8/12
7/86
7/69
8/07
7/88
7/75
7/90
7/71
7/71
7/73

رتبه

39
40
41
42
42
43
44
45
45
46
46
47
48
48
49
50
51
51
52
53
54
55
56
57
58

cv

0/189
0/190
0/194
0/197
0/197
0/200
0/205
0/205
0/205
0/206
0/206
0/209
0/211
0/211
0/214
0/221
0/231
0/231
0/236
0/242
0/246
0/253
0/259
0/261
0/263

sd

1/55
1/45
1/61
1/76
1/72
1/69
1/84
1/73
1/68
1/75
1/73
1/78
1/74
1/72
1/66
1/68
1/82
1/78
1/91
1/91
1/91

2
2

2/02
2/06

*میزان اهمیت:0=هیچ،10=خیلی زیاد

وكیفیـت  تحقیـق  متغیرهـای  بیـن  ی  رابطـه  جـدول2-  
علمـی هیـأت  اعضـای  تدریـس 

متغیرمستقل

سن
مرتبه ی علمی

سابقه ی تدریس
سابقه ی پژوهش

مقیاس

رتبه ای
رتبه ای
رتبه ای
رتبه ای

معنی 
pداری

./372

./027

./000

./032

مقدارضریب 
rهمبستگی

-./053
-3/127*

26/614**
24/147*

نوع آزمون

اسپیرمن
كندال

اسپیرمن
اسپیرمن
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جدول3-  عامل های استخراج شده همراه با مقدار ویژه و واریانس تبیین شده پیش و پس از چرخش

عامل

1
2
3
4
5
6

پیش از چرخش

مقدارویژه

8/718
8/696
7/931
7/930
6/995
4/746

درصدانباشته      
واریانس تبیین شده

12/10
24/17
35/18
46/19

55/905
62/495

درصدواریانس   
تبیین شده

12/10
12/07
11/01
11/01
9/715
6/59

عامل

1
2
3
4
5
6

پس از چرخش

مقدارویژه

8/519
8/498
7/931
7/458
6/659
4/994

درصدانباشته 
واریانس تبیین شده

11/83
23/63
34/64
44/99
54/23

63/403

درصدواریانس   
تبیین شده

11/83
11/80
11/01
10/35
9/24

9/173

واریانـس كل  از  ایـن 6عامـل در مجمـوع 63/403 درصـد 
عامـل  از  كـدام  هـر  سـهم  اندكـه  نمـوده  تبییـن  را  متغیرهـا 
هـا نیـز پیـش و پـس از چرخـش مشـخص شـده اسـت. نـام 

گـذاری عامـل هـا بـا توجـه بـه ماهیـت متغیرهـای موجـود در 
هـر عامـل و مهمتریـن متغیرهـای موجـود در هر مولفـه انجام 

شـد)جدول4(. 

جدول4-  عامل ها و مقدار بار عاملی بدست آمده از ماتریس دوران یافت

مولفه ها

مهارت تخصصی

مهارت تدریس

متغیر

استفاده ی مناسب از وسایل كمک آموزشی در كالس
ایجاد انگیزه و عالقه در دانشجو برای یادگیری

ارایه ی مطالب كاربردی با استفاده از مثال عینی
ایجاد خالقیت و ابتكار در دانشجو برای انجام تكالیف و پروژه ها

تسلط علمی و تخصصی بر موضوع
انعطاف پذیری در برگزاری كالس در شرایط خاص

آشنایی با اصول علمی طراحی و اجرای ارزشیابی پیشرفت تحصیلی دانشجو
غنی بودن محتوای جزوات از بعد علمی

ارتباط موضوعات درسی با نیازهای جامعه
به روز بودن مطالب جزوه ی درسی

تناسب دروس تئوری و عملی
استفاده از شیوه های مختلف ارزشیابی دانشجو

ایجاد انگیزه در دانشجو برای مطالعه و تحقیق
مرور درس قبلی و برقراری ارتباط بین درس قبلی و جدید

تجدید نظر در برنامه های آموزشی در چارچوب مقررات
انتخاب راهكارهای مناسب برای دستیابی به اهداف و تدریس

ارایه ی محتوا با توجه به نیازهای شغلی
تناسب روش ارزشیابی با محتوا

آشنایی با روانشناسی تربیتی
تألیف كتاب

معرفی و استفاده از منابع درسی متنوع و متناسب در ارتباط با هر درس
مهارت در تدریس دروس عملی

استفاده از روش های اكتشافی در تدریس
تناسب تكالیف ارایه شده با سرفصل و محتوای دروس
دادن بازخورد و آگاه نمودن دانشجو از نتایج ارزشیابی

انتقال مطالب به شیوه ی قابل فهم

بارعاملی

./914

./927

./852

./836

./807

./916

./937

./953

./847

./838

./817

./964

./943

./885

./812

./789

./835

./837

./849

./916

./684

./765

./784

./648

./712

./757
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ادامه جدول4

مولفه ها

مهارت شخصی و 
ارتباطی

محیطی و سازمانی

برنامه ریزی

دولتی و حمایتی

متغیر

دقت در تعیین اهداف آموزش
روشن و روان بودن گفتار و توضیحات مدرس

استفاده از روش های متعدد تدریس
در نظر داشتن سطوح معلومات قبلی دانشجویان در ارایه ی محتوا

انجام آزمون های كوتاه چند دقیقه ای
ارایه ی به موقع جزوه به دانشجو

اولویت تدریس در مقایسه با پژوهش
مشاركت دانشجو در كارهای پژوهشی و عملی

ایجاد جوروحی روانی مناسب و محیط دوستانه
پذیرش انتقادات و پیشنهاد دانشجو

گشاده رویی و برخورد مناسب با دانشجو
شركت در همایش های خارج و داخل

رعایت عدالت و عدم تبعیض بین دانشجویان در تدریس
اهمیت دادن به نظم و انضباط در كالس درس

ارتباط اساتید با مراكز فرهنگی و هنری
احساس تعهد و مسئولیت در اساتید نسبت به دانشگاه و اهداف آن

سنوات تدریس
تدریس در مقاطع مختلف تحصیلی

روابط متقابل با همكاران
باور و اعتقاد اساتید به خود

عضویت در انجمن های علمی و حرفه ایی در ارتباط با حرفه
مرتبه ی علمی

حضور در ساعات غیر كالسی به منظور مشاوره
رضایت از حرفه ی تدریس در دانشگاه

آشنایی با ویژگی های مطلوب یک مدرس خوب
دیدگاه مثبت نسبت به قشر دانشجو

مشاركت دانشجو در كارهای پژوهشی و علمی
رعایت هنجارهای اجتماعی و اخالقی در محیط علمی

رعایت آراستگی ظاهر در محیط علمی
دسترسی به وسایل كمک آموزشی

تناسب محیط،فضای آموزش و وسایل با نوع درس
مشخص نمودن نیازها و انتظارات اساتید

رضایت استاد از جو سازمان
احساس امنیت شغلی

اعتقاد مسئولین دانشگاه به مشتری مداری
مناسب بودن تعداد دانشجو در كالس

برنامه زمانی مشخص برای ارایه ی دروس،تكالیف دانشجویان و برگزاری آزمون
استفاده از طرح درس

انطباق حضور استاد در كالس با برنامه زمانی مشخص
تنظیم آیین نامه ها و دستورالعمل آموزشی با استفاده از نظر اساتید

تدریس گروهی یک درس توسط تعدادی از اساتید
آموزش ضمن خدمت اساتید

تعیین پست سازمانی هر عضو هیأت علمی متناسب با تخصص
به فعل درآوردن خالقیت ها و استعدادهای آموزشی اساتید

ارج نهادن دانشگاه به فعالیت آموزشی اساتید
فراهم نمودن زمینه های شركت اساتید در كارگاه های آموزشی مهارت تدریس

بارعاملی

./695

./671

./577

./609

./561

./811

./806

./816

./935

./871

./934

./821

./798

./973

./825

./762

./739

./781

./887

./651

./731

./957

./947

./830

./725

./687

./659

./691

./795

./915

./901

./859

./817

./918

./768

./716

./612

./657

./610

./648

./549

./817

./842

./864

./759

./721



فصل نامه پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی 100

عامـل اول كـه در حدود11/83درصـد از واریانـس مربـوط 
بـه تحلیـل عاملـی را بـرآورد نمـوده اسـت بـا توجـه بـه ماهیت 
متغیرهـای موجـود بـه نـام مهـارت هـای تخصصی نـام گذاری 
شـد. در ایـن عامـل 20 متغیـر بـا بارهـای عاملـی مشـخص در 
جـدول3 عنوان شـده اسـت. عامـل دوم كه 13متغیر را شـامل 
مـی شـود11/80 درصـد از واریانـس را به خـود اختصاص داده 
اسـت، ایـن عامـل بـا توجـه بـه طبیعـت متغیرهایـش بـا نـام 
مهـارت هـای تدریـس نـام گـذاری شـد. عامـل سـوم بـا تبیین 
11/01 درصـد از واریانـس متغیرهـا از 22متغیر تشـكیل شـده 

 . ست ا
ــه متغیرهایــی كــه در ایــن عامــل طبقــه بنــدی  ــا توجــه ب ب
شــده انــد بــه عنــوان مهــارت شــخصی و ارتباطــی نــام گــذاری 
گردیــد. عامــل چهــارم بــا برعهــده گرفتــن 10/35 درصــد 
ــت  ــده اس ــكیل ش ــر تش ــت متغی ــا از هف ــس متغیره از واریان
ــن  ــدند. پنجمی ــذاری ش ــام گ ــازمانی ن ــی و س ــل محیط عوام
عامــل كــه از 5 متغیــر تشــكیل شــده اســت و 9/24 درصــد 
ــه  ــه ی برنام ــام مولف ــه ن ــد ب ــی نمای ــن م ــس كل را تبیی واریان
و  دولتــی  عوامــل  ی  مولفــه  گردیــد.  گــذاری  نــام  ریــزی 
ــه از  ــد ك ــی گردی ــل معرف ــمین عام ــوان شش ــه عن ــی ب حمایت
ــس  ــد واریان ــت و 9/173 درص ــده اس ــكیل ش ــر تش ــج متغی پن

ــد. ــی كن ــن م ــا را تبیی متغیره
 بــه منظــور مشــخص نمــودن وزن مولفــه هــا از رگرســیون 
ــه  ــش مولف ــه ش ــب ك ــن ترتی ــه ای ــد ب ــتفاده گردی ــی اس ترتیب
داد  نشــان  تحلیــل  نتایــج  شــدند  رگرســیون  معادلــه  وارد 
كــه مــدل رگرســیونی بــا توجــه بــه معنــی دار شــدن كای 
اســكور)x2=51/725 و P = 0/000(  دارای بــرازش خوبــی مــی 
ــه كــه دیــده مــی شــود ســه متغیــر مهــارت  باشــد. همــان گون
ریــزی  برنامــه  و  ارتباطــی  و  شــخصی  مهــارت  تدریــس، 
توانســته انــد، 21/4 درصــد از احتمــال واریانــس كیفیــت 
ــی  ــادن( و مابق ــک ف ــد )R2=0/177 م ــرآورد كنن ــس را ب تدری
احتمــال مربــوط بــه دیگــر متغیرهایــی بــوده اســت كــه در ایــن 

ــت. ــده اس ــه نش ــا پرداخت ــه آنه ــق ب تحقی
از بیــن ســه متغیــر اشــاره شــده، مهــارت تدریــس اهمیــت 
بیشــتری در مقایســه بــا دو متغیــر دیگــر داشــته اســت. طبــق 
 ،x1معادلــه نوشــته شــده هــر ســه متغیر)مهــارت تدریــس
مهــارت شــخصی و ارتباطــی x2 و برنامــه ریــزی x3(بــه صــورت 

مثبــت بــر كیفیــت تدریــس)y( تأثیرگــذار هســتند. 

بحث و نتیجه گیری
آمـوزش عالـی سـه مأموریـت اصلـی آموزشـی، پژوهشـی و 
ارایـه ی خدمـات را برعهـده دارنـد و توجـه نمـودن بـه هریـک 
بیـن،  ایـن  امـا، در  ایـن نقـش هـا جایـگاه ویـژه ای دارد،  از 
توجـه بـه كیفیـت آمـوزش، بـا توجه بـه اهمیتـی كـه در تربیت 
محصـول  و  داد  بـرون  عنـوان  بـه  یادگیـری دانشـجویان،  و 
نظـام اسـت، ضرورتـی دو چنـدان  ایـن  ی  عهـده  بـر  اصلـی 
یافتـه اسـت، از ایـن رو در ایـن پژوهـش بـه شناسـایی مولفـه 
هـای تبییـن كننـده ی كیفیـت تدریـس از دیـد اعضـای هیأت 
علمـی دانشـگاه كشـاورزی و منابـع طبیعـی رامین خوزسـتان 

پرداختـه شـد.
هـای  مولفـه  مهمتریـن  كـه  داد  نشـان  تحقیـق  ی  نتیجـه 
تبییـن كننـده ی كیفیـت تدریـس از دید اعضای هیـأت علمی 
دانشـگاه یـاد شـده برگزاری آزمـون هـای كوتـاه ده دقیقه ای: 
دادن  مشـاركت  درسـی:  هـای  جـزوه  مطالـب  بـودن  روز  بـه 
دانشـجو در كارهـای علمـی پژوهشـی: اسـتفاده از روش هـای 
اكتشـافی در تدریـس و ارتبـاط موضوعـات درسـی بـا نیازهای 
جامعه و اسـتفاده ی مناسـب از ابزار كمک آموزشـی در كالس 
مـی باشـد. ایـن عامـل هـا مـی تواننـد تـا حـدود زیـادی باعث 
افزایـش كیفیـت تدریـس گردنـد. زیـرا بـه باوراعضـای هیـأت 
نمـی  روز  بـه  تنهـا  نـه  درسـی  موضوعـات  از  بسـیاری  علمـی 
باشـند بلكـه محتـوای آنهـا نیـز تناسـبی بـا نیـاز هـای جامعـه 

نداشـته و فـرد را بـرای شـغل آینـده آمـاده نمـی كنـد. 
تنهـا  آن  در  كـه  آمـوزش،  نویـن  هـای  روش  چنیـن  هـم 
بلكـه  نیسـت  مطلـب  ی  دهنـده  ارایـه  عنـوان  بـه  آموزشـگر 
مشـاركت دوسـویه حاكـم مـی باشـد، مـی توانـد در یادگیـری 
بهتـر و كیفیـت تدریـس مؤثر باشـد، از دید بسـیاری از اعضای 

اثرگـذار  ابعـاد  ترتیبـی  رگرسـیون  خالصـه  جـدول5- 
متغیرهـای تبییـن كننـدۀ كیفیـت تدریـس از دیـد اسـاتید

متغیر

)x1( مهارت تدریس
)x2(مهارت شخصی و ارتباطی

)x3(برنامه ریزی

برآورد

1/824
./719
./634

p

./000

./003

./021

Wald

23/177
11/246
5/251

SD

./423

./227

./368

R2 McFadden=0/214  , R2Cox and Snell=0/217  ,
R2 Nagelkerke=0/233
Y=e =365/235+1/824 X1+0/719 X2 +0/634 X3                        
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هیـأت علمـی برگـزاری درسـت و بـه موقـع آزمـون هـای كوتاه 
و  دانشـجویان  پیشـرفت  سـنجش  جهـت  ابـزاری  توانـد  مـی 
كیفیـت تدریـس خـود  و  آنهـا  میـزان آموختـه هـای  بررسـی 

باشـند.  مدرسـان 
امـا، متأسـفانه بسـیاری از ایـن آزمون ها فقـط جهت دادن 
نمـره و در پایـان نیـم سـال تحصیلـی انجام می گیرد و بررسـی 
هـا و تحلیـل هـای دیگـر بـر روی ایـن آزمـون هـا صـورت نمی 
پذیـرد، بـه طـوری كـه اگـر دانشـجویی نمـره اش در آزمونـی 
سـایر  و  اسـت  دانشـجو  خـود  متوجـه  مشـكل  باشـد  پاییـن 
عوامـل دخیـل در یادگیـری مورد نقد قـرار نمی گیرنـد. به روز 
بـودن محتـوای جـزوه ی درسـی نیز مـی توانـد متغیـری موثر 
بـر كیفیـت تدریـس هیأت علمی باشـد زیـرا با توجه بـه این كه 
دوران انفجـار دانـش و اطالعـات می باشـد الزم اسـت مطالب 
كتـاب هـا نیـز هـر سـاله مـورد بازبینـی قـرار گیرنـد و از آخرین 

دسـتاوردهای علمـی و پژوهشـی بهـره گیرنـد. 
مشـاركت دانشـجو در كارهـای علمـی –پژوهشـی و نقـش 
رهبـری و تسـهیل گـری توسـط مـدرس مـی توانـد در كیفیـت 
تدریـس اسـتاد موثـر باشـد بـه طـوری كـه دانشـجو خـود بـه 
پیداكـردن جـواب و پاسـخ برسـد. روش هـای دانشـجو محـور 
و اكتشـافی كـه جـزو روش هـای فعـال تدریـس نیز می باشـند 
بـه سـمت  امـروزه در دانشـگاه هـا كـم رنـگ گشـته و بیشـتر 
روش هـای یـک سـویه و مـدرس محوركشـیده شـده اسـت. از 
دیـد اعضـای هیأت علمـی متغیرهایـی مانند اولویـت دادن به  
تدریـس در مقایسـه با پژوهش، دیدگاه مثبت داشـتن نسـبت 
مدرسـان  توسـط  درس  یـک  گروهـی  تدریـس  دانشـجو،  بـه 
مختلـف، اسـتفاده از شـیوه هـای مختلـف ارزشـیابی دانشـجو 
و ارایـه ی بـه موقـع جـزوه بـه دانشـجو  در كیفیـت تدریـس از 

اهمیـت و اولویـت پاییـن تـری برخـوردار مـی باشـند.
در ایـن بررسـی از نتیجـه ی تحلیـل مولفـه هـای كیفیـت 
تدریـس سـه مولفـه بدسـت آمـد كـه مهـارت تدریـس و ایـن 
كـه مدرسـان بتواننـد از منبـع هـای درسـی متنـوع و مناسـب 
اسـتفاده نماینـد، تخصـص الزم را در تدریـس دروس عملـی 
جملـه  از  و  تدریـس  مختلـف  هـای  روش  از  باشـند،  داشـته 
روش اكتشـافی اسـتفاده نماینـد، مؤلفـه هـای مهمی هسـتند 
كـه مـی تواننـد دركیفیـت آمـوزش مؤثـر باشـد. بررسـی هـای 
ایزلـر و همـكاران )2000(، كـده )2004(، كناپـرو و همـكاران 
)2000(، شـریف زاده و همـكاران)1390(، بـرادران)1385(، 

معـزی و همـكاران )1388(، رئوفـی )1389( نیـز ایـن مطلـب 
را تأییـد مـی نمایـد. مـی تـوان گفـت كـه فرآینـد تدریـس یک 
هنـر پیچیـده اسـت و موضوعـی كـه مـی توانـد یـک تدریس را 
بـه تدریسـی اثربخـش تبدیـل نمایـد كیفیـت آن مـی باشـد، 
یـک مـدرس هنرمنـد فردی اسـت  كـه بتوانـد در تدریس خود 
از روش هـای متنوعـی اسـتفاده نمایـد بـه طـوری كـه عـالوه 
بـه روش هـای متنـوع  بـر داشـتن اطالعـات و دانـش علمـی 

تدریـس نیـز آگاهـی و اشـراف داشـته باشـد. 
هـم چنیـن اسـتفاده از منبـع هـای مختلـف بـرای تدریـس 
نیـز موضـوع مهمـی اسـت كه مـی تواند عـالوه بر جلـب توجه و 
عالقـه دانشـجویان در بهبـود كیفیت تدریس هیـأت علمی نیز 
موثـر باشـد. عامل شـخصی و ارتباطی به عنـوان دومین عامل 
اصلـی معرفـی شـد و متغیرهایـی ماننـد مشـاركت دانشـجو در 
كارهـای پژوهشـی و علمـی، ایجـاد جـو روحـی روانی مناسـب 
و محیط دوسـتانه، پذیرش انتقادات و پیشـنهادات دانشـجو، 
گشـاده رویـی و برخـورد مناسـب بـا دانشـجو بـه عنـوان اولیـن 
مطالعـات  كـه  باشـد  مـی  تدریـس  كیفیـت  در  مؤثـر  مولفـه 
ایزلـر و همـكاران )2000(، هـوورو همـكاران )1994(، برایـت 
 ،)1997( تنـگ   ،)2004( كـده   ،)1993( همـكاران  و  مـن 
عندلیـب  شـریفیان)1384(،  همـكاران)2000(،  و  كناپـرو 
واحـدی)1386(، شـعبانی وركـی و همـكاران)1388( گویـای 
اهمیـت عوامـل شـخصی و ارتباطـی در كیفیـت تدریـس مـی 

. شد با
 مهـارت هـای شـخصی و ارتباطی می توانند سـبب توسـعه 
مهـارت هـای تدریـس در مدرسـان و ارتقـای كیفیـت تدریس 
محتـرم  و  دانشـجو  شـخصیت  بـه  گذاشـتن  احتـرام  شـوند، 
بیشـتر  تمایـل  انسـانی دانشـجو سـبب  ارزش هـای  دانسـتن 
دانشـجویان بـه یادگیـری و افزایـش انگیزه ی آنهـا و در نهایت 
مولفـه ی  گـردد. سـومین  مـدرس  تدریـس  كیفیـت  افزایـش 
مهمـی كـه كیفیت تدریـس را تبیین می نمایند داشـتن برنامه 
ریزی اسـت كه برنامه ی زمانی مشـخص بـرای ارایه ی درس، 
بـا  اسـتفاده از طـرح درس، انطبـاق حضـور اسـتاد در كالس 
برنامـه زمانـی مشـخص را در بـر دارد. كـه هـم سـو بـا نتیجـه 
هـای بررسـی برایـت مـن و همـكاران )1993(، كـده )2004(، 
واحـدی)1386(،  عندلیـب   ،)2000( همـكاران  و  كناپـرو 
عربشـاهی و همـكاران)1380(، غنچـی و همـكاران)1391(، 
رئوفـی و همـكاران)1389( مـی باشـد. برنامـه ریـزی مولفه ی 



فصل نامه پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی 102

مهمـی بـرای رسـیدن بـه موفقیت در هـر زمینه ای می باشـد، 
بـه طـوری كـه نبـود برنامـه سـبب مـی شـود كـه فعالیـت هـا بر 
حسـب تصـادف باشـند، در راسـتای هـدف پیـش نرونـد و بـه 
نیجـه ی مـورد نظـر دسـت پیـدا نكنیـم. در زمینـه ی تدریس 
تدریـس،  كیفیـت  آمـدن  پاییـن  برنامـه سـبب  نداشـتن  نیـز 
عـدم رضایـت دانشـجو و در نهایـت اتـالف منبـع هـا و هزینـه 

هـا می گـردد. 
در ایـن مطالعـه همچنیـن رابطـه ی بین برخـی متغیرهای 
مسـتقل ماننـد: سـن، سـابقه ی تدریـس، سـابقه ی پژوهش، 
مرتبـه ی علمـی و كیفیـت تدریـس مدرسـان بررسـی شـد كـه 
نتایـج حاكی از آن اسـت: بین سـن و كیفیـت تدریس رابطه ی 
معنـاداری وجـود ندارد، اما بین پیشـینه ی تدریس، پیشـینه 
ی پژوهش و مرتبه ی علمی با كیفیت تدریس رابطه ی  معنی 
داری مشـاهده شـد. در ایـن زمینه مطالعات آلسـتون)2003( 
نشـان داد كـه بیـن سـن، جنـس، مـدرک تحصیلـی و تجربـه 
بـا كیفیـت تدریـس رابطـه ی معنـی داری وجـود دارد. كـه بـا 
نتیجـه ی، پژوهـش گـود و همـكاران)2004(، مهرعلـی زاده و 
همـكاران)1387( نیـز هـم خوانـی دارد. اما، بررسـی غنچی و 
همـكاران)1391( نشـان داد كـه بیـن سـن و كیفیـت تدریـس 

نیـز رابطـه ی معنـی داری وجـود ندارد.
از آنجـا كـه كیفیت تدریس از مشـخصه هـای اصلی آموزش 
بیشـتر  هرچـه  آن  اعتـالی  كـه  اسـت  شایسـته  اسـت،  عالـی 
مدنظـر قـرار گیـرد، زیرا یک تدریـس ایده آل و باكیفیت اسـت 
كـه مبیـن برداشـت ذهنـی دانشـجو از فضـای كالس و محیـط 
آموزشـی مـی شـود و سـبب می گـردد كـه دانشـجو بـا انگیزه و 
عالقـه ی بیشـتری در كالس حضـور پیداكند. هـم چنین درک 

صحیـح مـدرس از كیفیـت تدریس باعث می شـود كـه فعالیت 
هایـی كـه در محیـط آموزشـی صـورت مـی گیـرد در راسـتای 
مفهـوم كیفیـت تدریـس تعریـف و بـه توسـعه و بهبـود مهـارت 

هـای یادگیـری در دانشـجو انجامـد. 
بر پایه ی دستاوردهای این تحقیق پیشنهاد می شود:

-اعضـای هیـأت علمـی بـه ارتقـای مهـارت هـای تخصصی 
تخصصـی  و  علمـی  تسـلط  همچنیـن  نماینـد،  توجـه  خـود 
برموضـوع، ایجـاد انگیـزه و عالقـه در دانشـجویان بـه منظـور 
و  الزم  دانشـجویان  و  مدرسـان  كار  موفقیـت  و  یادگیـری  

باشـد. مـی  ضـروری 
- از جـزوه هـا و كتـاب هـای غنـی و بـه روز، بـه طـوری كـه 
محتـوای آن هـا بـا نیازهـای جامعـه هـم خوانـی داشـته باشـد 

اسـتفاده شـود و سـعی شـود مطالـب كاربـردی ارایـه شـود.  
 - از روش هـای مختلـف و متنـوع آموزشـی و بـه خصـوص 
روش هـای مشـاركتی و اكتشـافی كـه در آنهـا یادگیـری عمیق 

تـر و پایدارتر اسـت، اسـتفاده شـود.
و  صمیمـی  محیـط  ایجـاد  ارتباطـی،  هـای  مهـارت  بـه   -
دوسـتانه در كالس و برخـورد مناسـب بـا دانشـجو در ارتقـای 

یادگیـری توجـه شـود. و  كیفیـت تدریـس 
-ابـزار و امكاناتـی كـه می توانـد كیفیت تدریـس و یادگیری 

را بـاال ببرنـد تهیـه و در تدریـس به كار گرفته شـوند.
- زمینـه هـای الزم و مشـوق هایـی بـه منظور ایجـاد انگیزه 

در هیـأت علمـی بـرای پژوهش فراهـم گردند.
تدریـس  كیفیـت  افزایـش  بـرای  مناسـب  درس  طـرح  -از 

شـود.  اسـتفاده 
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Abstract
Due to the fact that teaching quality can have positive impact on the quality of higher education in 

the growth and development of the students, this study was to identify and ranking factors explaning the 
quality of teaching from the perspective of the faculty members at Khouzestan Ramin Agriculture and 
Natural Resources University.The statistic population was all the 87 faculity members at this university. 
Research instrument to collect data was a Resercher made questionair that its validity was verified by 
members of the agricultural extensionand education department. In order to measure reliability of the 
questionare, Theta reliability coefficient was calculate (0.82=θ), showing a favorable reliability Level. 
Data were processed by spsswin 17. Result of regression analysis showed that among 6 factors explain-
ing the quality of teaching in teachers: personal and communication skills, teaching skills, planning 
skills were the main components determining the quality of teaching. Calculating espearman correla-
tion coefficient showed a positive and significant relationship between teaching experience, research 
experience and the quality of instruction. In this study some strategies to improve teaching quality are 
suggested. 
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