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، دکتر 2*، دکتر حمیدرضا آراسته1اعظم الهیاری

 4، دکتر حمیده رشادت جو3لی قورچیانقنادر
 تدریس اثربخشی تسهیل مدل طراحی پژوهش این انجام از هدف چکیده:

 سپس واسالمی واحد علوم و تحقیقات تهران  آزاد دانشگاه علمییئت ه اعضای

اسالمی  دآزادانشگاه  علمییئتهاعضای  جامعه آماری پژوهش. بود آن اعتبارسنجی

 15 نظری، یریگنمونه روش با ابتدا پژوهش این در واحد علوم و تحقیقات تهران بود.

سپس  .گرفت صورت ساختاریافته نیمه یهامصاحبه و شدند انتخاب متخصصان از نفر

 زا نفر 281 یاندر م و کمی بخش در طراحی تدریس اثربخشی تسهیل مدل پرسشنامه

 هاییهای ویژگمؤلفه شامل نتایج. گرفت قرار پیمایش مورد علمییئته اعضای

 فردی، بین ارتباطی یهامهارتتاد(، اس یاحرفه هاییژگیواستاد ) و اخالقی شخصیتی

 ییتوانا دانشجویان، در پرورش و انگیزش توسعه تدریس، و آموزشی یهامهارت

 توسعه ا،محتو و درس طرح تدوین توانایی دانشجویان، ارزیابی توانایی کالس، مدیریت

استاد(،  آموزشی-فردی یهامهارتمطالب )مؤثر  انتقال توانایی دانشجویان، مشارکت

 تاداناس استاد(، جذب پژوهشی-علمی وانمندی علمی و توانمندی پژوهشی )توانمندیت

 هبردهایاستادان )را به بخشی انگیزه و یاحرفه توسعه استادان، ارزیابی شایسته،

 آموزشی قواعد به توجه مجازی، آموزش در مناسب اساتید(، سازوکار به مربوط

 عوامل رب تمرکز بیروتی و عوامل بر رکزیتاً تمنهاآموزش( و  به مربوط )راهبردهای

 بخش جبود. نتای تدریس دانشگاه( جهت تسهیل اثربخشی به مربوط درونی )راهبردهای

ها همؤلف با مرتبط شاخص 128 یتاًنها ،143شاخص مجموع از که داد نشان نیز کمی

 شد. داده تشخیص

 .نشگاه آزاداثربخشی تدریس، تدریس موفق، تسهیل یادگیری، دا: کلمات کلیدی

A.Allahyari,Dr.H.Arasteh, 

Dr.N.Ghorchian, Dr.H.Reshadatjoo 
Abstract: The purpose of this study was to design a model to 

facilitate the effectiveness of teaching by faculty members in the 

Azad University Science and Research (Tehran Branch) and then 

validate it by using a mixed method. The statistical population of 

the study was all the faculty members of Islamic Azad University, 

Science and Research (Tehran Branch). In this study, first, by 

theoretical sampling method, 15 specialists were selected and 

semi-structured interviews were conducted. Then, the 

questionnaires were administered to 281 faculty members in order 

to assess the effectiveness of teaching in the quantitative section. 

The research results for facilitate the effectiveness of teaching 

included, components of teacher personality and moral 

characteristics (faculty professional characteristics), interpersonal 

communication skills, teaching and learning skills, development of 

motivation and education in students, ability to manage the class, 

ability to evaluate students, ability to develop lesson plans and 

content, development of student participation, ability to effectively 

transfer content (individual-educational skills of the professor), 

scientific and research ability (scientific-research ability of the 

professor), attracting qualified professors, teacher evaluation, 

professional development and motivation to professors (related 

strategies to professors), the appropriate mechanism in virtual 

education, pay attention to educational rules (strategies related to 

education) and finally to focus on external   an internal factors 

(strategies related to the university). The results of the quantitative 

section also showed that out of a total of 143 indicators, 128 

indicators are related to the components that were finally 

identified. 
Keywords: teaching effectiveness, successful teaching, learning 

facilitation, Azad University. 

                                                 
تهران،  ،یدانشگاه آزاد اسالم قات،یتحقو واحد علوم  ،یآموزش عال تیریگروه مد ،یآموزش عال تیریمد یدکتر یدانشجو  1

  gmail.com3435allahyari@ .رانیا

زاد دانشگاه آ ،و استاد مدعو علوم و تحقیقات رانیتهران، ا ،یدانشگاه خوارزم تیریدانشکده مد ،یآموزش تیریگروه مد استاد  2

 arasteh@khu.ac.ir. )نویسنده مسئول(ایران ، تهران،اسالمی

. رانیتهران، ا ،یدانشگاه آزاد اسالم قات،یتحقو واحد علوم  ،یآموزش عال تیریستاد، گروه مدا  3
Naghourchian@gmail.com 

 .تحقیقات، دانشگاه آزاد اسالمی، تهران، ایرانو شیار، گروه مدیریت بحران و مدیریت شهری، واحد علوم دان  4
Reshadatjoohamide@yahoo.com  

https://dorl.net/dor/20.1001.1.25382241.1401.13.25.14.5
mailto:3435@gmail.com؛
mailto:Naghourchian@gmail.com
mailto:Reshadatjoohamide@yahoo.com


جو رشادت دهی، دکتر حم انیقورچ یلآراسته ، دکتر نادرع درضای، دکتر حم یاریاعظم اله  

 1401 بهار و تابستان، 25، شماره 13دوفصلنامه مطالعات برنامه درسی آموزش عالی، سال                      320

 

 

 

 مقدمه
آلوسیو ) گرددیرنامه درسی قلمداد مبدر فرایند اجرای  شاخص ینترعنوان مهممعلم به

ه فرایند یادگیری دارد بکه نسبت  عمیقیا درک ببخش معلم اثر یندر این ب (2016، 1ایب
امروز  رویناز ا (2016، 2کیبل). نمایدمحقق را  درسیرنامه ب اهداف یکصورت مؤثر به تواندیم

رای بکه  تالشیموازات به اند که این امر صحه گذاشتهبر پژوهشگران و متصدیان و سیاستمداران 
ها، یژگیه دنبال شناسایی وباید ب گیردیآموزان صورت مر عملکرد دانش برنامه درسی بتأثیر 

 (. 2009، 3هیگینز و پارسونز)اشیم باستانداردها و... معلم اثربخش نیز  ،هاشاخص
که نیازمند  هودبفرایند در حال پیشرفت  یکاثربخش بیت معلم ه تر بتوجه 

 منظور به کشورهااز  که بسیارییطور به( 2016، 4یونسکو است قابل توجهی گذارییهسرما
 .اثربخش قرار دادند تربیت معلمر بوپرورش خود را آموزشین اقدام ترمهمبهبود کیفیت آموزشی 

 و تربیت در را اصلی نقش انسانی نیروی گذارییهسرما نمود بارزترین عنوانبه عالی آموزش نظام
 به عالی آموزش یاوپرورش زشآمو از سخن کهی. هنگامداردبر عهده  کارآمد انسانی ین نیرویتأم

 مربوط متغیرهای سایر از بیشتر مراتب به تدریس یژهوبه و معلم همچون مفاهیمی آید،یم میان
اند کرده تلقیوپرورش آموزش با مترادف را تدریس یاعده حتی که آنجا شود، تایم نمایان

 (.1391 پور، قلی و یعقوبی)

 که چرا ت؛اس گرفته قرار توجه مورد هادانشگاه ایجاد زمان همان از خوب تدریس اهمیت
 ایکنندهیینتع نقش و دهدیم اختصاص خود به کشور هر بودجه ازرا  یتوجهقابل سهم نظام این
 نتیجه این به بهتجر و مطالعهها سال از پس محققان. کندیم ایفا گوناگون جامعه ابعاد در
 متخصص دانا، نسانیا منابع که است یرپذامکان نیآموزشی، زما اهداف به دستیابی که اندیدهرس

 بگیرد؛ هدهع به را کالس رهبری و هدایت الزم، داشتن منابع اختیار در با کافی، انگیزش با و
 آموزشی هدافا تحقق در صحیح یهاروش یریکارگبهدر  رهبری فن از باید کالس در استادان

 آورند دست هب را مطلوبی نتایج مناسب و حیحفنون ص وها روش از استفاده با تا باشند آگاه
 (. 1391)فتحی آذر، 

ای معطوف به دانشجویان و یادگیری طور گستردهدر آموزش عالی به «تدریس اثربخش»
هاست. برای رسیدن به این هدف دو اصل اساسی موردتوجه قرارگرفته است: اول اینکه آن

هایی های خاص است که توسط پژوهشها و رویهتدریس نیازمند یک مجموعه از مهارت
 اند و دوم آنکه تدریس باید بتواند به نیازهای بافت و زمینه خاص توجه داشته باشدشدهشناسایی

                                                 
 .1 Alsubaie 
2 .Keeble 
3 .Higgins & parsons 
4 .United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization(UNESCO) 
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(Devlin & Samarawickrema, 2010, 112.) ًیری یادگیری گاندازهتعریف و  معموال
تعریف متفاوتی داشته باشد. با تواند یممؤثر مشکل بوده و از نگاه اساتید و دانشجویان، یادگیری 

توجه به اینکه یادگیری با آینده علمی دانشجویان مرتبط است بسیاری معتقدند که باید در 
 .(Parpala, & Rytkonen, 2011)خصوص تدریس اثربخش بیشتر کنکاش و تحقیق کرد 

جه تدریس اثربخش، اساتید باید تو منظوربه( نشان داد که 2011) 1در این میان هریس
درواقع فرایند آموزش و یادگیری، فرایندی است که در آن  .فردی به دانشجویان داشته باشند؛

 ,Husbandآموزند )یمسازند و از یکدیگر یماساتید و دانشجویان هر دو با هم دانش را 

2013). 
مربیان  هاییدگاهد توانندیفعاالن حوزه آموزش با شـناخت الگوی اثـربخشی آمـوزش م

 Law et) نشجویان را در نظـر گرفتـه و به این وسیله تجربه تدریس اثربخش را غنی سازندو دا

al., 2019 ..) 

 بیانگر عالی، آموزش سیستم در کالسی فرایندهای و آموزش زمینۀ درشده انجام مطالعات
 ووم واحد عل کهییازآنجا .هاستدانشگاه در اثربخش تدریس با رابطه در مسائلی و مشکالت وجود

عال ربیان فواحدهای دانشگاهی کشور با دانشجویان و م ینترتحقیقات تهران یکی از برجسته
 کنندهیلعنوان عناصر آموزشی است، لذا بر آن شدیم تا پژوهشی جهـت ارائه الگوی تسهبه

اهگشای ر تواندیکه م شوداثـربخشی در آموزش عالی بامطالعه موردی این واحد دانشگاهی انجام 
بعاد، ادر  یسازتوسعه آموزش عالی آینده کشور باشـد. با انجام این پژوهش، شفاف یهانامهبر

 عنوان ابزار افزایش اثربخشی مورد استفادهبه تواندیها صورت خواهد گرفت و مها و شاخصمؤلفه
ه بها و سیاستمداران آموزش عالی قرار گیرد. همچنین ، مدیران دانشگاهعلمییئتاعضای ه

لذا  واهد گرفت.خآموزش عالی مورد استفاده قرار  گذارییاستوان یک منشور راهنما برای سعن
نماید به این سؤال اساسی پاسخ دهد که مدل سعی می درآمده و تحریر رشته به پژوهش حاضر

و  گونه بودهچدانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات  علمییئتتسهیل اثربخشی تدریس اعضای ه
 ار مناسبی برخوردار است یا خیر؟آیا از اعتب

اند های زیادی در ارتباط با تدریس اثربخش انجام دادهپژوهشگران در ده سال اخیر کاوش
، 3، تدریس اثربخش2اند. برای مثال: تدریس خوبکاربردههای مختلفی در این مورد بهو واژه

  (.2019، 6)ژائو و همکاران  5و تدریس باکیفیت 4تدریس موفق

                                                 
1 Harris 
2- Good Teaching 
3- Effective Teaching 
4- Highly Accomplished Teaching 
5- Qualifed Teaching 
6 Zhao et al. 
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توجه  های خاصی استفاده کرده و باید برای ایجاد یک تدریس اثربخش از راه و روشاسات
جویند. استادانی موفق هستند که به شاگردان خود مطالب ها بهره میبه موضوعات درسی از آن
آموزند؛. ها را میکارگیری مؤثر از آندارند و نحوه بهخوبی عرضه میشناختی و اجتماعی را به

(Chen, 2017.) 
ای تدریس در آموزش عالی برای اعضای صالحیت حرفه( 2010) 1تیلور و فرانسیز

، آگاهی از فرایند تدریس و درک آن، داشتن مهارت در یهپاعلمی را شامل: داشتن دانشهیئت
برقراری ارتباط، داشتن مهارت در سنجش و ارزشیابی، همیاری و همفکری با سایر همکاران و 

 دانند. تر شدن میایای حرفهتدارک شرایطی بر
ی تر در تسهیل یادگیری، مدرسان برابا حرکت از نقش سنتی سخنرانی به نقش امروزی

از  ویانپذیرش فلسفه رهبر خدمتگزار در کالس درس و در اولویت قرار دادن نیازهای دانشج
دهند یهای یادگیری خودتنظیمی عالقه بیشتری از خود نشان مفعالیت یریکارگطریق به

.(Clemons, 2019) 
ا در یک نکته از تدریس اثربخش و باکیفیت این است که استادان اثربخش شرایطی ر

 مشغول یادگیری باشند. اجتماعی باال -سازند که فراگیران در امنیت روانیکالس فراهم می
تای راس دومین عامل مربوط به روابط بین استاد و دانشجویان است که عامل بسیار مهمی در

آید، همچنین روابط متقابل مثبت بین دانشجویان حساب میانگیزش یادگیری دانشجویان به
به  تواندیسه جنبه م نیتواند یادگیری مشارکتی و اعتماد و احترام متقابل را پدید آورد. امی
 فهم کنندقابل یراحتو آن را به لیرا تسه یریادگی ندیکمک کند تا فرآ اساتیدو  شجویاندان

2021) (Abulhul . ز این انتایج تحقیقات در مورد عامل سوم یعنی یادگیری و تدریس حاکی
حساب ن بهاست که انتظارات استادان از فراگیران دارای نقشی اساسی در عملکرد تحصیلی آنا

 (. Van den Hurk, Houtveena & Van de Grift, 2016آید. )می
دهی مطالب سازمان»ست که اکی از آن اهای برخی از پژوهشگران حنتایج پژوهش

 ، استفادههای دانشجویان، تکلیف گرا بودن، تغییرپذیریسی، استفاده از ایدهالدرسی، مدیریت ک
 های اساتید اثربخش استترین ویژگیاز مهم« های مختلف تدریس و احترام به دانشجواز روش

(Suydam, 2008 .)ا 
نشانگرهای تدریس اثربخش برای دانشگاه علوم ( در مطالعه مروری، 1394سالمیان )ا

انتظامی را طراحی تدریس، اجرای آموزش، مدیریت کالس درس، روابط انسانی، ارزشیابی و 
( نیز در Sakarneh & AbuNair, 2014)های شخصیتی مطلوب، ارزیابی کرده است. ویژگی

بط خوب با دانشجویان، مورد پیشینه خصوصیات مدرس اثربخش، استفاده کارآمد از زمان، روا
های باالی موفقیت دانشجویان و تأمین حمایت کلی از فراهم کردن بازخوردهای مثبت، نرخ

                                                 
1 Taylor & Francis 
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در ادامه برای تبیین چارچوب پدیده تدریس کنند. بندی میدانشجویان ناتوان و سالم را جمع
 اثربخش، سه الگوی نظری و مفهومی به شرح زیر مورد مطالعه قرار گرفته است

مذکور،  ییتاسه ی( در الگو1997) 1تباور پرا به .تدریس: گانهسهگوی مفاهیم ال
از مفهوم  شتریاست که ب یهمان اعمال ایها شامل کنش سیتدر میبخش از مفاه ینترملموس

 سیتدر کیمفهوم  یظاهر ییها فقط بازنمارا دارد. کنش یریپذمشاهده تیمکمل خود، خاص
 کیرا در  سیاز تدر یفیمفهوم ک 5هر به تدریس دانشگاهی  مندعالقهاین پژوهشگر هستند. 
آمده  ریتلفیق کرده که در شکل ز 4و باورها 3، مقاصد2هااز کنش ایمستقل و پو ییتاگروه سه

 است:

 
 (1997)منبع: پرات، سیتدر میمتعامل از مفاه یهاجنبه  -1شکل

 

 رادمر یعموم چارچوب در سیتدر یکردهایرو
 5فنسترماخر و سولتیز است که توسط نهیزم نیمهم در ا ینظر یمباناز  ی دیگرکی

شده است.  لیتشک یاز پنج عنصر اصل سیتدر یاساس یکه در آن الگو شده است ( ارائه2004)
، دانشجویاناز  7ی، آگاه6است: روش یپنج عنصر اساس نیرادمر، مخفف حروف اول ا یواژه

استاد  نیکه ب 10کند و روابطیم فیرا توص سیتدر یهایدهکه اهداف و ا 9، مقصد8دانش محتوا
 برقرار است.  دانشجوو 

 

                                                 
1 . pratt 
2 .actions 
3. intentions 
4 . beliefs 
5 Fenstermacher & Soltis 
6 method 
7 awareness 
8 knowledge of content 
9 ends 
1 0 relationship 
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 (2۰۰4فنسترماخر و سولتیز، ویکردهای تدریس در چارچوب عمومی رادمر )منبع: ر -1جدول

 
 سیدوطرفه تدر وستاریپ

( طراحی و 2007) 1یله کارنلوسبهی ارائه شده الگویی است که هامدلین روزتربهاز 
است.. مدل ارائه شده دارای دو محور عمودی و افقی در این زمینه است که از  تدوین شده

، 2تدریس در رابطه با ذهنی و عینی بودن و یا فردی و جمعی بودن، چهار مفهوم شامل: مشارکتی
 قرار داده است. را مورد بررسی 5و اجتماعی 4، قدرت بخش3تعلیمی

 

 
 (2۰۰7ستار دو طرفه تدریس )کارنل،پیو -2شکل

 
 و سیتدر هاییاییپو ای ندهایکار با فرا یبرا جمعی ۔ یفرد وستاریپ ر،یاخ یدر الگو

و  شودیم است که با ارائه یدانش یشناخت چگونگ یهم برا یذهن ینیع وستاریاست. پ یریادگی
 .. شودیساخته م ای

                                                 
1. Carnell 
2. cooperative 
3. didactic 
4 . empowering 
5. community 
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 (2۰۰7هار رویکرد تدریس و یادگیری )منبع:کارنل،چ -2جدول

 
 

 جی. نتامتعددی انجام شده است یو خارج یداخل قاتیاثربخش، تحق سیدر رابطه با تدر
ِل اثربخش دارای چهار عام سیتدر شنهادیینشان داد که مدل پ (1394) یخانقاه قیتحق

 یابیو ارزش یسدر یمحتوا وقدرت ارتباط بادانشجو، تسلط بر مواد  س،یتدر یاحرفه یهامهارت
 است.

 دیساتاثربخش از نظر ا سیتدر یاساس یهامقوله( 1392و اسدی ) یغالم قیتحق در
و  یآموزش یهامهارت رندهیگدهنده و آموزشآموزش اتیخصوص ،یارتباط یهاشاملِ مهارت

 است یانهیعوامل زم
اثربخش از  سیعوامل مؤثر بر تدر یبندتیاولو ،(1391رعدآبادی و همکاران ) قیدر تحق

 ول است وا تیلوو ساده و انتقال شفاف مطلب در او وایش انیب ۀنشان داد مؤلف انیدانشجو دگاهید
ر در ه نایدانشجو یابیآسان به استاد در ساعات خارج از کالس و ارزش یدسترس یهامؤلفه

 .را دارند تیاولو نیکمتر بی، به ترتترمانیو پا ترمانیجلسه، م
و  (، عسگری1390و همکاران ) یمحدث ،(1390گشمرد و همکاران ) قاتیدر تحق

و  یبند(، در طبقه1381نژاد ) ی( و ظهور و اسالم1389) ی(، شهرک1389محجوب مؤدب )
قدرت  س،ی، روش تدریپژوهاثربخش، عموماً بر چهار بخش دانش سیتدر یهامؤلفه یبررس

 شده است. دیفردی تأک تیارتباط )مشاوره( و شخص
توسط ابعاد  زمایکار که دندیرس جهینت نیخود به ا قی(، در تحق2013) 1و گرا تالیم

 . شودیمدول منعکس م یهایژگیو و یسخنران ییاثربخش توانا سیتدر
دادند که  نشان یقی(، در تحق1396 ،و عبدی یمی، به نقل از سل2012 وایو ر پی)هامر، ل

 ن وقار، وشأ ،یعال سطحدر  یرداری از دانش موضوعاند از: برخوعبارت دئالیا دیاسات یژگیپنج و
 .موضوع کی ۀو ارائ ییجذّاب و توانا رایگ تیبرقراری ارتباط، شخص مهارت در

                                                 
1 . Mittal & Gera. 
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 پژوهش یشناسروش
در این پژوهش با استفاده از جهت گیری بنیادی و رویکرد استقرایی به ایجاد و توسعه 
مدل مفهومی پژوهش پرداخته شد. رویکرد پژوهش بصورت آمیخته یا ترکیبی بوده که هم به 

مون نظریه در قالب یک طرح تحقیقاتی کمک می کند. با توجه به اینکه نظریه سازی و هم به آز
موضوع مورد مطالعه این پژوهش در یک حوزه خاص )تسهیل اثربخشی تدریس( صورت می 
گیرد و مستلزم درک و آگاهی عمیق و جامع از مباحث مربوط به تسهیل اثربخشی تدریس است، 

ترکیبی برای ایجاد معنایی نظری و طراحی مدل محقق را ناگزیر به استفاده از روش تحقیق 
روش تحلیل  مفهومی با استفاده از روش کیفی و آزمون آن با استفاده از روش کمَی نموده است.

دربخش کیفی ابتدا بوده است.  1یاستقرائداده ها در فاز کیفی براساس روش تحلیل محتوای 
 مؤثر یهاو خروجی آن تبیین اجزا و مؤلفهمطالعه مبانی نظری مرتبط با پژوهش شد به اقدام به 

حاصل  یهابعدی با مقوله مرحلهبود که در  ییهادر تسهیل اثربخشی تدریس و شناسایی مقوله
سوم با توجه به خروجی بخش کیفی  مرحلهترکیب شد. در  یافتهنیمه ساختار یهااز مصاحبه

ها و سازوکارهای مؤثر نگر مؤلفهپژوهش، به آزمون و اعتبارسنجی الگوی مفهومی پژوهش که بیا
 است، اقدام گردید.  علمییئتبر تسهیل اثربخشی تدریس اعضای ه
آوری گیری نظری و مصاحبه نیمه ساختاریافته اقدام به گرددر بخش کیفی با روش نمونه

کننده شد. در این روش افرادی انتخاب شدند که پدیده مورد نظر را تجربه مشارکت 15ها از داده
  اندردهک

ای ی برهمچنین از روش توافقی درون موضوعی )پایایی بین دو کدگذار/ارزیاب( در بخش کیف
 ژوهشپمحاسبه پایایی متون استفاده شد. بدین منظور از یک مدرس دانشگاه که بر موضوع 
این نابراشراف داشت درخواست شد تا به عنوان همکار پژوهشی در این پژوهش مشارکت کند. ب

رون فق دهمراه همکار پژوهش، اقدام به کدگذاری سه متن مصاحبه کرده و درصد توا محقق به
ده شمحاسبه  از طریق فرمول زیر رودیموضوعی را که به عنوان شاخص پایایی پژوهشی بکار م

 است:

 
 
 
 
 

                                                 
1 ِ .Deductive content analysis 
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 نتایج توافقی درون موضوعی .-3جدول

 تعداد توافقات تعداد کدها کد مصاحبه ردیف
پایایی بین دو 

 گذارکد

1.  P4 16 6 75/0 

2.  P7 22 8 82/0 

3.  P10 19 8 84/0 

 93/0 22 47 کل

 
درصد بوده  93طبق نتایج، پایایی بین دو کدگذار با استفاده از فرمول مذکور، برابر با 

. در بخش کمی و گرددیها تأیید مدرصد( که قابلیت اعتماد کدگذاری 70است )بیش از 
 هره گرفتهتغیرهای اصلی نیز از تحلیل عاملی اکتشافی بدن به مها و پی برمنظور تلخیص دادهبه

وقت وقت و پارهعلمی تمامشده است. جامعه آماری پژوهش حاضر، شامل کلیه اعضای هیئت
مول کوکران ( بوده که بر اساس فرN=1050) دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهران

ده بوده شبندیگیری در این بخش نیز روش طبقهونهروش نمنفر محاسبه شد.  281حجم نمونه 
ه ر دانشکدها در هو از سیزده دانشکده مربوطه، نسبتی به دست آمد که بر اساس آن، تعداد نمونه

دید صورت تصادفی در بین اعضا توزیع گرها در هر دانشکده بهمهمشخص گردید و سپس پرسشنا
کده نفت و نفر، دانش 11مکانیک، برق و کامپیوتر نفر، دانشکده  37)دانشکده فنی و مهندسی 

بع طبیعی و نفر، دانشکده منا 20نفر، دانشکده علوم کشاورزی و صنایع غذایی  6مهندسی شیمی 
انشکده علوم پایه نفر، د 14نفر، دانشکده هنر و معماری  8نفر، دانشکده عمران  25 زیستیطمح
، دانشکده نفر 53، دانشکده مدیریت و اقتصاد نفر 6نفر، دانشکده علوم تخصصی دامپزشکی  22

نفر، دانشکده  17نفر، دانشکده ادبیات، علوم انسانی و اجتماعی  11حقوق، الهیات و علوم سیاسی 
 نفر(. 51پزشکی  هاییعلوم و فناور

 

 ریتفس و جینتا
ی های فرعپس از کدگذاری اولیه، محقق با استفاده از تجربه و خالقیت خود هر یک از تم

 تریهای فرعی کلها به هم در برچسبشناسایی شده را بر اساس قرابت و نزدیکی مفهومی آن
های اصلی، اقدام های فرعی در قالب تمبندی کرده و در نهایت با کنار هم قرار دادن این تمدسته

شد که  علمییئتهای تسهیل اثربخشی تدریس اعضای هبه شناخت و شناسایی مفاهیم و مقوله
مفهوم غیرتکراری  50حقیقت پاسخ سؤاالت اصلی تحقیق مشخص گردید. بر این اساس،  در
و  یسازمفهوم جدید پس از مرتب 126مفهوم با تکرار( در منابع علمی مختلف،  219)

مفهوم جدید پس از  150 یتاً مفاهیم شناسایی شده از متن مصاحبه و نها یدهسازمان
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ها و متن مطالعات انجام شده مورد شناسایی قرار صاحبهمفاهیم احصاء شده از م یدهسازمان
نشان  Pاطالعات نشان داده شده است. در این جدول،  سازییکپارچهنتایج  4گرفت. در جدول 

 .باشدینشان از کد منبع مورد بررسی م Nشونده و از کد مصاحبه
 همفاهیم حاصل از مصاحبه و مطالعات انجام شد سازییکپارچه -4جدول 

 مفاهیم کد منبع کد مصاحبه  مفاهیم کد منبع 

P1, P2, P3, P7, 

P9, P10, P11, 

P14, P15 

N1 

روز بودن دانش به

و اطالعات 

 تخصصی استاد

 

P3, P4, P5, 

P8 - 

 ینیبترویج خوش

نسبت به ادامه 

تحصیل در رشته 

 تحصیلی

P1, P4, P5, P6, 

P8, P9, P10, 

P12, P13, P14, 

P15 

N2 
مسلط بودن بر 

 محتوای دروس

 

P4, P5 - 

توجه به روحیات 

و عالقه 

 دانشجویان

- N3 

شناخت دقیق 

مباحث و 

 موضوعات

 

P4, P12 - 

ایجاد عالقه در 

پیگیری مطالب و 

 انجام تکالیف

P5, P6 - 

باز کردن مباحث 

تخصصی و ارائه 

 فراوان یهامثال

 

P6, P8 - 

ایجاد احساس 

کارآمدی درسی 

 در دانشجویان

P3, P6 N4 

توانایی تدریس 

مطالب مفید و 

 کاربردی

 

P3, P8, P14 - 

توجه به آراستگی 

ظاهری و مرتب 

 بودن دانشجویان

P2, P7, P11, 

P15 
- 

برخورداری از 

دانش کافی در 

حوزه آموزشی و 

 تدریس

 

P9, P10 - 
ارائه  یبندزمان

 مطالب در کالس

P11, P12, P14 - 

توانایی برقراری 

پیوند بین 

 ملو ع هاهینظر

 
P10, P11, 

P15 - 

توانایی اداره 

کالس به شکلی 

 مطلوب

P7, P8, P11 - 

توانایی 

پاسخگویی به 

نیازهای علمی 

 دانشجویان

 

P1, P5, P10, 

P12, P14 - 
اهمیت دادن به 

 نظم در کالس

P4, P5, P9, 

P14, P10, P15 
- 

استفاده از منابع 

روز و علمی به

 P12, P14, 

P15 - 
حساس بودن به 

موقع حضور به
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 مفاهیم کد منبع کد مصاحبه  مفاهیم کد منبع 

معتبر برای 

 تدریس

 استاد و دانشجو

P1, P7, P8, 

P14 
- 

برخورداری از 

دانش و تجربه 

 کافی

 
P3, P5, P9, 

P13 - 

قواعد  یدهشکل

 ریپذانعطاف

 کالسی

P2, P9, P13, 

P15 
- 

مطالعه تحقیقات 

 جدید

 
- N28 

 یدهسازمان

 کالس درس

P1, P8 - 
داشتن سابقه 

 پژوهشی

 

P2, P3, P4, 

P10, P14, - 

ارزشیابی اولیه از 

دانشجویان در 

شروع ترم 

 تحصیلی

P7 - 

ترغیب 

دانشجویان به 

انجام امور 

 پژوهشی

 

P11 - 

طراحی 

 ییهاآزمون

متناسب با سطح 

 درک دانشجویان

P1, P7, P9, 

P13, P15 
- 

تدریس پژوهش 

 محور

 

P3, P4, P8 N29 

ارزیابی عادالنه 

دانشجویان با 

سازوکارهای 

 استاندارد

P7, P9, P13 - 
 یهاروش آشنا به

 پژوهشی

 

P4, P8, P10, 

P14 - 

استفاده از 

مختلف  یهاروش

)شفاهی و کتبی( 

 ارزیابی دانشجویان

P5, P8, P13 N5 

توانمند در تدوین 

مقاالت و انجام 

 یهاپژوهش

 مختلف

 

P2, P5, P8, 

P14 - 

توجه به 

 یهاتیفعال

کالسی و عملی 

 دانشجو

P1, P6, P10, - ش برخوردخو 

 

P5, P6, P8, 

P11 N30 

نظارت و ارزیابی 

مستمر پیشرفت 

تحصیلی 

دانشجویان با 

توجه به مطالب 

 تدریس شده
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 مفاهیم کد منبع کد مصاحبه  مفاهیم کد منبع 

P1, P3, P10, 

P11, P15 
- 

 یریپذتیمسئول

استاد نسبت به 

 هادروس و کالس

 
P4, P5, P9, 

P14 - 

افزایش توان 

خودارزیابی 

 دانشجویان

P1, P5, P11, - 

داشتن وجدان 

نسبت به کاری 

 وظایف

 P1, P8, P9, 

P10, P11, 

P12, P15 
- 

استفاده از طرح 

درس برای موضوع 

 تدریس

P1, P2, P7, P9, 

P14 
N6 

الگو بودن استاد 

به لحاظ رفتار و 

گفتار برای 

 دانشجویان

 

P1, P9, P10, 

P12, P15 N31 

منظم  یدهسازمان

و منطقی محتوای 

 درس

P1, P4, P6, P7, 

P10, P11, 
N7 

 یریپذطافانع

 استاد

 

P8, P10, P11 N32 

 یزیرداشتن برنامه

منظم جهت ارائه 

 دروس

P7, - 
استقبال استاد از 

 تجربیات جدید

 

P2, P9, P11, 

P15 - 

ها تدوین برنامه

مناسب با شناخت 

سطح علمی 

 دانشجویان

P1, P3, P7, P9, 

P10, P14, P15 
N8 

تحمل شنیدن 

پیشنهادات 

مخالف 

 (ری)انتقادپذ

 

P5, P6, P8, 

P10, P13 - 

بیان دقیق اهداف 

آموزشی درس 

 مربوطه

P2, P4, P13, - 

جدی و با انگیزه 

بودن استاد نسبت 

 یهاتیبه فعال

 آموزشی

 

P2, P9, P11, 

P15 - 

طرح دروس 

مناسب با شناخت 

سطح علمی 

 دانشجویان

P9, P15 - 
بودن  نیبواقع

 استاد

 

P4, P5,,P12 - 

مطالب  یبندجمع

ه در پایان شدارائه

 هر جلسه

P1, P2, P6, 

P14, 
N9 

نگرش مثبت 

 نسبت به تدریس

 

P1, P11, P12 - 

استفاده از نظرات 

دانشجویان در 

 هاتدوین برنامه

P8, P13 N10 
عالقه به تدریس 

 و دانشجویان

 P1, P3, P8, 

P11, - 
مشارکت در 

 یبندزمان
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ها و کالس

 امتحانات

- N11 نفساعتمادبه 

 

P1, P11 - 

فراهم نمودن 

بحث گروهی برای 

 پیشبرد اهداف

- N12 
وقار و هیبت 

 استاد

 
P1, P3, P8, 

P9, - 

ایجاد فضایی برای 

ابراز عقاید 

 دانشجویان

P3, P8, P9, 

P10 
N13 

رعایت معیارهای 

اخالقی در کالس 

 و امتحانات

 

P3, P4, P6, 

P7, p9 - 

توجه به 

پیشنهادهای 

دانشجویان برای 

 بهبود شرایط

P7, P8, P13 - 

توجه به 

وحقوق حق

 دانشجویان

 

P4, P8, P9 N33 

توانایی مشارکت 

دادن دانشجو در 

 مباحث کالسی

P6, P7, P10 - 

یکی بودن حرف و 

عمل استاد در 

داده  یهاوعده

 شده

 
P1, P4, 

P7,P8, P9, 

P13, P14 
N34 

وضوح و روشنی 

 در بیان مطالب

P3, P4, P5, P7, 

P11 
- 

ه ارائه بازخورد ب

همه دانشجویان 

بدون تبعیض 

 )مخفی و آشکارا(

 

P3, P8, P12 - 
برخورداری از فن 

 بیان مناسب

P4, P5, P8, 

P10 
- 

تالش برای 

کاهش استرس و 

اضطراب 

 دانشجویان

 

P8, P12, - 

توانایی انتقال 

 یمطالب به صورت

 واضح

P6, P8, P10, 

P11 
- 

رعایت اعتدال در 

توجه به انتظارات 

 دانشجویان

 

P11, P15 - 

ارائه مطالب 

فهم صورت قابلبه

 و منسجم

P6 - 

ایجاد فضای 

استقالل و آزادی 

 فکری

 

- N35 

توانایی 

 یهایسخنران

 بسیار جذاب
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P4, P6, P10 - 

رعایت عدالت در 

نمره دهی به 

 دانشجویان

 

P1, P3, P6, 

P9, P14, P15 - 

جذب استادان 

براساس 

علمی  یهایژگیو

 و شخصیتی

P4, P5, P7, 

P11 
- 

اجازه به دانشجو 

برای مشاهده 

 نتایج خود

 
P1, P5, P12, 

P14, - 

استفاده از 

معیارهای مناسب 

 در جذب استادان

P5, P11 - 

عدم تمسخر 

دانشجو برای 

پاسخگویی به 

 سؤاالت

 

- N36 
از کادر  یریگبهره

 آموزشی موفق

P3, P5, P8, 

P14, P15 
N14 

توجه به شرایط 

متفاوت فردی و 

ی عاطف

 دانشجویان

 

P1, P6, P9, 

P15 - 

شناسایی نقاط 

ضعف و قوت 

توسط خود 

 استادان

P12, P13 - 
پرهیز از انتقادات 

 تند و ناصحیح

 
P1, P3, P4, 

P14, P15 - 

بررسی وضع 

موجود با وضع 

 مطلوب

P14 - 

وقت گذاشتن 

و  شبرای پرس

 پاسخ دانشجویان

 

- N37 
ارزیابی استادان 

 توسط دانشجویان

- N15 

کمک به 

دانشجویان در 

حل مشکالت 

 درسی

 

- N38 
خودارزیابی 

 استادان

P1, P4, P6, P8, 

P9, P10, P14 
N16 

ایجاد و حفظ 

تعامالت گرم و 

 سازنده با دانشجو

 

P2, P3, P4, 

P13 - 

یادگیری مداوم 

استادان در 

تدریس و 

 یهاتیفعال

 آموزشی

P2, P3, P6, P7, 

P10 
- 

تعامل مثبت با 

 دانشجویان

 

P2, P14 - 

مشارکت استادان 

 یهادر دوره

 آموزشی دانشگاه
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- N17 

تعامل رسمی و 

غیررسمی با 

 دانشجو

 

- N39 

مشارکت در 

 یهاانجمن

 تخصصی

P7, P11 N18 

برقراری رابطه 

دوستانه با 

 دانشجو

 

- N40 

شرکت در 

های نشست

و  یاحرفه

 تخصصی

P6, P7, P10 N19 

داشتن احترام نگه

تاد متقابل بین اس

 و دانشجو

 

- N41 

استفاده از منابع 

روز جهت به

 تقویت علمی خود

P5, P8 - 

احترام بخشیدن 

به دانشجو در 

مقابل سایر 

 دانشجویان

 

- N42 
تربیت استادان 

 متخصص و متعهد

P1, P3, P6, P7, 

P10, P14, P15 
- 

ایجاد اعتماد 

دوسویه بین 

 استاد و دانشجو

 

- N43 

آشنایی استادان با 

ل تعلیم و اصو

 تربیت

P6, P12 - 

تفاوت قائل شدن 

بین دانشجویان 

 فعال و غیرفعال

 

P3, P7 - 
 یهاییبهبود توانا

 علمی استادان

P2, P7, P13 - 

ارائه دروس با 

توجه به شناخت 

فراگیران و 

 جدیدالورودها

 

- N44 

 یاتوسعه حرفه

اعضای 

 یعلمئتیه

P1, P2, P3, P5, 

P7, P8, P9, 

P10, P11, P12, 

P14, P15 

N20 

آشنایی و 

از  یریگبهره

نوین  یهاروش

 آموزشی

 

P3, P5, P12 - 

تقویت روحیه 

پژوهشگری 

 استادان

P9, P11 - 

از  یریگبهره

وسایل 

 یآموزشکمک

 

P4, P5, P6, 

P8, P14 - 

 ییهااجرای برنامه

برای 

 یمندسازعالقه

استادان به 

 یهاتیفعال

 آموزشی
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P2, P7, P11, 

P12, P14 
- 

کردن  ترقیعم

یادگیری 

 دانشجویان

 

P2, P4 - 
انگیزه داشتن 

 استاد در تدریس

- N21 

توانایی ایجاد 

یادگیری مستمر 

 در دانشجویان

 

P5, P9 - 

احساس امیدواری 

استاد از آینده 

 شغلی

P1, P11 - 

مواجه کردن 

دانشجو با مسائل 

آتی رشته 

 تحصیلی

 

P5, P8, P9, 

P12 - 
سالم  یریپذرقابت

 تادان با یکدیگراس

P5, P6, P8, - 

جلب توجه 

دانشجو به 

و  هاتیفعال

 امتحانات کالسی

 

P10, P14 - 

تمرکز استادان و 

دانشگاه بر 

 یادگیری فعاالنه

P5, P6, P7, 

P12 
- 

ارائه مطالب 

درسی با توجه به 

 ظرفیت دانشجو

 
P1, P5, P6, 

P9 - 

ارتباط دائم از راه 

دور دانشجو و 

 استادان

P6, P7 - 

 یبخشتوسعه

فعلی  یهامهارت

 دانشجو

 

P3, P5, P9, 

P10, P12 - 

انتقال درست 

انتظارات دوره 

آموزشی در 

 هاشبکه

- N22 

هماهنگی بین 

فردی  یهایژگیو

و محتوای 

 آموزشی

 

P9, P10, P14 - 

پیروی از یک 

چارچوب منظم در 

ارائه دروس 

 مجازی

P7, P10, P12 - 
جذاب کردن 

 مطالب آموزشی

 
- N45 

رعایت قوانین 

 آموزشی دانشگاه

P6, P9 - 

ارائه مطالب به 

دور از تکرارهای 

 بارکسالت

 

P1, P8, P12, 

P14, P15 - 

هماهنگ بودن 

استادان با 

آموزش  یهابرنامه

 دانشگاه

- N23 
آموزش و تدریس 

 با شور و هیجان

 P1, P4, P8, 

P9, P15 - 
اهمیت دادن به 

 مسائل آموزشی



 …یاثربخش لیمدل تسه یو اعتبارسنج یطراح

 335 

 مفاهیم کد منبع کد مصاحبه  مفاهیم کد منبع 

- N24 
چالش در ایجاد 

 دانشجویان

 

P1, P13, - 

تالش برای حل 

مشکالت آموزشی 

 دانشگاه

P1, P2, P3, P4, 

P5, P6, P7, P8, 

P10, P12, P14, 

P15 

N25 

ایجاد رغبت و 

انگیزه در 

 دانشجویان

 

P5 - 
توجه به محیط 

 آموزشی دانشگاه

P5, P13, P14 N26 

در دسترس بودن 

و پرهیز از 

 مکرر یهابتیغ

 

P2, P4, P7, 

P10, P14 - 

 یریکارگبه

راهکارهای 

اثربخش برای 

بهبود شرایط 

 آموزشی

P2, P3, P9, 

P10 
- 

راغب بودن به 

ارتقا دستاوردهای 

 دانشجویان

 
P1, P2, P4, 

P10, P15 N46 

از  یریالگو گ

برتر  یهادانشگاه

 سایر کشورها

P4, P6, P12 - 

توجه بیشتر به 

دانشجویان فعال 

جهت جلوگیری 

 انگیزه از سرکوب

 

P3, P10, P15 - 

جهانی فکر کردن 

و بومی عمل 

 کردن

P4, P6 - 
القا کردن حالت 

 فعال به دانشجو

 
P4, P5 - 

 ییگراجدایی علم

 ییگرااز مدرک

P6, P7, P9, 

P10, P14 - 

ارزشمند دانستن 

رشته تحصیلی 

 دانشجویان

 

P4, P11 N47 

بازبینی تدریس 

اثربخش در 

مجموعه 

 دانشگاهی

P2, P6, P9, 

P12, P14 
- 

اهمیت دادن به 

 دانشجو

 
- N48 

خلق محیط 

 یادگیری اثربخش

P8, P12, P13, 

P15 
- 

 قیتشو

دانشجویان به 

 یادگیری

 

- N49 

توسعه نگرش 

علمی در کل 

 دانشگاه

P13 - 
پرورش روحیه 

 دانشجویان
 - N50 

بسترسازی 

استفاده از 

 یهادهیا

دانشجویان و 

 استادان



جو رشادت دهی، دکتر حم انیقورچ یلآراسته ، دکتر نادرع درضای، دکتر حم یاریاعظم اله  

 1401 بهار و تابستان، 25، شماره 13دوفصلنامه مطالعات برنامه درسی آموزش عالی، سال                      336
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P4, P13 N27 
ایجاد جو کالسی 

 پرشور و نشاط
 

 
ا مفاهیم احصا بمفهوم  24مفهوم احصا شده از مطالعات،  50، از میان هایافتهمطابق با 

د. حال پس مفهوم نیز به مجموع مفاهیم افزون گردی 26شده از متن مصاحبه همخوانی داشته و 
مشاهده  5در جدول  فرعی شناسایی شدند که نتایج آن یهامفاهیم، مقوله یدهاز سازمان

 .شودیم
 علمییئتس اعضای ههای فرعی تسهیل اثربخشی تدریمقوله -5جدول 

 های فرعیمقوله  احصا شده یهامفاهیم و شاخص

روز بودن دانش و اطالعات تخصصی استاد، مسلط بودن بر محتوای به

دروس، شناخت دقیق مباحث و موضوعات، برخورداری از دانش کافی 

مل، عو  هایهوزشی و تدریس، توانایی برقراری پیوند بین نظردر حوزه آم

 .توانایی پاسخگویی به نیازهای علمی دانشجویان

 توانمندی علمی

ه بمطالعه تحقیقات جدید، داشتن سابقه پژوهشی، ترغیب دانشجویان 

پژوهشی،  یهاروش انجام امور پژوهشی، تدریس پژوهش محور، آشنا به

 .مختلف یهاالت و انجام پژوهشتوانمند در تدوین مقا

 توانمندی پژوهشی

ها، دروس و کالس استاد نسبت به پذیرییتبرخورد، مسئولخوش

ر و فتاداشتن وجدان کاری نسبت به وظایف، الگو بودن استاد به لحاظ ر

ربیات از تج استاد، استقبال استاد یریپذگفتار برای دانشجویان، انعطاف

 .جدید

 استادشخصیتی  هاییژگیو

وحقوق رعایت معیارهای اخالقی در کالس و امتحانات، توجه به حق

داده شده،  یهادانشجویان، یکی بودن حرف و عمل استاد در وعده

تالش برای کاهش استرس و اضطراب دانشجویان، رعایت اعتدال در 

 ری،توجه به انتظارات دانشجویان، ایجاد فضای استقالل و آزادی فک

 متفاوت فردی و عاطفی دانشجویانتوجه به شرایط 

 اخالقی استاد هاییژگیو

 ایجاد و حفظ تعامالت گرم و سازنده با دانشجو، تعامل مثبت با

م داشتن احترام متقابل بین استاد و دانشجو، احترادانشجویان، نگه

ه سویبخشیدن به دانشجو در مقابل سایر دانشجویان، ایجاد اعتماد دو

 الیرفعتفاوت قائل شدن بین دانشجویان فعال و غبین استاد و دانشجو، 

 ارتباطی بین فردی یهامهارت

 آموزشی و تدریس یهامهارتارائه دروس با توجه به شناخت فراگیران و جدیدالورودها، آشنایی و 
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 های فرعیمقوله  احصا شده یهامفاهیم و شاخص

از وسایل  یریگنوین آموزشی، بهره یهااز روش یریگبهره

کردن یادگیری دانشجویان، توانایی ایجاد  تریق، عمیآموزشکمک

مر در دانشجویان، مواجه کردن دانشجو با مسائل آتی یادگیری مست

 .رشته تحصیلی

ز ایجاد رغبت و انگیزه در دانشجویان، در دسترس بودن و پرهیز ا

، توجه مکرر، راغب بودن به ارتقا دستاوردهای دانشجویان هاییبتغ

ن ردکزه، القا بیشتر به دانشجویان فعال جهت جلوگیری از سرکوب انگی

 .حالت فعال به دانشجو، ارزشمند دانستن رشته تحصیلی دانشجویان

توسعه انگیزش و پرورش در 

 دانشجویان

ارائه  یبندتوجه به آراستگی ظاهری و مرتب بودن دانشجویان، زمان

 مطالب در کالس

 س،توانایی اداره کالس به شکلی مطلوب، اهمیت دادن به نظم در کال

 نشجو، موقع استاد و داحضور به حساس بودن به

 توانایی مدیریت کالس

 ییهاونارزشیابی اولیه از دانشجویان در شروع ترم تحصیلی، طراحی آزم

 متناسب با سطح درک دانشجویان، ارزیابی عادالنه دانشجویان با

 .انشجو،دکالسی و عملی  هاییتسازوکارهای استاندارد، توجه به فعال

 نشجویانتوانایی ارزیابی دا

منظم و  یدهاستفاده از طرح درس برای موضوع تدریس، سازمان

 منظم جهت ارائه دروس، یزیرمنطقی محتوای درس، داشتن برنامه

 بیان دقیق اهداف آموزشی درس مربوطه 

توانایی تدوین طرح درس و 

 محتوا

 یبندنها، مشارکت در زمااستفاده از نظرات دانشجویان در تدوین برنامه

 ها و امتحانات، فراهم نمودن بحث گروهی برای پیشبرد اهداف،سکال

دن ایجاد فضایی برای ابراز عقاید دانشجویان، توانایی مشارکت دا

 دانشجو در مباحث کالسی

 توسعه مشارکت دانشجویان

ایی وانوضوح و روشنی در بیان مطالب، برخورداری از فن بیان مناسب، ت

فهم و صورت قابلارائه مطالب به واضح، یانتقال مطالب به صورت

 بسیار جذاب هاییمنسجم، توانایی سخنران

 توانایی انتقال مؤثر مطالب

 علمی و شخصیتی، استفاده از هاییژگیجذب استادان براساس و

 وفقماز کادر آموزشی  یریگمعیارهای مناسب در جذب استادان، بهره

 جذب استادان شایسته

ا بتوسط خود استادان، بررسی وضع موجود شناسایی نقاط ضعف و قوت 

 دانارزیابی استادان توسط دانشجویان، خودارزیابی استا وضع مطلوب

 ارزیابی استادان

آموزشی، مشارکت  هاییتیادگیری مداوم استادان در تدریس و فعال

 یهاآموزشی دانشگاه، مشارکت در انجمن یهااستادان در دوره

 استادان یاتوسعه حرفه
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 های فرعیمقوله  احصا شده یهامفاهیم و شاخص

و تخصصی، استفاده از منابع  یافههای حرتخصصی، شرکت در نشست

 روز جهت تقویت علمی خود، تربیت استادان متخصص و متعهد، به

برای  ییهاتقویت روحیه پژوهشگری استادان، اجرای برنامه

د در زه داشتن استاآموزشی، انگی هاییتاستادان به فعال یمندسازعالقه

سالم  یریپذاد از آینده شغلی، رقابتتدریس، احساس امیدواری است

 هالناستادان با یکدیگر، تمرکز استادان و دانشگاه بر یادگیری فعا

 انگیزه بخشی به استادان

 ت دورهاراارتباط دائم از راه دور دانشجو و استادان، انتقال درست انتظ

ها، پیروی از یک چارچوب منظم در ارائه دروس آموزشی در شبکه

 ت قوانین آموزشی دانشگاهمجازی، رعای

سازوکار مناسب در آموزش 

 مجازی

 ادن بهدآموزش دانشگاه، اهمیت  یهاهماهنگ بودن استادان با برنامه

  .تالش برای حل مشکالت آموزشی دانشگاه مسائل آموزشی،

 توجه به قواعد آموزشی

ومی دن و ببرتر سایر کشورها، جهانی فکر کر یهااز دانشگاه یریالگو گ

 ییگرااز مدرک ییگراجدایی علم مل کردن،ع

 تمرکز بر عوامل بیروتی

 بازبینی تدریس اثربخش در مجموعه دانشگاهی، خلق محیط یادگیری

ز اثربخش، توسعه نگرش علمی در کل دانشگاه، بسترسازی استفاده ا

 دانشجویان و استادان هاییدها

 تمرکز بر عوامل درونی

 
های ها باهم و بر اساس مشابهتی و ترکیب این مقولههای فرعپس از تعیین مقوله

 نشان داده شده است. 6د که در جدول های اصلی حاصل گردیولهها در نهایت مقمفهومی آن
 علمییئتس اعضای ههای اصلی تسهیل اثربخشی تدریمقوله -6جدول 

 های اصلیمقوله  فرعی یهامقوله

-علمیندیتوانم توانمندی علمی، توانمندی پژوهشی

 پژوهشی استاد
 یاحرفههاییژگیو اخالقی استاد هاییژگیشخصیتی استاد، و هاییژگیو

 استاد

وسعه تآموزشی و تدریس،  یهاارتباطی بین فردی، مهارت یهامهارت

بی رزیااانگیزش و پرورش در دانشجویان، توانایی مدیریت کالس، توانایی 

 .دانشجویان

-فردییهامهارت

 آموزشی

گیزه استادان، ان یاذب استادان شایسته، ارزیابی استادان، توسعه حرفهج

 بخشی به استادان

راهبردهای مربوط به 

 استادان
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 های اصلیمقوله  فرعی یهامقوله

راهبردهای مربوط به  سازوکار مناسب در آموزش مجازی، توجه به قواعد آموزشی

 آموزش

راهبردهای مربوط به  تمرکز بر عوامل بیروتی، تمرکز بر عوامل درونی

 هدانشگا

 
 سب باچنانچه از نتایج جداول باال مشخص است، چارچوب مفهومی این پژوهش را متنا

تسهیل  یسازوکارها»و « تسهیل اثربخشی تدریس یهامؤلفه»طرح سؤاالت اصلی، در دو بخش 
یی قرار گرفت که مفهوم مورد شناسا 143کرد. درمجموع  یبنددسته توانیم« اثربخشی تدریس

شدند. چارچوب  یبندمقوله اصلی طبقه 6خرده مقوله و  20محوری، به در مرحله کدگذاری 
 .باشدیم 1صورت شکل کلی و مفهومی پژوهش به

 

 
 علمییئتمدل تسهیل اثربخشی تدریس اعضای ه -3شکل 
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جام . قبل از انشودیاین بخش پرداخته م هاییافته. حال در ادامه به بررسی و اعتبار 
ها اخصمقادیر بارهای عاملی ششده که ها پرداختهارهای عاملی شاخصتحلیل عاملی به بررسی ب

رو حذف  و ازاین دقرار دارن 4/0که اکثریت مقادیر در باالتر از  دهدیو سؤاالت پژوهش نشان م
 گیرییمها الزم نیست. تنها در موارد محدودی، بار عاملی سؤاالت در کمتر از مقدار تصمآن

قرار نگیرند.  تا سایر معیارها تحت تأثیر آن شدههای بعدی حذفدر تحلیل روین( بوده و ازا4/0)
 شده است.در جدول زیر ارائه یریگنتایج آزمون کفایت نمونه

 نتایج آزمون نمونه گیری -7جدول

 مؤلفه
KMO  و

 آزمون بارتلت

آمده به دستبه یهانام عامل

ترتیب اهمیت در واریانس 

 تبیین شده

درصد 

واریانس 

تبیین شده 
(TVE) 

ژوهشی پ-توانمندی علمی

 استاد
KMO=0.92 

Sig=0.000 
 (35/45توانمندی علمی )

76/0 
 (63/31توانمندی پژوهشی )

 KMO=0.88 استاد یاحرفه هاییژگیو

Sig=0.000 

شخصیتی استاد  هاییژگیو

(24/30) 42/0 

 (25/21اخالقی استاد ) هاییژگیو

فردی آموزشی  یهامهارت

 استاد
KMO=0.85 

Sig=0.000 

ارتباطی بین فردی  یهامهارت

(42/10) 

56/0 

آموزشی و تدریس  یهامهارت

(01/9) 

 (54/7توسعه انگیزش دانشجویان )

 (25/7توانایی مدیریت کالس )

 (19/7توانایی ارزیابی دانشجویان )

توانایی تدوین طرح درس و محتوا 

(23/6) 

رکت دانشجویان توسعه مشا

(37/4) 

 (73/3توانایی انتقال مؤثر مطالب )

راهبردهای مربوط به 

 اساتید
KMO=0.72 

Sig=0.000 

 (54/14جذب اساتید شایسته )

 (52/12ارزیابی اساتید ) 45/0

 (31/9اساتید ) یاتوسعه حرفه
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 مؤلفه
KMO  و

 آزمون بارتلت

آمده به دستبه یهانام عامل

ترتیب اهمیت در واریانس 

 تبیین شده

درصد 

واریانس 

تبیین شده 
(TVE) 

 (90/8انگیزه بخشی به اساتید )

راهبردهای مربوط به 

 آموزش
KMO=0.67 

Sig=0.000 

سازوکار مناسب در آموزش مجازی 

(14/29) 52/0 

 (35/23توجه به قواعد آموزشی )

راهبردهای مربوط به 

 دانشگاه
KMO=0.70 

Sig=0.000 
 (89/30تمرکز بر عوامل بیروتی )

59/0 
 (67/27تمرکز بر عوامل درونی )

 
حلیل انجام تبیان داشت  انتویم(، 6/0)بیشتر از  KMOبا توجه به مقدار شاخص 

پنهان  یهاها را به یک سری عاملداده توانیبوده و م یرپذموردنظر امکان یهاعاملی برای داده
رصد قرار دارد، د 5نتایج آزمون بارتلت  نیز با توجه به اینکه در کمتر از  )مکنون( تقلیل داد.

صفر  رد و فرضرها ارتباط وجود داکه ماتریس همبستگی، واحد نبوده و بین متغی دهدینشان م
 یاحرفه هاییژگیتنها در خصوص مقوالت و TVEعالوه بر این، معیار . گرددیآماری رد م

ی و حذف سؤاالت قرار دارد. بعد از بازنگر 5/0استاد و راهبردهای مربوط به اساتید در کمتر از 
افته و یافزایش  52/0و  51/0به ترتیب برابر با  TVEمربوط به این مقوالت، میزان شاخص 

چرخش  ویل مؤلفه اصلی پس از این مرحله، اقدام به تحل. شودیم ییدها تأروایی همگرای مؤلفه
 یهااملعا در بارهای عاملی هریک از متغیرهواریماکس گردید. نتایج این بخش نیز نشان داد که 

 را کرونباخ لفایآ و سؤال هر .. جدول زیر تعدادباشدیم ییدشناسایی شده پس از چرخش مورد تأ

 .دهدیم نشان مدل متغیرهای به مربوط پرسشنامه برای
 محاسبه آلفای کرونباخ برای آزمون پایائی سؤاالت تحقیق -8جدول 

 آلفای کرونباخ تعداد سؤاالت  متغیرها

 96/0 9 توانمندی علمی ژوهشیپ-توانمندی علمی

 54/0 6 توانمندی پژوهشی

 استاد یاحرفه هاییژگیو
 85/0 8 شخصیتی استاد هاییژگیو

 91/0 11 اخالقی استاد هاییژگیو

-فردی یهامهارت

 آموزشی

 86/0 8 ارتباطی بین فردی یهامهارت

 89/0 11 آموزشی و تدریس یهامهارت

توسعه انگیزش و پرورش در 

 دانشجویان
13 91/0 
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 آلفای کرونباخ تعداد سؤاالت  متغیرها

 71/0 4 توانایی مدیریت کالس

 89/0 7 انشجویانتوانایی ارزیابی د

 85/0 7 توانایی تدوین طرح درس و محتوا

 92/0 6 توسعه مشارکت دانشجویان

 76/0 5 توانایی انتقال مؤثر مطالب

راهبردهای مربوط به 

 اساتید

 72/0 2 جذب اساتید شایسته

 74/0 4 ارزیابی اساتید

 72/0 6 اساتید یاتوسعه حرفه

 79/0 6 انگیزه بخشی به اساتید

راهبردهای مربوط به 

 آموزش

 70/0 4 سازوکار مناسب در آموزش مجازی

 71/0 5 توجه به قواعد آموزشی

راهبردهای مربوط به 

 دانشگاه

 69/0 3 تمرکز بر عوامل بیروتی

 71/0 4 تمرکز بر عوامل درونی

 
 7/0از مامی متغیرها باالتر شود مقدار آلفای کرونباخ برای تطور که مشاهده میهمان

لفای آشده است که حاکی از پایایی مناسب متغیرها دارد. در این میان، تنها مقدار محاسبه
ررسی سؤاالت این قرار دارد که نیاز به ب 7/0کرونباخ متغیر تمرکز بر عوامل بیروتی در کمتر از 

اد که دشان ون نمناسب شود. نتایج این آزم دارد تا با حذف سؤال یا سؤاالت، پایایی آن مؤلفه
یابد. به این معنی که تغییر می 71/0مقدار آلفای کرونباخ در صورت حذف سؤال اول به مقدار 

 کند.آلفا بیشتر شده و درنتیجه پایایی وضعیت بهتری پیدا می
 ییدأشاخص که در بخش کیفی به ت 143درکل نتایج این بخش نشان داد که از مجموع 

ز سؤال به دلیل برخورداری ا 15ها تشخیص داده شد و ا مؤلفهشاخص مرتبط ب 128 یتاًرسید، نها
 اهمیت کمتر در مراحل مختلف حذف گردید. 

 

 یریگجهیو نت تفسیر
 یهاها و شاخصپرسش اول در پی شناسایی ابعاد، مؤلفه بر اساس سیاق راهبرد پژوهش،

 یهااد، مهارتاست یاحرفه هاییژگیشامل و هایافتهاصلی تسهیل اثربخشی تدریس )طبق 
تسهیل اثربخشی  ی( و سازوکارهاباشدیژوهشی استاد مپ-موزشی و توانمندی علمیآ-فردی

 هافتهیان )طبق در دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهرا علمییئتتدریس اعضای ه
 م شدند.( طراحی و تنظیباشدیشامل راهبردهای مربوط به اساتید، آموزش و دانشگاه م
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عضای انشان داد توان و تسلط علمی  هایافتهوهشی استاد، پژ-صوص توانمندی علمیدرخ
د باید مور دانشگاه جدای از شناخت دقیق استاد نسبت به مباحث و موضوعات که علمییئته

ی علمی پاسخگویی به نیازها ای در خصوصهای ویژهتوجه قرار گیرد، باید شامل توانمندی
ردن ، باز کو عمل، تدریس مطالب مفید و کاربردی هاید بین تئوردانشجویان، برقراری پیون

ی تدریس روز و معتبر برافراوان و استفاده از منابع علمی به یهامباحث تخصصی و ارائه مثال
 برخوردار باشد. 

ی که از استادبیان داشت  توانیاستاد م یاحرفه هاییژگیهمچنین درخصوص و
ذاشته و گ یرباشد قادر است بر کاهش مشکالت دانشجویان تأثمطلوبی برخوردار  هاییژگیو

ادگیری یس و یدر مواجه اولیه سهل و آسان نماید که مطمئناً تدر یژهوبرقراری ارتباط را به
 . .باشدیم( 2018راستا با نتایج پژوهش کیم و همکاران )این نتیجه هماثربخش را به دنبال دارد. 

بود که خصوصیات یک استاد و نحوه برقراری ارتباط وی با  همچنین حاکی از آن هایافته
های درسی و کمبود امکانات آموزشی را های کتابتا حد زیادی کاستی تواندیدانشجویان م

، ارتباط در فرایند آموزشی یک امر مهم قلمداد شده و تدریس اثربخش روینجبران کند. ازا
( بیان 2011دانشجو است و چنانچه کانتیلون )-ارتباطی مناسب استاد یهاوابسته به مهارت
استاد بتواند  کهییادگیری را نافذتر کند.. عالوه بر این، طبق نتیجه مادام تواندیداشت این امر م

گروهی و  هاییتانگیزه الزم را با راهکارهای مختلف همچون ارائه تکالیف چالشی و طراحی فعال
 توانییابد. نتایج این بخش را مکه یادگیری بهبود می انتظار داشت تواندیمهیج ایجاد کند، م

آموزشی و ارائه دروس،  یها( دانست.. پس از اجرای برنامه2019) 1راستا با نتایج پژوهش آنورهم
بکار بست، ارزیابی دانشجویان به منظور پی بردن به میزان موفقیت  توانیترین فعالیتی که ممهم
 . .انجام شود و در صورت لزوم اقدامات اصالحی و جبرانی انجام شودهاست. باید یک ارزشیابی آن

که  علمییئتاعضای ه .درخصوص راهبردهای مربوط به استادان باید خاطرنشان کرد
در راستای بهبود آموزش  توانندی، مشوندیو راهبردهای دانشگاه انتخاب م هایاستس متناسب با

 2راستا با نتایج پژوهش راکوف و همکاران. این نتیجه همگام بردارند هایو شکوفاسازی توانمند
برای  توانیها و معیارهای مختلفی را مروشگفت که  توانیاست.. جدای از آن م (2011)

ارزشیابی عملکرد استادان در نظر گرفت. طبق نتایج، در کنار ارزیابی استادان از طریق 
 .ودارزیابی استادان نیز بهره جست.مکملی همچون خ یهااز روش توانیدانشجویان، م

تا فراگیران در هر  دهدیاین امکان را م . درهرصورت، آموزش مجازیاز سوی دیگر،
که در  دهدیبپردازند و همچنین اجازه م مکانی که به اینترنت دسترسی دارند به امر یادگیری

( نیز بیان 2020کاران )شوکال و همدر این راستا ترند مطالعه کنند. که خودشان راحت یهرزمان

                                                 
1 Anwer 
2 Rockoff et al. 
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سنتی  یهاروش تجربه یادگیری را نسبت به تواندیداشتند که استفاده از آموزش آنالین م
 تر کند.اثربخش فراگیرانافزایش دهد و فضای بالقوه یادگیری را برای 

هنگ و و فرجتوجه کافی به عناصر و عوامل داخلی دانشگاه که از آن جمله از سوی دیگر، 
فت چگی و پیشرتدریس اثربخش را تسهیل کرده و یکپار تواندیبر دانشگاه است م علمی حاکم

شان داد که ن ( نیز2020تحصیلی باال را به همراه داشته باشد نتایج پژوهش شوکال و همکاران )
 بتی گذارد. مث یربر اثربخشی آموزش تأث تواندیدانشگاه و محیط آموزشی م هاییژگیو

ب مدل تناسبخش کیفی و میزان  هاییافته یدبررسی و تائ پرسش دوم پژوهش در پی
تحقیقات  ودر دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم  علمییئتتسهیل اثربخشی تدریس اعضای ه

د شرائه مدلی که در بخش کیفی طراحی و انشان داد  تهران بوده است. نتایج این بخش درصد
ام مشخص شد که باید اقدمختلف  یهاپس از نظرسنجی در بخش کمی و ارزیابی توسط شاخص

تسهیل ، مدل روینشاخص یا مفهوم در مراحل مختلف اعتباریابی گردد.. ازا 15به حذف 
اعتبار  تهران از دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات علمییئتاثربخشی تدریس اعضای ه

ها و بخش مؤلفه مفهوم در دو 128و تناسب خوبی برخوردار بوده و توانست با مجموع 
 مقوله اصلی( و 3خرده مقوله و  12اصلی تسهیل اثربخشی تدریس )شامل  یهاشاخص

ابل قبولی را مقوله اصلی( اعتبار ق 3خرده مقوله و  8راهبردهای تسهیل اثربخشی تدریس )شامل 
 به دست آورد.

ود در موج این پژوهش امیدوار است که با ارائه دانش جدید و تقویت ادبیات موجود، خأل
ها و راهبردهای اثرگذار تسهیل ؤلفهشناسایی و تشخیص مهای پیشین را پرکرده و با پژوهش

ات حقیقدر تتدریس اثربخش، بتواند سهم بسزایی در مدیریت آموزش عالی ایفا کند. درواقع 
ژوهش های زیرمجموعه عواملی که در این پمؤلفه طور پراکنده و سطحی به بخشی ازگذشته به

س این پژوهش بر اسا هاییافتهادعا کرد که  توانیناسایی شدند، اشاره شده است، اما مش
 یشناسز روشافاده های برآمده از بافت دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات تهران و با استدیدگاه

و کند یماشاره  نسبتاً جدیدی با نگاهی متفاوت یهاآمیخته قابل تأمل و جدید است و به مؤلفه
ر به ثربخش منحصتسهیل تدریس ا داشتیفرض را که تا قبل از این حاکم بود و بیان ماین پیش

 .سازدینقش و عملکرد اساتید است را با چالش مواجه م
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