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 چکیده
اسللتا این پهوهد در  ها  در دانشللگاهطراحی و اعتبار سللنجی ا،گویی برای تدریک فیفی هدف اصلللی این ملا،ه،  

نفر از   12اول و در مرحله فیفی، تعداد    اسلت  به همین منوور و در اام  شلدهانجامچارچوب رویکرد فیفی و فمی 

مند  سلاختارنیمه    صلور بهایری نوری انتخاب و  هدفمند و با راهبرد نمونه  صلور بهخبراان آموزش دانشلگاهی  

ها در بخد فیفی از تکنیک تحلیل موضلوعی تتم  اسلتفاده شلدا برای  ا برای تحلیل دادهقرار ارفتندمورد مصلاحبه  

ها و برای بررسی  سویه نگری منابع داده    و روش چندمصاحبهد، از بررسی توسط اعضاء تاطمینان از روایی پهوه

اسلتفاده اردیدا    فداذارپایایی توافق بین دو    های پایایی بازآزمون و روش، از روششلدهانجامهای  پایاییِ فداذاری

ی  ا پرسللشللنامه مرحله فیفی،  از    آمدهدسللتبهدر اام دوم و در مرحله فمی و برای اعتبارسللنجی ا،گوی نوری  

نفر از اعضلای هیا  علمی دانشلگاه شلاهد فه با اسلتفاده از  دول موراان انتخاب شلدند    154طراحی و در بین  

   ها اعضلای هیا  علمی دانشلگاه های ضلروری در تدریک فیفی مؤ،فهاین مطا،عه،   درنتیجه  توزیع و اردآوری شلدا

ی طرح درس، مدیریت  سلازادهیپدریک، رهبری و مدیریت فالس،  های تشلرو  تدریک، روش  ةتعیین نلطشلامل   

محور فردن تلدریک،  هلا، تحریلک و تسلللایلل یلادایری، پهوهدزملان، ابتکلار و نوآوری در فالس، ملدیریلت تفلاو 

امکانا ،  لب مشللارفت و همکاری در فالس درس و همکاری اعضللای   ی از تجایزا  وریابارهارتباط و تعامل،  

  شلدهاسلتخرا  ی  هاسلازهاز بخد فیفی، بررسلی و    آمدهدسلتبهفمی ا،گوی    ةباشلندا در مرحلیم  مباهعلمی هیئت

 قرار ارفتا  دیتائی از روش معادال  ساختاری، تحلیل و مورد  ریابارهبا  

 اتدریک، فیفیتیئت علمی،  هدانشگاه، اعضای     کلیدواژگان
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 مقدمه و بیان مسئله 

ترین مرافز اندیشه ورزی و تو،ید علم، وظایف و  مام  عنوانبهها و مؤسسا  آموزش عا،ی، همواره  دانشگاه

  تر و متغیرتر از اذشته شده، سنگین تردهیچیها پ روز این نلدهای مختلفی بر عاده داشته و روزبهنلد

 طور بهیط فارفردی و ساختاری مؤسسا  آموزش  اذشته شرا  هایطی سال  فهنحویبه   1386معروفی،  ت

  - های یاددهیهای فراایر داده  محیطهای نخبه پرور،  ای خود را به نوامتغییر فرده  نوام  یاشه یر

های اطالعا  و ارتباطا  به عرصه آمده و آموزش یادایری عمیلاً در حال داراونی بوده است  فناوری

و  سازمانی  ساختار  سطح  در  هم  فرا  عا،ی  سطح  در  چا،د  یندهایهم  عوامل  با   یزیبرانگعملیاتی، 

فراستخواه،    اریبانبهدست در  نلل  تماسی  دانشگاه1385شده  امر  این  و  قبیل      از  موضوعاتی  با  را  ها 

بودن،   تمعروفی،    ایحرفهفارآمد  بودن  مناسب  است1386شدن، فنترل فیفیت،  نموده  موا ه   ،ذا    

 اهمیت از دانشگاه، یفارفردهااز  یک هر  به مناسب تو ه  و هاآن  عملکرد ب مطلو فیف و فم از  اطمینان

  معروفی فه یطورهمان مثال   طوربها  دارد مامی نلد نیز دانشگاه اثربخشی در و است برخوردار خاصی

 تواندمی عا،ی مام آموزش فارفردهای از یکی عنوان به  آموزش، بر تأفید عدم فند،می خاطرنشان   1386ت

  نباشد،   مطلوب  ها دانشگاه  اساتید  تدریک  فیفیت  ارا  بینجامد، ناتوان و  نافارآمد انسانی نیروی ربیتت به

 نیروی  تربیت  باعث  آموزش  پایین   فیفیت  بود  زیرا  نخواهد  بخداطمینان  فشور  پهوهشی  و   علمی  آینده

 فشور  ا تماعی  و  یفرهنگ  اقتصادی،  سیاسی،  رشد  هایبرنامه  هایهدف   درنتیجه  اشودمی  نامطلوب  انسانی

 زیر  را  عا،ی  آموزش  مرافز  اعتبار  عامل  این  و   فندنمی   پیدا  تحلق  است،  وابسته  ماهر  انسانی   نیروی  به  فه

ها را برای رویارویی  قدر  رقابت ملت  بافیفیت  ریک تد  تاس  دمعتل  1تدسا   2015  ،یم،ت  برد  خواهد  سؤال

ه اهداف ملی در شرایط فنونی نیازمند استادان ب  یابی دستا برای  دهد میهای عصر حاضر افزاید  با چا،د

    1399تشایدی و همکاران به نلل از سلطانی بابوفانی و فشتی آرای،    هستیم  بافیفیتشایسته و تدریک  

 هاآن  وظایف فیفیت و فمیت فه هستند آموزش عوامل تریناز مام علمی  هیئت اعضای ،راستا این در

 ترین مام  دیگرعبار به   ا1389قنواتی،   و عمران  تصا،حی  است خورداربر  یاهه یو اهمیت از هادانشگاه در

 و علمی هیئت اعضای  ت،سا  مطرح  فراایران تحصیلی  موفلیت  و  یادایری یاددهی،  پیشرفت در  فه یعامل 

  شده تدوین  مرتب  طوربه  هابرنامه  و  وسایل  آموزشی،  نوام  ا زاء  سایر  اار  ،هاستآن  هایفعا،یت  نحوه

  با  بسمتنا  روشی   و   باشد   نداشته  اطال   صحیحی  طوربه  ها آن  فیف   و  فم   زا  ها برنامه  مجری  و،ی   باشند، 
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زاده و همکاران،  صا،حیت  ارددنمی  برخوردار   چندانی  فیفیت  از  برنامه  نکند،  انتخاب  خود  تدریک  موضو 

ها  دانشگاه لل ث مرفز  و اساسی رفن عنوان به هادانشگاه علمیهیئت  اعضایی فه  و ود  باا،بته و      1398

های فیفیتِ فعا،یت ،  1394تحیدری نلل در نهاد قربان،    شوند علمی محسوب می مرافز و فلید پویایی

برای  آن  از موضوعا  بسیار مام و چا،د  عنوانبه  مدیران مرافز دانشگاهیها  پرمجاد،ه   زیبرانگیکی   و 

ها و ود  فه برای بررسی و هدایت آنفه با و ود سازوفارهای اونااونی    ماندهی   باق 1392تعبدا،ای،  

شده سطحی و پرافنده بوده و  امعیت دارد، توافق  معی برای این سازوفارها و ود ندارد و اقداما  انجام

علمی به تدریک دروس به همان شکلی فه های آموزشی، اعضای هیئت فعا،یت   در زمینهالزم را ندارند   

پردازند  این روش آموزش مشخص و یکسان، به تدریک، می  شکلیک  و تلریباً در  اند دیدهآموزشقبالً خود  

ماند  دانشجویان، اساتید خود را در  ها و در دروس مختلف یکسان باقی میو تدریک غا،باً در طول سال

تخدیوی و    هاستدانشگاه استادان  عملکرد ارزشیابی برای  مالك تناا بر اساس فرمی فه تلریباً   ترمانی پا

  ات دارهای نوامپهوهدر منووبه  ندربه هااین فرم یهافنند و داده  ارزیابی می1394 خان وزیری،

 ایحرفه  توسعه و دانشگاهی فیفیت آموزش ارتلاء ریزیبرنامه ههیوبه علمیهیئت اعضای عملکرد بازنمایی

  ا  1392تعبدا،ای،  ایرندمی  قرار مورداستفاده آنان

 تدریک به سام ترینبید شود،می انجام فراایران تربیت  و تعلیم برای  فه هاییفعا،یت مجموعه  میان در

 ا تماعی سازمان یک هم درس فالس فه اصل این به تو ه با  ا 1384 ،صفوی(  یابدمی اختصاص  مدرس

 های فعا،یت ة سای در  تا است مدرسان بودن  اثربخد  و فارا مستلزم عملکرد فالس  موفق مدیریت است،

 اندیشیدن و آموختن  ات مناسب محیطی حفظ همان فه های سازمانیهدف تحلق  ات در مدیریتی

  ا 1384فنند تزار ،  تالش است

 برای مناسب بازخورد سوک ی از فه است یمسائل ترینمام  از مله دانشگاه در تدریک ةدربار پهوهد

 مسئوالن اختیار در دیراهبر هایریزیبرنامه و اساسی هایایری تصمیم آموزشی، مسائل لیوتحله یتجز

 در خود  عملکرد فیفیت  از آااهی با مدرسان دیگر، سوی  از و دهدمی قرار  عا،ی آموزش اندرفاراندست  و

 تدریک فیفیت افزاید ،درنتیجه و آموزشی  هایروش  و هاشیوه  اصالح به  بود خواهند قادر  ریان تدریک

  ا 1375تذوا،فلار،  بپردازند خود

 است  افتهیاسترش  پید دو دهه از آموزشی تحلیلا   نتایج  عنوانبه  فه  است  ی اشه یاند تدریک فیفیت

 و  محتوا   از استفاده مستلزم آن  و،ی  است نشده توصیف  خاص روشی عنوان به  تدریک اارچه فیفیت 
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مناسبتکنیک  آموزشی   و تدریک فیفیتا  باشدمی دانشجویان یادایری ظرفیت  ارتلای  برای های 

 شرایطی  ایجاد تدریک فیفیت  بلکه    1991،  1نیومن(  نیست داند  تکرار   تلال وان معنای به یادایری

 و دارند  مشارفت  داند ایجاد در اساسی طور به  و فعال هستند اساتید هم و دانشجویان  هم فه است

 ،یروح پیشرفته  نیازهای تأمین باعث فرایندی بنابراین چنین ا  فرد خواهند  رشد انسانی افراد عنوان به

  ا2008، 2تهوی و میسکل خواهد شد دانشجویان در ااا و  روحانی ا تماعی، ،یهیجان

 دانشجویان برای اثربخد یادایری هایفرصت  ارتلای  با معموالً عا،ی آموزش در  مطلوب بافیفیت تدریک

 در تدریکا  دانشجوست یادایری ساختن ممکن ساده عبار  یک در تدریک از هدفا  شودتعریف می

 محتوایی داند ازنور  معموالً دانشگاهی مدرسان  ارچه  بنابراین   نیست اثربخد ه دانشگاه همیش محیط

 ا،گوهای و هانوریه  ةدربار محدودی داند هاآن  از بسیاری اما  قوی هستند خودشان رشته با مرتبط

  ا 2003، 3تهنسون دارند تدریک

 آااهی بر عالوها  شودمی محسوب  مشاغل دشوارترین  از  یکی تدریک ة حرف معاصر،  دوران در  شک  بدون

 است چگونگی این به عنایت باا  باشد برخوردار تدریک ة تجرب و  هنر از باید مدرسی هر تخصص، و از داند

 طی بر مبنی معتبری و علمی یهانامهیاواه باید فار آغاز در مدرسان دنیا، فشورهای از  در بسیاری  فه

 خدمت، ضمن آموزش یهادوره طریق از مداوم طور به  نیز ازآنپک و باشند دارا  تدریک  در زمینه موفلیت

  ا 1384 صفوی،ت  باشند داشته اثربخد تدریک درواقع و بخشیده بابود را عملی خود و علمی توانمندی

 فه ای برنامه افنونهم اما  است عا،ی آموزش مرافز  اصلی نیازهای از یکی تدریک بابود فهاین رغمبه

ارائه  بتوان   و علمی هیأ   اعضای ة فلی آموزشی  هایماار   ارتلای برای  را  اسبیمن هایفرصت  آن  با 

یادایری ،درناایت روحی،   زاد، زمان شیرزاد، معزی،ت  است  نشده ارائه فرد فراهم دانشجویان افزاید 

  ا1388

 فهازآنجاییا  فرد تردید تدریک صحت فرایند در باید نشود، حاصل موفلیت در تدریک، اار  شک بدون

 باید نیز  تدریک فرایند در فه توانیم بگوییممی ،اندفرده  تشبیه خریدوفروش در  مباد،ه به  ا ر تدریک عمل

ا  شودنمی محدود  اااو ظایفو حرفا  سلسله  یک انجام یا عمل به تناا تدریکا  اردد برقرار  تعادل این
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 هرحالبه ا  است بطنیز مرت حاصله نتیجه به زیادی ملدار  به بلکه عمل، نفک به تناانه واقعی تدریک هویت

 از مدرس به شناخت  اتیک از باشد، داشته موفق تدریک یک بتواند تا فندمی فمک مدرس به آنچه

 عملی نافته روندهای از مدرس آااهی به  دیگر طرف  از  و است  مربوط تدریک فرایند  در  خود هاینلد

 و باشد آشنا تدریک فرایند اختیشنروان  های نبه بر بتواند مدرس اار و دارد بستگی تدریک فرایند در

 خواهد موفق تدریک مطمئناً نماید، فسب را الزم آااهی نیز تدریک فرایند عملی روندهای نسبت به

 و  مطلوب  تدریک معیارهای مورد  در  تافنون و باشدمی پیچیده فرایند یک تدریک فهازآنجاییا  داشت

فافلکی،    عفریت  دارد را  خود به مخصوص هدیداا هرفک است و نگرفته همگانی صور  توافق بافیفیت

تا   سعی پهوهد این درا  1389 ها  اعضای هیا  علمی دانشگاه  بافیفیتمام تدریک    هایمؤ،فه شده 

 مورد وافاوی قرار ایردا 

 تدریک 

 درسی ةبرنام یکا  است آنشناخت   برای نورانصاحب  ایرچشم تالش از حافی تدریک، تعریف تعدد

 تا تربیتی نتایج بلکه نیست، در فالس باتر یادایری و تدریک فنندهتضمین نااییتبه ،شدهتدوین  خوب

 ا  1377، ،وئیز و تسیلور، ا،کساندر ارددمی تعیین تدریک چگونگی وسیلهبه  زیادی حد

 متأثر   فه1985، 1تفالرر  ضروری بوده امری درسی هایبرنامه  طراحی  ات  در تدریک، روش  به تو ه 

 وی آااهی و  تدریک تجربه   و2001، 2ادانل  وتبتلا باشدمی استاد انگیزشی و آموزشی  فلسفی، مبانی از

نوریه   ا 1987،  3تزاهوریک   بود خواهد تأثیراذار اش،انتخابی تدریکِ روش نو   در یادایری هایاز 

 خود، فراایر تاستاد  به ارفته یاد ، شخصآن در فه است فعا،یتی تدریک  فه داردمی اذعان  4افشو  

 یادایری 5اسمیت  دیگر، سویی ازا  یابدمی فه تحلق است تدریک با یادایری تمام و آموزدمی را یزهاییچ

 اعما،ی بر  خود  مفاوم تریندرفلی تدریک فه  است  باور این  بر  و فندنمی تللی تدریک  ضروری ةنتیج  را 
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2. Botelho & OdonneI 

3. Zahorik 
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 در یا دهد نشان دیگر شخص  به  را فارها برخی انجامة  دارد نحو قصد آن به کااتّ با فردی  فه دارد دال،ت

 ا  1390مار،  اكتپ  او بگذارد اختیار در را اطالعاتی امور، برخی مورد

 او آنچه در  یا و فراایر  رفتار تا دارد دال،ت دهدمی  انجام استاد  آنچه  بر  بیشتر  تدریک تعریف  بنابراین

 یاد نگرفت، فراایر چنانچه فه افت تواننمی تعبیر، این باا  پیونددمی وقو   به آموزش، ةنتیج  عنوانبه

ورفی،   ز شعبانی ا نلل تبه است نشده تصریح تدریک ویهای عنوانبه  یادایری چرافه  نکرده تدریک استاد

 شدهتشکیل  زیر عناوین با اصلی عنصر 4 از  درس  فالس در تدریک هایموقعیت  ا تمامی22-21   1387

  چاارم  و عنصر  3 تعامل   سوم ، عنصر2 نترلف   دوم ، عنصر1 علمی اطالعا  دامنه    اول است  عنصر

 فه  است   معتلد22 1378ورفی،   شعبانی از  نلل تبه5 ا ایج13-17    1387زاده، ترحال4 ارزشیابی

 .سازدمی  مشخص را فالس فنون و هاروش  و تدریک سبک فه فراایران است یادایری ةنحو از ما فام

 و انتلال داند    6محوری  دهنده یاد رویکرد  -   دارد و ود تدریک به نسبت  فلی رویکرد دو ،طورفلیبه

 عاده بر را معلوما  دهندهانتلال نلد معلم اول، رویکرد درا  7مفاومی تغییر    محوری فراایر  رویکرد

رویکرد اما  نگردمی سطحی  صور به  فراایران هایماار  سایر و یادایری به و داشته  نلد دوم در 

 و تایبز فندتو ه می  فراایران هایماار   و یادایری عمق به  و داشته عاده به  را یادایری تسایلگر

 آموزش  در فلی  ة علید این  ا  2006،  9ذا،کیفلی و عبدا،رحمان و سلیمان وان  از نلل ، به2004،  8فافی 

فه طرفدارپر تدریک رویکرد یک  محوری، فراایر رویکرد فه دارد  و ود عا،ی  رشد  ات  در است 

  ا1390مار،  اكپ  از نلل به10،2002تتریول  شود ارفته  فار به جویاندانش فکری هایماار 

 
1. knowledge 

2. control 

3. interaction 

4. evaluation 

5. Gage 

6. information transmission 

7. conceptual change 

8. Gibbs & Coffey 

9. Wan Sulaiman, Abdul Rahman & Dzulkifli 

10. Trigwell 
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 تدریک فیفیت

 او درا  دارد قرار اباام از ایها،ه در همچنان مختلف  متون در ،آنة  استرد معنی رغمبه  فیفیت مفاوم

 برتریاستانداردها   با انطباق  در ه  تعا،ی، در ه  با معادل را  فیفیتة  واژ وبستر   دید ا،مللیبین  فرهنگ

 ا  1385همکاران،  و ورفی تشعبانی داندمی تعا،ی و پاالید نو ، در

ابعاد یکی عنوان به  فیفیت،   ، 2003ت ونز،    بوده مختلفی هاییهایو نشانگرها وا د تدریک، اصلی از 

  ویداوی اعتلاد به و   1،2017یفویرت   دارد  مد طوالنیو    مد فوتاه  پیامدهای  و  است  چندبعدی   فرایندی

 هایشاخص سازااریِ میزان تدریک، حوزه در   فیفیت2000ت2ها،هوسن و واندروستویزن ا،ت، ،ری  چو

 فه بوده مطلوب یادایری فیفیت دربردارنده و باشدمی  مطلوب خصوصیا  و استانداردها با تدریک اصلی

 عنوانبه وممفا اینا باشدمی دانشجویان برای مؤثر یادایری هایفرصت ارتلای بر ناظر عا،ی، آموزش در

 انو تدمدیوك آیدشمار می به دنیا هایدانشگاه افثر در عا،ی آموزش نوام فیفی هایشاخص  از یکی

   2009،  4فان و تدانرنگ بوده دانشگاهی نوام هر  در ارزشیابی سیستم تابع ا،بته   فه2011،  3ارامبرگ

  ا 2008،  5باچانان  و  اوردون تشاك،  شودمی قلمداد عا،ی آموزش در   دی  چا،د یک  عنوانبه  امروزه  و

اذعان2006ت6بنسی و الدستین  منور  از یکی   است طرحقابل دو حیث از  تدریک فیفیت اندداشته    

 7مارش  اعتلاد بها  هافعا،یت این حیث چگونگی انجام از دیگری و دهندمی انجام اساتید فه هاییفعا،یت

 تدریک را  آن  علمی، هیئت اعضای و جویان دانش  فه است  چیزی  آن تدریک   فیفیت2009ت همکاران و

 اكتپ   دارد تأفید عمل  و نوریه  بر  و بوده یادایری و فلی تدریک هایمؤ،فه دربردارنده و دانندمی اثربخد

 از مله فراایران، در پایدار یادایری   توانایی ایجاد2009ت8فاونی  مک اسکلدر، افته بها   1390مار،  

 
1. Fourie 

2. Vidovich, Fourie, Alt, Van Der Westhuizen & Holtzhausen 

3. Demediuk & Van-Gramberg 

4. Dunrong & Fan 

5. Schuck, Gordon & Buchanan 

6. Goldstein & Benassi 

7. Marsh 

8. Skledar & McKaveney 
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   فیفیت2004ت2تام و اسکاتر   و2011ت1اعتلاد هادفینسون هبا  است موفق تدریک یک هایشاخص

 بودن مؤثر میزان معنی به و رودمی شمار به اساتید ایهای حرفهفعا،یت از ناپذیریی دای  زوِ تدریک،

 انگیزش، تدریک، هایماار   به توان می  آن هایشاخص   از مله و بوده استاد تدریک هایفعا،یت

  2009ت  همکاران و مارش فه خصوصیاتی با فه نمود اشاره علمی استاد توانایی و فالس در رفتار شخصیت،

 یکی ،اثربخد   تدریک2002ت3یلسون و فربت افته بها  دارد شمرند، مطابلتمی  بر تدریک فیفیت برای

 دانشجویان برای  ترعمیق  و باتر  یادایری   ات  به  را  زمینه فه  است  تدریسی بوده و تدریک فیفیت ابعاد از

 مرفز و محور  فراایر، فه است تدریسی بافیفیت و مؤثر   تدریک2003ت4پنی   نورازنلطها  فند فراهم

 هر از استفاده فه بوده تدریک هایشایستگی و هاماار   از  خاص اینیازمند مجموعه و بوده یادایری

شایستگی هاماار   این  از  یک مار،  اكتپ   ایرد قرار  مورداستفاده آموزشی، شرایط  با مطابق باید هاو 

فه  ایاونه به  آموزشی هایزمینه ساختنفراهم یعنی تدریک فیفیت  فه باورند این بر دیگر ا برخی 1390

 برسند مطلوبی و پایدار یادایری  به باشند قادر تجربه، فسب و هاموقعیت آن  در شدن ردرای با دانشجویان

فه2011ارامبرگ،   انو تدمدیوك  تفمبر  است فراایران  یادایری یفیتف فنندهتضمین  امر، این   

 دانشجویان یادایری تدریک، از اصلی هدف فه  است   معتلد2001ت6د،بی  راستا، همین    در5،2000ان و

 است این  بر  نور  ،بافیفیت تدریک یک  در  ،درواقعا  است اثربخد  تدریک مام  فافتورهای از  این  و بوده

  2000ت7ایسلر  راستا، در اینا  اردد فراهم دانشجویان  تر بیش  چه  هر یادایری  برای هاییموقعیت  و  زمینه  تا

 تو ایقابل عوامل  از مله مشارفتی   و  پاسخ و پرسد هایروش  مناسب فارایریبه  فه  فندمی مطرح

 فان  و دانرنگ اظاار به بناا  قرار بگیرد مدنور اساتید تدریک فیفیت مام فافتورهای عنوانبه باید فه است

 ساختن باشد  مشخص زیر فرایندهای  ةدربردارند فه  است  برخوردار  الزم یت فیف  از   تدریسی2009ت

 تدریک، ازیند  ریان دهیسازمانتدریک،   هایفعا،یت تدریک، طراحی محتوای  درس، ازیند طرح

 
1. Hodkinson 

 .2 Schacter &Thum  

3. Corbett & Wilson 

4. Penny 

5. Kember & Kwan 

6. Dalby 

7. Eiszler 
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ارزیابی هایروش و    2007ت1میالن  مک حاضر، بحث بندی مع  راستای تدریکا در نتایج از تدریک 

 متعددی هایتالش  تافنون  مؤثر  تدریک بر ناظر هایویهای و بررسی  اساییشن  ات  فه  سازدمی مطرح

 نور  به  آنچها فرد نخواهید برخورد  امع و شدهپذیرفته تعریف یک شما با  ایی هیچ در و  ارفته صور  

 متعدد فیفی و فمی هایروش  نوری، هایدیدااه از وسیعی طیف از هااین مشخصه  تعیین برای رسدمی

به برخی   1  شماره   دول ا در  1390مار،   اكتپ   شودمی استفاده دانشجویان ا  نورازنلطه  و ینه زم این  در

 است  شدهاشاره بافیفیتتدریک  در زمینه هایشاخص

   1398زاده و همکاران،  صا،حیتبافیفیتتدریک  در زمینه هایشاخصا 1شماره  دول

 محلق  ها مؤ،فه شاخص 

 تدریک

 اثربخد 

درس،   فالس مدیریت هایماار  درس، موضو  بر تسلط تباط،ار برقراری توانایی

 مثبت شخصیت داشتن و ایحرفه هایماار 

Wan and at al, 2010 

 فیفیت

 تدریک 

ارائه   و درس فالس رفتار به باتجربه، اساتید و ارتباطی هایماار  و اشتیاق و شور

 اط انضب و نوم فرهنگی، پیشینه ،تجربهفم همتایان به نسبت آموزش

Simerjit and at 

al,2013 

 تدریک

 اثربخد 

 علمی، مباحث بر پایانی، تسلط  امع و فامل آزمون متن، انتخاب و تحلیل روش

 آموزشی  نوم ، راهنمایی توانایی عمومی،

Otilia, 2016 

  تدریک

 ای حرفه

 معلمان 

 Gove & Dubeck,2016 تدریک  روش نو  اردش، میزان ، محیط استاد، داند

 تدریک

 ربخد اث

 خار  از استاد به آسان دسترسی و مطا،ب اضحو شفاف انتلال و ساده و شیوا بیان

  لسه  هر در دانشجویان ارزشیابی و فالس ساعا 

Raadabadi and at 

al,2012 

 اثربخشی

 تدریک 

 دانشجویان تدریک مطا،ب، ارزیابی اثربخشی اضح و شفاف انتلال ساده،  و شیوا بیان 

 پایان ترم  و ترمنمیا   لسه، هر در هر در

Sadiq Maroufi and at 

al, 2014 

 تدریک

 اثربخد 

 Bani Davoodi,2015 فردی  خصوصیا  و ارتباط قدر  تدریک، روش ،پهوهیداند حیطه

 تدریک

 بافیفیت 

های  ماار   -4اخالقی خصوصیا  -3 فردی  مند   -2آموزشی   های ماار  -1

 استاد تجربه -6 مند ونوام ارزیابی-5 ارتباطی

Asadi,2015 

 
1. McMillan 
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 محلق  ها مؤ،فه شاخص 

  تدریک

 ای حرفه

بر دانشجو، با ارتباط قدر  تدریک، ایحرفه  هایماار  محتوای   و مواد تسلط 

 ارزشیابی  درسی،

Mohammadi,2015 

 فیفیت

 تدریک 

 معلمان 

و   نو ویی فنجکاوی، انسانی، هایارزش از طرفداری    فلسفی روح ابعاد  از

و   فلی تفکر  و اخالقی سجایای به پرداختن   معنوی هوش ابعاد از  و  اندیشیژرف

  تدریک فیفیت بینیپید به قادر اعتلادی، بعد

Babagoli,2016 

  تدریک

 ای حرفه

یادایری،   محیط عملی، اطالعا  یادایرنده،  سطح در تدریک آموزشگر،  آااهی

 تدریک  روش و معلم، شخصی هایویهای ایحرفه تدریک

Sayyadi, and at aly 

2016 

  توسعه

 ای حرفه

 سانمدر

 تربیت معلم 

 Zajaji and at al 2017 ها استراتهی و ا تماعی و رفتاری شناختی، توانمندی

  توسعه

 ای حرفه

 معلمان 

و   ا را یادایری،  و حفظ و ایجاد آموزشی، ریزیبرنامه و طراحی استانداردهای

 ارتباط  برقراری و سنجد تدریک، انجام

Mohammad and, 

Hassani, 2019 

 

 یادایری  با آن ةرابط و تدریک ماهیت

 ساموئل دانشگاه، اساتید با مطا،عاتی درا  هستند معانی از  وسیعی طیف دارای  یادایری  و تدریک هایواژه

 انتلال   )یادایری  ب استرش  )ا،ف   فردند مشخص  را  تدریک از مختلفی   مفاهیم2001ت1و بیین زیچ

ه تصورا  تغییر )یادایری  د  تسایل  )داند    ،  زر بخدت  فراایران یادایری از  حمایت )فراایران و 

  ا1392

 آسان یادایرنداان برای را یادایری فه  است مطلوبی شرایط ایجاد قصد به تدریک فعا،یت ازآنجافه

 معلم بین دو انبه وانفعالفعل یک تدریکا  است آنان شناختی وضعیت از معلم آااهی فند، مستلزممی

  دید مفاهیم شوق، و  شور و  مندیهعالق با و فند درایر  درسی توایمح با را  تا فراایران  است  فراایران  و

استنباط شدهارائه  موضوعا  از را  و  نموده فراهم را خود نگرش در تغییر  زمینه وسیلهبدین و نمایند ، 

 
1. Samuelowicz & Bain 
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 تأثیر فراایران اعمال و فعا،یت بر معلم رفتار و هاویهای چنین حا،تی در ا  نمایند خلق را نوینی هایارزش 

فراایران هاویهای از معلم با،عکک و اذاردمی رفتارهای   تدریک فعا،یت ،هرحالبها  شودمی متأثر و 

 و فعا،یت بیشتر و شودمی انجام بر فراایران درسی برنامه محتوای اثراذاری از یافتن اطمینان  منووربه

ة  پای بر  درسی فعا،یت ،طرفی از ا  را درس فالس در معلم ذهنی هایفوشد تا طلبدمی  را فراایران  تالش

 ساخته، معلم این طراحی اساس برا  است معلم عاده بر فه شودمی دهیسازمان  و تدوین دارینوام اصول 

 فرایند  در معلم اصلی وظیفه درسی، موضو  با فراایر شدن درایر  ات  تدریک هایفعا،یت هدایت

  ا 1381شعبانی، ت است تدریک

 مباحثی ترینمام حالدرعین  و ترینقدیمی از  یکی یادایری با نآ  ةرابط  و تدریک ماهیت  حالدرعین

 زمینه  این  درا  است قرارارفته  تربیتی روانشناسان و فالسفه موردتو ه تربیت و تعلیم در حوزه فه  است

   1391فرد،  آذینت است شدهمطرح دیدااه تا دو

 نخست دیدااه یادایری  در و هییادد میان معلو،ی و علت یا منطلی ضروری  ةرابط نفی  نخست دیدااه

 یادایرنداان  به انتلال مطا،ب و تدریک مسئول صرفاً یادایری و آموزش  ریان در مربی فه شودمی افته

 همه تواندنمی فه مربی دارند دخا،ت اونااونی عوامل یادایری تحلق در چرافه ا  آنان یادایری نه و  است

 وی و تالش یادایرنده اراده و عزم به  همه  از بید یادایری مسئو،یت  اساس این برا  فند فنترل را هاآن 

 .دارد بستگی یادایری برای

اهتمام  زمینه این  در خود موضع بسط و  شرح به فه  است تربیت و تعلیم معاصر فیلسوفان از  1ماخر  فنستر

 فار  در یسیتدر تا او نور به دانست، دیدااه این بر سته اویانسخن  از یکی را او توانمیا  است ورزیده

 تحلق برای فافی و الزم شرط تدریک، هایفعا،یت انجام به اهتمام ،یکن نیست، خبری یادایری نباشد از

 با آن رابطه و  یاددهی ماهیت درباره دیدااه این چارچوب در فه اویایی بسیار تمثیلا  باشد یادایری نمی

 تحلق اویند می دیدااه این نورانصاحبا  است مسابله تمثیل ایرد،می قرار مورداستفاده یادایری

 به  فاداریو مسابله در شرفت ،یکن است، مسابله در  شرفت به منوط و مسابله موفول در برد و پیروزی

 مسابله در  فسی اار فه اونههمان ،ذا   نیست پیروزی برای فافی و الزم ، شرطآن قوانین و قواعد رعایت

 عدم از  ناشی توان نمی را  یادایری تحلق  عدم فرد، انکار مسابله را در او  شرفت توان نمی نشود برنده

 
1. Fenstermacher 



 
 
 
 
 
 
 

 
 1400پاییز و زمستان ، 12، شماره هفتم، سال ترویجی راهبردهای نوین تربیت معلمان –دو فصلنامه علمی    12

 

ا  است شدهروشن  حوزه دو این میان معلو،ی و علت نه  و رابطه و ودی  اینجا درا  فرد قلمداد یاددهی تحلق

 مستلالً  یادایری راهبردهای و هاشیوه و یاددهی و راهبردهای هاشیوه  ارةدرب  باید دیدااه، این چارچوب در

 معلو،ی و علت رابطه فلط بلکه  انددرنیامده معلو،ی علت و رابطه نفی درصدد طورفلیبه  ،بتهاا  شود بحث

 .دانندمی عللی و منطلی بنیان فاقد را

و ود   به تدریک امر فارازاران  در  را نتیجه  قبال در تفاوتیبی  و رخو   سستی، نوعی تواندمی دیدااه این

خسران  معرف و  تربیت و تعلیم دستگاه برای تصورابلق وضعیت  بارترینمصیبت  وضعیت  اینا  آورد

از  فاستن  منز،ةبه  درواقع یادایری و یاددهی میان منطلی ارتباط و ود نفیا  است ناپذیری بران 

 مو ب  بیشتر انگاریساده و اندیشیساده با فه است نوری پایگاه یک دیدن  تدارك و ذاتی هایپیچیدای

 غیر  و انضمامی  غیر اصطالحبه  ضوابط و قواعد به دستیابی یا  تدریک فردن علمی نافر ام شتاب  ریان

 تدریک  ریان هدایت برای یادایرنداان هاییهایو شرایط  خصوصاً و ویهه هاییتموقعبه نسبت   حساس

  ا 11 1386 تمارمحمدی، شودمی

 و ضروری  رابطه وعینبه  این دیدااه  یادایری  و یاددهی میان معلو،ی و  علت ضروری، رابطه  دوم دیدااه

 فه  است فوششی تدریک فه شودافته می دیدااه، این درا  دارد تو ه یادایری و یاددهی میان ا،زامی

 و آموزش  فرایند در دیگرعبار بها  شودمی اذاشته  ا را به و طراحی مربی سوی از یادایری قصد به

 یاددهی هایفعا،یت تدریک مجموعه طرح تایه با فه اوست است، مربی عاده بر اصلی مسئو،یت یادایری

 مورد تغییرا  و یافتهتحلق  آموزشی هایهدف فه فندمی  ا را و دهیسازمان   ایاونهبه  را یادایری و

 فراایران خوب یادارفتن به فمک خوب تدریک دیدااه این درا  شود حاصل یادایرنداان رفتار رد  انتوار

 مناسب و راهبردهای هاروش  خود مربی  راهنمایی و وار ن با فه ایرندمی یاد خوب زمانی آنان و است

 .فارایرندبه  یادایری  ریان  در  را

فرده   درك اونهاین  را  یادایری  و یاددهی میان  رابطه  فه  دانست  افرادی نخستین از  توان می را  دیویی

 میان ابطه ر فه  است معتلد و فندمی استفاده فروش  تمثیل از  خود دیدااه تشریح  ملام در  دیوییا  است

 اتفاق  خریدی تا فه اونههمان سخن، دیگر بها  است خریدوفروش میان رابطه  نک از یاددهی و یادایری

 یاددهی افت  توان نمی ،باشد نشده محلق  یادایری زمانی تا است  نگرفته صور   فروشی  در حلیلت  نیفتد

 ا است اتفاق افتاده تدریک یا
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این از ماهیتی هدیداا  این به قائالن ازنور تدریک ماهیت  است   ماهیت  به نسبت تللی نو  دستاورد 

 نخست تدریک دیدااه در  فه ظیفه استا حا،یوتکلیف    عنوانبه  تدریک ماهیت تللی با تلابل در تدریک

 به یادایرنده محتوا انتلال قصد به تدریک، موضو  هایفعا،یت چارچوب در آااهانه فوششی را یاددهی یا

 به دستاورد باید ا،زاماً فه  شودمی نگریسته ترهاسترد چارچوبی در تدریک به ااهدید این در دانست،می

ا  است  نیفتاده اتفاق  نیز  تدریک صور  این  غیر درا  شود منتای است، یادایری همان  فه موفلیتی یا

 از ملها  فندمی مربی متو ه  را  سنگینی مسئو،یت  تدریک، ةدربار پردازیمفاوم  اونهاین  فه است روشن

 .برد نام را3 مارشاویل و2  ویک ،1 رایل توانمی اندپرداخته دیدااه این از  دفا  به فه  دیگری افراد

 هستند  نیز یادایری ا،گوهای درواقع تدریک ا،گوهای فه اویندمی زیر دالیل به مارشاویل و  ویک

 اونااون  محتواهای رییادای در را ا،گوها این اثربخشی و فارایی شدهانجام هایپهوهد فهاین نخست  

 با فراایران شدن  آشنا منز،هبه مربی توسط درست ا،گویی هر از استفاده فهاین دوم  اند، د،یلداده نشان

 ا 1386تمارمحمدی، سازوفار یادایری است یک

 و یاددهی قرابت -1  فهاین د،یل به ا  است وابسته یادایری هستی به  تدریک هستی دیدااه این در

  - 3 نیست  معلوم تدریک در تبر سته  نلطه  یادایری، به  تو ه بدون  -2است شدهفتهپذیریادایری  

 تدریک بین علی روابطا  دارد و ود ما زبان بافت در انگیزیحیر   طوربه یادایری تدریک و بین ارتباط

 است وابسته یادایری مفاوم به تدریک مفاوم فه است شده مشتبه  اتازاین  احتماالً یادایری و

 متغیرهای به اغلب تدریک متغیرهای  - 4پیوندد  می وقو  به از تدریک بعد اغلب یادایری فهصورتی در

 مفاوم  دو بین خاص معنوی ارتباط تناانه  فه افت توانمی   درنتیجها  اردندبرمی یادایری در مو ود

تجربی نوعی بلکه دارد، و ود یادایری و تدریک  پیگیری  مو ببه  فه هست هاآن  بین هم ارتباط 

 رؤیتقابل فند،می فسب  فراایر آنچه مو ود در  متغیرهای واسطهبه تدریک فعا،یت در  مو ود متغیرهای

 تشعبانی فنیم تعریف واحد مفاومی عنوانبه  را یادایری و  یاددهی رویکرد توانیممی ترتیباینبه ا  است

  ا 28  1379ورفی،
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یادایری  نتایج فیفیت و تدریک به مربی ویکردر بین فه دهدمی نشان شدهآوری  مع  شواهد همچنین

 برای فراایران به فردنیاری  را خود تدریک مام  نبه فه  دارند و ود مربیانیا دارد و ود  ارتباط فراایر

عمیق  نتایج آنچه و دهندمی انجام فراایران آنچه روی آنانا  دانندمی فراایران ادراك تغییر  و ترفام 

 به تلریباً را  یادایری نلص اروه، اینا  فنندمی  تمرفز دارد، دنبال به آنان هایفعا،یت ناشی از یادایری

 تفنن، دهندمی نسبت نیز خود تدریک شیوه به اذارند،می فراایر فار در  ضعف حساب   به فه اندازه همان

عوامل  1385 نصر،  تر مه  مختلف  تحلیلا   در  برای      شده  تدریک  فیفیتاونااونی  ذفر    از مله  

   فالسی   ارزشیابی  و  آموزشی  فضای  دهی سازمان  آموزشی،  محتوای  دهیسازمان  تدریک،  روش  ونگیچگ

  ،ایحرفه تعامل  محتوا، ارائه در  فارآمدی آموزش، در    فارآمدی 1387تهمکاران و  سرخابی  دوزی یمنی

 فالس  به  ماحترا  فالس،  در  مناسب   بحثی  فضای   همکاران،  به  احترام  دانشجویان،   انبههمه  رشد  به  تو ه

 صداقت  تدریک،  مورد  درس  در  استاد    تسلط 1390ت  همکاران  و  فرد  مطلبی   مناسب  ارزشیابی  درناایت  و

 همکاران   و  اشمرد   درس  ارائه  برای  منوم  یزیربرنامه   داشتن  و  درسی  مطا،ب   ذاب  ارائه  افتار،  و  رفتار  در

 سطح  با  درسی  مطا،ب  تناسب    1391ت  همکاران  و   غنچی   تدریک  سابله  علمی،  مرتبه    سن، 1390ت

  همکاران   و  امیدی    شدهافته  مطا،ب  و  امتحان  تناسب  میزان  و  درسی  مطا،ب  بر  استادان  تسلط  و  فراایران

 و    تعیین 1394ت  همکاران  و  نهاد  اناری   درسی  برنامه  و  فیزیکی  مکان از مله  دانشگاه  ت  فیفی 1392ت

 همکاران   و   تا   حسن   ارزشیابی  نو   و   تدریک  یطراح  فالس،   دهیسازمان  اساتید،   توسط  اهداف  بیان

 مناسب تدریک روش دقیق انجام یادایری، محیط به تو ه انسانی، روابط مطلوب، درس   طرح 1394ت

  با   ارتباط  قدر   تدریک،  ایحرفه  یها   ماار  1393ت  رمضانی   و  سلیمی   مدرس  شخصیتی  یهایهایو

  ، یپهوه   داند 1394ت  زاده  حسین  و  خانلاه   محمدی   بیارزشیا  درسی،  محتوای  و   مواد   بر  تسلط  دانشجو،

  شخصیتی   ی هایهای  و 1395ت  وند   یدریح  و   هداوند    مدرسان  ارتباطی  ی هایهایو  شخصیتی  یهایهایو

  دانشکده،   یهارسا،ت  و    اهداف  1396ت  همکاران  و   یارمحمدزاده   استادان  درس  فالس  رهبری  سبک  و

 ی ها ماار   ارزشیابی،  انجام  یادایری،  و  تدریک  فرایند  آموزشی،  امکانا   و  فضا   درسی،  برنامه  فیفیت

 و  رشاد    آموزشی  استانداردهای  فاربرد   دانشجویان،  استادان،  ایحرفه  یهاماار    استادان،  رفتاری

  پرسشگری،  یهاماار   تمرین،  و  مرور  فنون  تدریک،   مختلف  یهاروش  یریفارا  به 1397ت  همکاران

   2014ت1یوهیوآن    مدرسان  صمیمی   و  ایجاد  و  فالسی  اداره  فالس،  در  لهمسئ  حل  راهبردهای  بیان
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  معلمان،  تدریک  یهاماار   معلمان،    تخصص 2015ت،  1و همکاران  حمیتی   اطالعا   فناوری  از  استفاده

   2015ت2هبافوا    است  تأثیراذار  استادان  تدریک  فیفیت  بر  دانشجویان  تعداد  و  درسی  برنامه  محتوای

    و 2015ت3همکاران   و  دوریسوا   آموزش   فیفیت  و  عا،ی  آموزش  در  تدریک  ارزیابی  بین  رابطه  و ود

 و  ایورز   یادایری  ارزش  و  نزدیک  همکاران  و  سرپرستان  طرف  از  ا تماعی  حمایت  یادایری،  مناسب

   عا،ی  آموزش  در  نوظاور  تخصص  یک  عنوانبه  یادایری  و  آموزش  فیفیت    تضمین    2016ت4همکاران 

   آموزشی  اصالحا   ر یناپذیی دا  بخد را  آن  مدیریت  و   تدریک     فیفیت 2017ت  همکاران  و 5   استناار

است این   آن   آنچه این تحلیق به دنبال  1399تبه نلل از مکوندی،    باشند یم   2018ت6آنسمن  و  سیفرد

و مدرس باید به   باشندمیدر حین تدریک و در فالس درس شامل چه مواردی    مؤثرمی باشد فه عوامل  

د،خواه خود و یادایرنداان برسد بر این اساس   انتوارتو ه نماید تا در تدریک خود به فیفیت و    آن

 از    اندعبار اهداف این تحلیق 

 ها دانشگاه اعضای هیا  علمی ضروری برای تدریک فیفی  های مؤ،فه   یشناسای

 ها دانشگاه اعضای هیا  علمیا،گوی تدریک فیفی طراحی 

 ها دانشگاه اعضای هیا  علمیدریک فیفی اعتباریابی ا،گوی ت 

 ها دانشگاه  اعضای هیا  علمیاعتبارسنجی ا،گوی تدریک فیفی  

 

 شناسی تحلیق روش

ها، از نو  آمیخته ا را و اردآوری داده  ازنورفاربردی و    هاینو  پهوهد  از  هدف،  ازنور  حاضر  پهوهد

ی تطرح افتشافی متوا،ی  برای ارداوری های فیفی و فمافتشافی است، به این معنا فه از ترفیب روش 
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ها و همچنین استا در این طرح، ابتدا از روش مصاحبه افتشافی برای استخرا  مؤ،فه  شدهاستفادهها  داده

  شده شناسایی  هایسنجهو    ها مؤ،فه سنجی چاارچوب ارتباط    های پهوهد و در ادامه برای اعتبارسنجه

محلق   فهازآنجایی  و  دیگرعبار به  ا   ساختاری  استفاده شدتمعادال  های فمی در بخد فیفی، از روش

ابتدا، قصد   با    واسطهبهدارد  در  دانشگاهی،  مصاحبه  آموزش  تدریک    هایمؤ،فه خبراان  را ضروری در 

تحلیق حاضر،  ات استا در  تو یه  قابل  رویکرد فیفی  از  استفاده  نماید،  و فشف  وافاوی   شناسایی 

های نیمه ساختارمند با  از مصاحبهها،  اعضای هیا  علمی دانشگاه  بافیفیتالزم در تدریک    هایمؤ،فه 

این است فه   ساختاریافته  استا د،یل استفاده از مصاحبه نیمه  شدهاستفاده  خبراان پهوهد دانشگاهی

توان بحث و موضو  مصاحبه را در  ات دستیابی به عالوه بر آنکه امکان تبادل نورا  و ود دارد، می

خبراان آموزش قلمرو تحلیق در بخد فیفی این پهوهد شامل تمامی  هوهد هدایت نمودا  اهداف پ 

ایری غیر احتما،ی و هدفمند، افرادی فه آااهی و داند  است فه با استفاده از روش نمونه دانشگاهی  

های انتخاب اندا معیار و شاخصو انتخاب اردیده  اند، شناسایی بیشتری نسبت به موضو  پهوهد داشته

دانشگاهی   آموزش  مانند  خبراان  هیئتعواملی  را اعضای  آموزشی  فیفیت  و  ارزیابی  دروس  فه  علمی 

این   فتبی در    یا دارای ملاال  و .اندهایی را راهنمایی فردهنامه  یا در این راستا، پایان.فنندتدریک می

ا هستند، یا تحصیل در یا در موضو  فیفیت آموزش دانشگاهی دارای مسئو،یت بوده یند   باشراستا می

ها در این پهوهد،  بوده است  در  ات رسیدن به سطح اشبا  یافته مرتبط مثل علوم تربیتی، هایرشته 

از    12با   دانشگاهی  نفر  آموزش  به عمل  مصاحبه خبراان  عمیق  داده  ا آمدهای  در  فرایند اردآوری  ها 

و فاقد اطالعا   دید است، دنبال شدا  ها، تکراری  مصاحبه، تا رسیدن به این درك فه نتایج مصاحبه

ها  سویه نگری منابع داده   و روش چندمصاحبهبرای اطمینان از روایی پهوهد، از بررسی توسط اعضاء ت

های پایایی توافق ، از روششدهانجامهای یئت علمی  استفاده و برای محاسبه پایایی فداذاریهتاعضای 

 82ا0 آن نتیجة و شد فندال محاسبه توافق  فرمولبا استفاده از      وفداذاردرون موضوعی تتوافق بین دو  

 ااست مطلوب  حد در فه آمد به دست

های  و سنجه  هامؤ،فهاز ارتباط    شده طراحیدر اام دوم و مرحله فمی و  ات اعتباریابی ا،گوی نوری  

مورد   عنوانبهاه شاهد  ای طراحی، توزیع و اردآوری شدا با تو ه به اینکه دانشگ، پرسشنامهشده شناسایی

بررسی می پهوهد  این  اعضای هیئت  شود،  امعهدر  فلیه  پهوهد شامل  دانشگاه شاهد  آماری  علمی 

ا،گوی   اعتبارسنجی  در  ات  منوور  بدین  روش   آمدهدست به هستا  از  استفاده  با  فیفی  بخد  در 

تصادفی طبلهنمونه  آماری  ایری  بین  امعه  از  بهنمونه   موردنورای  از   154ادتعد  ای  استفاده  با  و  نفر 
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های فمی، از روش مدل یابی معادال  تحلیل داده  منووربهتصادفی انتخاب شدا    صور به دول موراان و  

های پیشین مانند  های روشغلبه بر محدودیتاستا د،یل استفاده از این روش    شدهاستفادهساختاری  

زمان ،  هم صور بهابسته ون متغیرهای مستلل های رارسیونی تتحلیل صرفاً یک سطح از رابطه بیروش

مزیت مدلیهایوها  و  تامکان  روش  این  خاص  مستلل  های  سازه  چندین  میان  ارتباط  و  ویابی  ابسته 

نلل ،  2000همچنین امکان تعیین نلد واسط یک یا چند متغیر بین متغیرهای دیگر  تافن و همکاران،  

 بوده استا    1398در رومیانی، 

 ی پژوهش هایافته

 ها دانشگاه اعضای هیا  علمی ضروری برای تدریک فیفی  هایمؤ،فه  یشناسای

ضروری برای تدریک فیفی    هایمؤ،فه   شناسایی  ودر خصوص    شدهمطرح دهی به هدف اول  پاسخ  منووربه

های فیفی تمتون مصاحبه ، محلق از تکنیک تحلیل موضوعی  تحلیل داده  ها ودانشگاه  اعضای هیا  علمی

ها،  سازی محتوای مصاحبه های فیفی و پیادهم  استفاده فرد  به این صور  فه پک از اردآوری دادهتت

  ها دانشگاهدر    اعضای هیا  علمی  بافیفیتالزم در تدریک    هایمؤ،فه و دستیابی به    دهیسازمان   منووربه

، موردنورسازوفارهای  استا در راستای افتشاف    قرارارفتهفداذاری باز و محوری مورد تحلیل    صور به

برای هر طبله   درناایتاست،    شدهداده شناسایی و سپک فدهای مشابه در یک طبله قرار    فدهاابتدا  

با تو ه به اهمیت   2شماره     دولعنوانی فه نمایانگر فل فدهای همان طبله باشد، انتخاب اردیدا در  

در   اعضای هیا  علمی  بافیفیتر تدریک  الزم د  هایمؤ،فه   های اصلی مؤثر درفرایند دستیابی به ملو،ه

 آمده است    شدهشناساییهای فالمی، فدها تمفاهیم  او،یه و ملوال  ازاره، هادانشگاه

در   اعضای هیا  علمی   بافیفیتضروری در تدریک    های مؤ،فه ا فداذاری باز و محوری  2شماره   دول

 ها دانشگاه

 های فرعیملو،ه شده  فدهاتمفاهیم شناسایی
ه  ملو،

 اصلی 

از دانشجویان در فالس درس  دانستن سطوح دانسته های  انجام ارزیابی آغازین 

 قبلی دانشجویان و نلطه شرو  تدریک واا

شرو    نلطه  تعیین 

 تدریک 

فه
مؤ،

ک  
دری

ت
در 

م 
الز

ی 
ها ت 
فی
فی
با

 

روش اامانتخاب  تدریک   متناسب  از  های  پک  آموزش  فیفیت  مدیریت  های 

 هداف، تعیین محتوا وااسنجد نیاز مخاطب، تعیین ا
 های تدریک روش
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 های فرعیملو،ه شده  فدهاتمفاهیم شناسایی
ه  ملو،

 اصلی 

داشتن   فالس   مدیریت  درس   فالس  مدیریت  فالسی   مدیریت  از  آااهی 

 م برای پرسد و پاسخ و اتفاقا  فالسی وااهای الزانعطاف

مدیریت   و  رهبری 

 فالس 

سعی در پیاده فردن طرح درس  ارائه مطا،ب بر اساس اهداف و طرح درس و با 

 اهای مناسب واروش
 سازی طرح درس پیاده

اداره فردن و نوم دادن و انجام دادن هر فعا،یت متناسب با زمان خودش  مدیریت  

 زمان وااا 
 مدیریت زمان 

بسترسازی و تسایل ابتکارا  استادان در فالس درس  داشتن خالقیت و ابتکار  

 برای پیاده فردن طرح درس وااا

در   نوآوری  و  ابتکار 

 فالس 

های فردی دانشجویان  های فردی  تو ه به تفاو ها  آااهی از تفاو رعایت تفاو 

 وااا 
 ها مدیریت تفاو 

از  استفاده  دانشجویان   یادایری  تسایل  مطا،ب  درك  موانع  رفع  و  شناسایی 

فند،  تحریک هایی فه یادایری و فام مطا،ب را برای دانشجویان تسایل میروش

 احساس نیاز به یادایری وااا 

و تسایل    تحریک 

 یادایری 

های برای آن مسائل}فالس{ باشد،  حلداشتن سابله پهوهد، استاد به دنبال راه

 دهنده خوبی باشد وااپهوهشگر بودن یک استاد قبل از اینکه آموزش

فردن   محور  پهوهد 

 تدریک 

علمی   اشتغال  از  استاد  بودن  در  ریان  در فالس درس  دانشجو  با  مؤثر  ارتباط 

 دانشجویان 
 و تعامل  اطارتب

ها وسایل  آموزشی  استفاده از رسانهاستفاده بودن وسایل فمکدر دسترس و قابل

 آموزشی و ااافمک

ایری از تجایزا   باره

 امکانا   و

های اروهی  استفاده از راهبردهای مشارفت  دنبال هدایت دانشجویان را به فعا،یت

 های مشارفتی وااافردن روش

و   مشارفت   لب 

فالس    همکاری در 

 درس
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 های فرعیملو،ه شده  فدهاتمفاهیم شناسایی
ه  ملو،

 اصلی 

زمینه در  دیگر  اساتید  با  فاربردی  مشارفت  و  باتر  تدریک  و  و حتی آموزش  تر 

به و  بینبازنگری  موضوعا   زمینه  در  حتی  و  درسی  برنامه  ای   رشتهروزرسانی 

 همکاری همکاران در آموزش باتر  وااا 

همکاری اعضای هیا   

 علمی باهم

 

 ها دانشگاه یا  علمی اعضای ها،گویی برای تدریک فیفی طراحی 

، خبراان و مطلعین فلیدی نورانصاحباز تحلیل تم مصاحبه با    آمده دستبههای فیفی  بر اساس یافته

اعضای هیا  علمی    بافیفیتالزم در تدریک    های مؤ،فه ازارش اردیده است،    2  شماره   فه در  دول

 استا شدهارائه شماتیک  صور بهدر شکل زیر ها، دانشگاه
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 ها اعضای هیا  علمی دانشگاه بافیفیتالزم در تدریک  هایمؤ،فه  1شکل 

 ها دانشگاه  اعضای هیا  علمیاعتبارسنجی ا،گوی تدریک فیفی  

فیفی  برای   تدریک  ا،گوی  علمی اعتبارسنجی  هیا   ساختاری دانشگاه  اعضای  معادال   تحلیل  از  ها، 

در این   مشاهده قابلمتغیر پناان  و متغیر  قدر  رابطه بین عامل ت طبق افته محللان  است     شدهاستفاده

شودا بار عاملی ملداری بین صفر و یک استا اار بار عاملی  بار عاملی نشان داده می  وسیلهبهتحلیل،  

 6/0تا    4/0بین    عاملی  بارشودا  نور میصرف  آنو از    شدهارفته  نور  درباشد رابطه ضعیف    4/0فمتر از  

 ا  1398  نلل در رومیانی،    2005فالین،  ت  باشد خیلی مطلوب است  6/0از    تربزرگاست و اار    قبول  قابل

ها  دهند فه بار عاملی آنرا از مدل می  پذیریمشاهدهپیشنااد حذف متغیرهای    نورانصاحب برخی از  

تدو    فم   پذیرمشاهدهبوده و،ی تعداد متغیرهای    7/0باشدا همچنین چنانچه این ملدار فمتر از    4/0زیر  

مولفه های 
ضروری در 
تتدریس با کیفی

همکاری اعضای 
هیات علمی با 

هم تعیین نقطه شروع 
تدریس

روش های 
تدریس

رهبری و 
مدیریت کالس

پیاده سازی طرح 
درس

مدیریت زمان

ابتکار و نوآوری
در کالس

مدیریت تفاوت
ها

تحریک و 
یتسهیل یادگیر

محور پژوهش
کردن تدریس

ارتباط و تعامل

بهره گیری از 
تجهیزات 
وامکانات

جلب مشارکت 
و همکاری در 

کالس درس
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ایری حفظ پذیر را در مدل اندازهتوان متغیر مشاهدهباشد، می  5/0متغیر مربوطه باال    AVEوده و  یا سه  ب

های ایری مؤ،فههای اندازهمدل  tبارهای عاملی و ملادیر    Smart – Plsخرو ی    2و    1نمودا نمودارهای  

 ا دهدها را نشان میاعضای هیا  علمی دانشگاه بافیفیتالزم در تدریک 

 

 بافیفیتالزم در تدریک   هایمؤ،فه ایری مربوط به آزمون مدل اندازه 1ر نمودا

 

 بافیفیتالزم در تدریک  هایمؤ،فهنمرا  تی مربوط به  2نمودار 
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ها یا نشانگرهای خاص خود هرفدام دارای اویهایری از سیزده مؤ،فه فه  با تو ه به اینکه مدل اندازه

استفاده شدا به این صور  فه در مرتبه اول از   ملی مرتبه دوماست از تحلیل عا  شدهتشکیلباشند،  می

یا   29ترفیب    ،  1SSPت   تعیین نلطه شرو  تدریک   هایمؤ،فه با عنوان  سؤال پهوهد، سیزده شاخص 

 ، مدیریت  ILP4ت  طرح درس  سازیپیاده ،  CLM3ت   ، رهبری و مدیریت فالس 2TMEهای تدریکت روش

در فالس5TMAت  زمان نوآوری  و  ابتکار  تفاو IIC6ت   ،  مدیریت  تسایل  MTD7ت  ها ،  و  تحریک   ، 

پهوهد 8FLEت   یادایری تدریک    ،  فردن  تعامل RBT9ت   محور  و  ارتباط  از    ایریباره ،  10CAIت    ، 

  و همکاری اعضای  12ACCت   ،  لب مشارفت و همکاری در فالس درس11UOEت   امکانا   تجایزا  و

ها،  های مرتبه اول بوده فه از ترفیب آنشاخص عامل  13فه این    شدهحاصل   COF13ت  باهم علمی  هیا   

 شودا  شود، فه عامل مرتبه دوم نامیده میحاصل می  بافیفیت  یک مؤ،فه به نام تدریک

 

 اول مرتبه  تأییدی عاملی تحلیل

 بافیفیتیک  الزم در تدر  های مؤ،فه های تی  تحلیل عاملی ملادیر بارهای عاملی و آماره  3  شماره    دول

طور فه در شکل زیر مشخص است نتایج حاصل دهدا همانرا در قا،ب تحلیل عاملی مرتبه اول نشان می

دارای بار   بافیفیتالزم در تدریک    های مؤ،فههای  از تحلیل عاملی مرتبه اول نشان داد فه تمامی اویه

متناظر   tد فه با در نور ارفتن ملدار  /ا  بر متغیر مکنون مربوط به خود هستن07عاملی مناسبی تباالتر از  

 
1. Set the Starting Point For Teaching 

2. Teaching Methods 

3. Class Leadership And Management 

4. Implement Lesson Plans 

5. Time Management 

6. Innovation In the Classroom 

7. Manage The differences 

8. Facilitate Learning 

9. Research-Based Teaching 

10. Communication And Interaction 

11. Use Of Equipment  

12. Attracting Classroom Collaboration 

13. Collaboration Of Faculty Members Together 
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 برای الزم  دقت  از  نشانگرها  توان افت این، میدرنتیجهباشندا دار می/ا معنی01با هر بار عاملی در سطح  

مربوط به خودسازه  ایریاندازه از آن  منووربهتوان  هستند و می  برخوردار  های  ناایی  ها  انجام تحلیل 

 استفاده نمودا

 ایریاندازه مدل  قا،ب در سازه  هر نشانگرهای  برای عاملی بار  ملادیر ا3 شماره   دول

 tآماره  بار عاملی  اویه ها  سازه 
سطح  

 داریمعنی

 (SSP)تعیین نلطه شرو  تدریک
 /ا01 75.926171 0.923428 های قبلی آااهی از سطوح دانسته

 /ا01 16.862600 0.790963 نیازها بررسی اذراندن پید

   TMEکت های تدری روش

 /ا01 32.732104 0.878394 های مختلف تدریک اطال  از روش

 /ا01 102.668195 0.942035 انتخاب باترین روش 

 /ا01 43.420031 0.891381 ارائه درس با روشی متناسب و مناسب 

   CLMرهبری و مدیریت فالست

 /ا01 70.009742 0.923635 شرایط مدیریت و فنترل ، فالس داری

 /ا01 80.043679 0.926758 مثبت، امن و سرشار از اعتماد  ایجاد  و 

   ILPسازی طرح درستپیاده
 /ا01 73.262409 0.943645 حضور هدفمند و با برنامه در فالس درس

 /ا01 98.608116 0.948219 سازی طرح درسپی ایری و پیادهتعاد به 

   TMAمدیریت زمانت 

 /ا01 55.508877 0.911397 های  لسا  بندی فعا،یتزمان

مد  در  فعا،یت  هر  زمان  انجام 

 شده بینیپید
 /ا01 51.731114 0.912971

 /ا01 56.153621 0.905909 استفاده از زمان به باترین شکل 

 /ا01 109.076267 0.949693 داشتن خالقیت و ابتکار عملِ    IICابتکار و نوآوری در فالست
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 tآماره  بار عاملی  اویه ها  سازه 
سطح  

 داریمعنی

 /ا01 85.935539 0.943300 ترغیب ابتکار و خالقیت 

   MTDهاتمدیریت تفاو 
 /ا01 130.420628 0.952411 ها ها و تفاو احترام و تحمل تنو 

 /ا01 72.235267 0.929764 ها ها و تنو مدیریت و اداره تفاو 

   FLEتحریک و تسایل یادایریت 
 /ا01 94.674530 0.935203 سازی و تسایل یادایری زمینه

 /ا01 89.024288 0.940647 دی و مصادیق ارائه تکلیف، مطا،ب فاربر

   CAIارتباط و تعاملت
 /ا01 54.514010 0.896755 برقراری ارتباط مؤثر 

 /ا01 35.878817 0.882530 از اشتغاال  علمی   اطال 

و باره تجایزا   از    ایری 

   UOEامکانا ت 

 /ا01 75.567644 0.940636 ها و اااشناخت از رسانه

 /ا01 79.599067 0.936463 ئل های برای مساحلراه

فردن  پهوهد   محور 

   RBTتدریکت

استفاده از تحلیق و پهوهد در  ات بابود 

 تدریک باینه 
 /ا01 80.372705 0.941375

 /ا01 77.529393 0.938651 آموزشی ها وسایل فمکاستفاده از رسانه

در   همکاری  و  مشارفت   لب 

   ACCفالس درست

 /ا01 66.423053 0.934307 تی استفاده از راهبردهای مشارف

 /ا01 113.864245 0.943512 های اروهیفعا،یتهدایت 

علمی   هیا   اعضای  همکاری 

   COFباهمت 

آموزش    ٔ  مشارفت با اساتید دیگر در زمینه

 تر و تدریک باتر و فاربردی
 /ا01 93.511620 0.912403

 /ا01 41.812896 0.897956 استاد ناظری استادان بر سته 

 /ا01 38.396114 0.892332 صت برای به اشتراك اذاشتن تجربیا  فر
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 آزمون پایایی 

الدشتاین  و آ،فای فرونباخ   -د،وینp ت  مشخص است، پایایی ترفیبی   4  شماره    دولطور فه از  همان

،ذا،     محاسبه اردیده است  70/0باالتر از    بافیفیتالزم در تدریک    هایمؤ،فه تمامی متغیرهای مربوط به  

 ایردا  ایری مورد تأیید قرار مییایی ابزار اندازهپا

 ایری پایایی مدل اندازه  ا4 شماره  دول

 آ،فای فرونباخ  پایایی ترفیبی ایری های اندازهمدل

 0.849266 0.662728 (SSP)تعیین نلطه شرو  تدریک

 TME   0.930834 0.888404های تدریکت روش

 CLM   0.922408 0.831779رهبری و مدیریت فالست

 ILP   0.944475 0.882471طرح درست سازیپیاده

 TMA   0.935358 0.896473مدیریت زمانت 

 IIC   0.945072 0.883858ابتکار و نوآوری در فالست

 MTD   0.939420 0.872158هاتمدیریت تفاو 

 FLE   0.936006 0.863323تحریک و تسایل یادایریت 

 CAI   0.883619 0.736825ارتباط و تعاملت

 UOE   0.936667 0.864806امکانا ت  از تجایزا  و ایری باره

 RBT   0.938218 0.868316محور فردن تدریکتپهوهد 

 ACC   0.937058 0.865839 لب مشارفت و همکاری در فالس درست

 COF   0.928212 0.885201تباهم همکاری اعضای هیا  علمی  
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 آزمون روایی 

 از روایی همگرا و روایی واارا استفاده اردیدا   ایریبرای بررسی روایی مدل اندازه

  استفاده اردیده  AVEت  شده استخرا  برای بررسی روایی همگرا از شاخص میانگین واریانک  روایی همگرا   

بیشتر است فه   50/0در مورد همه متغیرها از میزان    AVEشاخص    5  شماره    دول استا با تو ه به  

 استا بافیفیتالزم در تدریک  هایمؤ،فه ایری دل اندازهخود د،یل بر روایی همگرای مناسب م

 ایریهای اندازهشاخص روایی همگرا مدلا 5 شماره  دول

 AVEشاخص  ایریهای اندازهمدل

 0.739171 (SSP) تعیین نلطه شرو  تدریک

 TME  0.817856ت های تدریک روش

 CLM   0.855991ت رهبری و مدیریت فالس

 ILP   0.894792ت طرح درس سازیپیاده

 TMA   0.828278ت مدیریت زمان

 IIC   0.895866ت ابتکار و نوآوری در فالس

 MTD  0.885774ت ها مدیریت تفاو 

 FLE   0.879710ت تحریک و تسایل یادایری

 CAI   0.791514ارتباط و تعاملت

 UOE  0.880879ت  امکانا  از تجایزا  و ایریباره

 RBT  0.883626ت  محور فردن تدریکپهوهد  

 ACC   0.881573ت  لب مشارفت و همکاری در فالس درس

 COF   0.811687ت  باهم همکاری اعضای هیا  علمی 

 

 روایی واارا یا تشخیصی

 شاخص فورنل الرفر
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  ها دانشگاه  اعضای هیا  علمی ا،گوی تدریک فیفی  میزان شاخص فورنل الرفر را در    6  شماره    دول

نتایج  دهد یمنشان   آزمون    آمدهدستبها  این  مدل   دهنده نشاناز  تشخیصی  روایی  بودن  مناسب 

 باشدا می موردبررسی
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الزم   هایمؤ،فهایری  نتایج شاخص فورنل الرفر برای آزمون روایی تشخیصی مدل اندازها  6  شماره   دول

 بافیفیتدر تدریک  
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1 0.93             

2 0.685 0.88            

3 0.578 0.660 0.925           

4 0.660 0.485 0.428 0.90          

5 0.669 0.834 0.685 0.423 0.93         

6 0.645 0.622 0.723 0.576 0.711 0.94        

7 0.557 0.477 0.736 0.440 0.516 0.645 0.9       

8 0.534 0.641 0.643 0.409 0.781 0.638 0.514 0.94      

9 0.60 0.610 0.855 0.576 0.649 0.791 0.739 0.578 0.9     
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10 0.536 0.557 0.570 0.568 0.491 0.572 0.629 0.401 0.653 0.8    

11 0.577 0.549 0.673 0.472 0.659 0.657 0.789 0.600 0.635 0.557 0.91   

12 0.583 0.597 0.789 0.596 0.615 0.780 0.742 0.504 0.948 0.679 0.654 0.90  

13 0.690 0.723 0.619 0.504 0.675 0.699 0.498 0.607 0.623 0.447 0.625 0.639 0.9 

 

  ایریآزمون فیفیت مدل اندازه

ص اشتراك با روایی  از شاخ  هادانشگاه  اعضای هیا  علمی بررسی فیفیت مدل تدریک فیفی    منووربه

،  موردبررسیایری  مشخص است، در مدل اندازه  7  شماره  طور فه از  دولمتلاطع استفاده اردیدا همان

ایری را باشد، فه این خود فیفیت مدل اندازهمتلاطع مثبت و باال می  روایی   با  اشتراك  ملادیر شاخص

 نمایدا تأیید می

 بافیفیتالزم در تدریک   هایمؤ،فهع برای متلاط  روایی با اشتراك شاخصا 7 شماره  دول

   CV Comتمتلاطع  روایی با اشتراك   شاخص 

 0.739171 (SSP)تعیین نلطه شرو  تدریک
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   CV Comتمتلاطع  روایی با اشتراك   شاخص 

 TME   0.811761های تدریکت روش

 CLM   0.849440رهبری و مدیریت فالست

 ILP   0.894792طرح درست سازیپیاده

 TMA   0.822050مدیریت زمانت 

 IIC   0.889738ر فالستابتکار و نوآوری د 

 MTD   0.878293هاتمدیریت تفاو 

 FLE   0.874495تحریک و تسایل یادایریت 

 CAI   0.786451ارتباط و تعاملت

 UOE   0.878460امکانا ت  از تجایزا  و ایری باره

 RBT   0.883626محور فردن تدریکت پهوهد

 ACC   0.533625 لب مشارفت و همکاری در فالس درست

 COF   0.811687تباهم اعضای هیا  علمی   همکاری

 دوم مرتبه  تأییدی عاملی تحلیل

ملادیر   این است فه  دهنده نشان  8  شماره   دول در    آمده دستبههای  شود یافتهطور فه مشاهده میهمان

 متناظر با هر بار عاملی بیشتر از ملدار  t، ملدار  دیگرعبارتیبهدار استا  معنی  01/0بار عاملی در سطح  

استا همچنین، ملادیر پایایی مرفب و آ،فای فرونباخ به ترتیب برابر   01/0  در سطح  58/2ت  آنبحرانی  

 AVEباشدا همچنین ملدار  ار همسانی درونی باالی متغیرها میباشد فه خود بیانمی  84ا0و    92ا0با  

شودا  ای مدل نیز تأیید میروایی همگر  درنتیجهبیشتر بوده و    50/0فه از میزان    شدهازارش   63ا0برابر با  

نشان   آن  واریانک  فل  ملدار  با  را  مکنون  متغیر  یک  شده   تبیین  واریانک  بین  ارتباط  R2  تعیین  ضریب
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پایین مشاهده میدهد فه همانمی اندازهتمامی مدل  R2  شود،طور فه در  دول   موردنورایری  های 

 باشدا تو ه میمناسب و قابل

 املی تأییدی مرتبه دوم تایج تحلیل ع ا ن8 شماره  دول

 R2 داری سطح معنی tملدار   بار عاملی سازه 

 0.546769 /ا0.739438 18.32199 01 (SSP)تعیین نلطه شرو  تدریک

 0.765347 /اTME   0.874841 37.875622 01های تدریکت روش 

 0.700646 /اCLM   0.837046 29.032844 01رهبری و مدیریت فالست

 0.612559 /اILP   0.782662 27.840004 01طرح درست  سازیپیاده 

 0.649874 /اTMA   0.806147 32.433434 01مدیریت زمانت

 0.731816 /اIIC   0.855462 39.937276 01ابتکار و نوآوری در فالست

 0.571594 /اMTD   0.756038 24.272671 01هاتمدیریت تفاو  

 0.684249 /اFLE   0.827193 29.088817 01تحریک و تسایل یادایریت

 0.651074 /اCAI   0.806892 22.141449 01ارتباط و تعاملت

و   ایریباره  تجایزا     از 

   UOEامکانا ت
 0.645949 /ا01 27.042839 0.803709

 0.771286 /اRBT   0.878229 41.559320 01محور فردن تدریکتپهوهد  

 لب مشارفت و همکاری در فالس  

   ACCدرست
 0.628658 /ا01 22.798399 0.792879
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 R2 داری سطح معنی tملدار   بار عاملی سازه 

علمی   هیا   اعضای  همکاری 

   COFتباهم
 0.498461 /ا01 17.358096 0.706018

AVE 063ا 

cρ 092ا 

α 084ا 

  در CV Redنتایج حاصل از آزمون فیفیت مدل ساختاری توسط شاخص افزونگی با روایی متلاطعت 

از فیفیت   موردنورایری  شود مدل اندازهطور فه مشاهده میازارش اردیده استا همان  9  شماره   دول

 مناسبی برخوردار است 

 متلاطع  روایی با افزونگی  شاخصا 9شماره   دول

   CV Redت متلاطع روایی با   افزونگی شاخص 

 0.386558 (SSP) تعیین نلطه شرو  تدریک

 TME  0.619794ت های تدریک روش

 CLM   0.596512ت رهبری و مدیریت فالس

 ILP   0.547752ت طرح درس سازیپیاده

 TMA   0.532871ت مدیریت زمان

 IIC   0.650586ت ابتکار و نوآوری در فالس

 MTD  0.497897ت ها مدیریت تفاو 
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    GOFت برازش نیکویی شاخصی

عنوان معیاری برای سنجد عملکرد فلی  برای سنجد فل مدل فه به    GOFتشاخص نیکویی برازش  

یر اشترافی می باشد با تو ه به فرمول و متوسط ملاد  R2ضرب میانگین  صور  حاصل مدل است و به

 زیر محاسبه اردید   

𝐺𝑂𝐹 = √0.682 ∗ 0.745 = √0.508 = 0.712 

 

بیشتر   36/0است فه این میزان از    آمدهدستبه  712/0  با  برابر  GOFطور فه مشخص است ملدار  همان

 شودا  ها در حد قوی ارزیابی میدر دانشگاها،گوی تدریک فیفی  ،ذا عملکرد فلی  1بوده

 بحث و نتیجه ایری

 
عنوان  را به ترتیب به  36/0و   25/0، 01/0هست. سه مقدار  1حدود این شاخص بین صفر و .   1

 اند.تعریف نموده  GOFضعیف، متوسط و قوی برایمقادیر 

 FLE   0.598621ت تحریک و تسایل یادایری

 CAI   0.512435ت ارتباط و تعامل

 UOE  0.565164ت  امکانا  از تجایزا  و ایریباره

 RBT  0.681405ت  محور فردن تدریک  پهوهد

 ACC   0.550047ت  لب مشارفت و همکاری در فالس درس

 COF   0.393291ت  باهم همکاری اعضای هیا  علمی 
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فعا،یت  بافیفیت  تدریک   در  مالز  هایمؤ،فه  مجموعه  قبیل  به  از  الزم  شرایط  و  شرو   ها  نلطه  تعیین 

تدریک، رهبری و مدیریت فالس،  تدریک، روش ابتکار و    سازیپیادههای  طرح درس، مدیریت زمان، 

  امکانا ،  از تجایزا  و  ایریبارهها، تحریک و تسایل یادایری، ارتباط،  نوآوری در فالس، مدیریت تفاو 

مدل تدریک    ٔ  در زمینهفه    اشاره دارد  باهم  لب مشارفت و همکاری در فالس درس و همکاری اساتید  

  در پهوهد   فننده شرفتخبراان    زعمبهتو ه شود و    آنباید به    ها دانشگاه  اعضای هیا  علمی فیفی  

علمی تدریک فیفی  تو ه    درخورابعاد    از مله به  محسوب می  ها دانشگاه  اعضای هیا   عبارتی  شوند، 

باید به ا رای برنامه   هادانشگاه  اعضای هیا  علمیتدریک فیفی  ها و مرافز آموزش عا،ی برای  دانشگاه

 تو ه فنند 

تدریک  برای    خبراان الزم است  زعم بهباشد در این زمینه  می  «تعیین نلطه شرو  تدریک»مؤ،فه اول  

قبلی دانشجویان باید مشخص و با    های دانسته سطوح  بعد،    این  در  هادانشگاه  اعضای هیا  علمیفیفی  

سطح   دیگرعبار بهانجام ارزیابی آغازین از دانشجویان در فالس درس، نلطه شرو  تدریک مشخص شود  

  نیازهایپیداذراندن  باید رصد شود،  شرو  آموزش متناسب با توان و نیاز مخاطب  توان دانشجویان برای  

استاد  »  شونداانمصاحبهدر همین راستا، به اعتلاد یکی از    وددرس و نیاز به دروس  برانی باید بررسی ش

از دیگر    یکی «  اول سطح توان دانشجویان را رصد فنند تا بدانند باید از فجا تدریک خود را شرو  فنند

نیاز است»  افت  شونداانمصاحبه  با مخاطب  آغازین و شرو  آموزش متناسب  از دیگر    یکی   «ارزیابی 

فند، بر اساس طرح درس در مرحله تدریک استاد با ارزیابی آغازین شرو  می»  افت  شونداان مصاحبه 

 ا«فند فارش را دنبال می

تدریک فیفی  های  اام  خبراان الزم است  زعم بهباشد در این زمینه  می  «های تدریکروش»مؤ،فه دوم  

ن اهداف،  آموزش پک از مشخص شدن مخاطب، سنجد نیاز مخاطب، تعیی  ها دانشگاه  اعضای هیا  علمی

های مختلف آموزش و تدریک محتوا اشراف داشته تعیین محتوا، ا را و تدریک است، استاد باید به روش

متناسب با  مختلف و زیاد تدریک و آموزش  باترین روش تدریک را    هایشیوهها و  باشد، و از بین روش

آشنایی  »  شونداان مصاحبهکی از  در همین راستا، به اعتلاد ی  انتخاب فند شرایط، مخاطب، درس، زمان وااا

ارائه فند، مییادایری و فام مطا،ب را برای دانشجویان تسایل می  درناایتهایی فه  با روش تواند به 

توانایی بکار »  افت استاد باید   شونداانمصاحبه از  دیگر    یکی  ا«توسط استاد منجر شود  بافیفیتدرسی  

ریک و متناسب با شرایط فالس و امکانا ، متناسب ایری راهبردهای مختلف تدریک متناسب با هدف تد
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ویهای رابا  دانشجویان  فند،  نلد  و  تفسیر  توضیح  خوب  مخاطبین،  فند  عالقه  های  یادایری  به  مند 

 را داشته باشد  «های اروهی هدایت فند واادانشجویان را به فعا،یت

خوب درآوردن   راان الزم استخب  زعمبهباشد در این زمینه  می  «رهبری و مدیریت فالس»  مؤ،فه سوم

رهبری و مدیریت فالس و فالس داری برای ایجاد  وی مدیریت شرایط در عرضه درس و  فالس یا  

در همین راستا،  برای یادایری و آموزش ضرور  دارد  انعطاف مناسب، مثبت، امن و سرشار از اعتماد و 

درس را داشته باشد باید تمام  وانب را مدیریت فالس  »  استاد باید  شونداانمصاحبهبه اعتلاد یکی از  

 شونداان مصاحبه از  دیگر    یکی«  استاد در فالس درس مام است  وآمدرفترعایت فند، زبان بدن و حتی  

 را داشته باشدا  «ماار  مدیریت فالس درس و اداره فردن و}توان{ نوم دادن »افت استاد باید

ارائه مطا،ب بر    خبراان الزم است  زعمبهن زمینه  باشد در ایمی  «طرح درس  سازیپیاده»مؤ،فه چاارم  

برای درس باید باشد و استاد سعی در پیاده فردن طرح درس   شده طراحیاساس اهداف و طرح و نلشه  

سعی در » استاد باید  شونداانمصاحبه در همین راستا، به اعتلاد یکی از   داشته باشد آنو عمل فردن با 

باشد داشته  درس  طرح  فردن  و    پیاده  یادایری  محیط  فند  مدیریت  خوب  را  برای   ایپرانگیزهزمان 

ایجاد فند ابتکار  »  افت  شونداانمصاحبه از  دیگر    یکی«ا  یادایری  باید خالقیت و  برای   ایویههاستاد 

 ا« پیاده فردن طرح درس خود داشته باشد

توزیع زمان ریت زمان و  مدی  خبراان الزم است  زعمبه باشد در این زمینه  می«  مدیریت زمان»  مؤ،فه پنجم

ترم در  ات استفاده  برای یک  لسه و برای طول یکهای مختلف فاری خود و دانشجویان  بین فعا،یت

باینه از زمان به باترین شکل و انجام دادن هر فعا،یت متناسب با زمان خودش و برای تحلق اهداف  

استاد باید مدیریت زمان داشته »  ونداانشمصاحبههمین راستا، به اعتلاد یکی از    در  آموزش ضروری است

های طور نباشد فه فنفرانکباشد و از زمان به باترین شکل و برای تحلق اهداف آموزش استفاده فند این

تحت شعا  فمبود وقت  آنهدف از  عمالًدانشجویان در آخر ترم  مع و در یک یا دو  لسه ارائه شود و 

انجام دادن هر فعا،یت متناسب با زمان خودش و شرو  و  »  فتا  شونداانمصاحبه از  دیگر    یکی  « شود

 های استاد استا یکی از ماار  «درس موقعبهخاتمه 

بسترسازی و    خبراان الزم است  زعمبهباشد در این زمینه  می  «ابتکار و نوآوری در فالس»  مؤ،فه ششم

ترغیب   ن طرح درس و نیزتسایل ابتکار و خالقیت استادان در فالس درس برای تدریک و پیاده فرد
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در همین راستا، به اعتلاد یکی از   ابتکار و خالقیت در دانشجویان برای بابود فیفیت آموزش الزم است

ابتکار    »شونداانمصاحبه  و  باید خالقیت  استاد  تدریک  پیاده فردن طرح درس خود   ای ویههدر  برای 

ارزیابی، نو  آوری و خالقیت داشته   ٔ  زمینهدر  استاد  »  افت  شونداانمصاحبهاز  دیگر    یکی«  داشته باشد

ترغیب ابتکار و خالقیت و مشارفت در دانشجویانا}یکی  »  افت  شونداانمصاحبهاز  دیگر    یکی «  باشد

 ا« باشددیگر از{ ماار  تدریک و ارائه درس می

ها  ا و تفاو هآااهی و تو ه به تنو  خبراان    زعمبهباشد در این زمینه  می«  هامدیریت تفاو »  مؤ،فه هفتم

در همین راستا، به اعتلاد  یا مدیریت افراد راهکاری برای بابود فیفیت آموزش اساتید استا   آنو رعایت  

های فردی دانشجویان، ماار  بعدی ماار  تدریک و ارائه درس تو ه به تفاو »شونداانمصاحبهیکی از  

تفاو در نحوه موا ه در»  افت  شونداانمصاحبهاز  دیگر    یکی «  باشدمی ها به ما فمک ست و رعایت 

 ا« های فردی را بداندتفاو » افت استاد باید   شونداانمصاحبهاز دیگر  یکی«  فندمی

استاد با    خبراان الزم است  زعمبهباشد در این زمینه  می  «تحریک و تسایل یادایری  »مؤ،فه هشتم  

ساخت شناختی و  تو ه به  ایری   مند فردن دانشجویان به یادتحریک احساس نیاز به یادایری  عالقه

ها از یادایری،  فسب رضایت آن    هاتر بودن آن دنبال یادایری باتر بیشتر راحت ها   قبلی آن  هایدانسته 

فردن دانشجویان     تجارب  فراهم  یادایری  پایداری  و  فام  برای  تالش  تنویم    سازیزمینه یادایری   و 

، شناسایی  نفکاعتمادبهارائه مطا،ب فاربردی  افزاید    ها  یادایری دانشجویان  ارائه تکلیف و بیان مصداق 

هایی فه یادایری و فام مطا،ب را برای دانشجویان تسایل و رفع موانع درك مطا،ب و استفاده از روش 

میمی دانشجویان  باینه  یادایری  در  ات  فندفند  حرفت  از   در  تواند  یکی  اعتلاد  به  راستا،  همین 

فارهای اساتید این است فه بتوانند دانشجویان را از این مطا،ب مشکل، خوب یکی از  »  شونداانمصاحبه 

و    فار چهریزی استاد دارد فه  ها برایشان تسایل شود، این فار نیاز به برنامهعبور دهند فه یادایری آن

موانع درك مطا،ب را بشناسیم و با رفع    »افت  شونداانمصاحبه از  دیگر    یکی«  انجام دهد  آن راچطور  

فنیم تسایل  را  دانشجویان  یادایری  باید  »  افت  شونداانمصاحبه از  دیگر    یکی  «موانع،  استاد 

یادایری باشد و برای دانشجویان تجارب یادایری فراهم فند یعنی بتواند فرصت تجارب   فنندهتسایل 

تدریسد   یادایری را برای دانشجویان فراهم فند هر چه قدر استاد بتواند فرصت یادایری را بیشتر فند

 ا«مؤثرتر خواهد بود
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نام تعامل  ارتباط»  مؤ،فه  زمینه  می«  و  این  در  است  زعمبه باشد  ارتباط    خبراان الزم  با    مؤثر داشتن 

در تواند فمک فندادر  ریان بودن از اشتغال علمی دانشجویان به بابود یادایری و آموزش می   ودانشج

اار  بعدی برقراری و حفظ ارتباط در تدریک است م»  شونداانمصاحبه همین راستا، به اعتلاد یکی از  

فعا،یت فنید  برقرار  ارتباط  نتواند  اار  خوب  برنامه  داشتن  با  استاد  مییعنی  باقی  ابتر  این هاید  ماند 

ها شامل برانگیختن دانشجو برای یادایری و برقراری  و مثبتی فه بتواند فارش را شرو  فند  فعا،یت

، ایجاد  غیرفالمیهای  مشارفت و همکاری دانشجویان، استفاده از ماار   داشتن فن بیان، توانایی  لب

های فردی دانشجویان، ترغیب ابتکار احساس نیاز به یادایری، تو ه به عالیق دانشجویان، تو ه به تفاو 

نکته مام دیگر بحث »  افت   شونداانمصاحبهاز  دیگر    یکی«  و خالقیت و مشارفت در دانشجویان است

با    مؤثریدانشجو در فالس درس است مام است فه استاد بتواند در  ریان تدریک ارتباط  ارتباط با  

 ا« دانشجو برقرار فند

استاد قبل از اینکه خبراان الزم    زعم بهباشد در این زمینه  می«  پهوهد محور فردن تدریک»  مؤ،فه دهم 

 امعه، درد  امعه و بعد    شناخت نیازهای  ٔ  در زمینهخوبی باشد باید پهوهشگر باشد و    دهندهآموزش 

و نیز برای مسائل فالس باید تحلیق و پهوهد داشته باشد و به دنبال    آنپیدا فردن درمان و آموزش  

یک استاد  »  شونداانمصاحبهدر همین راستا، به اعتلاد یکی از  برای مسائل آموزشی باشدا    های حل راه

خوبی باشد یعنی پهوهد اینجا ملدم بر آموزش   خوبی باشد باید یک پهوهشگر  دهندهآموزش قبل از اینکه  

است استاد باید پهوهشی بکند تا نیازهای  امعه را بشناسد درد  امعه را بشناسد و بعد درمان را پیدا  

استاد در  ریان نیازها و انتوارا  و  »  افت  شونداانمصاحبهاز  دیگر    یکی«  آموزش دهد  آن رافند و  

 ا« مسائل باشد آنبرای  هایحلراهست باشد و به دنبال موا ه ه  آنمسائلی فه دانشجو با 

در دسترس و    خبراان الزم است  زعمبه باشد در این زمینه  می«  از تجایزا     ایریباره»مؤ،فه یازدهم  

های نوین و متنو  آموزشی  و تکنو،وژی   آموزشیفمکسایل  وها  بودن و توان استفاده از رسانه  استفادهقابل

باید  »شونداانمصاحبهدر همین راستا، به اعتلاد یکی از د یادایری و آموزش فمک فندابه بابو تواندمی

وسایل   آیا  فه  فنیم  و    آموزشیفمکبررسی  دسترس  نه؟  استفادهقابلدر  یا  از دیگر    یکی«  هستند 

مختلف در تدریک استفاده    آموزشیفمکسایل  وها  بتواند از رسانه»  افت استاد باید   شونداان مصاحبه 

 « افند
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خبراان الزم   زعمبهباشد در این زمینه  می«   لب مشارفت و همکاری در فالس درس»مؤ،فه دوازدهم  

های مشارفتی و ا ازه صحبت دادن و  استفاده استاد از راهبردهای مشارفتی و دنبال فردن روش  است

آن  صحبتهم با  و همفکری  دانشجویان  با  به  شدن  برای رسیدن  دادن  حلراهها  ها در آن  و مشارفت 

در تواند به بابود یادایری و آموزش فمک فنداهای اروهی میآموزش و نیز هدایت دانشجویان به فعا،یت

توانایی  لب مشارفت و همکاری دانشجویان، استفاده  »  شونداانمصاحبه همین راستا، به اعتلاد یکی از  

ماار  تفاو غیرفالمیهای  از  به  تو ه  دانشجویان،  عالیق  به  تو ه  ترغیب ،  دانشجویان،  فردی  های 

افت استاد    شونداانمصاحبه از  دیگر    یکی«  باشدمشارفت در دانشجویانا ماار  تدریک و ارائه درس می 

فندروش»باید   دنبال  را  مشارفتی  بتواند   شونداانمصاحبهاز  دیگر    یکی «  های  باید  استاد    افت 

 ا« های اروهی هدایت فنده فعا،یتمند به یادایری فند دانشجویان را بعالقه دانشجویان را»

اعضای هیئت»مؤ،فه سیزدهم   زمینه  می«  باهمعلمی  همکاری  این  در  است  زعمبه باشد   خبراان الزم 

آموزش و تدریک    در زمینهاستادان بر سته با اساتید  وان    خصوصبه  باهم علمی  همکاری اعضای هیئت

فاربردی و  تجربه  تر،  باتر  اشتراك اذاشتن  و  به  نوآوری موفق  و  آموزشی  عملناموفق  ابتکار  و  های ها 

وااا    ایرشته بینبرنامه درسی و در موضوعا     روزرسانیبهآموزشی و تبادل تجربیا  آموزشی، بازنگری و  

تواند به بابود یادایری و آموزش فمک فندابعالوه انجام  می  ها وااا ها، مجال ، خبرنامهدر قا،ب هماید

ارزیابی   و  اروهی  فعا،یتتدریک  داشتن  بازخورد   دادن  و  مشترك  همدیگر   هایاروهبا    ویههبههای 

هایی  ها و زمینهها در خار  از دانشگاه  فراهم فردن فرصتآموزشی با سایر اروه  هایاروه وار  ارتباط  هم

، به در همین راستاتواند به بابود یادایری و آموزش فمک فندا  دیگر وااا میباهمبرای ارتباط استادان  

ا،کترونیکی، سایت   صور بهفراهم فردن یک بستر تعامل برای استادان ت»  شونداانمصاحبهاعتلاد یکی از  

فه توفیق   هایزمینهدر  ویههبههای خود واا  فه استادان درباره تجربیا  آموزشی خود مخصوص نوآوری 

داشته  عملبیشتری  ابتکار  و  برازاریاند  بگذارندا  اشتراك  به  را  در  هماید  هایی  فه  آموزشی   آنهای 

ها، نتایج های موفق آموزشی ارائه شود از طریق مجال  و همایدتجربیا  معلمان و ابتکارا  و صالحیت 

 شونداانمصاحبهاز  دیگر    یکیا«  مند شوندباره   آنو ابتکارا  در  امعه علمی اشاعه پیدا فند تا دیگران از  

تواند فمک بر سته برای اساتید  وان است فه به بابود مییا مربی بودن استادان    استاد ناظر»  افت

 ا« فند
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 شریفیان و همکاران  از ملهشده  در تحلیلا  مختلف هم بررسی  ،بافیفیت  تدریک   در   الزم  های مؤ،فه 

، ارائه درس، مدیریت فالس، روابط انسانی   هادانشگاهتبیین نشانگرهای تدریک اثربخد در در   1384ت

فافلکی عامل1389ت   عفری  بررسی  در  علمی،     هیئت  اعضای  تدریک  فیفیت  بر  تأثیراذار  های 

های آموزشی دانشجویان، استفاده از فناوری راهبردهای نوین یاددهی، ارزیابی مستمر، حمایت از فعا،یت

ت همکاران  و  فطر   هیئت1394اطالعا ،  اعضای  عملکرد  مدیریت  مدل  طراحی  در  و     ابعاد  علمی، 

یاددهی    ایحرفهعلمی مثل بعد آموزشی،  اعضای هیئتفعا،یت    های نبه    یادایری زمانی  – و فرایند 

 هایمؤ،فهبر فیفیت آموزش در آموزش عا،ی،    مؤثربندی عوامل    در شناسایی، تحلیل و او،ویت1396ت

  موردبررسیهای نوین  محتوای آموزشی، امکانا  و تجایزا  و تکنو،وژی   دهی سازمانروش تدریک استاد،  

 استا  رارفتهقرا

 تلدیر و تشکر  

، برای تدوین شانعلمیمحترمی فه از داند و تو،یدا     نورانصاحبضمن تلدیر و تشکر از همه اساتید و  

فه در دوره شیو  ویروس  شاید مدافع سالمت آقای حسین دارابیاز  له یوسنیبداین ملا،ه استفاده شد  

بیماران فدا فردن برای سالمت  را  یاد  فرونا،  انشان  نیکی  به  فنممید  به خیر و   ات مساعد  و    و 

و   میفرستیمدرود  شانای پاكو به روح  نمایممی قدردانی و تشکر ترغیب محلق برای انجام این پهوهد

 برایشان در سرای باقی، طلب آمرزش و آرامد داریما 

 

 منابع 

 دانشگاه هیأ  علمی اعضای ریکتد ارزشیابی نمرا   با پهوهشی تو،یدا  رابطه  ،  1391ت  فرد، اعوم  آذین

 تربیتی علوم دانشکده،  درسی ریزیبرنامه ارشد فارشناسی در ه دریافت برای نامهپایان  ،سبزواری حکیم

 اشناسیروان  و

بر روش ملدمه  ، 1387تبازراان، عباس   های تحلیق فیفی و آمیخته  رویکردهای متداول در علوم ای 

 ا نشر دیدار ،رفتاری

تربیتی،    ، 1390ت  ر، حمیدهما پاك علوم  دانشجویان  انتلادی  تفکر  در  اساتید  تدریک  از  ادراك  نلد 

روانشناسی   و تربیتی علوم درسی، دانشکده ریزیبرنامه  رشته ارشد فارشناسی در ه اخذ  ات نامهپایان

 ا دانشگاه فردوسی مشاد
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https://www.gisoom.com/book/11142442/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D9%82%D8%AF%D9%85%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82-%DA%A9%DB%8C%D9%81%DB%8C-%D9%88-%D8%A2%D9%85%DB%8C%D8%AE%D8%AA%D9%87-%D8%B1%D9%88%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%B1%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C/
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معصومه   عفری  فیفیت   بر   تأثیراذار  هایملعا   فاربرد  میزان  هایملیاس  بررسی  ، 1389ت  فافلکی، 

  فارشناسی  نامهپایان،  88-89تحصیلی  سال   شارفرد  و   اصفاان  هایدانشگاه  علمیهیئت  اعضای  تدریک

 ااصفاان  تربیتی دانشگاه   علوم شناسی اروه روان  و   تربیتی   علوم آموزشی دانشکده  ریزیبرنامه  رشته  ارشد

معصومه   فافلکی،  ملیاس،   1389ت عفری  میزبررسی  عاملهای  فاربرد  فیفیت ان  بر  تأثیراذار  های 

نامه فارشناسی  پایان  ،88-89های اصفاان و شارفرد سال تحصیلیعلمی دانشگاهتدریک اعضای هیئت

 اشناسی اروه علوم تربیتی دانشگاه اصفاانریزی آموزشی دانشکده علوم تربیتی و روانارشد رشته برنامه

طراحی و تدوین ا،گویی برای ارزشیابی اثربخشی و   ، 1394ت یداخدیوی، اسداهلل  ا،اوردی خان وزیری، آ

سال   ،وریمدیریت باره  ، های آزاد اسالمی استان آذربایجان شرقیعلمی دانشگاهعملکرد اعضای هیئت

 ا 161-174    34نام شماره 

  نسانی علوم ا هایرشته  علمی هیأ  عضو مربیان  تدریک فیفیت تحلیل و بررسی  ، 1375ت  محسن ذوا،فلار،

 ادانشگاه تاران روانشناسی و تربیتی علوم دانشکده ارشد، فارشناسی نامهپایان تاران  شار هایدانشگاه(

 انتشارا   ااد   تاران ،آموزشی طراحی انوا  بر تأفید با تدریک برتر  هایروش ،   1387ت رضا زاده، رحال

 .معلم تربیت واحد دانشگاهی

های  ازینی اعضای هیا  علمی در دانشگاه  و استعداد  استعدادیابی ی  طراحی ا،گو،   1398ت  یونک رومیانی،  

دفتری دانشگاه تاران، دانشکده روانشناسی    رسا،ه  ،ای تمورد  دانشگاه ،رستان  امع با تراز عملکرد منطله

 و علوم تربیتیا  

  ر،محو یدانای  عصر در معلم هماید  ،راهبردها و موانع فالس، مدیریت    معلما،   1384ت حسین زار ،

 .اصفاان دانشگاه

 تدریک برای مناسبی مدل پیشنااد و اثربخد تدریک هایمدل شناسایی،   1392ت  ، عبدا،حمیدزر بخد

 درسی دانشکده ریزیبرنامه ارشد فارشناسی نامهپایانا  آن ایسازه اعتبار تعیین و اثربخد دانشگاهی

 خوارزمیا دانشگاه  ،روانشناسی و تربیتی علوم

  ،آموزش در آموزش عا،ی  تیفیعوامل مؤثر بر ف  یبندت یشناسایی، تحلیل و او،و  ، 1396ت  زمانی اصغر

 ا 36-23    11ت 6ا 1  ینیآفرفصلنامه نوآوری و ارزش 

تدریک اساتید    بافیفیترابطة بین هویت فرهنگی    ، 1399ت فشتی آرای نراک ،سلطانی بابوفانی شاین

در  ،  دانشگاه تربیتی  ریزیبرنامهپهوهد  علوم  در  پهوهد  و  تداند  باار ،   درسی  ریزیبرنامه-درسی 

  ا 133-121صص  64پیاپی  37شماره  ، 17دوره  ، 1399

https://www.sid.ir/fa/journal/SearchPaper.aspx?writer=447506
https://www.sid.ir/fa/journal/SearchPaper.aspx?writer=45505
https://www.sid.ir/fa/journal/JournalListPaper.aspx?ID=152045
https://www.sid.ir/fa/journal/JournalListPaper.aspx?ID=152045
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و  تدریک برای درسی ریزیبرنامه،   1377ت  ی آرتور ،وئیز، ام  ویلیام ا،کساندر، اا،ن   ی  سیلور،

 ارضوی قدس آستان  مشاد نهاد، خوی غالمرضا تر مه  ،باتر یادایری

ع  و  احمدرضا  نصر،  فریدون   ،طفعلیشریفیان،  در   ، 1384ت  ابدی،  اثربخد  تدریک  نشانگرهای  تبیین 

 یزیرفصلنامه پلهوهد و برنامه،  در دانشگاه اصفاان  آنها و مؤسسا  آموزش عا،ی و میزان تحلق  دانشگاه

 ا  2 و37در آملوزش عا،ی، شماره 

به    مشاد ،ها هنوری و بنیادها مفاهیم،   یادایری – یاددهی رویکردهای،   1378ت  بختیار ورفی، شعبانی

 ا نشر

 فیفیت ارزیابی ، 1387ت حسن زاده، فرخ طاهره  ، عفرآبادی فالته  اویدی بختیار  ورفی، شعبانی

- 38  -  6  ، سازندای و آموزش فصلنامه فشاورزی،  ااد فاربردی - علمی عا،ی آموزش در مرافز تدریک
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 دانشگاه، در تدریک فیفیت ررسیب،   1385ت  رضوان  وزان، زاده قلی حسین بختیار  ورفی، شعبانی

 1-17  39،عا،ى آموزش  در ریزیبرنامه و پهوهد،  فصلنامه

 سمت  انتشارا   تاران، پرورشی و آموزشی هایماار ،  1381ت حسن شعبانی،

 مد،ی ارائه   ، 1398ت  و قالوندی، حسن  امیرحسین،  محمد داودی     نادر قلیقورچیان،     ، مریمهزاد صا،حی

پهوهی   تدریک پهوهشی علمی فصلنامهفرهنگیانا   اساتید دانشگاه ای حرفه تدریک فیفیت  ارتلای   ات

 ا227-249سال هفتم، شماره دوم  

 ن،مازندرا دانشگاه علمی هیأ  اعضای آموزشی  بار بررسی   ، 1389ت ،یال قنواتی، ابراهیم  عمران،  صا،حی

 5-28 ، 11 شماره روانشناسی، و تربیتی فصلنامه مطا،عا 

 .معاصر انتشارا   تاران اول، چاپ ،تدریک فنون و هاروش فلیا  ، 1384ت اهللان ام صفوی،

مطا،عه موردی    علمی تحلیل سازوفار ارزشیابی عملکرد آموزشی اعضای هیئت  ،  1392ت  عبدا،ای، حسین

ز پایی  ،3شماره    ،ی و ارزشیابی آموزشی سال سومریااندازهفصلنامه مطا،عا     ،دانشگاه عالمه طباطبائی

 101-126صص  1392

آموزش عا،ی ایران   ییابی فیفیت و اعتباربخشتدوین و ارائه ا،گویی برای ارز  ،  1385ت  فراستخواه، ملصود

  ، ریزی توسعه آموزش عا،یدر رشته برنامه  نامه دفتری تخصصیپایان  ، بر اساس تجار   اانی و ایرانی

   دانشگاه شاید باشتی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی

https://ganj-beta.irandoc.ac.ir/#/search?keywords=%D9%85%D9%82%D8%B5%D9%88%D8%AF%20%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87&basicscope=5&item_id=857
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محمدعلی  محمد    فطر ،  قارمانی،  و  محمود  ابوا،لاسمی،  اباصلت   مدل  ،   1394ت  خراسانی،  طراحی 

شماره   ،سال هفتم   ،فصلنامه انجمن آموزش عا،ی ایران  ، علمی دانشگاه فابلمدیریت عملکرد اعضای هیئت

  اچاارم

تر مه  عا،ی، آموزش مرافز و هادانشگاه در تدریک بابود راهنمای  ، 1385ت ددیوی نیوبل،  رابر  فنن،

 .اصفاان انشگاهد انتشارا    اصفاان اول، چاپ همکاران، و نصر  احمدرضا

ی مناسب برای ها و طراحی ا،گوتبیین عوامل مؤثر بر فیفیت آموزش در دانشگاه  ، 1386ت  معروفی، یحیی

معلم    تیریزی درسی  دانشگاه ترببرنامه-نامه دفتری تخصصی در رشته علوم تربیتی پایان ،آنارزشیابی 

  تاران، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی -

 علمی هیئت اعضا دیدااه،  1388ت حمید روحی، م وبانا زاد، زمان اهلل  هدایت شیرزاد، معصومه  معزی،

در و  پزشکی علوم دانشگاه در استاد تدریک در مؤثر معیارهای و اساتید ارزشیابی مورد دانشجویان 

 ا63-75 صص ،4 شماره ، 11 دوره ،شارفرد پزشکی دانشگاه علوم مجله د،شارفر

ثر بر فیفیت آموزش و تدریک در دانشگاه فرهنگیان از دیدااه  ررسی عوامل مؤب  ، 1399ت  محمد  ،مکوندی

   پوید درآموزش علوم تربیتی و مشاوره  ااستان خوزستان  های پردیک   مطا،عه موردیتمعلمان-دانشجو

 ا 21-2صص  12شماره ، 6دوره  ، 1399باار و تابستان 

  تاران دوم، چاپ  ،معلم تربیت و یادایری و یاددهی فرایند بازاندیشی ، 1386ت محمود مارمحمدی،

 ا انتشارا  مدرسه

علمی  توانمندسازی اعضای هیئت   های مؤثر بربررسی و ملایسه تطبیلی مؤ،فه ،   1394ت  نهاد قربان، زینب

نامه  ات دریافت در ه فارشناسی ارشد رشته مدیریت پایانا  های علم و فرهنگ و سوره تاراندانشگاه

 اعلم و فرهنگریزی آموزش عا،ی دانشکده علوم انسانی دانشگاه  و برنامه

Botelho, M.G. & Odonnel, .D. (2001). Assesment of the use of problem-orientation,  
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