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Abstract: The present study was conducted to evaluate the educational quality of 

faculty members from students' point of view.  The present study was applied in 

terms of purpose and descriptive-case study in terms of data collection. Hence, the 

statistical population included all 15 faculty members of Farhangian University of 

Zanjan in Shahid Beheshti and Al-Zahra campuses in the academic year 2009-

2010, that they were examined by census due to limited professors. Moreover, 129 

out of 929 students were selected by Cochran's formula and simple random 

sampling method to evaluate the quality of teaching by professors. Three 

researcher-made questionnaires were used to collect data and then the data were 

analyzed using T-sample and SPSS software. The findings showed the students 

claimed that scientific ability and teaching methods were less than average and the 

law enforcement of professors was not at an acceptable level. According to these 

findings, the design of correctional programs in educational groups, such as holding 

training courses, can provide a foundation of scientific strengthening of professors 

and their familiarity with modern teaching methods. 
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 مقدمه

ای در گرو متحوول تحول اساسی و پایدار در هر جامعه     

شدن نظام تعلیم و تربیت آن جامعه است و محوور الولی 

ارتقا و بهبود کیفیوت  ،این تحول و توسعه در نظام آموزش

)عابودی  استهای آن کار معلم و استاد و شناسایی ویژگی

وان در این میان، آموزش عالی بوه عنو (.1389 و همکاران

یکی از ارکان کلیدی هر نظام تعلیم و تربیت، نقش مهمی 

در توسعه اقتصادی، اجتمواعی و ررهنیوی جواموا دارد. از 

 دورو، کیفیت خدمات ارائه شده در آموزش عالی طوی این

 دهه گذشته مورد توجه محققان قرار گررته است )گیالوند

-سسات آموزش عالی میؤو م هادانشیاه (. در واقا،2017

ات گونوواگونی بوور کیفیووت عملکوورد تأثیرتووأثیرتواننوود 

نیرش و احساسوات  و ررتار، نددانشجویان خود داشته باش

ها را در مقابل رشارهای شدید روانوی ناشوی از محوی  آن

  (.1392 حیدریو  )مرزوقی قرار دهند تأثیرتحت

آموووزش عووالی کشووور، دانشوویاه  مؤسسوواتیکووی از 

هوا را در اسوتانپوردی   98بر الغ باشد که بررهنییان می

هوا مشولول پردی  این . دانشجویانی که درشودشامل می

دانشوجویان متفواوت از  ی و کیفیاز لحاظ کمّندبه تحصیل

 بوا هور سواله زیرا به لحواظ کمّوی ،هستندها سایر دانشیاه

های زیادی که در آمووزش و پورورش لوورت ییبازنشست

کوه اسوت ا دانشویاهی تنهو، دانشویاه ررهنییوان گیردمی

 کردهبازنشسته  هایمعلمرا جاییزین  معلم نیروهای جدید

. استتربیت معلمان آن،  و به لحاظ کیفی، هدف و رسالت

دانشیاه ررهنییان نهاد نوپایی در آموزش عالی ایران است 

معلوم در کشوور  تربیت مسندصد سال به ککه نزدیک به ی

مأموریووت ایوون  .ای عمیووا اسووتتکیووه زده و دارای ریشووه

دانشیاه بهسوازی و نوسوازی ایون سونت موؤثر و مولود در 

 منجر شوودمعلم کشور است تا به استمرار و حیات  تربیت

 (.1393 )مهرمحمدی

های متعوددی امروزه دانشیاه ررهنییان با مسائل و چالش

هور  .جمله چالش کیفیت آموزش اسواتید هموراه اسوت از

هوای دانشویاه پوردی ساله ارزایش تعداد دانشوجویان در 

 عودم ،طلبد و از طرف دییرررهنییان اساتید زیادی را می

کیفیوت آموزشوی در اساسی  یمشکل ،اساتید مجرب وجود

ی و کیفوی توسعه و رشد کمّرو، از این آورد.می درا به وجو

ها و مراکز آموزش عالی نیز متناسو  بوا اساتید در دانشیاه

م آموزش عوالی ایوران های اللی در نظاآن، یکی از چالش

تووان کیفیت نظام آموزشی را می . (1390 )بازرگان است

 عنالر تشکیل دهنوده نظوام آمووزشاز بر مبنای هر یک 

مووورد ارزشوویابی و  برونووداد( محصووول، رراینوود، )درونووداد،

در میان درونودادهای نظوام  ،بر این اساس بررسی قرار داد.

مه درسی حوائز مدرس و برنا آموزشی سه عامل یادگیرنده،

ارزیابی هریک از این عوامل در بهبود  باشند کهمیاهمیت 

 (. 1383 بازرگاندارد )بسزایی  تأثیرکیفیت نظام آموزش 

هوای متعودد در حووزه پوژوهش هوا ورغم رشد رعالیوتبه

رعال در تعلویم و  ینقش ،مدرس ،دروندادهای نظام آموزش

 ت باالیی دربه هر میزان که مدرسان از کیفی آموزش دارد.

و برونوداد در تولید نیروی انسانی ، برخوردار باشند آموزش

مشووکل  دچوارباشوند نظوام آمووزش کوه دانشووجویان موی

 بایود االمکانتیح آموزشوالن ئمس رو،ایناز  .نخواهیم بود

تالش خود را به کار گیرند تا هدف متعالی نظوام آموزشوی 

ت خودمات های اخیر، کیفیودر سال به درستی تحقا یابد.

آموزشی با تأکید بر رضایت دانشوجویان اهمیوت بیشوتری 

، آمووزش هودف ازچراکوه  (. 2016یارته اسوت )سوین  

و عدم تحقا  ررتار دانشجوست تلییر مطلوب در عملکرد و

گوذاری در آمووزش این مهم باعث هدر ررتن بازده سرمایه

توجه به . گرددمیدانشجویان رت تحصیلی ا عالی بخصوص

 جلووگیری از هودر رروتموزش عالی بوه منظوور کیفیت آ

منابا مادی الزم و همواهنیی بوین و  نیروی عظیم انسانی

 های آموزشی و کارایی آن امری ضروری است.توسعه نظام

اهوداف آمووزش و  هواشویوه الالح ساختار، ،سوی دییرز ا

 عالی بدون در نظر گررتن و همراه ساختن آن بوا کیفیوت،

ظاهری است و دگرگونی بنیادی را  الالحاتای ازمجموعه

  (.1385 )نوه به دنبال نخواهد داشت

تواند -می استادان کیفیت تدری ررایند و  در این میان،

به عنوان یکی از عوامل مهم برای پاسخ به نیازهای 

عاملی برای  ،در نظر گررته شود و با این حالیان دانشجو
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 جعفری )شهیدی سنجش شایستیی استادان باشد

. در همین راستا، مطالعات با (1392همکاران  چیان وقو

های ملی در کشور ایاالت متحده استفاده از مجموعه داده

هیئت علمی، به  یدهد که کیفیت تدری  اعضانشان می

نوبه خود، بر میزان درآمیختیی دانشجویان بر مفاهیم 

گذار است تأثیردرسی و رویکردهای عمیا در یادگیری 

 (.2012یبرا کینیز و کول ر کلورنز)برا

در واقا، کیفیت تدری  یکی از عوامل مهمی است کوه در 

جوایی  سطح کیفیت آموزش اساتید نقش بسزایی دارد، توا

( ایون عامول را تضومین 2017که استنهارت و همکاران )

 اند.ها دانستهو دانشیاه مؤسساتکننده کیفیت آموزش در 

ی و یرغوم کوارابا این وجود، همه اعضای هیئت علمی علی

هوا توانایی تخصصیشان، هنیام تودری  از بهتورین شویوه

بسیاری از اساتید از تدری  بوه عنووان  .کننداستفاده نمی

ررلتی جهت تسهیل یادگیری دانشجویان با بوه اشوترا  

در عوو،،  گذاشتن دانوش و تخصوخ خوود بهوره بورده و

برخی دییر، تدری  را یک الزام شللی دانسوته کوه باعوث 

لوورنز، شوود )استاپینسوکی، بورا طراب یا کسالت مویاض

 (.2018یوهاس و همکاران 

های آموزش اغلو  شوامل جلسوات کالسوی بهترین شیوه

یارته، شفاریت در هنیام آموزش، بازخورد سریا در سازمان

ی قبلی با خصوص کار دانشجو، ادغام مطال  تدری  شده

صووص مفاهیم جدید، تشویا دانشوجویان بوه تأمول در خ

مطالوو  درسووی و تسووهیل همکوواری دانشووجویان اسووت 

انود کوه در  (. مطالعوات نیوز نشوان داده2016)نیلسون 

های عمل اعضای هیئت علمی از مثبت دانشجویان از شیوه

ها برای نشان دادن قبیل وضوح ارتباطات، استفاده از مثال

نکات پیچیده و بازخورد به موقوا در خصووص تکوالیا بوا 

های حل مسئله، ادامه تحصویل در آمووزش ارزایش مهارت

عوالی و عالقووه بوه یووادگیری موادام العموور در دانشووجویان 

 .(2013مرتب  است )پاسکارال و بلیچ 

انود کوه ارزیوابی دانشوجویان از برخی مطالعات نشان داده

-تر از متوس  موی کیفیت خدمات آموزشی منفی و پایین

در رراتحلیلوی  (1398باشد. برای مثال، گیالوند و مراغی )

نشووان دادنوود کووه دانشووجویان از وضووعیت رعلووی کیفیووت 

هوا از خدمات آموزشی ارائه شده راضوی نبووده و دانشویاه

آل و کسو  رضوایت کامول آنهوا رسیدن به وضعیت ایوده

خوادم رضوائیان، اعتضواد رضووی، جووادی و  .رالله دارند

( در مطالعووه خووود نشووان دادنوود کووه 1396همکوواران )

تقدنوود شووکاری منفووی در تمووامی ابعوواد دانشووجویان مع

ی کیفیووت خوودمات آموزشووی شووامل قابلیووت پنجیانووه

، ریزیکوی محی  پاسخیویی، همدلی، اطمینان و ،اطمینان

 وجود دارد.

تعیوین ( جهت 1385در پژوهش یارمحمدیان و کلباسی )

های آموزشوی دانشوکده وضعیت آموزشی و پژوهشی گروه

یاه علووم پزشوکی رسوانی پزشوکی دانشومدیریت و اطالع

نشووان داده شوود کووه  1382-1383الووفهان در سووال 

ت علموی و پوژوهش، ئوهی وضعیت دانشوجویان، اعضووای

مطلووب بوود،  هوا نسووبتاًعلیرغم این که در بعضوی گوروه

ها در هیچ کدام از گروه اغل  مورد غفلت قرار گررته است.

ه اداری و مکانی برای مطالع دسوتیاه زیوراک  بورای اموور

در مورد تعداد کت  و  همچنین،دانشجویان موجود نبوود. 

گوروه مودار  پزشوکی نسوبت بووه دو گووروه  مجالت در

 .داشت دییور کمبوود وجوود

در مجموع، با توجه به مطال  ذکر شده و با توجه به اینکه 

روراهم  یکی از وظایا بسیار اساسی و مهم نظام آموزشوی،

آموخته بتوانند دانش کردن شرایطی است که در آن نیروی

های کلیدی و متناسو  بوا ها و قابلیتتوانایی ها،از مهارت

 نیازهای و شرای  دنیای لنعت و مشاغل برخووردار شووند

کیفیوت پوایین  ( و از آنجوا کوه1391 )لالحی و قدریانی

آموزش منجر به کمبود نیروی انسوانی متخصوخ و مواهر 

-صوادیگوردد کوه اهوداف توسوعه اقتو موجو  موی شده

 گرانود هواور ) اجتماعی کشور با مشوکالت مواجوه شوود

تودری  ارزیوابی کیفیوت . با توجه به این مووارد، (1996

 دانشویاه آموزشویسطح کیفیت شود که سب  میاساتید 

ارزایش یارته و این امور بوه نوبوه خوود بوا اروزایش سوطح 

و  کیفیووت آموووزش در موودارسکیفیووت علمووی معلمووان و 

رو، هموراه خواهود بوود. از ایون جووانتعلیم و تربیت نسل 
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مطالعات مختلفی در داخل و خوار  از کشوور در راسوتای 

ها به طوور کول و ارزیابی کیفیت خدمات آموزشی دانشیاه

های ررهنییان به طور خاص لورت گررتوه اسوت دانشیاه

که نتایج متفاوتی را به همراه داشته است. بنوابراین هودف 

تودری  اسواتید عضوو  بررسوی کیفیوتاز پژوهش حاضر 

های دانشویاهی در پردی  هیئت علمی دانشیاه ررهنییان

 شهر زنجان بود.

 ررضیات پژوهش به شرح ذیل بیان شد:

انشجویان، واکنش اساتید به پیشونهادات و از دیدگاه د -1

 انتقادات دانشجویان در سطح خوب قرار دارد..

ز ز دیوودگاه دانشووجویان، میووزان اسووتفاده اسوواتید اا  -2

 امکانات و رسانه های آموزشی در سطح خوب قرار دارد.

انشجویان، میزان قانون موداری اسواتید در از دیدگاه د -3

 سطح خوب قرار دارد.                                

 روش کار
 به لحاظ هودف موضوع میدانی، مطالعه پژوهش از نظر

 در .بررسی مووردی بوود-نظر روش، تولیفی کاربردی و از

هیئوت  عضوایا یوهکلشامل جامعه آماری ، رضپژوهش حا

هوای شوهید زنجوان در پوردی  علمی دانشیاه ررهنییوان

نفر بودند که به علت محودود  15بهشتی و الزهرا به تعداد 

بودن اساتید، تمامی آنها به روش سرشماری مورد بررسوی 

همچنوین، جهوت بررسوی کیفیوت تودری   .قرار گررتنود

ررمول کوکران از با استفاده از  ویان،استادان توس  دانشج

در رشوته آمووزش زبوان ی زن و مورد دانشوجو 929بین 

بوه  نفر 129 ،آموزش ابتدایی، جلراریا و مشاوره انیلیسی،

شودند. هرچنود، انتخواب  گیری تصادری سوادهروش نمونه

دانشووجویان رشووته هووای مشوواوره و جلراریووا بووه دلیوول 

نسوبت بوه اسواتید  جدیدالورود بودن و عدم شناخت کامل

در پوژوهش  آنها از نمونوه پوژوهش کنوار گذاشوته شودند.

پرسشونامه محقوا  3جاضر برای جموا آوری داده هوا از 

، 4، خووب=5گانه لیکرت )خیلی خوب=5ساخته در طیا 

( اسوتفاده شود. 1، خیلوی ضوعیا=2، ضوعیا=3متوس =

جهت تعیین روایی لوری، پرسشنامه در اختیار چند تون 

 تأییودار گررت که در نهایت پو  از ویورایش، از اساتید قر

است که توانایی علموی  سؤال 5. پرسشنامه اول شامل شد

دهد و همسوانی درونوی آن اساتید را مورد ارزیابی قرار می

بورآورد گردیود. پرسشونامه  72/0به روش آلفای کرونباخ 

است که روش تدری  اساتید را موورد  سؤال 7دوم شامل 

به دست آمد.  70/0و همسانی درونی آن  ارزیابی قرار داده

-باشد که قانونمی سؤالسؤال 4پرسشنامه سوم نیز شامل 

 60/0مداری اساتید را ارزیابی کرده و همسانی درونوی آن 

ن و آزادی انسوان، الول أالل احترام به شو به دست آمد.

یری، الول سوودمندی و وظیفه شناسوی و مسوئولیت پوذ

رراه دییران و ارائه اطالعات ، الل توجه به آسی  نرساندن

کاری درباره چیونیی پوژوهش بوه تموامی آزموودنی هوای 

شرکت کننده، کس  رضایت نامه کتبی به منظور شورکت 

 ،یاخوال  پژوهشو تیوجهت رعا در پژوهش رعایت شدند.

 ی تووهیدر کم IR.USWR.IAC.1398.251کوود اخووال  

 اخال  دانشیاه ثبت شد.

 هایافته
 1در جدول  انی پاسخ دهندگانرراوانی و درلد رراو

 ارائه شده است.

 

 فراوانی و درصد فراوانی پاسخ دهندگان. 1جدول

Table 1. Frequency and its percentage of interviewees 

 فراوانی نسبی درصد
درصد 

 معتبر
 درصد

فراوانی 

 مطلق
 متغیرها سال

4/32  4/32  1/27  35 95 
 

 سال ورود

2/60  8/27  3/23  30 96  

100 8/39  3/33  43 97  

 100 7/83  مجموع معتبر  108 
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  3/16  نامعتبر  21 

 مجموع  129 100  

 35) 95 سوال پاسوخ دهنودگان ورودی ،1 با توجه جدول

 نفر معادل 30) 96سال  ورودی درلد(، 1/27 معادل نفر

 3/33 معووادل نفوور 43) 97سووال ورودیو  درلوود( 3/23

 مشخصات معتبر ارراد  ،در مجموع کهد نباشمیدرلد( 

 نفور 21) ارراد نامشخخو  درلد( 7/83 معادل نفر 108)

 .است (درلد 3/16 معادل

به تفکیوک رشوته  نرراوانی و درلد رراوانی پاسخ دهندگا

 نشان داده شده است. 2تحصیلی و جنسیت در جدول 

 

 سیتن به تفکیک رشته تحصیلی و جنفراوانی و درصد فراوانی پاسخ دهندگا .2جدول

Table 2. Frequency and its percentage of respondents by field of study and gender 
 درصد فراوانی نسبی درصد معتبر درصد فراوانی مطلق  متغیرها

ته
رش

 
ی

صیل
تح

 

9/34 45 زبان انگلیسی  9/42  9/42  
5/46 60 آموزش ابتدایی  1/57  100 

4/81 105 مجموع معتبر  100  
6/18 24 نامعتبر    
   100 129 مجموع

 45 45 45 58 زن

 100 55 55 71 مرد

   100 129 مجموع

 

پاسوخ  نفور 129 از میوان، 2 شوماره با توجوه بوه جودول

دهندگان در دو رشته آمووزش زبوان انیلیسوی و آمووزش 

 درلود(، 9/33 معوادل نفور 49در زبان انیلیسوی) ابتدایی

می باشد که در  درلد( 5/46 معادل 60) آموزش ابتدایی

درلد( و تعداد مشخصات  4/81 معادل نفر 105) مجموع

از نظر  می باشد. درلد( 4/18 نفرمعادل 24) ارراد نامعتبر

 مورد نفور 71) درلود( و 45 زن معادل نفر 58) جنسیت

 .درلد( می باشد 55 معادل

های پژوهش از آزمون تی تک متلیره جهت بررسی ررضیه

 (.3استفاده شد )جدول 

 های پژوهش. آزمون فرضیه3جدول 

Table 3.  Research hypotheses evaluation 
 فرضیات پژوهش مقدار T درجه آزادی مقدار آزمون معنی داری تفاوت میانگین دامنه تغیرات پایین دامنه تغییرات باال

80/6-  68/7-  24/7-  00/0  15 128 56/32-  1فرضیه  

85/0-  34/0-  13/0-  23/0  3 812  20/1-  2فرضیه   

24/0-  64/0-  44/0-  00/0  3 128 36/4-  3فرضیه  

 

شوود، در رابطوه بوا مشاهده موی 3همانطور که در جدول 

ررضیه اول با توجه به منفی بودن تفاوت میانیین به دست 

دهد کوه از دیودگاه دانشوجویان، (، نشان می-24/7آمده )

هوای اهواکنش اسوتاد بوه پیشونهادات و انتقوادات و دیودگ

بنابراین اسووت،( 15دانشووجویان کمتوور از مقوودار آزمووون )

شود. در رابطه با ررضیه دوم بوا توجوه بوه رد می 1ررضیه 

(، نشان -13/0منفی بودن تفاوت میانیین به دست آمده )

 های دهد میزان استفاده استاد از امکانات و رسانهمی

 

موی  (3آموزشی از نظر دانشجویان کمتر از مقدار آزمون )

شوود. در رابطوه بوا ررضویه رد می 2بنابراین ررضیه  ،باشد

سوم نیز با توجه به منفی بودن تفاوت میانیین بوه دسوت 

دهد که از دیودگاه دانشوجویان، (،  نشان می-44/0آمده )
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( 3میزان قانون مداری اساتید نیز کمتر از مقودار آزموون )

 نیز رد می شود. 3بوده و ررضیه 

 یبحث و نتیجه گیر
کیفیووت آموووزش هوودف پووژوهش حاضوور بررسووی      

زنجوان از دیودگاه  هیئت علموی دانشویاه ررهنییوانعضایا

های به دست آموده نشوان داد کوه از دانشجویان بود. یارته

های تودری  نظر دانشجویان توانایی علمی اساتید و روش

آنها کمتر از حد متوس  بوده و قانون موداری اسواتید نیوز 

هوای ایون پوژوهش توا رد. یارتوهدر سطح خوب قورار نودا

های به دست آمده در مطالعات گیالونود و حدودی با یارته

(، 1396(، خووادم رضووائیان و همکوواران )1398مراغووی )

و همکوواران  رریعووی(، 1385یارمحموودیان و کلباسووی )

( و یوسواپورن 1381)زاده سلمان وزاده کوهپایه(، 1382)

الول از مطالعوه هوای ح( همخوان و با یارته2014پابون )

آن (، یوهیو1397ارروز و همکاران )(، آتش1396شم  )

 ( ناهمخوان است.2011( و چان و سوهایلی )2014)

( دانشووجویان از 1398در رراتحلیوول گیالونوود و مراغووی )

وضعیت رعلی کیفیت خدمات آموزشی ارائوه شوده راضوی 

آل و کسو  ها از رسیدن به وضوعیت ایودهنبوده و دانشیاه

خادم رضوائیان و همکواران  .کامل آنها رالله دارند رضایت

( در مطالعووه خووود نشووان دادنوود کووه دانشووجویان 1396)

کیفیوت  معتقدند شکاری منفی در تموامی ابعواد پنجیانوه

خدمات آموزشی وجوود دارد. در پوژوهش یارمحمودیان و 

وضعیت دانشوجویان، ( نشان داده شد که 1385کلباسی )

رغوم ایون کوه در هش، علویت علموی و پوژوئوهی اعضوای

مطلوب بوود، اغلو  موورد غفلوت  هوا نسوبتاًبعضوی گوروه

هوای ایون امور، تعوداد کوم از علوت یکی قرار گررته است.

آموزشی و به مراتو   هوایت علموی در گوروهئاعضوای هی

 رریعیبود. در پژوهش ها تعداد کمتر استادیار در این گروه

عملکرد آموزشوی هرچند مشخخ شد( 1382و همکاران )

گروه از دیدگاه دانشجویان موورد مطالعوه در رتبوه  یاعضا

های سوواختار و قوورار گررتووه ولووی در حیطووه "قوووی"

ت ئوهی یها و همچنین عملکرد پژوهشوی اعضوامسئولیت

بخش( تر )بویش از رضوایتعلمی، نتیجه بوه دو رده پوائین

اکثر دانشجویان کارآموز و کوارآموز همچنین، نزول داشت. 

 "ضوعیا"هوا را درحود تجهیزات بخش عرله، منابا و در

( 1381)زاده سلمان وزاده کوهپایه در مطالعه .ذکر کردند

گوروه  16نظرات رراگیران و ررادهنودگان در  از با استفاده

علووم پزشوکی ایوران، ارزشویابی اسوتاد در  بالینی دانشیاه

آموزشوی و پژوهشوی خوود، نیموه  هوای خصوص رعالیوت

( 2014. همچنین، یوسواپورن پوابون )شد مطلوب گزارش

نیز در مطالعه خود نشان دادند که کیفیت خدمات آموزش 

سوازد و در عالی تایلند انتظارات دانشجویان را برآورد نموی

پنج بعد مربوط به کیفیت خدمات بوین در  و انتظوارات 

دانشجویان شکاف وجود دارد که عبوارت اسوت از قابلیوت 

و  -48/2، تضوومین -27/2ویی ، پاسووخی-25/2اطمینووان 

. همچنووین، شووکاف بووین -2.28هووای ظوواهری ویژگووی

دهوود کووه نمووره انتظووارات و در  دانشووجویان نشووان مووی

 کیفیت خدمات آموزشی کمتر از حد انتظارات است. 

( نشوان 1396های پژوهش حاضور، شوم  )یارته ملایر با

کیفیت تودری  اعضوای هیوات علموی و مدرسوان داد که 

-دانشیاه ررهنییان اسوتان همودان در مؤلفوه هایپردی 

کورس از دیودگاه دانشوجویان، بویش از های مقیاس موای

اروروز و همکواران آتوش .شوودسطح متوس  ارزیوابی موی

از دیوودگاه همووه دانشووجویان، ( نشووان دادنوود کووه 1397)

داری در حود طور معنیکیفیت طراحی تدری  استادان به

مربووط بوه ررتوار  هوایمتوس  و کیفیوت اجورای تکنیک

 .داری بسیار خوب بوده استطور معنیای استادان بهحرره

( نشوان داد کوه هور دو گوروه جنسویتی 2014آن )یوهیو

دانشجویان در خصوص کیفیت داشتن اطالعات شوناختی، 

هوای مختلوا تودری ، رنوون مورور و به کوارگیری روش

هوای حول هوای پرسشویری، بیوان مهوارتتمرین، مهارت

ر کووالس، اداره کالسووی و ایجوواد جووو لوومیمی له دئمسوو

مدرسووان، در قالوو  طوورح درس از پوویش تعیووین شووده، 

رضایتمندی بواالیی داشوتند. بنجوامین چوان و سووهایلی 

( نیز در پژوهشی مووردی، ارزیوابی دانشوجویان از 2011)

سطح کیفیت تدری  اسوتادان و رتبوه آموزشوی آنوان در 
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های ایون د. یارتهمالزی مثبت ارزیابی کردن UPMدانشیاه 

 مطالعات ناهمخوان با پژوهش حاضر است.

تواننود آمووزش عوالی موی مؤسساتو  هادانشیاه در واقا،

ات گوناگونی بور کیفیوت عملکورد دانشوجویان خوود تأثیر

ها را در مقابل نیرش و احساسات آن و ررتار، ندداشته باش

 قرار دهند تأثیررشارهای شدید روانی ناشی از محی  تحت

-کیفیت نظام آموزشی را موی (.1392 حیدریو  )مرزوقی

عنالور تشوکیل دهنوده نظوام از توان بر مبنای هور یوک 

مورد ارزشیابی  برونداد( محصول، ررایند، )درونداد، آموزش

در میان دروندادهای نظام  ،بر این اساس و بررسی قرار داد.

مدرس و برنامه درسی حوائز  آموزشی سه عامل یادگیرنده،

ارزیابی هریک از این عوامل در بهبود  باشند کهمیاهمیت 

(. 1383 بازرگواندارد )بسزایی  تأثیرکیفیت نظام آموزش 

-های حالل از این مطالعه میدر مجموع با توجه به یارته

عنووان متوولی  دانشویاه ررهنییوان بوهتوان بیان نمود که 

معلوم را بورای ح یوه لوحیته به شوسآموزش معلمان نتوان

حضور در کالس درس حاضر کند و این نتیجه عدم وجوود 

تودری  اسواتید دانشویاه  آموزشوی در حیک مودل لوحی

عوودم تناسوو  میووان تعووداد اسوواتید و  .اسووتررهنییووان 

هووای کیفیووت توووجهی بووه زمینووهبووی دانشووجویان ورودی،

بروندادهای پژوهشی منجور  به حد از تدری  و توجه بیش

های نظام آموزشی دانشیاه ررهنییان کارایی برنامه به عدم

(. در همین راستا، 1398همکاران  و لالحی زاده) باشدمی

های رایج در خصوص کیفیت آموزش عوالی یکی از شکایت

های دکترا و کارشناسوی در ایاالت متحده، به ویژه دانشیاه

ارشد، این است که اعضای هیئت علمی بیشتر به پوژوهش 

ی  که این امر به آموزش اعضای هیئت مندند تا تدرعالقه

رسواند علمی، مشاوره و توسعه برناموه درسوی آسوی  موی

(. ایون موضووع توا جوایی 2018 )استاپینسکی و همکاران

پوویش ررتووه اسووت کووه برخووی محققووان، توودری  را 

انوود خطوواب کوورده "ی ملفووولا اسوواتیدررزندخوانووده"

 (.2014)ویلکسمان و اسکمید 

-که از کیفیت آموزشی لحبت می در هر نظام دانشیاهی

مدیران و کارکنان باید به ارزشویابی و ارزش گوذاری  شود،

برنامه ها و پو  از تشوخیخ چوالش هوا و ررلوت هوای 

 )سیا بپردازند آموزش به طرح و اجرای برنامه های جدید

های به دسوت آموده در رو، با توجه به یارتهاز این (.1382

ای بوووورای میتووووهضوووورورت تشووووکیل کایوون پووژوهش، 

و طراحوی  ی در ایون حووزههوای پژوهشو یارتوه بررسووی

دانشویاه آموزشوی  هووایهوای الوالحی در گووروه برنامه

. همچنووین، شوودبویش از پوویش احسواس مووی ررهنییوان

تواند زمینه تقویت علمی میهوای بوازآموزی دورهبرگزاری 

های ضمن خدمت ترتی  دادن دورهاساتید را رراهم سازد. 

اسواتید دانشویاه  ،های آموزشیکارگاه و همچنین برگزاری

 آشونا های نووین تودری ، ارزیوابی و ارزشویابیرا با روش

 کند.میآنان را تقویت  یآموزش کیفیتساخته و 
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 شاپور ی آموزش جندیی توسعهمجله                      

 ی آموزش علوم پزشکی توسعهی مرکز مطالعات و رصلنامه                                                                                                                                               

   99 زمستان، 4، شماره یلزدهمسال                                                                                                                                                          

 

 

 زنجان از دیدگاه دانشجویان کیفیت آموزش اساتید عضو هیئت علمی دانشگاه فرهنگیانبررسی 
 

 .ایران ،زنجان ،دانشیاه ررهنییان ،نش آموخته کارشناسی،گروه علوم تربیتیدا  :*صادق احمدی

 .ایران ،، زنجاندانشیاه ررهنییان گروه روانشناسی، عضو هیئت علمی، :محمد سعید احمدی

 .زنجان، ایران ،گروه علوم تربیتی، دانشیاه ررهنییان عضو هیئت علمی، :عباس رمضانی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .ایران ،زنجان ،، دانشیاه ررهنییانوم تربیتینش آموخته کارشناسی،گروه علدا مسؤول: سندهینو*

 

زنجان از  هیئت علمی دانشیاه ررهنییان اعضایبا هدف بررسی کیفیت آموزشی  پژوهش حاضر چکیده:

مطالعه حاضر از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ  .انجام شد 1398-99یلی در سال تحص دیدگاه دانشجویان

هیئت اعضای  یهکلشامل جامعه آماری ، رض. در پژوهش حااست بررسی موردی-تولیفیگردآوری داده ها 

نفر بودند که به علت  15های شهید بهشتی و الزهرا به تعداد زنجان در پردی  علمی دانشیاه ررهنییان

همچنین، جهت بررسی  .اساتید، تمامی آنها به روش سرشماری مورد بررسی قرار گررتندمحدود بودن 

نفر با ررمول کوکران و روش  129نفر دانشجو،  929از میان  کیفیت تدری  استادان توس  دانشجویان،

نمونه گیری تصادری ساده انتخاب شدند. از سه پرسشنامه محقا ساخته جهت گردآوری داده ها استفاده 

مورد تجزیه و تحلیل قرار  SPSSای و نرم ارزار ها با استفاده از آزمون تی تک نمونههمچنین، داده .شد

های به دست آمده نشان داد که از نظر دانشجویان توانایی علمی اساتید و روش های تدری  گررتند. یارته

ها، ار ندارد. با توجه به این یارتهآنها کمتر از حد متوس  بوده و قانون مداری اساتید نیز در سطح خوب قر

تواند زمینه میهوای بوازآموزی دورهاز قبیل برگزاری آموزشی  هوای های الالحی در گوروه طراحی برنامه

 های نوین آموزشی را رراهم سازد. تقویت علمی اساتید و آشنایی آنها با روش

 
 .، دیدگاه دانشجویانیاه ررهنییاندانش ت علمی،ااساتید عضو هی کیفیت آموزش،اژگان کلیدی: و
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