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 چکیده
و اعتباریابی مدل آموزش اثربخش در دانشگاه فرهنگیان با رویکرد حمایت  نییتب ،قیتحقی این اصلهدف 

باشد. این پژوهش از نوع توصیفی بوده که با روش پیمایش انجام شده است. جامعه یادگیرنده می-یاددهنده

 گروه (،نفر 6معلم )تیترباز گروه خبرگان آشنا به مسایل آموزشی دانشگاه  متشکلآماری این پژوهش، 

بوده است. از گروه دانشجویان و هیأت علمی تعداد  نفر( 60) یعلمنفر( و اعضای هیأت  2200) انینشجودا

 6نظرات  ی که با استفاده ازانامهپرسشای متناسب انتخاب و به گیری طبقهنفر با استفاده از روش نمونه 328

یی و ین رواتأم، پاسخ دادند. برای شدهساختهاجماع(، ) یبرگشتی رفت و مرحله و خبره که در دو کارشناس

( استفاده 94/0آوری اطالعات به ترتیب از نظرات متخصصان آموزش و آلفای کرونباخ )پایایی ابزار جمع

 AMOSو  22SPSSافزار با استفاده از فنون آمار توصیفی و استنباطی با نرم شدهیآورجمعهای شده است. پاسخ

ی هاتیحمای منابع و عامل، به ترتیب: توسعه 4ار گرفت. نتایج تحقیق نشان داد که مورد تجزیه و تحلیل قر

ی دانشجویی هاتیحمایادگیری و -یاددهی ندیفرا ی درسی،ساختار برنامه یتوسعه اعضای هیأت علمی،

حلیل عاملی ت ، با استفاده ازآمدهدستبهی ، نتیجهنیچنهمبوده است.  کنندهنییتعین بار عاملی بیشتردارای 

توان از این عوامل به عنوان باشد. به عبارت دیگر، مییمهای برازندگی ی مناسب بودن شاخصدهندهنشان

 معیاری برای تعیین کیفیت در دانشگاه فرهنگیان استفاده کرد.
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 مقدمه

ی کشور مشکل و نقش آموزش در توسعه تیی شناساندن اهممسأله امروز، در خوشبختانه

به  نظرانصاحبو  رانیمد ،ریزانبرنامه ،سازانمیگذاران، تصمسیاست یتمام وجود ندارد. یبزرگ

 رایز د؛انهبرد یآن پ یاسیو س یفرهنگ ،یاجتماع ،یمختلف اقتصاد یهاپربازده بودن آموزش از جنبه

 ن،ی. بنابراابدییم شیکار مولد و اثربخش افزا یبرا یانسان یروین ییتوانا وبا آموزش است که تجربه 

 نیتأم یی رسمبه طور خاص به عنوان نماینده انیآموزش و پرورش به طور عام و دانشگاه فرهنگ

 یاثربخش وبخش بوده  نیا یهابرنامهی کنندهتضمین ،یامتخصص و حرفه یانسان یروین تیو ترب

 یآموزش نینو یهاافتیو ره هاوهی، شیکیمباحث پداگوژ یآن مستلزم استفاده از اصول اساس

ه لحاظ ب کمترموضوع که همگان به آن واقف هستند  نیا تیمتأسفانه با توجه به اهم یباشد. ولمی

 به آن توجه شده است. یتیعلوم ترب یدر حوزه به خصوص ک،یآکادم

هبود به منظور ب رییتغ ازمندین یرهایاز متغ یکیتنها که معلمان، نه اندافتهیدر گذاراناستیس

 نی. اشوندیمحسوب م زین رییترین عامل ایجادکننده تغمهم هاآنبلکه  ،هستند یآموزش یهاستمیس

 یای حرفهتوسعه ،راتییتغ یبه عنوان عامل و مجر ،ینقش دوگانه معلمان در اصالحات آموزش

به آن معطوف شده  یادینموده و توجه ز لیبرانگیز تبددر حال رشد و چالش یامعلمان را به حوزه

ها، به منظور شناخت تالش نیا یاما آنچه در کانون همه (.2003، 2و پلنینگ 1ویلگاساست )

نش دا القو انت ادگرفتنیچگونه  یریادگیمعلمان،  یریادگیمعلمان مشترک است:  یای حرفهتوسعه

 (.2010، 3آوالسآموزان بوده است )دانش شرفتیکمک به پ یبه عمل برا

مواجه بوده است  زیادی اریبس لیها و مساگذشته با چالش یدر طول دو دهه یآموزش عال

 یهامصرف دانش ی،دانش نظر دیدر تول یموارد اشاره کرد: ناتوان نیبه ا توانیم هاآن انیکه از م

دان فق ،یدانشگاه یهانبودن آموزش یجهان، کاربرد یکشورها ریدر سا دشدهیتول یو نظر یادیبن

ی پژوهش و ارائه یبه کارکردها یتوجهیب ،یاجتماع یهابخش ریدانشگاه و سا نیب مناسبی نارابطه

 طرف و رشد کیمتعدد از  انیو وجود متول یریگمیها، مشکل تعدد مراکز تصمخدمات در دانشگاه

ظام ن یگسترش کم ،یها و مؤسسات آموزش عالورود به دانشگاه انیو متقاض انیدانشجو ندهیفزا
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1. Villegas 

2. Planning 

3. Avalos 
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 یجامعه برا یو فرهنگ یاجتماع ،یموجود و توان اقتصاد یهاتیتوجه به ظرف بدون یآموزش عال

 یریذپتیمسؤول یجامعه برا یو فشار از سو یکاهش منابع مال ،یآموختگان دانشگاهدانش رشیپذ

ها، ناچار از توجه به حفظ و چالش نیمقابله با ا یبرا ینظام آموزش عال نیرابناب یی.گوو پاسخ

 تیرغم اهممتأسفانه به (. اما81 :1386و همکاران،  یاست )معروف یدر آموزش عال تیفیک یارتقا

مهم  نیتوجه به ا زانیتنها منه ،یشده از طرف مؤسسات آموزش عالخدمات ارائه یاثربخش کیفیت و

مات خد تیفیروز از کهم وجود نداشته و روزبه ینگران نیرفع ا یبلکه تالش برا ،نبوده یکاف

وجود داشته  یلآموزش عا یدرس یهاموضوع در برنامه نیکه ا یشده کاسته شده است. درحالارائه

در دستور کار قرار نگرفته  هاآن رییاصالح و تغ ،یابیارزش ،یبررس یتالش و همت الزم برا یول

 یشده(. اگرچه که مباحث مطرح1386 ،یعیو شف واجارگاهی ، به نقل از فتح1997)استارک،  است

 نیبه عنوان نگ انیمهم در دانشگاه فرهنگ نیا باشد، امانمی قبولقابل یعلم یجامعه یفوق برا

سازان کشور را دارد به دانش و انتقال آن به آینده یی مرزهاتوسعه یفهیکشور که وظ هایدانشگاه

 باشد.نمی قبولقابلوجه  چیه

 شیپ یهاتر از امروز نبوده است؛ چراکه چالشگاه مهممعلمان هیچ یای حرفهتوسعه تیفیک

آموزش باال رفته است  تیفیشده و انتظارات مردم از ک دیتشد یعلمم یمعلمان در حرفه یرو

در  یدر تراز جهان یانسان یروین یاحرفه یهایستگیسطح شا یارتقا ن،یهمچن (.2000 ،1گانسر)

آموزش و پرورش هم مورد تأکید قرار گرفته است  یاهداف دوم، چهارم و هشتم سند تحول راهبرد

ی مسأله کیمعلم تربیت امروزه ،نی(. بنابرا29: 1390 آموزش و پرورش، ی)سند تحول راهبرد

با نوع مورد نظر  گریو از طرف د یگذاری آموزشطرف با سرمایه کیاست. از  دهیچیپو چندبعدی 

ها و مؤسسات دانشگاه ،نی(. همچن154: 2،1020سافسیدر ارتباط است )ت ینظام آموزش یمعلم برا

 یبرا کیخلق دانش استراتژ یدر راستا داریپا یرقابت تیبه مز یابیدست یدر جستجو یآموزش عال

 یو تجار یخصوص یهاکه در بخش یو فنون هایها، استراتژ، فلسفههایاز نوآور یمقاصد دانشگاه

 یسبب شده که آموزش عال ضوعمو نیا (.3: 2000، 3کازار) برندیاند، بهره ممورد استفاده قرار گرفته

 .ردیقرار بگ ریچشمگ راتییتغ ری، تحت تأثایسال گذشته در سراسر دن 20در خالل 

 شیاز پ شیرا ب یآموزش تیریو مد ی، موضوع رهبررییدر حال تغ طیو مح دیجد یهاچالش 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. Ganser 

2. Tessafis 

3. Kazar 
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، عیسر رییتغ یهادهیمستلزم درک پد راتییتغ نیبا ا یمورد تأکید قرار داده است. همگام

نوع  5به  توانیم نهیزم نیاست. در ا یخطر زوال سازمان شیو افزا تیپذیری، عدم قطعرقابت

 اشاره نمود: یدگرگون

 .رودیم شیبه پ «شدن یجهان»ی به سو یاندهیبه طور فزا یش عالآموز -1

 .ابدییتوسعه م «بازار» کی یهایژگیبا و یآموزش عال ستمیس -2

 .ستندین انیشمار دانشجو شیافزا یجوابگو یعموم یهانهیهز -3

 است. افتهی شیافزا یدر آموزش عال «تیفیک»در مورد  ینگران -4

رود یم شیبه پ «یمحورشغل» به سمت یاندهیبه طور فزا یدانشگاه یدرس یهابرنامه -5

دانشگاه به طور عام و دانشگاه  یرا برا ینینو یهاموضوعات رسالت نیا (.70:2006، 1ژیانمینگ)

 نموده است. میدانش اثربخش ترس دیبه طور خاص در نظام تول انیفرهنگ

اثربخش شکل  آموزش یطراحهن در مورد که در ذ یامسألهبا توجه به مطالب فوق، اولین  

باید ( 1983) 4گلوثیو ر 3لی(، مر1977) 2هیگان یدر کارهاآیا طراحی را  -1این است که:  ردیگیم

 هینظر یاهشرفتیپ ریبه شدت تحت تأث یآموزش یطراحکه  ریاخ یهادر دههکه یا این ؟کرد جستجو

 کاران،و هم سونی)موره است؟ قرار گرفت ارتباطاتاطالعات و  یارتباطات، فناور ییهنظر ،یریادگی

یا آیا  -3دانیم؟ یادگیرنده می-ی اثربخشی با رویکرد حمایت یاددهندههامؤلفهچقدر از  -2. (2009

 یادگیرنده وجود دارد؟-مدلی برای آموزش اثربخش با رویکرد حمایت یاددهنده

اثربخشی آموزش نشان داده است که و  کیفیت 5شناسیمراجعه به اسناد و مدارک در روش

یممتناقض هم  شدهمشاهدهاطالعات  بلکه تنها اطالعات بسیار کمی در این زمینه وجود دارد،نه

مقابل افرادی به شدت بین آموزش  در دانند.ی یادگیری میهاهینظری آموزش را همان اعده .باشند

ی آموزش به دنبال فراهم کردن هاهینظرهستند و اعتقاد دارند که  قائلو طراحی آموزش تفاوت 

را  هانآ زمینه الزم برای تضمین یادگیری هستند، ولی طراح آموزشی برای تضمین کیفیت یادگیری،

 دوست، یمیرح نی، به نقل از غالمحس2011و همکاران  سونی)مور دینمایمدر قالب درس طراحی 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. Xianming 

2. Gagne 

3. Merril 

4. Riegluth 

5. Methodology 
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 در نظام آموزش اثربخش، تیبااهمموارد  گفته شده است، یکی از آنچه تیرغم اهمبه .(10: 1387

و  1بوزینسکیمعدود ) یموارددر جز که  است هاآنی درباره پژوهشو  معلمان یای حرفهتوسعه

یخدمت برگزار ممدت به صورت ضمنکوتاه یای حرفهتوسعه یها، اغلب دوره(2010، 2هنسن

 یای حرفهتوسعه یهااند و به دورهمورد مطالعه قرار گرفته وخاص را مطرح  یو موضوع شوند

 طیآور شراالزام راتیتأث گرید یاز سو (.2010و همکاران، 3فیلدرتوجه شده است ) کمتربلندمدت 

 .اندازدیم مخاطرهرا به  یای حرفهتوسعه «یوهیش نیبهتر»در مورد  میو تعم یاظهارنظر کل ،یانهیزم

سپس  .را بهتر شناخت طیمح دیوچرا، باو بدون چون یعال یهاوهیش نییتع یبه جا نیبنابرا

 نییتع آوردیبه بار م یکسانیاثرات  هاآن یاقدام که در همه ای کیتکن ،یاستراتژ یتعداد معدود

 لیآن دخ یاثربخشکه در  یاحرفه یتوسعه یاست که عناصر مرکز نیمؤثرتر ا اریبس کردیکرد. رو

کل روشن عناصر را به ش نیانطباق با ا وهیش نیسپس بهتر .میورت روشن مشخص کنهستند را به ص

مسؤولیت  کهاین میان اعضای هیأت علمی در دانشگاه فرهنگیان  در (.2009 ،4گاسکی) میکن حیتشر

 یأته اعضای یهاتیمسئول ی را بر عهده دارند بیش از بیش باید مورد توجه قرار بگیرند.ادوگانه

 خدمات -3 تدریس، -2 پژوهش، و تحقیق -1 به مختلف متخصصان یهادگاهید اساس بر علمی

 رمس، ؛1990 بویر، ؛2002 آستین، ؛2002 ،آدامز) شودمی تقسیم راهنمایی و نظارت -4 و اجتماعی

 کمیته ؛2010 راد، دهداری و محمودی محمدی، ؛1990 النینگ، ؛2002 زیال، و کیسلیکا کاواالرو،

 استادان، برای الزم ها و شرایطها، صالحیتمسئولیت میان در(. 2004 بندی،اولویت و ریزیبرنامه

 بر آن تأثیر و گیریشکل نحوه آن، یهامؤلفه ای،حرفه هویت گرفته قرار توجه مورد کمتر آنچه

 (.101: 1394جو،  رشادت فروتن،است ) عالی آموزش هایمحیط در استادان عملکرد

یا گسترش آ -1دو سؤال اساسی وجود دارد که  آموزش در اقتصاد النیتقاز منظر اصل ع

 توانیچگونه م -2 باشد؟راه خوبی برای خرج کردن منابع می، جدیدافزاری و سخت یهایفناور

ی سابقه رغمبه (.9: 1999، 5)برامبل ( آموزش و پرورش را ایجاد کرد؟نیترمؤثرترین )اثربخش

بخش از معرفت بشری در نظام آموزشی ایران  نیا ادبیات اقتصادی،ی اقتصاد آموزش در سالهچهل

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. Buczynski 

2. Hansen 

3. Fielder 

4. Guskey 

5. Bramble 
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 ی اندکی هم که درهاپژوهش ی نداشته وگاهیجا خاص، نظام آموزش عالی به طور به طور عام و

کیفیت داخلی نشده  توجهی به کارایی داخلی و این زمینه انجام شده به کارایی خارجی پرداخته و

است و  افتهی شیافزای عالدر آموزش « تیفیک»ی در مورد اننگر در حالی است که نیا است.

، 1ژیانمینگرود )یم شیپبه « یمحورشغل»ی به سمت اندهیفزای به طور دانشگاهی درسی هابرنامه

73:2006.) 

 یلدر سطح م ینظام آموزش یاثربخش یینهدر زم ریاخ یهاسال یط یاقابل مالحظه قاتیتحق

 ینهیدر زم یاست. ول یدهبه چاپ رس یادیز یهاگزارش انجام شده و تاکنون مقاالت و المللیینو ب

از  یکیبه عنوان  یادگیرنده یاددهنده یهاتیحما یکردآموزش اثربخش با تأکید بر رو یهامدل

اه مهم در دانشگ ینصورت گرفته و ا یاندک یهاپژوهش یآموزش یفیتک یندر تضم حمباحث مطر

وزارت  یازمورد ن یانسان یروین یاحرفه ینو تضم نیتأم یی رسمبه عنوان تنها نماینده یانفرهنگ

 یهیأت علم یاعضا یندهو مدرسان و در آ یادز یانآموزش و پرورش که اقدام به جذب دانشجو

که  یقاتیترین تحقبه مهم یرمنظور در ز ینانجام نشده است. به هم ،زد واهددست خ یازمورد ن

 .شودیاشاره م باشد، یقتحق ینا یبرا ییراهگشا تواندیموضوع انجام شده و م ینبه ا یکنزد

معلم در تربیت یی درسنظام برنامه یقیتطب یبررس»تحت عنوان  یقی( در تحق1388) یمیعظ

ی به نظام بخشکیفیت یجکه نتا یافتدست  یجهنت ینبه ا ،«یرانژاپن و ا ،انگلستان ی،کشور مالز

رفع موانع گردد.  یمهم ارتباط یکه ابزارها شودیحاصل م یالعمر، زمانمادام یادگیریو  معلمتربیت

وزش و آم یی درسبرنامه یترین راهبردهااز مهم ین،نو یآشنا ساختن معلمان با ابزارها یلن دلیبه هم

 معلم است.در مراکز تربیت

ور کش یدر آموزش عال یابیارز یتوضع یبررس»تحت عنوان  یقی( در تحق1389) ییشاهرضا

ور کش یدر آموزش عال یابیارز یتوضع ییبا هدف شناسا ،«یچارچوب ادراک یکی به منظور ارائه

 یابیانه ارزگبه ابعاد پنج یشروپ یکرده: کشورها یدادست پ یجنتا نیبه ا ی،مفهوم ییی الگوو ارائه

 یراندر ا ینظارت یتوجه نهادها یزان؛ مدارند یانی( توجه شایامدبرونداد و پ یند،فرآ درونداد، ینه،)زم

نقش  یآموزش عال یعال یکم است؛ و شورا یاردر حد کم و بس یابیارز یهابه ابعاد و مؤلفه

 را بر اساس الگو که یآموزش عال یابیمربوط به ارز یتمام نهادها یتفعال یتو هدا گذارییاستس

مراحل اجرا و نظام بازخورد بانک اطالعات و  ی،نظر یمشتمل بر چهار رکن فلسفه و اهداف، مبان

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. Xianming 
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 مجدد را بر عهده دارد. یمهندس

 یینبال یادگیریمدل نوآورانه آموزش و » تحت عنوان یقی( در تحق2011و همکاران ) بورجس

که  دیدنرس یجهنت ینبه ا ،«یا: مدل خوشهیرشته پرستار یکارشناس یاندانشجو یبرا یتیحما

ود بهب یدهندهنشان ،آوری شدهکه در طول پنج سال جمع یافتیاطالعات درشده از انجام یهالیتحل

 شده است. یاندانشجو یبهداشت یهامراقبت یلو تسه

از:  اندعبارت آلیدها یداسات یژگینشان دادند که پنج و یقی( در تحق2012) یواو ر یپ، لهامر

 یتارتباط، شخص یشأن و وقار، مهارت در برقرار ی،در سطح عال یاز دانش موضوع یبرخوردار

د تواننیکه م یعوامل ندیگوی( م2010موضوع. الموت و انگلس ) یکی ارائه ییو جذاب و توانا یراگ

 ل،یدر زمان تحص یقرار دهند شامل تجارب دوران کودک یررا تحت تأث یاحرفه یتگیری هوشکل

 یستدر یاناستاد در جر یشخص یاتو تجرب یموزشآ یهاشده در دورهکسب یهادانش و آموخته

 یت( صورت گرفت، چهار جنبه از هو2010که توسط الموت و انگلس ) ی. در پژوهشباشدیم

 یس،و تعهد به تدر یخودکارآمد ی،مدار یفهوظ ی،اگیری حرفهجهت یهابه نام داناستا یاحرفه

 شده است. ییشناسا

 ییرتغ یارشد  یجاد،بر ا یطیعوامل مح یراز تأث ی( حاک2005) ینگتانو ک یوت، الید پژوهش

 یانگرب ا،یاستادان باتجربه انگلستان و استرال یمحققان بر رو ینا یاستادان است. بررس یاحرفه یتهو

 یسیاس-یاجتماع ییراتتودرتو، در معرض تغ ییدهپد یکبه عنوان  یاحرفه یتآن است که هو

 ینبه ا یااستادان انگلستان و استرال یخود بر رو ی( در مطالعه2005و همکارانش ) ی. دباشدیم

 ییجراو ا یکشورها احساس کرده بودند که در فرهنگ ادار ینکه چون استادان ا یافتنددست  یجهنت

ه خود را که ب یاحرفه یتوجود ندارد، نتوانسته بودند هو یناناحترام و اطم یکاف یموجود به اندازه

 یغلش ینهزم یکآنان وابسته است، توسعه دهند. ادراک استادان از هویتشان در  یهارشها و نگارزش

با  یفردینارتباطات ب یقاز طر کنند،یم یمعرف یگرانو به د بینندیخود را چگونه م هاآنکه و این

 هاییدگاهها و دعنوان ارزش بهکه  یا(. فرهنگ حرفه2004)کورتگن،  شودیهمکاران ساخته م

 دهدیقرار م یررا تحت تأث یاحرفه یتاز هو ییهابخش شود،یمتجانس شناخته م یمشترک گروه

، (یا)مؤسسه یسازمان یعکه وقا یدندرس یجهنت ین( به ا1999) ینینو کالند ی(. کونل2001)فردسان، 

 دارد. یاحرفه یتبر هو یاریبس یرتأث

 یخدمات مراکز آموزش تیفیک یابیزشار»تحت عنوان  یقی( در تحق1386و همکاران ) زوّار

 یهاداده لیپرداختند. تحل« نایدانشجو دگاهیاز د یو غرب یشرق جانیآذربا یهانور استان امیدانشگاه پ
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 اکزمر خدمات تیفیاز ک انیشکاف ادراک و انتظار دانشجو نیانگیاز آن است که م یآمده حاکدستبه

 نیاست. ا داریمعن 001/0در سطح  یو در آزمون ت یمنف ،ها و ابعاد الگودر همه مؤلفه یآموزش

. در دستنین یدانشگاه پیام نور راض یخدمات مراکز آموزش تیفیاز ک انیکه دانشجو دهدینشان م

 یدرصد )باال 44/4 هاآنمتوسط( و انتظار  ریدرصد )ز 68/2 انیکل ادراک دانشجو نیانگیضمن، م

ر د یتفاوت انی)دوم و چهارم( دانشجو یلیو سال تحص تیجنس سهی، در مقانی( است. همچنادیز

 یتیفقط سطح نارضا انیدانشجو یلیتحص یرشته نیخدمات وجود نداشت و در ب تیفیک یچگونگ

 اران،دار بوده است )زوار و همکادر آزمون معن انیدانشجو رینسبت به سا وتریکامپ یرشته انیدانشجو

1386 :1.) 

کننده مراجعه یاندانشجو یعلل مراجعه»تحت عنوان  ی( در پژوهش1392همکاران ) شکورنیا و

ان داد نش جیانجام دادند. نتا« شاپور اهواز یجند یدانشگاه علوم پزشک ییدانشجو-به مراکز مشاوره

مراجعه  علل ینبیشترمراجعه کردند و  ییدانشجو یبه مرکز مشاوره یاندانشجو چهارمیکاز  کمترکه 

کم دست نیبوده است، همچن یعاطف-یو روان یها، مشکالت آموزشگروه بیشترمراکز در  ینابه 

دختر به  یاندانشجو یاند. مراجعهبار به مراکز مشاوره دانشگاه مراجعه نموده یک یاندانشجو 20%

دختر  انیدانشجو یعلل مراجعه نیافزون بر آن، ب. بوده است پسر یاناز دانشجو بیشترمراکز مشاوره 

، 1392و همکاران، یاتفاوت معناداری وجود دارد )شکور ن یربومیو غ یو پسر، مجرد و متأهل و بوم

388.) 

کلی است که مدل آموزش اثربخش در دانشگاه  سؤالبنابراین، پژوهش حاضر به دنبال این 

ب بررسی چارچو با این اساس، بر یادگیرنده چگونه است؟-فرهنگیان با رویکرد حمایت یاددهنده

، هدف اصلی این تحقیق بررسی عوامل مؤثر بر کیفیت و اثربخشی آموزش شدهانجامنظری مطالعات 

در  ژوهشپ نیاباشد. بنابراین، یادگیرنده در دانشگاه فرهنگیان ایران می-با رویکرد حمایت یاددهنده

 باشد:می ریزصدد پاسخ به سؤاالت 

 اند؟کدام یانانشگاه فرهنگدر د ی کیفیت و اثربخشیهاشاخص -1

ارای د یاندر دانشگاه فرهنگ یادگیرنده-یاددهنده یتحما یکردآموزش اثربخش با رو آیا مدل-2

 است؟برازندگی 

 شناسیروش
، قیتحق نیای آماری پژوهش حاضر از لحاظ هدف توصیفی، از نوع پیمایشی است. جامعه
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مشغول  1394-95ی لیتحصدر سال  که بودهو اعضای هیأت علمی  انیدانشجو شامل گروه خبرگان،

 328 و گیری هدفمندنفر با استفاده از روش نمونه 6خبرگان ی آماری گروه به تحصیل بودند. حجم نمونه

 ای متناسب با استفاده از جدولگیری طبقهنفر دانشجویان و اعضای هیأت علمی با استفاده از روش نمونه

 یراب که با استفاده از نظرات کارشناس و خبرگان ساخته شده، پاسخ دادند. یانامهپرسشرگان انتخاب و به وم

که دارای  هیگو 75تعداد به  پس از طرح سؤاالت ،نامهپرسشی کاررفتههای بهتأمین روایی شاخص

ریزی یتی و برنامهعلوم ترب نظرانصاحب ،تاداناختیار تعدادی از اس درای بودند، درجه 5طیف لیکرت 

محتوایی  صوری و ییروا بدین ترتیب،. های اصالحی آنان اخذ گردیدرفت و دیدگاهگ قرار آموزشی

ار ژگی فنی ابزی پایایی به عنوان یک ویبررس، برای نیچنهمگردید. نامه فراهم های پرسشگویه

ردار برخوی قبولقابلیی ایپا( استفاده شده که مقدار آن از سطح 94/0، از آلفای کرونباخ )گیریاندازه

تحلیل ) استنباطی وها( )جداول و میانگین توصیفی است. برای تجزیه و تحلیل داده از فنون آمار

ی ی برازندگهاشاخص: به منظور تعیین بارهای عاملی و مدل مناسب بر اثربخشی آموزش و 1عاملی

 یل قرار گرفت.مورد تجزیه و تحل AMOSو  22SPSSافزار نرمبا استفاده ( هاآنبرای مناسب بودن 

 هایافته
 اند؟کدام یاندر دانشگاه فرهنگی کیفیت و اثربخشی هاشاخص سؤال اول:

اثربخش در دانشگاه  آموزش مفاهیم و مقوالت» پژوهش کهاول به منظور پاسخ به سؤال 

نتایج آن در جدول زیر به اختصار توضیح داده  که استفاده شده 2تکنیک دلفی از ،«اند؟کدامفرهنگیان 

علمی و کنکاش در  و منابع معتبر اسناد با بررسی ادبیات مکتوب، ابتدا ،این مرحله در شده است.

ی ابر بندی مفاهیم استخراج شده،برای دسته بعدازآن مفهوم اولیه استخراج گردید. 75مقاالت، 

 ی نهایی به دست آمد.مؤلفهکه در طی دو مرحله  از روش دلفی استفاده شده هاآنگذاری نام

اثربخش ی تأثیرگذار بر آموزش هامؤلفهی : نظرخواهی از متخصصان درباره1جدول  

 ی اول(مرحله)

ف
ردی

 

 مقوالت اصلی
 ی اصلی اثربخشی آموزشهامؤلفه

 کامالً موافقم نظرمبی مخالفم کامالً

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. Factor Analysis 

2. Delphi 
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 مخالفم

(1) 

 موافقم (4) (3) (2)

(5) 

 3 1 2 0 0 ریزی درسیساختار برنامه 1

 3 3 0 0 0 ی تدریسراهبردها 2

 5 0 1 0 0 خدمات دانشجویی 3

 1 3 2 0 0 ی منابع انسانیتوسعه 4

 آوری نظرات خبرگانی پیشنهادی پس از جمعهامؤلفه 

      ی درسیتوسعه و ساختار برنامه 1

2 
بهسازی منابع انسانی هیأت  توسعه و

 علمی
     

      یادگیری -فرایند یاددهی 3

 مرحله اول(اثربخش )ی آموزش ی خبرگان حاصل از پرسشنامههادگاهیدی : رتبه2جدول 

ف
ردی

 

 مقوالت اصلی
ی اصلی تأثیرگذار بر هامؤلفهمیانگین نظرات خبرگان در مورد 

 آموزش اثربخش در دانشگاه فرهنگیان

 [5] یدرس یریزساختار برنامه 1

] سیتدر یراهبردها 2 4/5 ] 

] ییخدمات دانشجو 3 6/5 ] 

] یی منابع انسانتوسعه 4 6/4 ] 

حقیقت بر  در تفاوت نظر هر یک از خبرگان را محاسبه نمود. توانیمبا توجه به جداول باال 

نظر خود را با میانگین نظرات بسنجند. و در صورت  توانندیماساس این رابطه، هر یک از خبرگان 

 (.2000چنگ و همکاران، ) ندینماتمایل نظرات قبلی خود را تعدیل 

ی تأثیرگذار آموزش اثربخش هامؤلفهی ن دربارهخصصا: نظرخواهی از مت3شماره جدول 

 ی دوم()دوره

ف
ردی

 

 مقوالت اصلی

 اثربخش ی آموزشهامؤلفهی ی متخصصان دربارههادگاهید

 مخالفم کامالً

(1) 

 مخالفم

(2) 

 نظرمبی

(3) 

 موافقم

(4) 

 موافقم کامالً

(5) 

 3 2 1 0  یی درستوسعه و ساختار برنامه 1

 4 1 1 0  یریادگی -یاددهی ندیفرا 2

 5 1 0 0  ییدانشجو یهاتیحما 3

 0 6 0   یهیأت علم یاعضا یتوسعه و بهساز 4
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 ی آموزش اثربخشهامؤلفهن و تفاوت رتبه ای از متخصصنظرخواه :4جدول 

ف
ردی

 

ی اصلی کیفیت در هامؤلفه

 آموزش

ی هادگاهید

درباره  متخصصان

 یاثربخشی هامؤلفه

 مرحله اول()

ی هادگاهید

 یدرباره متخصصان

 یاثربخشی هامؤلفه

 ی دوم(مرحله)

ی هانیانگیماختالف 

نظرات خبرگان در دو 

 ی اول و دومپرسشنامه

] [5] یی درستوسعه و ساختار برنامه 1 2/5 ] 2/0  

] یریادگی-یاددهی ندیفرا 2 4/5 ] [ 4/5 ] 0/0  

] ییدانشجو یهاتیحما 3 6/5 ] [ 8/5 ] 2/0  

4 
هیأت  یاعضا یتوسعه و بهساز

 یعلم
[ 6/4 ] [ 8/4 ] 2/0  

 

ی اول و دوم با استفاده از روابط فاصله میان اعداد، ی دو مرحلههارتبهدر این مرحله تفاوت 

صورتی که اختالف  ( در2002همکاران )میزان اجماع نظر خبرگان محاسبه شد. بنا بر نظر چنگ و 

که . در اینجا هم با توجه به آنشودیمباشد، فرایند دلفی فازی متوقف  کمتر 2/0از  شدهمحاسبه

نتیجه گرفت که اجماع خوبی بین نظر خبرگان وجود  توانیمنبود،  2/0از  بیش هانیانگیماختالف 

ی اصلی آموزش اثربخش مورد اجماع قرار هامؤلفهبندی دارد. بنابراین جدول زیر به عنوان طبقه

 گرفت.

در دانشگاه  یادگیرنده-یاددهنده یتحما یکردمدل آموزش اثربخش با رو یاآ سؤال دوم:

 است؟ یبرازندگ یدارا یانفرهنگ

به منظور پاسخ به این سؤال، از تحلیل عاملی و بعدازآن از ماتریس همبستگی استفاده شده 

 .شودیم پرداخته هاآنی بررساست که در ادامه به 

ها برای این نوع تحلیل قبل از انجام آزمون تحلیل عاملی باید اطمینان حاصل کرد که آیا داده

استفاده شده  یمعنادارو سطح  KMOمنظور از آزمون بارتلت، ضریب مناسب است یا نه؟ به همین 

 .شودیمبه آن پرداخته  5که در جدول 

 ( و آزمون بارتلتKMO. بررسی وضعیت معناداری و ضرایب )5جدول 
سطح  آزمون بارتلت KMOاندازه  های آماریشاخص
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 داریمعنی

ی بر کیفیت و اثربخش تأثیرگذارنشانگرهای 

 آموزش
875/0 356/3 000/0 

 

گیری( برابر )برای کفایت حجم نمونه KMOمشخص است، اندازه  5گونه که از جدول همان

 کند.امکان اجرای تحلیل عاملی را تأیید می 356/3و آزمون بارتلت برابر  875/0

 عاملی مقیاس آموزش اثربخش با روش اصلی و چرخش واریماکس لیتحل :6جدول 

ف
ردی

 

وله
مق

ها
لی

اص
ی 

 

 نشانگرها
 مقادیر بارهای عاملی

وار
د 

رص
د

ی
س

ان
 

 نییتب
مل

عا
ه )

شد
 (ها

کل
د 

رص
د

 
س

رین
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1 2 3 4 

1 

J 
عه

وس
ت

 
و 

ما
ح

ی
ت

ها
می

عل
ت 

هیأ
ی 

ضا
 اع

 و
ان

رس
مد

ی 
 

ی ی کارگاهی توسعههاکالسبرگزاری 

    0.72 یاحرفه

33.64 80.04 

عمل ی پژوهش در هادورهبرگزاری 
 پژوهی(اقدام)

0.76    

    0.76 پژوهیی درسهادورهبرگزاری 

    0.76 پژوهیی روایتهادورهبرگزاری 

 ی اطالعاتی از قبیل نشریات،ازهاین نیتأم
 و کتاب مجالت

0.53    

    0.50 به کتابخانه وقتهمهدسترسی آزاد و 

برای حضور دفتر  شدهیزیربرنامهساعات 
 اساتید

0.73    

    0.66 اشتراک نشریات و مجالت علمی و پژوهشی

    0.75 ی مالی برای پژوهشگرانهاقیتشو

    0.76 پژوهشگران یبرا غیرمالی یهاقیتشو

دفتر( مستقل گروه آموزشی اتاق )داشتن 
 ی دانشجویانبرای مراجعه

0.68    

 و ی علمیبرنامهی فوقهاتیفعالشرکت در 
 پژوهشی

0.66    

ی تخصصی مربوط به هاکارگاهشرکت در 
 رشته

0.68    

    0.70 ی معلمیهامهارت یهاشرکت در کارگاه
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    0.54 ی علمی و پژوهشیهاانجمنعضویت در 

اختصاص شناسه و رمز عبور برای دسترسی 
 به منابع اطالعاتی در خارج از دانشگاه

0.53    

2 
ما

ح
ی

ت
ها

مه
رنا

ی ب
سی

در
ی 

 

   0.63  ی درسیهاسرفصلروز بودن به

30.53 

   0.68  تناسب سرفصل با تعداد واحدها

   0.62  ی حرفه معلمیازهاینتناسب سرفصل با 

آموزش پژوهش )تقویت و ارتقای نگرش 
 پژوهشی(

 0.52   

   0.71  ارزشیابی اولیه در ابتدای ترم تحصیلی

دخیل کردن نظرات مدرسان/دانشجویان در 
 ی درسیی برنامههاسرفصلطراحی 

 0.64   

، ی)عمل هایابیتنوع ارزی مهاروشاستفاده از 
 (ی ...و.تجرب یحی؛ تشریتست ،ینظر

 0.64   

   0.52  سهولت دسترسی به استاد راهنما در دانشگاه

در  جلساتتناسب سرفصل با توجه به تعداد 
 ترمکی

 0.65   

   0.67  و مباحث تدریسی هاسرفصلکاربردی بودن 

ی درسی مربوط به رشته در برنامه آشنایی با
 ی تحصیلیدوره

 0.67   

استفاده از نظرات دانشجویان برای معرفی 
 کتاب درسی ترم

 0.57   

توزیع برنامه در ) یدرسی انعطاف در برنامه
 هفته( طول

 0.65   

3 

هی
دد

 یا
ند

رای
ت ف

مای
ح

-
ی

یر
دگ

یا
 

  0.56   دانشجویان در کالس تناسب جمعیت

11.07 

  0.60   فرهنگیانی داشتن رمز عبور در سامانه

  0.65   محوراجرای روش تدریس پژوهش

درس ی تعاملی در کالس ابزارهااستفاده از 
 (...ی هوشمند و تخته)

  0.71  

 سیتدرمحتوای تعاملی در  استفاده از
 محتوای الکترونیکی()

حذ   ف  دم 
ع   بار
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  0.55   ی فرهنگیاداتهیه و بارگذاری درس در سامانه

تعامل الکترونیکی برای دریافت یا ارسال 
 ایمیل() ییدانشجودرس یا تکالیف 

  0.71  

  0.78   ی اجتماعی آموزشیارتباط در شبکه تعامل و

  0.64   موقع و سریعی بازخورد بهارائه

  0.61   مشارکت در فرایند تدریس

 یهاهوی)ش سیمتنوع تدر یهاوهیشاستفاده از 
 ،یواقع یهاتیموقع ،سازیشبیه ،یعمل

 (یاکار پروژه س،یتدر یالگوها

  0.75  

 توسط سیتدر بیشتر یهاتیانجام فعال
 دانشجو

  0.58  

  0.63   ادتدریس توسط است بیشتری هاتیفعالانجام 

  0.73   ی خالقانه در کالس درسهاتیفعال

شده برای یادگیری ریزیقصد و نیت برنامه
 طرح درس() انیدانشجو

  0.63  

آشنایی مدرسان از دانش تفاوت فردی 
 یادگیرندگان

  0.66  

مهم  یهاتأکید بر بخشسازی و برجسته
 دیدرس جد

  0.70  

  0.73   دیمتعدد درباره درس جد یهای مثالارائه

تدارک فرصت مشارکت دانش آموزان در 
 دیدرس جد یریادگی

  0.65  

4 

ما
ح

ی
ت

ها
یی

جو
نش

 دا
ی

 

 0.68    یو پژوهش یعلم یهاشیهما یبرگزار

4.80 

 0.70    پژوهشی دسترسی به مجالت علمی و

 0.69    آشنایی با مجالت علمی و پژوهشی

 0.70    ی دانشگاهدسترسی آسان به کتابخانه

 0.67    برگزاری کارگاه جستجوی اطالعات

ح    هادادهرمز عبور برای پایگاه  اختصاص ذ ف  عد م   بار
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 0.64    دانشجو ی علمی بهاختصاص اتاق مشاوره

 0.64    ی تحصیلی در دانشگاهخدمات مشاورهمرکز 

 0.78    دسترسی به اینترنت در داخل کالس

ی پژوهشی برای دریافت هاتیسامعرفی 
 مقاالت علمی و آموزشی

   0.75 

 0.66    ساعات غیر آموزشی دسترسی به اینترنت در

ی کمیته ی دانشجویان درعضویت نماینده
 یارشتهتخصصی 

   0.69 

ی کمیته ی دانشجویان درعضویت نماینده
 پژوهشی

   0.74 

 ویدیو و وتریها به کامپمجهز بودن کالس
 پروژکتور

   0.60 

آموزش )رنگ، اندازه یکیزیفی استانداردها
 هینور، تهو ی،صندل دمانیکالس، نوع چ ی

 و.(

   0.65 

 0.63    امکانات جستجومجهز بودن سالن مطالعه به 

ی هادورهوجود مدارس خاص برای 
 کارورزی

   0.59 

 0.59    تخصص مدرسان

 0.64    امکانان کارگاهی و آزمایشگاهی برای درس

 هایدانشگاهارتباط دانشگاه فرهنگیان با 
 نزدیک و معتبر

   0.64 

 0.66    فرصت مطالعاتی برای دانشجویان

نظام سنجش کیفیت یادگیری دانشجویان به 
 صورت ملی

   0.63 

به  انیدانشجو یریادگی تیفینظام سنجش ک
 یاصورت منطقه

   0.61 

 0.57    نسبت استاد به دانشجو

 0.76    در یک روز شدهارائهی واحدهارعایت تعداد 

 0.91   برگزاری جلسات منظم گروه آموزشی با 
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 ی دانشجویاننمایندهحضور 

برگزاری جلسات پرسش و پاسخ به منظور 
 آشنایی دانشجویان با رشته تحصیلی

   0.87 

 

ی رآوفن، نتایج تحلیل عاملی به عنوان شواهدی از روایی سازه مقیاس فوق بر اساس جدول

)کفایت حجم  KMOی شود، اندازهچه، در جدول مالحظه میشده است. چنان ارائهآموزش اثربخش 

، امکان α ≤05/0 یمعنادار( در سطح 356/3)برابر با  بارتلت( و آزمون 875/0گیری برابر با نمونه

توان، با تحلیل عاملی، تعدادی از عوامل دهد. بنابراین، میقرار می دییتأاجرای تحلیل عاملی را مورد 

ی هاتیحماعامل  4پژوهش حاضر به  در ها را انتخاب نمود.ستخراج نموده و بهترین عاملرا ا

ی هاتیحمایادگیری و -ی فرایند یاددهیهاتیحما ی درسی،ساختار برنامه یتوسعه مدرسان،

درصد  04/80که در مجموع چهار عامل مذکور توانستند  اندشدهی بندطبقه یی وشناسادانشجویی 

 تیفیاکبتوان نتیجه گرفت که آموزش اثربخش و یانس متغیرها را تبیین کنند. بنابراین، میاز کل وار

قابل تبیین بوده و مابقی تحت تأثیر عوامل پنهان دیگری است که  80/0عامل به میزان  75توسط این 

 .کنندیماند و یا درصد ناچیزی را تبیین در این تحقیق مورد بررسی قرار نگرفته یا کشف نشده

 های برازندگی عوامل مؤثر بر کیفیت آموزش در دانشگاه فرهنگیانشاخص :8جدول 
 نتیجه شدهمقدار مشاهده قبولقابلمقادیر ی برازندگیهاشاخص

 مقدار خی دو
 pمقدار 

 معنادار نگردد

 با 56/467

209 Df = 
 

CMIN/DF  قبولقابلبرازش  23/2 5-3بین 

 قبولقابلبرازش  066/0 08/0زیر  RSMEAشاخص 

 قبولقابلبرازش  97/0 9/0باالی  CFIشاخص 

 قبولقابلبرازش  981/0 0/ 9 یباال AGFIشاخص 

 قبولقابلبرازش  993/0 0/ 9 یباال NFIشاخص 

P-Value - 0000/0  

 

ندگی، های برازبرازش مدل با عنایت به شاخص لیتحل با توجه به نتایج حاصل از جدول باال،
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باشد. به عبارت دیگر، با ی برازندگی حاضر دارای برازش مناسبی میهاشاخصتوان گفت که می

توان از این نشانگرها برای اثربخشی ها، میو مناسب بودن شاخص α ≤05/0توجه به سطح معناداری 

 آموزشی در دانشگاه فرهنگیان ایران به طور عام و استان مازندران به طور خاص استفاده کرد.

مورد استفاده با مدل  یهادریافت که داده توانیشده مگزارش یهابنابراین از مجموع شاخص

لبوده است. با توجه به تحلی دییامل دارند و مدل مفهومی قابل تأتحلیل عاملی مفروض هماهنگی ک

 های صورت گرفته، مدل تجربی پژوهش در نمودار زیر آمده است.

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

 یادگیری اثربخش:-فرایند یاددهی امدیپ
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 تجربی آموزش اثربخش در دانشگاه فرهنگیان مدل :2نمودار 

 گیریبحث و نتیجه
 آموزش اثربخش در مفهوم فینتیجه گرفت که بازتعر توانیبا توجه به آنچه که گذشت م

فرایند  سنتی یهامیمستلزم تغییر در پارادا یکیفیت در نظام آموزش یهایعنی فراهم کردن شاخص

ن بخواهد ایرافرهنگیان اگر دانشگاه  ،است. بنابراین یادگیری-یاددهی و یادگیری به فرایند یاددهی

باید بر خدماتی هزینه کند  پردازدب بر اساس فلسفه وجودی خود، به انتقال ارزش، دانش و مهارت

آموزشی شده تا در رقابت پایدار با سایر مراکز آموزشی از قبیل  یهاکه منجر به اثربخشی برنامه

 آموختگاندولتی و آزاد و غیرانتفاعی داخل و خارج بتواند به جذب و تربیت دانش هایدانشگاه

 هی شود.تنمتربیت نیروی انسانی اهداف اصلی خالق قرار گیرد تا سهمی در تولید دانش داشته تا به 

 یاحرفه یتهو یران،فراگ یتی درسی و جمعگرفته در ساختار برنامهصورت یقعم ییراتتغ

 یددج یتموقع ینبرخورد با ا یمرتبط برا هاییتاستادان را دچار بحران نموده است. فقدان صالح

 یارهافش ین،. عالوه بر اینندخود را در تنگنا بب یاحرفه یتاز استادان هو یاریباعث شده که بس

اصله آنان ف یمعلومات و دانش قبل ینب یشان،توسط ا یدجد هاییتمسئول یرفتنپذ یبرا اخلید

مبرم به  ازیاستادان ن یاحرفه یتهو یننموده است. بنابرا بیشترو  تریقرا عم یتانداخته و بحران هو

 ستادانا یاحرفه یتهو ریموضوع، نقش و تأث یتاهم رغمبه (.2007مجدد دارد )مورنو،  یبازساز

که در کشور  دهدیشده نشان ممطالعات انجام ی،آموزش عال هاییطخصوص محبه یدر نظام آموزش

 صورت نگرفته است. یحوزه تاکنون پژوهش ینما، در ا

ا ابتد یان،آموزش اثربخش در دانشگاه فرهنگ یاصل یهامؤلفهکه  دهدیمی تحقیق نشان نتیجه

 یهاول یمؤلفه اصل 4 و کنکاش در مقاالت، یمکتوب، اسناد و منابع معتبر علم یاتادب یبا بررس

وه به چهار گر کیفیت یهامؤلفه یدر ارتباط با عناصر اصل هاآنازآن نظرات است. پس شدهطراحی

 ییدانشجو یهاتیحما -3 یادگیری-یاددهی یندفرا -2ی درسی توسعه و ساختار برنامه برنامه -1

 است.داده شده  یصتشخ یهیأت علم یمدرسان و اعضا یتوسعه و بهساز -4

ارائه و عرضه آموزش  یبرا یگیری از فناورسؤال مطرح است که بهره یندر حال حاضر ا
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 یلیصرفاً وسا هایفناور ست( معتقد ا1983کالرک ) ی؟آموزش یطراح یا بخشدیرا بهبود م یادگیری

به نقل از  یگذارند )آلی( تأثیری نمی)اثربخش تی، اما بر موفقدهندیهستند که آموزش را ارائه م

( همسو 2010و همکاران ) یزدانی یهاافتهبا یپژوهش  ینا یهاافتهی(. 3: 2004ی، اندرسون و الوم

 .کندیم دییآمده را تأدستبه یجبوده و نتا

 یعوامل متعدد ینآموزش به طور عام و آموزش نو یل مؤثر بر اثربخشارتباط با عوام در

 یرساختز ،شده است یگرعوامل د یکه به شدت فدا یترین عواملاز مهم یکیهستند که  یلدخ

شده در زمان صرف ی،آموزش یهاکیتکن یادگیری،باشد. تجارب ی( میتیو ترب یم)تعل یکیپداگوژ

ند هست یاطالعات و ارتباطات توسط مدرسان، همه و همه عوامل یفناور اربردمطالعه و ک یهفته برا

را بر  شانیریادگی یاندارد که اگر دانشجو یده( عق2003. ونتز )باشندیتأثیرگذار م یکه در اثربخش

: 2010 و باکر، یبرزیرا خواهند داشت )فر یادگیری ینبیشتر ،استوار کنند یها و دانش قبلمهارت

 یاندارد که دانشجو یدههم عق شانیسازگار است. ا یز( ن2006) یتزمنس یهاافتهیبا  عموضو نی(. ا77

 (.78 )همان: یندفعال بودن قبل از شروع درس، آموزش بب یبرا یدبا

مدل مناسب آموزش »بود که  نیقرار گرفت ا یپژوهش مورد بررس نیسؤالی که در ادومین 

 اطالعات «.چگونه است؟ یاندر دانشگاه فرهنگ یادگیرنده-یاددهندهحمایت  یکرداثربخش با رو

و نقش تأثیرگذار  یتی اهمدهندهباال نشان یمطلب است که وجود بارهای عامل ینا ینمب ،حاصل

باشد. به می یاندر دانشگاه فرهنگ یفیتک یاصل یهابر مؤلفه یشده در روش دلفکشف ینشانگرها

( 2002واک )ن ینهزم ینهستند. در ا یآموزش یفیتک یبرا یوبکننده خمؤلفه تبیین ینا یگرعبارت د

ساس از مباحث ح یکی یهیأت علم یاز اعضا یبانیو پشت یی: فراهم کردن خدمات دانشجونویسدیم

 یندر آموزش هرگز از ا یاناز دانشجو یلیاگرچه که خ آید،یدر آموزش به حساب م یدیو کل

ا به ر ییاز خدمات دانشجو یالزم است که اشکال متنوع یول کنندیاستفاده نم ییخدمات دانشجو

 (.2002 )نواک، مینیتدارک بب یدرسی در برنامه یاندانشجو یتمنظور موفق

رتباط ی ادهندهباال نشان یعامل یببا ضرا یمنابع انسان یتوسعه و بهساز یهابه جنبه توجه

 یهااز حلقه یکی یکیحظات پداگوژکه توجه به مال دهدیممهم نشان  نیا باشد.این دو عامل می

نظام  یک یاثربخش-ینهبر هز دتوانیعامل م یناست و ا یفعل ینظام آموزش یمفقوده در طراح

 یفزار برااسختریزان به مباحث ین توجه برنامهبیشترهمه حال  و در شهی. همبگذارد ریتأث یآموزش

و  بانییپشت یتبه اهم ،اندکار کرده یکه در مقاطع متنوع آموزش یعرضه آموزش است. اما تنها کسان

 یابند خاطر دست یتداشتند تا به رضا یاجبه آن احت یکآکادم یرغ یادگیرندگانکه  ییهاپشتوانه
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شامل  هاتیحما ینا ،آموزش است یرکه درگ یسازمان یزداشتند. بسته به کارورزان و ن یآگاه

 یخدمات برا یاز مشاوره و عرضه یگوناگون یهاشکل یتی،ترب یپند و اندرزها ی،فن یهاکمک

-ینههز ،اساس ین(. بر هم156:1385یمی،و عظ ی)زمان ردیگیرا در بر م یژهو یازهایبا ن یادگیرندگان

کالس/درس،  یبانی)پشت یآموزش یندفرا یواقع یفیتک -1 که: شودیحاصل م یزمان یاثربخش

، تخصص، هاتیصالح ی،امدرسان )آموزش حرفه یفیتک-2، ...( و هایفناور ،افزارینرم یبسترها

کالس/درس  یبرا یشخص یهایژگیو یفیتک -3، ...( و یستدر یهاروش یکی،پداگوژ یهاییتوانا

 :فراهم شود )همان ینظام آموزش یکمشغولی و ...( در دل یادانش، دغدغه  یهنی)آموزش، گنج

355.) 

 منابع
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Abstract 

The main goal of this study was to determine and validate a model of 

effective teaching with reference to teacher-student supportive approach. This 

study was a descriptive study performed using a survey. The statistical population 

consisted 2200 university students, 6 experts in teacher education and 6 faculty 

members who were selected using a stratified sampling selection. The 

participants were given a questionnaire, developed by the consensus of 6 experts. 

In order to ensure of the validity of the questionnaire experts comments were 

considered while for attesting the reliability, alpha Cronbach was used. The 

gathered data were tabulated and analyzed using Spss and Amos. The results 

showed that four factors including the development of resources and the support 

of the faculty members, developing the structure of curriculum, the process of 

teaching- learning and the student support were determining. In other words 

according to the results of a factor analysis, these factors can be used as criteria 

to determine the quality of education at teacher-education University. 

Keywords: Effective education, Educational quality, Effectiveness, 

Teacher-education University. 
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