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 : دهیچک

های تعلیم و تربیت عملیی در خروجیی   های اصلی نظام آموزش عالی کشور به ثمر رسیدن رسالت یکی از دغدغه

میرتب  بیا اثربیشیی تیدری  رو بیا توجیه بیه مباحی    ها یعنی دانشیجویان اسیتا ازایی  فرآیند سیستم دانشگاه

علمی و سیازوکار اجراییی آن در   استادان، هدف از ای  پژوهش ارائه مدل تسهیل اثربیشی تدری  اعضای هیئت 

ها و مراکز آموزش عالی بوده است. ای  پژوهش به روش کیفی و با استفاده از تکنیک تحلیل مضیمون  دانشگاه

علمیی دانشیگاه آزاد واحید علیوم و تحقیقیات   فیر از اعضیای هیئیتن  15های نیمه ساختار یافتیه از  و با مصاحبه

مفهیوم در منیابع علمیی میتلی ،   50ها حاکی از آن بود کیه  ها و یافته تهران صورت گرفت. تجزیه و تحلیل داده

دهی مفیاهیم احصیا شیده از   مفهیوم جدیید پی  از سیازمان  150ها و نهایتیا   مفهوم جدید در مت  مصیاحبه  126

ها و راهبردهییای اصییلی در تسییهیل اثربیشییی  و منییابع علمییی مییورد شناسییایی قییرار گرفییت. مقولییه ها مصییاحبه

هیای   ای اسیتاد، مهارت هیای حرفیه پژوهشی استاد، ویژگی-علمی در ابعاد توانمندی علمی  تدری  اعضای هیئت

بیوط بیه دانشیگاه  آموزشی، راهبردهای مربوط به استادان، راهبردهای مربوط بیه آمیوزش و راهبردهیای مر -فردی

توانید در بهبیود کیارایی و  های میتل  میهای آن در بیش بندی شدند. کاربست ای  الگو و آگاهی از مؤلفه طبقه

های ايیران در آینیده را افیزايش  ی دانشیگاهاثربیشی تدری  ایفای نقش کیرده و قیادر اسیت تیا احتمیال توسیعه

 بیشد.
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Abstract: 

One of the main concerns of the country's higher education system is the achievement of practical 

educational missions in the universities’ system process output, i.e. students. Therefore, the aim of this 

research was to provide a model to facilitate the teaching effectiveness of faculty members and its 

implementation mechanism in universities and higher education centers according to the topics related to 

the lecturers’ teaching effectiveness. This research was conducted in a qualitative method using thematic 

analysis technique and semi-structured interviews with 15 faculty members of Islamic Azad University, Tehran 

Research and Science Branch. Data analysis and findings indicated that 50 concepts in different scientific 

sources, 126 new concepts in the text of the interviews and finally 150 new concepts were identified after 

organizing the concepts collected from the interviews and scientific sources, it placed. The main strategies 

and categories in facilitating the teaching effectiveness of faculty members were classified in the aspects of 

lecturer’s scientific-research capability, professional characteristics of the lecturer, individual-educational 

skills, strategies related to lecturers, strategies related to teaching, and the ones related to the university. 

Applying this model and knowledge its components in different sections can play a significant role in 

improving the teaching efficiency and effectiveness and able to increase the possibility of Iranian universities 

development in the future. 
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 مقدمه

در دوران اخیر نقش و اهمیت دانشگاه و 

ی امور جامعه و آموزش عالی در هدایت و اداره

ایجاد تحوالت اساسی در راستای رشد علمی و  

 Dzimińska et)فرهنگی در کشور ضرورت یافته است 

al., 2020) مؤسسات آموزشی برای رویارویی با .

های جامعه، نیازمند گسترش رویکرد  چالش

گویی به نیازهای تمامی  آموزشی پایدار برای پاسخ

فرایندهای   نفعان هستند و با بازنگری درذی

یادگیری به منظور آماده سازی بهتر افراد   -یاددهی

در راستای تقاضاها و تغییرات اقتصادی و 

 ,Greenberg & Minterنمایند ) اجتماعی حرکت می

2019.) 

ی که کیفیت یک مؤسسه حال با توجه به ای 

آموزش عالی، در گرو کیفیت و توان علمی اعضای  

گاهی برای علمی آن است، نظام دانش هیئت

های خود نیازمند اعضای   پیشبرد هدف

توانمند دارای قابلیت و   علمی  هیئت

 ,.Gordon et al)ای باال است  های حرفه شایستگی

علمی   ( اعضای هیئت2021) Kellerعقیده . به(2021

قادرند شرای  و موقعیت سایر عوامل را با تأکید بر  

الشعاع  تیصصی تحت-ها و توان فنی شایستگی

های  قرار دهند. لذا بررسی عملکرد و شایستگی

ی  ها در ابعاد میتل  و به ویژه در حیطه آن

توانند بر افزایش کیفیت  تدری  و تأثیری که می

یادگیری فراگیران و دستاوردهای آنان از تحصیل  

 ,.Steinhardt et alداشته باشند، بسیار ضروری است )

2017.) 

ها،   مهارت  اثربیشی تدری ا حداقل اطالعات،

ای و   های خالقانه و گرایشات حرفه ظرفیت

هایی است که باید توس  اعضای   مطلوبیت

علمی برای انجام وظای  اثربیش و ارائه  هیئت

(. ولی  Jennings et al., 2018خدماتشان کسب شود )

گیری اثربیشی تدری    معموال  تعری  و اندازه

مشکل است و از نگاه استادان و دانشجویان، 

تواند تعری  متفاوتی داشته باشد  ادگیری میی

(Berger & Girardet, 2021 در ای  میان .)Kwan (2020  )

نشان داد که به منظور تدری  اثربیش، استادان،  

باید توجه فردی به دانشجویان داشته باشند و به 

ها کمک کنندا به عالوه استادان باید  رشد فردی آن

رات دانشجویان قادر باشند تا به نظرها و تفک

اهمیت و کیفیت کلی آموزش و یادگیری را در  

تواند با  ها افزایش دهند که در کل می درس

افزایش اثربیشی تدری  همراه باشدا ای  در 

حالی است که بسیاری از مدرسان بدون دانست  یا 

های آموزشی، حرفه خود  استفاده از بهتری  شیوه

ها   د کمی از آنکنند و در طول حرفه تعدا را آغاز می

های آموزشی اولیه خود  تغییرات اساسی در گزینه

ی  (. بر ای  اساس مسئلهLoya,2021کنند ) ایجاد می

های تدری  اثربیش موضوع   شناسایی مؤلفه

مهمی برای تحقیق است و ارتقای اثربیشی 

های انسانی، یکی از اهداف  تدری  ای  سرمایه

ه شمار  ها ب راهبردی و بسیار اساسی دانشگاه

یابی به آن تالش  آید که همواره در راستای دست می

 (.Pifer et al., 2019شود ) می

امروزه فعاالن حوزه آموزش با شیناخت الگوی 

های مربيان و   توانند دیدگاه اثیربیشی آمیوزش می

دانشجويان را در نظیر گرفتیه و به اي  وسيله، 

 ,.Low et alتجربه تدری  اثربیش را غني سازند )

2019 .)Hirshfield (2022  بر اي  باور است كه )

های تدري  و يادگيري در جهت دادن به   نظریه

های آموزشي بسيار تأثيرگذار است.   فعالیت

ها به جهان   توانند در چارچوب نظریه مدرسان می

تعليم و تربيت و تدري  از منظري خاص توجه  

 .Reynolds et alكنندا همچنی  بر اساس عقیده 

( تدری  اثربیش در نظام آموزشی مسئول 2016)
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خلق انگیزه در دانشجویان برای یادگیری آنان استا 

اما باید به ای  نکته هم تمرکز داشت که بهتری  

شود که پیشرفت تحصیلی  خدمت وقتی خلق می

 دانشجویان افزایش یابد.

که ابعاد و  حال سؤالی که مطرح است ای 

؟  های تدری  اثربیش چیست مؤلفه

های گوناگونی به ای  سؤال   نظران پاسخ صاحب

( پیشنهاد  2019) Anwerاند. در ای  خصوص،  داده

عنوان شرکا در آموزش، با  کند استادان به می

« شرکا»افزاید به هر حال  همدیگر کار کنند. او می

ی تدري  يا هميشه در كيفيت، كميت و شيوه

 Bergerتناسب محل تدري  توافق ندارند. به اعتقاد 

& Girardet (2021  کیفیت تدری  آن چیزی است که )

علمی آن را تدری   دانشجویان و اعضای هیئت 

دانند که فاکتورهای کلی تدری  و  اثربیش می

شود. در ادبيات تنوع و   یادگیری را شامل می

های   ی تعداد ابعاد يا مؤلفهگوناگوني زيادي درباره

و تحقيقات   تدري  اثربیش در دانشگاه وجود دارد

متعدد داخلي و خارجي در اي  زمينه صورت گرفته 

ابعاد تدري  اثربیش را   1است كه جدول شماره 

 دهد. در تحقيقات میتل  نشان می

 . ابعاد تدري  اثربیش در تحقيقات میتل 1جدول 

 ابعاد تدری  اثربیش نام محقق و سال انجام تحقیق

Asadi & Gholami (2016) ای و اخالقي ای، ارتباطي، حرفه هاي فردي، زمینه مؤلفه 

Merghati Khoei et al. (2013) های استاد، انتظارات دانشجويان، تعامل بي  استاد و   های مهارتي، شایستگی های علمي، ویژگی های شیصيتي، ویژگی ویژگی

 دانشجو

Raadabadi et al. (2012) انتقال شفاف مطلب، دسترسي آسان به استاد در ساعات خارج از كالس و ارزشيابي دانشجويان در هر جلسه،  بيان شيوا و ساده و

 ترم ترم و پایان میان

Talebzade Shoshtari (2012) عوامل بافتي، عوامل علي و پيامدها و نتايج 

Dargahi et al. (2011) زشي، حفظ شیصيت دانشجو و احترام به وي، داشت  شكيبايي و تسل  بر موضوع درسي، قدرت بيان و انتقال مطالب آمو

 خلقی و وجدان كاري و ح  مسئوليت خوش

Mittal.& Gera (2013) دهی و وضوح، تعامل گروهي، تالش فردي، وسعت پوشش درس، آزمون/  ارزش علم / يادگيري، شور و شوق مدرس، سازمان

 بندی، تكالي ، حجم و سیتي كار رتبه

Van et al. (2012) 

 

 .ای و داشت  شیصيت مثبت هاي حرفه هاي مديريت كالس درس، مهارت توانايي برقراري ارتباط، تسل  بر موضوع درس، مهارت

University of Michigan ،توجه  تشويق دانشجويان به برقراري ارتباط با اساتيد.، تشويق به مشاركت دانشجويان، تشویق به يادگيري ارائه بازخوردهاي فوري

 های يادگيري متنوع بندی، داشت  انتظارات باال از دانشجویان، توجه به استعدادها و شیوه به زمان

Scheeler (2008)  استفاده از بازخوردهاي فوري كالسي، مشاركت در تدری 

Suydam (2007) های  بودن، تغييرپذيري، استفاده از روش های دانشجويان، تكلي  گرا دهی مطالب درسي، مديريت كالسي، استفاده از ایده سازمان

 میتل  تدري  و احترام به دانشجو

Kember et al. (2006) انگيزش دانشجويان، ديسيپلي ، كمك به دانشجويان براي مقابله با مشكالت مربوط به یادگیری 

  

های   ی حائز اهمیت در ارتباط با پژوهشنکته

های  صورت گرفته، توجه به تنها بیشی از مؤلفه

علمی در فرایند   اثربیش تدری  اعضای هیئت

آموزش است. باید به ای  نکته توجه داشت که به  

ها و مراکز  دلیل ماهیت در حال تغییر دانشگاه

ها دائما  در حال تغییر و   آموزش عالی، ای  مؤلفه

های تدری   ل است. اهمیت نقش شاخصتحو 

علمی در موفقیت   اثربیش اعضای هیئت

مؤسسات آموزشی برای دستیابی به  

های آموزشی و سازمانی و همچنی   مطلوبیت

ی دستاوردهای  ایجاد شرای  مطلوب در توسعه

 Shukla etتوجه است ) تحصیلی در دانشجویان قابل

al., 2020امروزي در  (. با توجه به تغييرات فزاينده

علم و تكنولوژي و لزوم انطباق كشورها با تغييرات 
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روزافزون جوامع با تأمی  نيروي انساني باكيفيت و 

با عنايت به نقش انكارناپذير دانشگاه آزاد اسالمي  

در رشد و توسعه اجتماعي و اقتصادي و فرهنگي  

كشورمان پژوهش حاضر به دنبال اي  سؤال كلي 

علمی    اعضای هیئت است كه اثربیشی تدری 

ها  دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات از چه مؤلفه

و راهبردهایی برخوردار است؟ با انجام ای  پژوهش،  

ها   ها و شاخص سازی در ابعاد، مؤلفه شفاف

عنوان ابزار تواند به صورت خواهد گرفت و می

  افزایش اثربیشی مورد استفاده اعضای هیئت

مداران  ا و سیاسته علمی، مدیران دانشگاه

عنوان یک  آموزش عالی قرار گیرد. همچنی  به

گذاری آموزش عالی   منشور راهنما برای سیاست

مورد استفاده قرار خواهد گرفت. بر ای  مبنا  

توان هدف اصلی پژوهش حاضر را ارائه مدلی   می

برای تسهیل اثربیشی تدری  اعضای  

م و علمی در دانشگاه آزاد اسالمی واحد علو  هیئت 

 تحقیقات تهران مطرح کرد.

 

 روش تحقیق

گیری بنیادی و فلسفه   ای  پژوهش با جهت

گرایی تفسیری و استفاده از رویکرد  ساخت

استقرایی و همچنی  تکنیک تحلیل مضمون و 

آوری و  باهدف اکتشاف واقعیت به دنبال جمع

ها بر آمده است. در فاز اول اقدام به   تحلیل داده

نظری مرتب  با پژوهش شد و ی مبانی  مطالعه

های مؤثر در  خروجی آن تبیی  اجزا و مؤلفه

هایی  تسهیل اثربیشی تدری  و شناسایی مقوله

های حاصل از   بود که در فاز بعدی با مقوله

های نیمه ساختاریافته ترکیب شد. در  مصاحبه

گیری نظری و مصاحبه  بیش کیفی با روش نمونه

  15ها از  دآوری دادهنیمه ساختاریافته اقدام به گر 

های هدف در ای   کننده شد. نمونه مشارکت

علمی دانشگاه آزاد واحد   تحقیق، اعضای هیئت

علمی به ای    علوم و تحقیقات بودند. اعضای هیئت

شوند که دارای نگرش استراتژیک  دلیل انتیاب می

طور   ی پژوهش بوده و معموال  بهنسبت به مسئله

و مسائل مربوط   مستقیم با اثربیشی تدری 

ها تا مرحله اشباع نظری  درگیر هستند. مصاحبه

ادامه یافت. بدی  معنی که بعد از آن، محقق به 

های جدید و متفاوت از   ای  نتیجه رسید که داده

ها دیگر قابل حصول نیست  نظرات سایر مصاحبه

دهندگان ارائه   و هیچ رهنمود جدیدی از سوی پاسخ

کنندگان  کتشود. مشیصات کلی مشار  نمی

 آورده شده است. 2طور خالصه در جدول  به

 کنندگان . مشیصات مشارکت2جدول 

 سابقه سمت رشته تحصیلی مرتبه علمی کد مصاحبه شونده ردی 

1 P1 28 علمی هیئت مدیریت آموزش عالی دانشیار 

2 P2 26 علمی هیئت مدیریت آموزشی دانشیار 

3 P3 23 علمی هیئت مدیریت آموزش عالی دانشیار 

4 P4 35 علمی هیئت ریزی درسی برنامه استاد 

5 P5 15 علمی هیئت مهندسی نفت دانشیار 

6 P6 28 علمی هیئت زیست مهندسی محی  استاد 

7 P7 20 علمی هیئت مدیریت آموزشی دانشیار 

8 P8 25 علمی هیئت مهندسی نفت و شیمی دانشیار 

9 P9 20 علمی هیئت مهندسی پلیمر دانشیار 

10 P10 27 علمی هیئت مهندسی شیمی دانشیار 

11 P11 25 علمی هیئت پاتولوژی دامپزشکی استاد 

12 P12 25 علمی هیئت مهندسی نفت و شیمی دانشیار 
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13 P13 23 علمی هیئت مدیریت بازرگانی دانشیار 

14 P14 29 علمی هیئت مدیریت دولتی استاد 

15 P15 25 علمی هیئت مدیریت دولتی دانشیار 

      

ذکر است که جهت سنجش روایی و پایایی   قابل

های کیفی از قابلیت اعتماد یا  در پژوهش

شود. در ای  پژوهش، از  اعتمادپذیری استفاده می

روش توافقی درون موضوعی )پایایی بی  دو  

متون استفاده  کدگذار/ارزیاب( برای محاسبه پایایی  

شدا بدی  منظور از یک مدرس دانشگاه که بر  

موضوع پژوهش اشراف داشت درخواست شد تا 

عنوان همکار پژوهشی در ای  پژوهش مشارکت  به

کندا بنابرای  محقق به همراه همکار پژوهش، 

کند و  اقدام به کدگذاری سه مت  مصاحبه می

عنوان  درصد توافق درون موضوعی را که به

رود، از طریق   کار میپایایی پژوهشی بهشاخص 

 فرمول زیر محاسبه شده است:

=درصد توافق درون موضوعی
2×تعداد توافقات

تعداد کل کدها

× %100 

 . نتایج توافقی درون موضوعی3جدول 

 کدمصاحبه ردی 
تعداد  

 کدها

تعداد 

 توافقات

پایایی بی  دو  

 کدگذار

1.  P4 16 6 75/0 

2.  P7 22 8 82/0 

3.  P10 19 8 84/0 

 93/0 22 47 کل

 

طبق نتایج، پایایی بی  دو کدگذار با استفاده از  

درصد بوده استا   93فرمول مذکور، برابر با 

  70بنابرای  با توجه به اینکه میزان پایایی بیش از 

(، قابلیت Kvale, 1996قبول است ) درصد قابل

توان ادعا کرد که   ها تأیید شده و می اعتماد کدگذاری

پایایی در حد مناسبی است. حال در ادامه به تجزیه 

های حاصل از مصاحبه پرداخته   و تحلیل داده

 شود. می

 

 های تحقیق یافته

ها بر حسب مطالب اعالم شده و  کدگذاری داده

کنندگان  ی اختصاص داده شده به مصاحبهشماره

انجام گرفت. پ  از کدگذاری اولیه، محقق با 

های   استفاده از تجربه و خالقیت خود هر یک از تم

فرعی شناسایی شده را بر اساس قرابت و نزدیکی  

تر   های فرعی کلی ها به هم در برچسب مفهومی آن

بندی و در نهایت با کنار هم قراردادن ای   دسته

م به  های اصلی، اقدا های فرعی در قالب تم تم

های تسهیل  شناخت و شناسایی مفاهیم و مقوله

کند که  علمی می  اثربیشی تدری  اعضای هیئت

در حقیقت پاسخ سؤاالت اصلی تحقیق مشیص  

  219مفهوم غیرتکراری )  50گردید. بر ای  اساس، 

  126مفهوم با تکرار( در منابع علمی میتل ، 

دهی   سازی و سازمان مفهوم جدید پ  از مرتب

شناسایی شده از مت  مصاحبه و نهایتا  مفاهیم  

دهی مفاهیم  مفهوم جدید پ  از سازمان  150

ها و مت  مطالعات انجام   احصا شده از مصاحبه

نتایج   4شده مورد شناسایی قرار گرفت. در جدول 

سازی اطالعات نشان داده شده است. در  یکپارچه

  Nنشان از کد مصاحبه شونده و   Pای  جدول، 

 باشد. نبع مورد بررسی مینشان از کد م

 

 سازی مفاهیم حاصل از مصاحبه و مطالعات انجام شده . یکپارچه4جدول 

 مفاهیم کد منبع کد مصاحبه  مفاهیم کد منبع کد مصاحبه

P1, P2, P7, P9, P10, P11, N1 روز بودن دانش و اطالعات تیصصی استاد به  P3, P4, P5, P8 -  خوش بینی نسبت به ادامه تحصیل در ترویج

 رشته

P1, P4, P5, P6, P8, P9, P10, P12, P13, 

P14, P15 

N2 مسل  بودن بر محتوای دروس  P4, P5 - توجه به روحیات و عالقه دانشجویان 
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- N3 شناخت دقیق مباح  و موضوعات  P4, P12 -  ایجاد عالقه در پیگیری مطالب و انجام تکالی 

P5, P6 - های   باز کردن مباح  تیصصی و ارائه مثال

 فراوان

 P6, P8 - ایجاد احساس کارآمدی درسی در دانشجویان 

P3, P6 N4 توانایی تدری  مطالب مفید و کاربردی  P3, P8, P14 - توجه به آراستگی ظاهری و مرتب بودن دانشجویان 

P2, P7, P11, P15 - برخورداری از دانش کافی در حوزه آموزشی  P9, P10 - بندی ارائه مطالب در کالس زمان 

P11, P12, P14 - ها و عمل توانایی برقراری پیوند بی  تئوری  P10, P11, P15 - توانایی اداره کالس به شکلی مطلوب 

P7, P8, P11 - توانایی پاسیگویی به نیازهای علمی دانشجویان  P1, P5, P10, P12,, P14 -   کالساهمیت دادن به نظم در 

P4, P5, P9, P14, P10, P15 - روز و معتبر برای  استفاده از منابع علمی به

 تدری 

 P12, P14, P15 - موقع استاد و دانشجو حساس بودن به حضور به 

P1, P7, P8, P14 - برخورداری از دانش و تجربه کافی  P3, P5, P9, P13 - پذیر کالسی دهی قواعد انعطاف شکل 

P2, P9, P13, P15 - مطالعه تحقیقات جدید  - N28 دهی کالس درس سازمان 

P1, P8 - داشت  سابقه پژوهشی  P2, P3, P4, P10, P14, - ارزشیابی اولیه از دانشجویان در شروع ترم 

P7 - ترغیب دانشجویان به انجام امور پژوهشی  P11 - هایی متناسب با سطح درک دانشجویان آزمون 

P1, P7, P9, P13, P15 - تدری  پژوهش محور  P3, P4, P8 N29  ارزیابی عادالنه دانشجویان با سازوکارهای

 استاندارد

P7, P9, P13 - های پژوهشی آشنا به روش  P4, P8, P10, P14 - های میتل  ارزیابی دانشجویان استفاده از روش 

P5, P8, P13 N5 ها توانمند در تدوی  مقاالت و انجام پژوهش  P2, P5, P8, P14 - های کالسی و عملی دانشجو توجه به فعالیت 

P1, P6, P10, - برخورد خوش  P5, P6, P8, P11 N30 نظارت و ارزیابی مستمر پیشرفت تحصیلی 

P1, P3, P10, P11, P15 - پذیری استاد نسبت به دروس و   مسئولیت

 ها کالس

 P4, P5, P9, P14 - افزایش توان خودارزیابی دانشجویان 

P1, P5, P11, -  داشت  وجدان کاری نسبت به وظای  P1, P8, P9, P10, P11, P12, P15 -  استفاده از طرح درس برای موضوع تدری 

P1, P2, P7, P9, P14 N6 الگو بودن استاد برای دانشجویان  P1, P9, P10, P12, P15 N31 دهی منظم و منطقی محتوای درس سازمان 

P1, P4, P6, P7, P10, P11, N7 پذیری استاد انعطاف  P8, P10, P11 N32 ریزی منظم جهت ارائه دروس داشت  برنامه 

P7 - استقبال استاد از تجربیات جدید  P2, P9, P11, P15 - ها مناسب با سطح علمی   تدوی  برنامه

 دانشجویان

P1, P3, P9, P10, P14, P15 N8 )تحمل شنیدن پیشنهادات میال  )انتقادپذیر  P5, P6, P8, P10, P13 - بیان دقیق اهداف آموزشی درس مربوطه 

P2, P4, P13, - جدی و باانگیزه بودن استاد نسبت به آموزش  P2, P9, P11, P15 - طرح دروس مناسب با شناخت سطح 

P9, P15 - بی  بودن استاد واقع  P4, P5,,P12 - بندی مطالب ارائه شده در پایان هر جلسه جمع 

P1, P2, P6, P14, N9  نگرش مثبت نسبت به تدری  P1, P11, P12 - ها استفاده از نظرات دانشجویان در تدوی  برنامه 

P8, P13 N10 عالقه به تدری  و دانشجویان  P1, P3, P8, P11, - ها و امتحانات بندی کالس مشارکت در زمان 

- N11  اعتماد به نف  P1, P11 -  برای پیشبرد اهداففراهم نمودن بح  گروهی 

- N12 وقار و هیبت استاد  P1, P3, P8, P9, -  دانشجویان  عقایدایجاد فضایی برای ابراز 

P3, P8, P9, P10 N13 رعایت معیارهای اخالقی در کالس و امتحانات  P3, P4, P6, P7, p9 -   توجه به پیشنهادهای دانشجویان برای بهبود

 شرای 

P7, P8, P13 -  وحقوق دانشجویان حقتوجه به  P4, P8, P9 N33 توانایی مشارکت دادن دانشجو در مباح  کالسی 

P6, P7, P10 - ها یکی بودن حرف و عمل استاد در وعده  P1, P4, P7, P9, P13, P14 N34 وضوح و روشنی در بیان مطالب 

P3, P4, P5, P7, P11 - ارائه بازخورد به همه دانشجویان بدون تبعیض  P3, P8, P12 - برخورداری از ف  بیان مناسب 

P4, P5, P8, P10 -   تالش برای کاهش استرس و اضطراب

 دانشجویان

 P8, P12, - توانایی انتقال مطالب به صورتی واضح 

P6, P8, P10, P11 - رعایت اعتدال در توجه به انتظارات دانشجویان  P11, P15 - فهم و منسجم ارائه مطالب به صورت قابل 

P6 - ایجاد فضای استقالل و آزادی فکری  - N35 های بسیار جذاب توانایی سینرانی 

P4, P6, P10 - رعایت عدالت در نمره دهی به دانشجویان  P1, P3, P6, P9, P14, P15 - های علمی و شیصیتی جذب براساس ویژگی 

P4, P5, P7, P11 - اجازه به دانشجو برای مشاهده نتایج خود  P1, P5, P12, P14, - استفاده از معیارهای مناسب در جذب استادان 

P5, P11 - عدم تمسیر دانشجو برای پاسیگویی به سؤاالت  - N36 گیری از کادر آموزشی موفق بهره 

P3, P5, P8, P14, P15 N14 توجه به شرای  متفاوت فردی و عاطفی  P1, P6, P9, P15 -  استادانشناسایی نقاط ضع  و قوت توس  خود 

P12, P13 - پرهیز از انتقادات تند و ناصحیح  P1, P3, P4, P14, P15 - بررسی وضع موجود با وضع مطلوب 

P14 - وقت گذاشت  برای پرسش و پاسخ دانشجویان  - N37 ارزیابی استادان توس  دانشجویان 

- N15 کمک به دانشجویان در حل مشکالت درسی  - N38 خودارزیابی استادان 

P1, P4, P6, P8, P9, P10, P14 N16 ایجاد و حفظ تعامالت گرم و سازنده با دانشجو  P2, P3, P4, P13 - یادگیری مداوم استادان در تدری  و آموزشی 
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P2, P3, P6, P7, P10 - تعامل مثبت با دانشجویان  P2, P14 - های آموزشی دانشگاه مشارکت استادان در دوره 

- N17  غیررسمی با دانشجوتعامل رسمی و  - N39  های تیصصی مشارکت در انجم 

P7, P11 N18 برقراری رابطه دوستانه با دانشجو  - N40 ای و تیصصی ای حرفه شرکت در نشسته 

P6, P7, P10 N19 داشت  احترام متقابل بی  استاد و دانشجو نگه  - N41 روز جهت تقویت علمی خود استفاده از منابع به 

P5, P8 -  احترام بیشیدن به دانشجو در مقابل سایری  - N42 تربیت استادان متیصص و متعهد 

P3, P6, P7, P10, P14, P15 - ایجاد اعتماد دوسویه بی  استاد و دانشجو  - N43 آشنایی استادان با اصول تعلیم و تربیت 

P6, P12 - تفاوت قائل شدن بی  دانشجویان فعال و غیرفعال  P3, P7 - های علمی استادان بهبود توانایی 

P2, P7, P13 - دروس با توجه به شناخت فراگیران و جدیدالورودها  - N44 علمی ای اعضای هیئت توسعه حرفه 

P1, P2, P3, P5, P7, P8, P9, P10, P11, 

P12, P14, P15 

N20 های نوی  آموزشی گیری از روش آشنایی و بهره  P3, P5, P12 -  پژوهشگری استادانتقویت روحیه 

P9, P11 - گیری از وسایل کمک آموزشی بهره  P4, P5, P6, P8, P14 - مندسازی استادان هایی برای عالقه اجرای برنامه 

P2, P7, P11, P12, P14 - تر کردن یادگیری دانشجویان عمیق  P2, P4 -  انگیزه داشت  استاد در تدری 

- N21   در دانشجویانتوانایی ایجاد یادگیری مستمر  P5, P9 - احساس امیدواری استاد از آینده شغلی 

P1, P11 - مواجه کردن دانشجو با مسائل آتی رشته تحصیلی  P5, P8, P9, P12 - پذیری سالم استادان با یکدیگر رقابت 

P5, P6, P8, - ها و امتحانات   جلب توجه دانشجو به فعالیت

 کالسی

 P10, P14 -   دانشگاه بر یادگیری فعاالنهتمرکز استادان و 

P5, P6, P7, P12 - ارائه مطالب درسی با توجه به ظرفیت دانشجو  P1, P5, P6, P9 - ارتباط دائم از راه دور دانشجو و استادان 

P6, P7 - های فعلی دانشجو توسعه بیشی مهارت  P3, P5, P9, P10, P12 - ها انتقال درست انتظارات دوره آموزشی در شبکه 

- N22 های فردی و محتوای آموزشی هماهنگی بی  ویژگی  P9, P10, P14 - پیروی از یک چارچوب منظم در دروس مجازی 

P7, P10, P12 - جذاب کردن مطالب آموزشی  - N45 رعایت قوانی  آموزشی دانشگاه 

P6, P9 - ارائه مطالب به دور از تکرارهای کسالت بار  P1, P8, P12, P14, P15 - هماهنگ بودن استادان با آموزش دانشگاه 

- N23 آموزش و تدری  با شور و هیجان  P1, P4, P8, P9, P15 - اهمیت دادن به مسائل آموزشی 

- N24 ایجاد چالش در دانشجویان  P1, P13, - تالش برای حل مشکالت آموزشی دانشگاه 

P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P10, 

P12, P14, P15 

N25 ایجاد رغبت و انگیزه در دانشجویان  P5 - توجه به محی  آموزشی دانشگاه 

P5, P13, P14 N26 های مکرر در دسترس بودن و پرهیز از غیبت  P2, P4, P7, P10, P14 - کارگیری راهکارهای اثربیش برای بهبود آموزش به 

P2, P3, P9, P10 - راغب بودن به ارتقا دستاوردهای دانشجویان  P1, P2, P4, P10, P15 N46 های برتر سایر کشورها الگوگیری از دانشگاه 

P4, P6, P12 - توجه بیشتر به دانشجویان فعال  P3, P10, P15 - جهانی فکر کردن و بومی عمل کردن 

P4, P6 - القا کردن حالت فعال به دانشجو  P4, P5 - گرایی گرایی از مدرک جدایی علم 

P6, P7, P9, P10, P14 - ارزشمند دانست  رشته تحصیلی دانشجویان  P4, P11 N47 بازبینی تدری  اثربیش در مجموعه دانشگاهی 

P2, P6, P9, P12, P14 - اهمیت دادن به دانشجو  - N48 خلق محی  یادگیری اثربیش 

P8, P12, P13, P15 - تشوبق دانشجویان به یادگیری  - N49 توسعه نگرش علمی در کل دانشگاه 

P13 - پرورش روحیه دانشجویان  - N50 های دانشجویان و استادان استفاده از ایده 

P4, P13 N27 ایجاد جو کالسی پرشور و نشاط  

    

مفهوم احصا    50ها، از میان  مطابق با یافته

مفهوم با مفاهیم احصا    24شده از مطالعات، 

  26شده از مت  مصاحبه همیوانی داشته و 

مفهوم نیز به مجموع مفاهیم افزون گردید. حال 

های فرعی   دهی مفاهیم، مقوله پ  از سازمان

مشاهده    5شناسایی شدند که نتایج آن در جدول 

شود. می

 علمی  های فرعی تسهیل اثربیشی تدری  اعضای هیئت . مقوله5جدول 

 های احصا شده مفاهیم و شاخص های فرعی مقوله

های   روز بودن دانش و اطالعات تیصصی استاد، مسل  بودن بر محتوای دروس، شناخت دقیق مباح  و موضوعات، باز کردن مباح  تیصصی و ارائه مثال به توانمندی علمی

ها و عمل، توانایی  توانایی تدری  مطالب مفید و کاربردی، برخورداری از دانش کافی در حوزه آموزشی و تدری ، توانایی برقراری پیوند بی  تئوریفراوان، 

 روز و معتبر برای تدری ، برخورداری از دانش و تجربه کافی پاسیگویی به نیازهای علمی دانشجویان، استفاده از منابع علمی به

های پژوهشی، توانمند در  مطالعه تحقیقات جدید، داشت  سابقه پژوهشی، ترغیب دانشجویان به انجام امور پژوهشی، تدری  پژوهش محور، آشنا به روش توانمندی پژوهشی

 های میتل  تدوی  مقاالت و انجام پژوهش

ها، داشت  وجدان کاری نسبت به وظای ، الگو بودن استاد به لحاظ رفتار و گفتار برای   کالسپذیری استاد نسبت به دروس و   برخورد، مسئولیت خوش های شیصیتی استاد ویژگی
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پذیری استاد، استقبال استاد از تجربیات جدید، تحمل شنیدن پیشنهادات میال  )انتقادپذیر(، جدی و باانگیزه بودن استاد نسبت به   دانشجویان، انعطاف

 تاد، نگرش مثبت نسبت به تدری ، عالقه به تدری  و دانشجویان، اعتماد به نف ، وقار و هیبت استادبی  بودن اس های آموزشی، واقع فعالیت

های داده شده، ارائه بازخورد به همه   وحقوق دانشجویان، یکی بودن حرف و عمل استاد در وعده رعایت معیارهای اخالقی در کالس و امتحانات، توجه به حق های اخالقی استاد ویژگی

فضای   شجویان بدون تبعیض )میفی و آشکارا(، تالش برای کاهش استرس و اضطراب دانشجویان، رعایت اعتدال در توجه به انتظارات دانشجویان، ایجاددان

گویی به سؤاالت، استقالل و آزادی فکری، رعایت عدالت در نمره دهی به دانشجویان، اجازه به دانشجو برای مشاهده نتایج خود، عدم تمسیر دانشجو برای پاسی

نشجویان در  توجه به شرای  متفاوت فردی و عاطفی دانشجویان، پرهیز از انتقادات تند و ناصحیح، وقت گذاشت  برای پرسش و پاسخ دانشجویان، کمک به دا

 حل مشکالت درسی

دانشجویان، تعامل رسمی و غیررسمی با دانشجو، برقراری رابطه دوستانه با دانشجو،  ایجاد و حفظ تعامالت گرم و سازنده با دانشجو، تعامل مثبت با   های ارتباطی بی  فردی مهارت

جو، تفاوت  داشت  احترام متقابل بی  استاد و دانشجو، احترام بیشیدن به دانشجو در مقابل سایر دانشجویان، ایجاد اعتماد دوسویه بی  استاد و دانش نگه

 قائل شدن بی  دانشجویان فعال و غیرفعال

تر کردن  گیری از وسایل کمک آموزشی، عمیق های نوی  آموزشی، بهره گیری از روش ارائه دروس با توجه به شناخت فراگیران و جدیدالورودها، آشنایی و بهره های آموزشی و تدری  ارتمه

ها و  شته تحصیلی، جلب توجه دانشجو به فعالیتیادگیری دانشجویان، توانایی ایجاد یادگیری مستمر در دانشجویان، مواجه کردن دانشجو با مسائل آتی ر 

های فردی و محتوای  های فعلی دانشجو، هماهنگی بی  ویژگی امتحانات کالسی، ارائه مطالب درسی با توجه به ظرفیت دانشجو، توسعه بیشی مهارت

 ی  با شور و هیجان، ایجاد چالش در دانشجویانآموزشی، جذاب کردن مطالب آموزشی، ارائه مطالب به دور از تکرارهای کسالت بار، آموزش و تدر 

توسعه انگیزش و پرورش در  

 دانشجویان

های مکرر، راغب بودن به ارتقا دستاوردهای دانشجویان، توجه بیشتر به دانشجویان فعال   ایجاد رغبت و انگیزه در دانشجویان، در دسترس بودن و پرهیز از غیبت

کردن حالت فعال به دانشجو، ارزشمند دانست  رشته تحصیلی دانشجویان، اهمیت دادن به دانشجو، تشوبق دانشجویان جهت جلوگیری از سرکوب انگیزه، القا  

حیات و عالقه  به یادگیری، پرورش روحیه دانشجویان، ایجاد جو کالسی پرشور و نشاط، ترویج خوش بینی نسبت به ادامه تحصیل در رشته تحصیلی، توجه به رو

 عالقه در پیگیری مطالب و انجام تکالی ، ایجاد احساس کارآمدی درسی در دانشجویان دانشجویان، ایجاد

بندی ارائه مطالب در کالس، توانایی اداره کالس به شکلی مطلوب، اهمیت دادن به نظم در کالس،  توجه به آراستگی ظاهری و مرتب بودن دانشجویان، زمان توانایی مدیریت کالس

 دهی کالس درس پذیر کالسی، سازمان دهی قواعد انعطاف موقع استاد و دانشجو، شکل بهحساس بودن به حضور 

هایی متناسب با سطح درک دانشجویان، ارزیابی عادالنه دانشجویان با سازوکارهای استاندارد،  ارزشیابی اولیه از دانشجویان در شروع ترم تحصیلی، طراحی آزمون توانایی ارزیابی دانشجویان

های کالسی و عملی دانشجو، نظارت و ارزیابی مستمر پیشرفت تحصیلی   های میتل  )شفاهی و کتبی( ارزیابی دانشجویان، توجه به فعالیت از روش استفاده

 دانشجویان با توجه به مطالب تدری  شده، افزایش توان خودارزیابی دانشجویان

ها مناسب  ریزی منظم جهت ارائه دروس، تدوی  برنامه دهی منظم و منطقی محتوای درس، داشت  برنامه ضوع تدری ، سازماناستفاده از طرح درس برای مو توانایی تدوی  طرح درس و محتوا

بندی مطالب  با شناخت سطح علمی دانشجویان، بیان دقیق اهداف آموزشی درس مربوطه، طرح دروس مناسب با شناخت سطح علمی دانشجویان، جمع

 هارائه شده در پایان هر جلس

ها و امتحانات، فراهم نمودن بح  گروهی برای پیشبرد اهداف، ایجاد فضایی  بندی کالس ها، مشارکت در زمان استفاده از نظرات دانشجویان در تدوی  برنامه توسعه مشارکت دانشجویان

 دادن دانشجو در مباح  کالسیبرای ابراز عقاید دانشجویان، توجه به پیشنهادهای دانشجویان برای بهبود شرای ، توانایی مشارکت  

فهم و منسجم، توانایی   وضوح و روشنی در بیان مطالب، برخورداری از ف  بیان مناسب، توانایی انتقال مطالب به صورتی واضح، ارائه مطالب به صورت قابل توانایی انتقال مؤثر مطالب

 های بسیار جذاب سینرانی

 گیری از کادر آموزشی موفق های علمی و شیصیتی، استفاده از معیارهای مناسب در جذب استادان، بهره ژگیجذب استادان براساس وی جذب استادان شایسته

 شناسایی نقاط ضع  و قوت توس  خود استادان، بررسی وضع موجود با وضع مطلوب ارزیابی استادان توس  دانشجویان، خودارزیابی استادان ارزیابی استادان

های تیصصی، شرکت در   های آموزشی دانشگاه، مشارکت در انجم  های آموزشی، مشارکت استادان در دوره یادگیری مداوم استادان در تدری  و فعالیت ای استادان توسعه حرفه

م و تربیت، روز جهت تقویت علمی خود، تربیت استادان متیصص و متعهد، آشنایی استادان با اصول تعلی ای و تیصصی، استفاده از منابع به ای حرفه نشسته

 علمی ای اعضای هیئت های علمی استادان، توسعه حرفه بهبود توانایی

های آموزشی، انگیزه داشت  استاد در تدری ، احساس امیدواری  مندسازی استادان به فعالیت هایی برای عالقه تقویت روحیه پژوهشگری استادان، اجرای برنامه انگیزه بیشی به استادان

 پذیری سالم استادان با یکدیگر، تمرکز استادان و دانشگاه بر یادگیری فعاالنه ی، رقابتاستاد از آینده شغل

سازوکار مناسب در آموزش 

 مجازی

ها، پیروی از یک چارچوب منظم در ارائه دروس مجازی، رعایت قوانی   ارتباط دائم از راه دور دانشجو و استادان، انتقال درست انتظارات دوره آموزشی در شبکه

 آموزشی دانشگاه

های آموزش دانشگاه، اهمیت دادن به مسائل آموزشی، تالش برای حل مشکالت آموزشی دانشگاه، توجه به محی  آموزشی   هماهنگ بودن استادان با برنامه توجه به قواعد آموزشی

 کارگیری راهکارهای اثربیش برای بهبود شرای  آموزشی دانشگاه، به

 گرایی گرایی از مدرک های برتر سایر کشورها، جهانی فکر کردن و بومی عمل کردن، جدایی علم الگوگیری از دانشگاه تمرکز بر عوامل بیروتی

های   بازبینی تدری  اثربیش در مجموعه دانشگاهی، خلق محی  یادگیری اثربیش، توسعه نگرش علمی در کل دانشگاه، بسترسازی استفاده از ایده تمرکز بر عوامل درونی

 جویان و استاداندانش

  

های فرعی و ترکییب ایی    پ  از تعیی  مقوله

های مفهومی  ها باهم و بر اساس مشابهت مقوله

حاصل  ردیدلک  ل      های اصلی ها در نهایت مقوله آن

 نشان یایه شکه است. 6یر جکول 



 یعلم  ئتیه  یاعضا  یتدر  یاثربیش لیتسه یبرا یارائه مدل
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 علمی اعضای هیئت های اصلی تسهیل اثربیشی تدری   . مقوله6جدول 

 های اصلی مقوله  های فرعی مقوله

 پژوهشی استاد-توانمندی علمی توانمندی علمی، توانمندی پژوهشی

 ای استاد های حرفه ویژگی های اخالقی استاد های شیصیتی استاد، ویژگی ویژگی

در دانشیجویان، توانیایی میدیریت کیالس، های آموزشیی و تیدری ، توسیعه انگییزش و پیرورش   های ارتباطی بی  فردی، مهارت مهارت

 توانایی ارزیابی دانشجویان، توانایی تدوی  طرح درس و محتوا، توسعه مشارکت دانشجویان، توانایی انتقال مؤثر مطالب
 آموزشی-های فردی مهارت

 ای مربوط به استادانراهبرده ای استادان، انگیزه بیشی به استادان جذب استادان شایسته، ارزیابی استادان، توسعه حرفه

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

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

  

چه از نتایج جداول بیاال مشییص اسیت، چنان

چارچوب مفهومی ای  پژوهش را متناسب با طیرح  

های تسیهیل  مؤلفیه»سؤاالت اصیلی، در دو بییش 

سییییازوکارهای تسییییهیل »و « اثربیشییییی تییییدری 

بندی کییرد. در   تییوان دسییته می« اثربیشییی تییدری 

مفهوم مورد شناسایی قرار گرفیت کیه    150مجموع 

خیرده مقولیه و  20، بیه ی کدگذاری محوریدر مرحله

بندی شدند. چارچوب کلیی و   ی اصلی طبقهمقوله  6

 باشد. می  1مفهومی پژوهش به صورت شکل 

 

 
 علمی . مدل تسهیل اثربیشی تدری  اعضای هیئت1شکل 

چیییه نتیییایج کیفیییی پیییژوهش نشیییان داد،  چنیییان

ای اسیتاد،   حرفیههیای  های اصلی شامل ویژگی مؤلفه

-آموزشیییی و توانمنیییدی علمیییی-هیییای فیییردی مهارت

پژوهشییی اسییتاد هسییتند کییه هرکییدام شییامل ابعییاد  

باشییندا همچنییی  در راسییتای  میییتص بییه خییود می

گییویی بییه سییؤال دوم پییژوهش، سییازوکارها و پاسییخ

راهبردها در سه بیش راهبردهای مربوط به آمیوزش، 

مربوط به    راهبردهای مربوط به استادان و راهبردهای

بندی شدند که هرکدام شامل چندی   دانشگاه تقسیم

باشیند. در ادامیه   روش و راهکار مییتص بیه خیود می

ضم  تبیی  پدیده مورد بررسیی، بیا تمیایز آن از سیایر 

هیییای نظیییری در عرصیییه  خیییانوادههیییا و هیییم پژوهش

 گردد. مدیریت، سهم علمی پژوهش آشکار می

 

 بح  و نتیجه گیری

اجرای پژوهش حاضر ارائه و آزمون  هدف نهایی از 

مدلی برای تسهیل اثربیشی تدری  اعضای  

علمی دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات  هیئت 

بود. بر ای  اساس، پرسش اول در پی شناسایی ابعاد،  
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های اصلی تسهیل اثربیشی  ها و شاخص مؤلفه

پژوهشی استاد، -تدری  )شامل توانمندی علمی

-های فردی استاد و مهارتای  های حرفه ویژگی

آموزشی( و پرسش دوم در پی شناسایی سازوکارهای  

علمی در   تسهیل اثربیشی تدری  اعضای هیئت 

دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهران 

)شامل راهبردهای مربوط به استادان، آموزش و  

ها  دانشگاه( بوده است که در ادامه به تفکیک مؤلفه

 شود. ه میبه بح  پرداخت

ها نشان داد توان و تسل  علمی اعضای   یافته

علمی دانشگاه، جدا از شناخت دقیق استاد    هیئت

نسبت به مباح  و موضوعات که باید مورد توجه  

ای در های ویژهقرار گیرد، باید شامل توانمندی

گویی به نیازهای علمی دانشجویان، خصوص پاسخ

، تدری  مطالب  ها و عمل برقراری پیوند بی  تئوری

  مفید و کاربردی، باز کردن مباح  تیصصی و ارائه

روز و   های فراوان و استفاده از منابع علمی به مثال

معتبر برای تدری  برخوردار باشد. در ای  راستا،  

ی تحقیقات جدید، توانمندی در تدوی   مطالعه

های میتل  و ترغیب   مقاالت و انجام پژوهش

تواند در نیل  ور پژوهشی میدانشجویان به اجرای ام

Cadez et al. (2017  )به اهداف آموزشی مثمرثمر باشد. 

ها، شواهد تجربی مفیدی   نیز در حمایت از ای  یافته

 کنند. فراهم می

ای استاد  های حرفه ها نشان داد که ویژگی یافته

های اصلی در ای  حوزه است. استادی   یکی از مؤلفه

وردار باشد قادر است های مطلوبی برخ که از ویژگی

بر کاهش مشكالت دانشجويان تأثیر بگذارد و 

ی اوليه سهل و ویژه در مواجههبرقراری ارتباط را به

آسان نمايد که مطمئنا  تدری  و یادگیری اثربیش را 

راستا با نتایج پژوهش  به دنبال دارد. ای  نتیجه هم

Kim et al. (2018می ).باشد 

کنندگان   د توجه مشارکتاز دیگر مقوالتی که مور 

پژوهش در تسهیل اثربیشی تدری  قرار داشت  

آموزشی استاد بوده است. ارتباط  -های فردی مهارت

شود و در فرایند آموزشی یک امر مهم قلمداد می

های ارتباطی   تدری  اثربیش وابسته به مهارت

تواند  دانشجو است و ای  امر می-مناسب استاد

 & Tursunboyevaدر ای  راستا یادگیری را نافذتر کند.  

Ashirova (2021  نیز بیان داشتند که ارتباطات استاد و )

دانشجو در فرایند تدری  یک اصل انکارناپذیر و با 

رعایت ای  اصل است که فرایند یادگیری به صورتی  

 شود. سازی می مطلوب پیاده

علمی که   باید خاطرنشان کرد اعضای هیئت 

ها و راهبردهای دانشگاه انتیاب   متناسب با سیاست

توانند در راستای بهبود آموزش و   شوند، می می

ها گام بردارند. ای  نتیجه   شکوفاسازی توانمندی

 ( است.2011) .Rockoff et alراستا با نتایج پژوهش  هم

زوکاری جهت توان گفت که باید سا جدای از آن می

علمی با هدف بهبود  ارزیابی ادواری اعضای هیئت 

ی بازخورد مناسب و عملکرد، تضمی  کیفیت و ارائه

علمی نیز وجود   نگر به اعضاي هیئت جانبه همه

داشته باشد. طبق نتایج، در کنار ارزیابی استادان از  

های مکملی   توان از روش طریق دانشجویان، می

ادان نیز بهره جست. در ای  همچون خودارزیابی است

( نشان داد که 2020) Stroebeخصوص، نتایج مطالعه 

ی تدری  استاد مفید ارزیابی دانشجویان از نحوه

تواند در ارتقا و ارزیابی شایستگی  است و نتایج آن می

علمی توس  دانشگاه مورد استفاده  اعضای هیئت 

ای اعضای   ی حرفهقرار گیردا همچنی  توسعه

عنوان بیشي از  علمی در سطح دانشگاه به هیئت 

مديريت منابع انساني توجه خاصي را در مديريت  

بیشی  طلبد. درخصوص راهبرد انگیزه ها می دانشگاه

ی  به استادان نیز باید بیان داشت که ارائه

ها  شود تا آن هایی به استادان باع  می مشوق

ت به  ی راه و تدری  با کیفیی الزم برای ادامهانگیزه

 Alexanderدانشجویان را کسب کنند. نتایج پژوهش 

( نیز حاکی از آن بود که مدیریت مدرسه باید بر  2020)
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ی ذاتی معلمان تمرکز کند تا از ای   بهبود انگیزه

ها در مسیر آموزش مؤثر و اثربیش حرکت   طریق آن

 کنند.

در بیش مربوط به راهبردهای آموزش، باید توجه  

دهد تا   ازی ای  امکان را میداشت که آموزش مج

فراگیران در هر مکانی که به اینترنت دسترسی دارند 

دهد که   به امر یادگیری بپردازندا همچنی  اجازه می

ترند مطالعه کنند. در  در هر زمانی که خودشان راحت

( نیز بیان داشتند  2020ای  راستا شوکال و همکاران )

فضای بالقوه تواند   که استفاده از آموزش آنالی  می

 تر کند. یادگیری را برای فراگیران اثربیش

ی دانشگاهی )تمرکز بر چه در مجموعهچنان

ها و  وری و اثربیشی فعالیتعوامل درونی(، بهره

خوبی ارزیابی نشود، نیازمند بازنگری در  تدری  به

 ها و ابزارها به منظور توسعه ی فرایندها، روشهمه

کافی به عناصر و اثربیشی تدری  است. توجه  

عوامل داخلی دانشگاه که از آن جمله جو و فرهنگ 

تواند تدری   علمی حاکم بر دانشگاه است می

اثربیش را تسهیل کند و یکپارچگی و پیشرفت 

 تحصیلی باال را به همراه داشته باشد.

که ای  درنهایت گفتنی است با توجه به ای 

ان  پژوهش به صورت مقطعی بودا لذا با گذشت زم

تعمیم   ممک  است نتایج آن تغییر یافته و قابل

نباشدا همچنی  به لحاظ بعد مکانی، ای  پژوهش به 

علمی دانشگاه آزاد واحد علوم و  اعضای هیئت 

-رو پیشنهاد می تحقیقات تهران محدود بودا ازای 

شود تا مدل تسهیل اثربیشی تدری  اعضای  

شگاه علمی که در ای  پژوهش و در بستر دان هیئت 

آزاد واحد علوم و تحقیقات تهران ارائه گردید، در 

آمده با   دست جوامع آماری دیگری بازآفرینی و نتایج به

نتایج ای  پژوهش مقایسه شوندا در صورت وجود  

مغایرت با نتایج ای  پژوهش، وجوه تمایز استیراج  

های  شودا در ای  میان، اولویت اجرا در سایر دانشگاه

های دولتی و مؤسسات  ن دانشگاهاز آ  آزاد و پ 

 است.
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