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 ريسي درسي پژوهش در برنامه
 (32)پیاپی  5، دورة دوم، شوارة  نهنسال 

 1331 بهار
 

ساختاری برای رابطه  ارائه الگویی
اعضای هیأت  های و شایستگیخودکارآمدی 

 علمی با کیفیت تدریس آنان در دانشگاه آزاد
 اسالمی

 

 ، نادرقلي قورچیان، جواد بهبوديان، نیما شهیديپريوش جعفري
، واحد علوم و تحقیقات تهراى، دانشگاه آزاد اسالهی، تهراى، آهوزشیگروه هدیریت  ستادیارا1

 ایراى
 تهراى، اسالهی، آزاد دانشگاه تهراى، تحقیقات و علوم واحد آهوزشی، هدیریت گروه ستادا2

 ایراى
 شیراز، ایراى ،واحد شیراز دانشگاه آزاد اسالهی، ریاضی و آهار،گروه استاد  3
گروه هدیریت آهوزشی، واحد علوم و تحقیات تهراى، دانشگاه آزاد  دانشجوی دکتری4

 اسالهی، تهراى، ایراى 

 
 چکیده

ّسف ػوسُ ایي پػٍّف، هغالؼِ ضاتغِ هیاى ذَزواضآهسی ٍ 

اؾالهی تا ویفیت تسضیؽ آًاى ّای اؾتازاى زاًكگاُ آظاز  قایؿتگی

ًفط اػضای ّیأت ػلوی  2181اؾت. خاهؼِ آهاضی پػٍّف قاهل 

قَز وِ اظ هیاى آًْا تا  ٍاحسّای زاًكگاُ آظاز اؾالهی هٌغمِ یه هی

ًفط  436ای، تؼساز  ای عثمِ گیطی تهازفی اظ ًَع ذَقِ ضٍـ ًوًَِ

هحمك  گیطی پػٍّف قاهل پطؾكٌاهِ اًتراب قسًس. اتعاضّای اًساظُ

ػثاضت زض همیاؼ لیىطت ٍ  27ؾاذتِ ؾٌدف ویفیت تسضیؽ تا 

، پطؾكٌاهِ ذَزواضآهسی هؼلواى قَاضتعض ٍ 861/0آلفای وطًٍثاخ 

ّای اؾتازاى  ّوىاضاى ٍ پطؾكٌاهِ هحمك ؾاذتِ ؾٌدف قایؿتگی

ٍ ضٍـ اًدام تحمیك،  866/0ػثاضت ٍ ضطیة آلفای وطًٍثاخ  13تا 

اؾت. زض ایي پػٍّف تطای هكرم تَنیفی اظ ًَع ّوثؿتگی ػلّی 

ّای اؾتازاى تط ویفیت  وطزى ؾْن ػَاهل ذَزواضآهسی ٍ قایؿتگی

ؾاظی هؼازالت ؾاذتاضی تْطُ  تسضیؽ اظ ضگطؾیَى چٌسگاًِ ٍ هسل

ٍ  31/0زّس وِ ذَزواضآهسی تا ضطیة  گطفتِ قس. ًتایح ًكاى هی

تِ نَضت هؿتمین هثثت ٍ  33/0ّای اؾتازاى تا ضطیة  قایؿتگی

ٌازاضی تاویفیت تسضیؽ ضاتغِ زاضًس. ّوچٌیي اضتثاط هتماتل هؼ

اؾت.  36/0ّا  هثثت ٍ هؼٌازاض تیي ذَزواضآهسی ٍ قایؿتگی

ّای آًاى هؤثط تَزُ  تط قایؿتگی 007/0خٌؿیت اؾتازاى زض ؾغح 

 اؾت.

ّا، ویفیت، تسضیؽ،  ذَزواضآهسی، قایؿتگی واژگان کلیدی:

 اػضای ّیأت ػلوی
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 ریزی درسي پژوهش در برنامه  /05

 

 مقدمه 

ّا  ًظام آهَظـ ػالی وكَض زض ؾالیاى گصقتِ تا چالف

تَاى  ضٍ تَزُ اؾت. اظ خولِ آًْا هی ٍ هؿائل تؿیاضی ضٍتِ

ّا ٍ هَؾؿات  ضقس فعایٌسُ هتماضیاى ٍضٍز تِ زاًكگاُ

آهَظـ ػالی وكَض، گؿتطـ ووی ًظام آهَظـ ػالی تسٍى 

ّای هَخَز تطای پصیطـ زاًف آهَذتگاى  تَخِ تِ ظطفیت

ّای زاًكگاّی ٍ ... ضا ًام  زاًكگاّی، واضتطزی ًثَزى آهَظـ

تطز. هحیظ ضلاتتی آهَظـ ػالی زض زًیای اهطٍظی، ًیاظّای 

خسیسی ضا تطای شی ًفؼاى اظ خولِ زاًكدَیاى ٍ خاهؼِ ٍ 

واضفطهایاى پسیس آٍضزُ اؾت وِ آهَظـ ػالی تایس تطای 

تِ ایي ًیاظّا تَاًایی الظم ضا زاقتِ تاقس. یىی اظ گَیی  پاؾد

ّا تِ چٌیي ًیاظّایی، افعایف  گَیی زاًكگاُ ّای پاؾد ضاُ

( 1383ّای زاًكگاّی اؾت. هحوسی ) ویفیت فؼالیت

هؼتمس اؾت وِ ًظام آهَظـ ػالی تطای هماتلِ تا چٌیي 

ّایی ًاگعیط تایس تِ حفظ ٍ تْثَز ٍ اضتمای ویفیت زض  چالف

آهَظـ ػالی تَخِ وٌس ٍ تواهی واضوطزّای آهَظـ هحیظ 

 ػالی هَضز تطای هَفمیت زض ایي اهط ػٌایت لطاض گیطز.

ای قاهل اؾتازاى،  آهَظـ ػالی تِ ػٌَاى هدوَػِ

زاًكدَیاى ، واضوٌاى، فطایٌسّای گًَاگَى ٍ پیچیسُ ٍ 

ّای هتماتل تا هحیغف، تا شی ًفؼاًی وِ زاضای  ٍاتؿتگی

تٌس اضتثاط زاضز وِ تطآٍضزى ًیاظّا ٍ ًیاظّای هرتلفی ّؿ

تماضاّای آًاى هؿتلعم زاقتي اؾتازاى قایؿتِ ٍ 

فطایٌسّای تا ویفیت اؾت. یىی اظ فطایٌسّایی وِ تط اؾاؼ 

ًیاظ زاًكدَیاى ٍ ًكاى زٌّسُ قایؿتگی اؾتازاى اؾت، 

تَاًس تِ  فطایٌس تسضیؽ اؾت. تٌاتطایي ویفیت تسضیؽ هی

پاؾد تِ ًیاظ زاًكدَیاى زض ًظط ػٌَاى یه ػاهل هْن تطای 

گطفتِ قَز ٍ زض ػیي حال ًیع هؼیاضی تطای ؾٌدف 

 .(1387ّای اؾتازاى تاقس )هؼطٍفی ٍ ّوىاضاى، قایؿتگی

پػٍّكگطاى تؿیاضی هؼتمسًس وِ یىی اظ هكىالت 

ّا تی تَخْی تِ تسضیؽ ٍ ویفیت آى زض تطاتط  زاًكگاُ

اؾترسام ٍ  ّای پػٍّكی اؾت. زض فطآیٌس اًتراب، فؼالیت

Biggs) اضتمای اؾتازاى، پػٍّف تط تسضیؽ تطتطی زاضز  and 

T ang, 20 0 &Staffan ؛7  Wahlean, 20 0 Rams؛ 2 den, 

1991). 

اًس وِ ویفیت  اظ ؾَی زیگط پػٍّكگطاى زض یافتِ

 تسضیؽ اؾتازاى اثط هؿتمین تط تاظزُ زاًكدَیاى زاضز

(How es , 20 0 Rice, 20؛7 0 Ingers؛  3 ol, 20 0 الٍُ تِ ػ (.3

ایٌىِ ویفیت تسضیؽ اؾتازاى تیف اظ ػَاهل زیگط هاًٌس 

تَاًس پیف تیٌی وٌٌسُ  حمَق آًاى، اًساظُ والؼ هی

Darling- Hammond, 1هَفمیت زاًكدَیاى تاقس ) 997 ) ٍ

تَاًس اثطات ٍضؼیت التهازی ٍ  یه اؾتاز قایؿتِ هی

اختواػی زاًكدَیاى ضا زض یازگیطی ذٌثی وطزُ، هٌدط تِ 

Porter and Ma)افعایف تاظزّی زاًكدَیاى قَز.  gee, 

اػتماز زاضز وِ تطای تْثَز ویفیت آهَظـ تایس  تاضت. (2004

تِ تْثَز ویفیت تسضیؽ ٍ یازگیطی، تِ عَض ّوعهاى تَخِ 

Barret et al.,20)اؾاؾی وطز.  0 8) 

ویفیت تسضیؽ ًمكی اؾاؾی زض ویفیت یازگیطی 

ّای آهَذتِ قسُ  وٌس ٍ زاًف ٍ هْاضت زاًكدَیاى ایفا هی

تَؾظ زاًكدَیاى تِ عَض اًىاض ًاپصیطی تا ویفیت یازگیطی 

تَاًٌس زض  آًاى اضتثاط زاضز. زاًف آهَذتگاى قایؿتِ ًیع هی

ًمف هْن  ضاُ تَلیس ػلن ٍ تِ واضگیطی آى ٍ ًیع تطای ایفای

تطی زاقتِ تاقٌس. تَخِ تِ ویفیت  زض خاهؼِ، تاظزُ هٌاؾة

ّای اًؿاًی، هٌاتغ  آهَظـ ػالی تِ هٌظَض ّسض ًطفتي ؾطهایِ

ّای آهَظقی ٍ  هازی ٍ هالی ٍ ّواٌّگی هیاى تَؾؼِ ًظام

واضآیی آًْا اهطی ضطٍضی اؾت )ًَُ اتطاّین ٍ وطهی، 

2006 .) 

ّای  اؾت ٍ هَلفِ فطآیٌس تسضیؽ زاضای هاّیتی پیچیسُ

هرتلفی اؾت وِ تطای اًدام یه تسضیؽ تا ویفیت تایس آًْا 

ضا تِ ذَتی قٌاذت ٍ زض ػول تِ واض تؿت. اظ ؾَی زیگط 

ػَاهل فطاٍاًی تط فطآیٌس تسضیؽ تأثیط گصاضًس وِ تایس حتواً 

زض یه تسضیؽ تا ویفیت هَضز تَخِ لطاض گیطًس. اضظیاتی ٍ 

یازگیطی زض آهَظـ ػالی تْثَز هؿتوط ویفیت تسضیؽ ٍ 

ّای خْاى هَضز تَخِ  ّای اذیط اظ ؾَی زاًكگاُ عی زِّ

لطاض گطفتِ اؾت ٍ تؿیاضی اظ آًْا ًؿثت تِ ایداز 

ّایكاى السام  ّای تضویي ویفیت زض زاًكگاُ ؾیؿتن

تَاًس تط تَاًایی  ضؾس هی اًس. اظ ػَاهلی وِ تِ ًظط هی وطزُ

تَاى  ؤثط تاقس، هیاؾتازاى تطای اخطای تسضیؽ تا ویفیت ه

ّای اػضای ّیأت ػلوی  تِ ذَزواضآهسی ٍ قایؿتگی

 ّا اقاضُ ًوَز. زاًكگاُ
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ای زض چٌیي فضایی زض  تماضا خْت واض اؾتازاى حطفِ

قطایظ فطا پیچیسُ ػهط حاضط تِ هٌظَض پطٍضـ زاًكدَیاى 

ٍ زاًف آهَذتگاى قایؿتِ تیكتط قسُ ٍ ویفیت تسضیؽ 

سضیؽ تا ویفیت زض چٌیي ای یافتِ اؾت. ت اّویت ٍیػُ

ّای  ّا ضا تطای ضٍیاضٍیی تا چالف قطایغی لسضت ضلاتت هلت

زّس. تطای زؾتیاتی تِ اّساف هلی زض  ػهط حاضط افعایف هی

قطایظ وًٌَی ًیاظهٌس اؾتازاى قایؿتِ ٍ تسضیؽ تا ویفیت 

Dest, 20)ّؿتین  0 0). 

یه حَظُػٌَاىتِآهَظـ ػالیزضتسضیؽاهطٍظُ،

تٌاتطایيقسُ اؾت.ٍالغ خسیتَخِهَضزهؼطفتی

اؾت. تِ ػمیسُ هرتلفآهسُ،ػولتِآىاظوِّایی تؼطیف

فطزیهخاًةاظوِفؼالیتیّطگیح، تسضیؽ ػثاضت اؾت اظ

پصیطز. )  هیاًدامفطز زیگطییازگیطیتؿْیلهٌظَضتِ

 (1380هْطهحوسی، 

A) ) آضٍال reola ,20 0 اؾتاز ٍ یاى هتسضیؽ ضا تؼاهلی  7

زاًس وِ اظ عطیك آى زاًكدَ فطنت یازگیطی  زاًكدَ هی

زض تؼطیف ضا  چْاض ٍیػگی ذال. ( 1385قؼثاًی ) یاتس هی

هؼلن  هیاىٍخَز تؼاهل  وِ ػثاضتٌس اظ: قواضز تط هیتسضیؽ 

اظ پیف  فؼالیت تط اؾاؼ اّساف هؼیي ٍ، آهَظاى ٍ زاًف

ٍ ىاًات عطاحی هٌظن تا تَخِ تِ هَلؼیت ٍ اه، تؼییي قسُ

 .ایداز فطنت ٍ تؿْیل یازگیطی

تایس تَخِ زاقت وِ تسضیؽ ذَب زض زاًكگاُ تِ 

اضتثاط هیاى یازگیطی هحتَایی ذال تَؾظ زاًكدَیاى ٍ 

ویفیت تسضیؽ آى هحتَا تَؾظ اؾتاز تؿتگی زاضز. تسضیؽ 

ذَب ٍ یازگیطی ذَب تا ّن اضتثاط زاضًس. تسضیؽ ذَب 

َیاى اؾت. تٌاتطایي تایس هكَق یازگیطی تیكتط ٍ تْتط زاًكد

ّای تسضیؽ ذَب ضا زض آهَظـ ػالی هَضز تَخِ ٍ  ٍیػگی

Rams) تطضؾی لطاض زاز. den, 20 0 زضتسضیؽظهیٌِزض (5

زؾتِؾِتِّا ضا ًظطیتَاى هیهدوَعزضػالیآهَظـ

قَز یهقطح زازُآًْااظیهّطازاهِ،زضوِوطزتمؿین

 اطالعات انتقال و بازگويي معناي به تدريس اول  نظريه

پایِزاًفوِ فطاگیطاى،هؼتمسًسًظطیِایيعطفساضاى

تٌاتطایي، هٌسًس تْطُزاًفایياظًاچیعیهیعاىتِیاًساضًس

هغالةًٍىاتاظایِ هدوَػتاؾاظًس هیلازضضاآًاىاؾتازاى

T) آٍضًسزؾتتِضا rigw ell,Pros s er and Waterhous e, 

زاًفگیطًس،واض هیتِضااًتمالًظطیِوِاؾتازاًی .(1999

اًتمالزیگطهىاىتِهىاًیاظتَاًس هیوِزاًٌس هیواالییضا

اعالػاتیازاًفاًتمالچَىّایی فؼالیتتٍِزازُ قَز

وٌٌس.  هیاقاضُ

 فعالید   سدازماندهي  معنداي  بده  تددريس  دوم: نظريه

 دانشجويان

وِاؾتًظاضتیفطایٌسیزٍم، تسضیؽًظطیِزض

وؿةوِ تطایاؾتّاییُ قیٍَفٌَىتؼییيهؿتلعم

ایيزضاؾت.قسُعطاحیزاًكدَیاىیازگیطیاظاعویٌاى

اظهؼیٌیهدوَػِوِاؾتقسًُظطیِ، ایي اهط پصیطفتِ

ٍزضنتِضاتَاًس زاًكدَیاى هیوِزاضزٍخَزلَاػس

Ramsؾاظز لازضاهَضاؾتٌثاط den, 1 996)). 

 يادگیري امکان ايجاد معناي به تدريس سوم: نظريه

ٍاؾتازًمفتطتطتیةتِزٍمٍاٍلًظطیِوِحالیزض

زٍیازگیطیٍتسضیؽؾَمزض ًظطیِاؾت،هتوطوعزاًكدَ

زاًكدًَظطیِ تسضیؽ،ایيزضقَز. هیتلمیؾىِیهضٍی

یاچاضچَبیهٍؾیلِتِقَزآهَذتِتایسوِهحتَاییٍ

Rams)گطزًس.  هیهطتثظّنتًِظام فطاگیط den, 1 996). 

تسضیؽانلیوِ ّسفاؾتهؼتمس (Dalby , 2001) زالثی

ػٌَاى تِتسضیؽاؾت. لصا،زاًكدَیاىیازگیطیاثطترف

فطاّنزاًكدَیاىیازگیطیتطایّایی فطنتوِػاهلی

 قَز گطفتِ هیًظطزضوٌس، هی

ًیطٍی اًؿاًی واضآهس ٍ ویفیت تسضیؽ تِ خْت تطتیت 

تا ویفیت زض آهَظـ ػالی تؿیاض حائع اّویت اؾت. ٍاغُ 

یه هؼٌای آى  ویفیت زاضای زٍ هؼٌای واهالً هتفاٍت اؾت:

وِ تَنیفی اؾت ٍ زض فطٌّگ آوؿفَضز تِ ػٌَاى 

هغطح « ّای شٌّی ذال ٍیػگی»یا « ّای ذال ٍیػگی»

 قَز. هی

ای اظ  زضخِهؼٌای ٌّداضی ویفیت وِ تطای ًكاى زازى 

قَز. زض ایي هؼٌا ویفیت تسضیؽ تِ  ذَب تَزى تیاى هی

ّایی اظ تسضیؽ وِ نفت ػالی تَزى ضا تِ  نَضت ٍیػگی

ٍخَز هی آٍضًس ، هغطح اؾت.

هؼتمسًس وِ (Felder and Brent , 2001)  فلسض ٍ تطًت

هأهَضیت آهَظـ، پیچیسُ اؾت ٍ زض ایي هیاى تِ زلیل 

ای هتٌَع آًاى وِ گاُ هتٌالض گًَاگًَی شی ًفؼاى ٍ ًیاظّ
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تَاى تِ  ًیع ّؿتٌس، ویفیت ضا زض آهَظـ ٍ تسضیؽ ًوی

vlasceanu et al (20نَضت قفاف تؼطیف وطز.  0 1 ) 

ویفیت زض آهَظـ ػالی یه هفَْم چٌس تؼسی، »گَیٌس:  هی

چٌس ؾغحی ٍ پَیاؾت ٍ تِ چٌسیي ػاهل اظ خولِ تافت ٍ 

اًكگاُ ٍ ًیع ّای ز هحیظ آهَظـ ػالی، اّساف ٍ ضؾالت

اؾتاًساضزّای ذال یه ضقتِ تحهیلی، تطًاهِ آهَظقی ٍ 

 «.زاًكگاُ تؿتگی زاضز

ویفیت زض تسضیؽ ّن تِ تٌاؾة تطای اّساف تؿتگی 

Betters)زاضز ٍ ّن تِ تٌاؾة ّسف -Reed, 20 0 . تسضیؽ ٍ (3

یازگیطی ًیاظ تِ ّسف گصاضی زض ؾغَح هرتلف ٍ ایداز 

ِ. ٍی ّوچٌیي هٌظَض اظ اؾتاًساضزّای هٌاؾة تطای تطًاه

تسضیؽ تا ویفیت ضا تسضیؽ تا اثطتركی تاال ٍ هَاز غٌی 

زاًس ٍ هؼٌمس اؾت وِ ػٌانط ػوسُ تسضیؽ تا ویفیت  هی

گَیی ٍ اقتیاق  قاهل زاًف، ضٍـ قٌاؾی، پاؾد

cited in :Biggs)قَز هی  and T ang, 20 0 تسضیؽ تا .(7

هٌدط قَز وِ  ویفیت تِ ػٌَاى تسضیؿی زض ًظط گطفتِ هی

قَز  تِ یازگیطی گطزز. تِ ػثاضت زیگط، چیعی وِ تاػث هی

تسضیؿی ضا تا ویفیت تٌاهین ایي اؾت وِ زاًكدَ آى چیعی 

Fens )زّس، تیاهَظز ضا وِ اؾتاز یاز هی termacher &  

Richards on, 2005). 

تسضیؽ تا ویفیت زاضای ؾِ ػٌهط اؾت: ویفیت ظهاى 

ویفیت اعویٌاى تسضیؽ ـ ویفیت اخطای هحتَای زضؾی ٍ 

OE)اظ ًتایح C D, 20 0 20, اؾتَضاًگ ٍ ّیسهي.(9 0 4) 

(Strong,T ucker An d Hindman  پیف ًیاظّای تسضیؽ

تاویفیت ضا قاهل تَاًایی تیاًی، ٍاحسّای زضؾی، هسضن 

 زاًٌس. تحهیلی اؾتاز ٍ تدطتِ هی

قف ػاهل ولیسی تطای تسضیؽ تا ویفیت زض آهَظـ 

 ػالی ػثاضتٌس اظ:

( اّویت زازى تِ 2ٌسی ٍ تَضیح هٌاؾة ه ػاللِ (1

( اضظقیاتی ٍ تاظذَضز هٌاؾة 3زاًكدَیاى ٍ یازگیطی آًْا 

( اؾتمالل، ًظاضت ٍ 5ّای شٌّی  ( اّساف ضٍقي ٍ چالف4

( یازگیطی اظ 6زضگیط وطزى زاًكدَیاى زض تسضیؽ 

Rams)زاًكدَیاى  den, 2005) 

A) آضهَض ٍ ّوىاضاى rmor et al, 1 اض تطای اٍلیي ت (976

حسی وِ »ذَزواضآهسی اؾتازاى )هؼلواى( ضا تِ ػٌَاى 

گصاضی تط یازگیطی  اؾتاز )هؼلن( تاٍض زاضز وِ ظطفیت تأثیط

 اًس تؼطیف وطزُ« آهَظاى( ضا زاضا اؾت زاًكدَیاى )زاًف

Bandura, 20)  تٌسٍضا 0 0 ػٌَاىتِضاذَزواضآهسی (

عَض ٍظایف تِاًدامزضذَزّای تَاًاییتِافطازتاٍضّای

تاٍضّای ذَز واضآهسی »اؾت. وطزُتؼطیفآهیعهَفمیت

ّای ازضان قسُ ذَز فطز ّؿتٌس  تاٍضّایی زضتاضُ قایؿتگی

تَاًس واضی ضا تِ ذَتی یا حس الل  ٍ ایي وِ فطز تاٍض زاضز هی

ٍ هیچل،  )گیؿت«. تِ عَض هٌاؾة ٍ وافی اًدام زّس

 (1385اتطاّین، ًٍَُػثساللْیاظًملت1987ِ

Dellinger et al, 20) لیٌگط ٍ ّوىاضاى  ز 0 ٍاغُ  تیي(8

واضآهسی اؾتازاى ٍ ذَزواضآهسی اؾتازاى وِ تٌسٍضا اظ آى 

قًَس. آًْا ذَزواضآهسی  اؾتفازُ وطزُ اؾت، تفاٍت لائل هی

ّای  تاٍضّای فطزی اؾتازاى زضتاضُ تَاًایی»اؾتازاى ضا 

 ذَزقاى تطای اًدام ٍظایف یاززّی ٍ یازگیطی هَفمیت

اًس. آًْا تط  تؼطیف وطزُ« آهیع زض تافت والؾی ذَزقاى

ّای ذَزقاى تأویس  تافت آهَظقی اؾتازاى زضوالؼ

وٌٌس، چیعی وِ زض تؼطیف تٌسٍضا اظ ذَزواضآهسی  هی

Yough, 20) .اؾتازاى )هؼلواى( ٍخَز ًساضز 1 1) 

تاٍض اؾتاز )یا هؼلن( تِ »ذَزواضآهسی اؾتازاى تِ ػٌَاى 

ّای الظم  طای ؾاظهاًسّی ٍ اخطای فؼالیتّای ذَز ت تَاًایی

تؼطیف « ای هكرم خْت اًدام ٍظایف تسضیؽ زض ظهیٌِ

T)قَز  هی s channen-Moran, 1998) . 

تَاًٌس  هؼلواى تا تاٍضّای ذَزواضآهسی تاالتط، تْتط هی

C)هكىالت والؼ ضا هسیطیت ٍ حل وٌٌس hucon, 20 0 5) .

اضآهسی زّس وِ تاٍضّای ذَزو ّا ًیع ًكاى هی پػٍّف

اؾتازاى  ًمكی اؾاؾی زض پایساضی تؼْس تِ ؾاظهاًكاى ٍ 

ضضایت قغلی آًْا زاضز، تاػث تْثَز احؿاؼ واضآهسی زض 

قَز  ّای والؾی هی یازگیطًسگاى ٍ هكاضوت آًْا زضفؼالیت

ٍ تا تطًٍسازّای زاًكدَیاى وِ قاهل پیكطفت تحهیلی، 

 ,et al)اًگیعُ ٍ احؿاؼ واضآهسی آًاى اؾت، اضتثاط زاضز. 

2003 C aprara ؛Ros s , Hoogaboom -gray and Hannay, 

C؛ 2001 han, 20 0 7) 

ّای اؾتازاى یىی زیگط اظ ػَاهل تأثیط گصاض  قایؿتگی

An) آًدؽ ؾیلَا تط ویفیت تسضیؽ اؾت. jos  s ilva, 2010) 

ّای اؾتازاى یىی اظ هْوتطیي  وٌس وِ قایؿتگی تیاى هی

 ّا اؾت. زض زاًكگاُهؿائل هطتَط تِ ویفیت تسضیؽ آًاى 
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Reolfes and Sanders) ضٍلفع ٍ ؾاًسضظ   ,20 0 تا تَخِ   (7

تِ هغالؼات پطاوٌسُ لثلی زضتاضُ قایؿتگی اؾتازاى، 

ّای ظیط ضا تطای تؼطیف قایؿتگی اؾتازاى هٌاؾة  هَلفِ

زاًٌس: زاًف اؾتاز، ضفتاض اؾتاز ، تفىط اؾتاز ، تهوین  هی

ّای یازگیطی  فؼالیتگیطی، قرهیت اؾتاز ٍ وٌتطل هَثط 

 زاًكدَیاى.

ًیع هسلی ضا  (Qiuyan and Qin, 2009) ویاى ٍ ویي

اًس وِ تط اؾاؼ آى  تطای قایؿتگی اؾتازاى اضائِ وطزُ

زؾتِ قایؿتگی فطزی، قایؿتگی  4قایؿتگی اؾتازاى تِ 

آهَظقی، قایؿتگی پػٍّكی ٍ قایؿتگی ّوىاضی تمؿین 

 قَز. هی

زض ظهیٌِ ترههی اؾتازاى تایس ػالٍُ تط هْاضت 

ّایی ضا تطای گؿتطـ ضاتغِ  ّا ٍ هْاضت ذَزقاى تَاًایی

هثثت هیاى اؾتاز ٍ زاًكدَ زاقتِ تاقٌس. اًتمال زاًف، 

اًگیعـ ذاللیت زاًكدَیاى، تكَیك زاًكدَیاى تِ تفىط 

C)اًتمازی ٍ وكف هفاّین ضا ًیع زاضا تاقٌس.  unha, 1 992)

A) آًدؽ ؾیلَا njos  s ilva, 20 1 0 ًمل اظ ٍظاضت تِ   (

ّای آهَظقی  وٌس وِ تطًاهِ آهَظـ ٍ پطٍضـ تطظیل تیاى هی

تطای تطتیت هؼلواى ٍ اؾتازاى زض ّط ؾغحی، تایس 

ّای الظم ضا تطای تسضیؽ زض آًْا تِ ٍخَز آٍضز.  قایؿتگی

تطی زض تَؾؼِ  هؤؾؿات آهَظـ ػالی تایس ًمف تؿیاض فؼال

ي هؤؾؿات تایس ّای اؾتازاًكاى ایفا وٌٌس. ای زاًف ٍ هْاضت

اعویٌاى یاتٌس وِ اؾتازاى آًْا ػالٍُ تط هْاضت زاًف 

ّای تسضیؽ، تِ واضگیطی  ترههی ذَزقاى، هْاضت

تىٌَلَغی آهَظقی، تؼییي ضاّثطزّای آهَظقی ًیع اظ 

 قایؿتگی الظم تطذَضزاض تاقٌس.

Wang Yi, 20)ٍاًگ 0 وٌس وِ  تیاى هی   (6

تطلطاضی  ّای اؾتازاى، قاهل تفىط هٌغمی، قایؿتگی

اضتثاط، هَفمیت هساضی، ضٍاتظ فطزی، وؿة اعالػات، 

 هؿؤٍلیت پصیطی، ذاللیت ٍ ًَآٍضی اؾت.

ای  ّای حطفِ ّای اؾتازاى تایس قایؿتگی قایؿتگی

)زاًف ٍ هْاضت(، قایؿتگی ضٍاًكٌاذتی )هَفمیت هساضی، 

ؾاظگاضی، ّوىاضی، هؿؤٍلیت پصیطی ٍ ٍفازاضی ؾاظهاًی( ٍ 

ی )ًفَش، هكاٍضُ ٍ اضتثاعات فطزی( ضا قایؿتگی الگَی واض

ّای اؾتازاى  قایؿتگی. (Zhang Yiyuan, 2006) زض تط گیطز.

ّا،  ای، ػمایس ٍ اضظـ قایؿتگی انلی، زاًف حطفِ 4قاهل 

 .(Schmidt, 2010)  تاقس  اًگیعـ ٍ ذَز تٌظیوی هی

Og)اگیٌىَ  ienko, 2011) ًیع قایؿتگی اؾتازاى ضا تِ   

ای ولیسی، اؾاؾی ٍ ٍیػُ زؾتِ تٌسی ّ ؾِ زؾتِ قایؿتگی

 وطزُ اؾت.

زض تحمیمی ًكاى زازُ  (Davidovitch, 2006) زاٍیسٍیچ

اؾت وِ اظ زیسگاُ اؾتازاى، تْثَز ویفیت تسضیؽ اضتثاعی 

ّای آهَظقی ًساضز ٍ ؾاتمِ  تا قطوت اؾتازى زض واضگاُ

 تسضیؽ ٍ ؾي اؾتاز اظ ػَاهل هْن زض ویفیت تسضیؽ اؾت. 

C) چاى han, 2008)  زضتحمیمی ًكاى زاز وِ تاٍضّای

آهَظاى  ذَزواضآهسی هؼلواى تا تطًٍسازّای تا اضظـ زاًف

هطتثظ اؾت. ّوچٌیي ذَزواضآهسی هؼلواى تاػث تطٍظ 

تَاًس تاػث  قَز وِ تِ ًَتِ ذَز هی ضفتاضّای هثثت آًاى هی

تْثَز ویفیت هؿائل آهَظقی اظ خولِ تسضیؽ هؼلن ٍ 

 َظاى گطزز.آه پیكطفت تحهیلی زاًف

Goe, 20) خَ 0 تا تؼطیف چاضچَتی تطای قایؿتگی  (7

ّا ٍ قرهیت آًْا ضا اظ خولِ ػَاهل هْن زض  اؾتازاى، لاتلیت

زاًس. ٍی هؼتمس اؾت وِ  ویفیت تسضیؿكاى هی

هٌسی، تاٍضّا ٍ اػتمازات تِ ػٌَاى  ذَزواضآهسی، ػاللِ

ّای قرهیتی اؾتازاى ٍ ّوچٌیي تدطتِ تسضیؽ،  ٍیػگی

ت هٌاؾة ٍ زاقتي هسضن تحهیلی هطتثظ تط تحهیال

 ویفیت تسضیؽ اؾتازاى هؤثط اؾت. 

ًیع زض پعٍّكی زضتاضُ  (Skaalvik, 2009) اؾىالَیه

ذَز واضآهسی هؼلواى ًكاى زاز وِ ذَزواضآهسی هؼلواى تط 

 ضضایت قغلی آًاى تأثیط هثثتی زاضز.

ذَز واضآهسی هؼلواى تاػث تْثَز یازگیطی ٍ افعایف 

Ma)گطزز آهَظاى هی یازگیطی زاًفاًگیعُ  rgolis An d Mc  

C abe, 20 1 0 ). 

Oh) الؿي lsen, 2009)  ًِیع زض پػٍّكی ًكاى زاز و

آهَظاى  ویفیت هؼلواى تاػث تْثَز تطًٍسازّای زاًف

ّای ویفیت اؾتازاى ضا  قَز. ٍی یىی اظ ٍیػگی هی

ّای  زاًس وِ تاػث تْثَز تَاًایی ذَزواضآهسی آًاى هی

 قَز. یؽ هؼلواى هیضّثطی ٍ تسض

تدطتِ ٍ هساضن تحهیلی اؾتازاى تط یازگیطی 

C) زاًكدَیاى هؤثط اؾت lotfelter et al, 20 0 6). 
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 Darling-hammond et)ّاهًَس ٍ ّوىاضاى  –زاضلیٌگ 

al, 2005)  ٍ ًیع زض پػٍّكی اضتثاط تیي ویفیت اؾتازاى

پیكطفت تحهیلی زاًكدَیاى ضا تطضؾی وطزًس ٍ زضیافتٌس 

ّای الظم ضا ًساضًس تاػث  اؾتازاًی ویفیت ٍ قایؿتگیوِ 

ّوچٌیي  گطزًس. واّف پیكطفت تحهیلی زاًكدَیاى هی

هیاى قایؿتگی ٍ تدطتِ تسضیؽ اؾتازاى ٍ پیكطفت 

 تحهیلی زاًكدَیاى اضتثاط هثثت ٍ ذغی ٍخَز زاضز

(Hanus hek et al, 2005). 

( زض تحمیمی تا ػٌَاى 1389تٌی ؾی ٍ زلفاى آشضی )

اػضایتسضیؽویفیتتْثَزتطاؾتازاىاظاضظقیاتیأثیطت»

ًكاى زازًس « 12هٌغمِ اؾالهیآظازػلوی زاًكگاُّیأت

وِ تیي هتغیطّای لَاًیي ٍ همطضات، قیَُ تسضیؽ، ٍ ضٍاتظ 

اًؿاًی تا هتغیط ویفیت تسضیؽ ضاتغِ هؿتمین ٍ ذغی 

 ٍخَز زاضز ٍ تط تْثَز ویفیت تسضیؽ اؾتازاى هؤثط اؾت.

( زض پػٍّكی تا ػٌَاى 1388لغ پؿٌس ٍ ّوىاضاى )عا

ًاهِ اضظیاتی زاًكدَیاى اظ  ضٍاؾاظی ًؿرِ ایطاًی پطؾف»

ًكاى زازًس وِ ویفیت تسضیؽ تا پیكطفت « ویفیت تسضیؽ

تٌایطایي  تحهیلی زاًكدَیاى تِ عَض هؼٌازاضی هطتثظ اؾت.

تا تَخِ تِ هَاضز شوط قسُ، اعویٌاى اظ ویفیت تسضیؽ 

ًوایس ٍ ػالٍُ تط آى  ّا اهطی ضطٍضی هی ض زاًكگاُاؾتازاى ز

تایس تِ هغالؼِ ػَاهلی وِ تط ویفیت تسضیؽ آًاى ًیع تأثیط 

گصاض اؾت پطزاذت. لصا هؿألِ انلی ایي پػٍّف ایي اؾت 

ّای اؾتازاى تِ ػٌَاى ػَاهل  وِ ذَزواضآهسی ٍ قایؿتگی

ّای زاًكگاّی چِ تأثیطی تط تط ویفیت  هؤثط زض هحیظ

آًاى زاضز؟ ٍ ؾْن آًْا زض ویفیت تسضیؽ چِ اًساظُ  تسضیؽ

 اؾت؟ 

ّسف انلی ایي پػٍّف، هغالؼِ اضتثاط ػَاهل 

ّای آًاى تا ویفیت  ذَزواضآهسی اؾتازاى، قایؿتگی

ّا ٍ هكرم وطزى ؾْن ایي ػَاهل  تسضیؿكاى زض زاًكگاُ

زض ویفیت تسضیؽ ٍ اضائِ هسلی ؾاذتاضی تطای ًكاى زازى 

ّوچٌیي تِ هغالؼِ تأثیط هتماتل . تَز ایي ضٍاتظ

ّای اؾتازاى ٍ ًمف آى زض  ذَزواضآهسی ٍ قایؿتگی

. تطضؾی ًمف ػَاهل خوؼیت تسضیؽ پطزاذتِ قسویفیت 

قٌاذتی هاًٌس ؾي، خٌؿیت، هسضن تحهیلی، ضقتِ 

تحهیلی، هطتثِ ػلوی ٍ ؾٌَات تسضیؽ اؾتازاى زض 

ي ّای اؾتازاى اظ اّساف زیگط ای ذَزواضآهسی ٍ قایؿتگی

 ضٍز. تحمیك تِ قواض هی

 روش تحقیق

ایي پػٍّف اظ ًظط ّسف واضتطزی، اظ ًظطضٍـ اخطا، 

تَنیفی ـ پیوایكی ٍ تِ زلیل اؾتفازُ اظ ضٍـ هسل یاتی 

هؼازالت ؾاذتاضی اظ ًَع ّوثؿتگی ػلّی اؾت. ایي تحمیك 

ًفط اػضای ّیأت ػلوی توام ٍلت ٍ ًیوِ ٍلت  2181تیي 

هی هٌغمِ یه وِ خاهؼِ آهاضی ٍاحسّای زاًكگاُ آظاز اؾال

آى ّؿتٌس، اخطا قس. ضٍـ ًوًَِ گیطی تِ نَضت تهازفی ٍ 

گیطی  ای تَز. تسیي تطتیة وِ ًوًَِ ای عثمِ اظ ًَع ذَقِ

اتتسا تِ زلیل ظیاز تَزى حدن خاهؼِ آهاضی تِ نَضت 

ای تیي ٍاحسّای زاًكگاّی اًدام قس، ؾپؽ زض ایي  ذَقِ

ای  ی ًوًَِ تِ قىل عثمٍِاحسّا تطای هكرم ًوَزى اػضا

گیطی قس تا ؾْن اػضای ًوًَِ ًؿثت تِ ؾْن آًْا زض  ًوًَِ

خاهؼِ آهاضی ضػایت قسُ تاقس. حدن ًوًَِ تا اؾتفازُ اظ 

ًفط  327خسٍل تؼیي حدن ًوًَِ وطخؿی ٍ هَضگاى، تطاتط 

تَز. اها تِ زلیل ایٌىِ پطاوٌسگی خاهؼِ آهاضی زض توام 

 436ت، تؼساز افطاز ًوًَِ ٍاحسّای زاًكگاّی یىؿاى ًیؿ

زضنس خاهؼِ آهاضی اؾت ـ اًتراب  20ًفط ـ وِ هؼازل 

ّا ٍ ًتایح حانل اظ آًْا تا اعویٌاى تیكتطی  قًَس تا زازُ هی

 هَضز تطضؾی ٍ تفؿیط لطاض گیطز.

ّا زض ایي تحمیك تِ نَضت هیساًی  ضٍـ گطزآٍضی زازُ

ػضای ّای هَضز اؾتفازُ زض هیاى ا تَزُ اؾت وِ پطؾكٌاهِ

ّیأت ػلوی هَضز هغالؼِ لطاض گطفت ٍ پؽ اظ تىویل ٍ 

 ّای الظم اظ آى اؾترطاج گطزیس. ّا، زازُ تاظگكت پطؾكٌاهِ

ّا زض ایي پػٍّف اظ  تطای خوغ آٍضی زازُ

 ّای ظیط اؾتفازُ قس: پطؾكٌاهِ

: ایي ـ پرسشنامه سنجش کیفیت تدریس

ػثاضت اؾت وِ تط  27پطؾكٌاهِ هحمك ؾاذتِ زاضای 

ای لیىطت عطاحی قسُ اؾت. زض ایي  زضخِ 5ؼ عیف اؾا

تؼس تطًاهِ ضیعی ٍ آهازگی، هسیطیت والؼ،  6پطؾكٌاهِ 

ای ٍ هكاضوت هَضز  ّای حطفِ آهَظـ، اضظقیاتی، هؿؤٍلیت

ؾٌدف لطاض هی گیطز. ضٍایی آى تا اؾتفازُ اظ ًظط 

گیطی اظ ضٍـ تحلیل  ناحثٌظطاى ٍ هترههاى ٍ تا تْطُ

چٌیي تحلیل ػاهلی تأییسی، هَضز تأییس ؾلؿلِ هطاتثی ٍ ّو
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لطاض گطفت ٍ پایایی آى تا اؾتفازُ اظ هحاؾثِ ضطیة آلفای 

 اؾت. 861/0وطًٍثاخ 

ایي پطؾكٌاهِ پرسشنامه شایستگي استادان: ـ 

 5ػثاضت اؾت وِ زض همیاؼ  13هحمك ؾاذتِ زاضای 

اؾت وِ تِ  1ای لیىطت تَزُ ٍ زض آى ووتطیي ًوطُ  زضخِ

، تِ 2گیطز ٍ تِ زضخِ ون، ًوطُ  ن تؼلك هیزضخِ ذیلی و

ٍ تِ زضخِ  4، تِ زضخِ ظیاز  ًوطُ 3زضخِ هتَؾظ ًوطُ 

ؾِ تؼس قَز. زض ایي پطؾكٌاهِ زازُ هی 5ذیلی ظیاز ًوطُ 

هٌسی تِ تسضیؽ  ّای اؾتاز، تدطتِ تسضیؽ ٍ ػاللِ تَاًایی

گیطًس. ضٍایی ایي پطؾكٌاهِ ًیع هاًٌس  هَضز اضظیاتی لطاض هی

ضٍایی پطؾكٌاهِ ویفیت تسضیؽ ٍ تِ ّواى قیَُ هَضز 

تأییس لطاض گطفت. تطای ؾٌدف اػتثاض پطؾكٌاهِ اظ ضطیة 

 تَز. 866/0آلفای وطًٍثاخ اؾتفازُ قس وِ هیعاى آى 

ـ پرسشنامه خود کارآمدی معلمان شوارتزر و 

ػثاضت اؾت وِ  10ایي پطؾكٌاهِ زاضای : 5111همکاران 

ت ؾاذتِ قسُ اؾت وِ زض آى ای لیىط زضخِ 4زض عیف 

زضخات تِ نَضت ّویكِ، هؼوَالً، تِ ًسضت ٍ تِ ّیچ ٍخِ 

اؾت. ایي پطؾكٌاهِ تَؾظ ضالف قَاضتعض ٍ ّوىاضاى زض 

زض آلواى عطاحی قسُ اؾت. ٍی پایایی  1999ؾال 

پطؾكٌاهِ ضا وِ تط اؾاؼ هحاؾثِ ضطیة آلفای وطًٍثاخ زض 

 82/0ٍ  76/0ؾِ ًوًَِ هَضز هغالؼِ اًدام قسُ، تیي 

 گعاضـ وطزُ اؾت.
ّای  ّا زض ایي تحمیك ضٍـ تطای تدعیِ ٍ تحلیل زازُ

 ظیط هَضز اؾتفازُ لطاض گطفت:

اؾتفازُ اظ ضٍـ ضگطؾیَى چٌسگاًِ ٍ هسل یاتی 

هؼازالت ؾاذتاضی تطای تؼییي هیعاى ؾْن ػَاهل 

 ّای اؾتازاى( تط ویفیت تسضیؽ.  )ذَزواضآهسی ٍ قایؿتگی

تحلیل ٍاضیاًؽ تطای تطضؾی تأثیط اؾتفازُ اظ ضٍـ 

قاهل ضقتِ تحهیلی، هسضن ػَاهل خوؼیت قٌاذتی

تحهیلی، ؾي، خٌؿیت، ؾٌَات تسضیؽ، ٍ هطتثِ ػلوی ٍ 

  زض نَضت ًیاظ آظهَى تؼمیثی تَوی.

 

 

 

 

 هاي تحقیق يافته

فطضیِ اٍل تحمیك: تیي ذَزواضآهسی ٍ ویفیت تسضیؽ 

 زاضز.اػضای ّیأت ػلوی ضاتغِ هؼٌازاضی ٍخَز 

تطای پاؾد تِ ایي فطضیِ اظ ضٍـ ضگطؾیَى اؾتفازُ 

 آهسُ اؾت. 3ٍ  2، 1 قس وِ ًتایح زض خساٍل

یا ضطیة  قَز، هیعاى  ّواى عَض وِ هكاّسُ هی

زّس  ًكاى هی اؾت ٍ اؾتفازُ اظ آظهَى  381/0ضگطؾیَى 

هؼٌازاض اؾت وِ ایي ٍخَز ضاتغِ   000/0وِ ایي همساض زض 

هثثت ٍ هؼٌازاض تیي ذَزواضآهسی اػضای ّیأت ػلوی ٍ 

یا ضطیة  زّس. هیعاى  ویفیت تسضیؽ آًْا ضا ًكاى هی

اؾت. ایي  145/0تؼییي تطای هتغیط ذَزواضآهسی تطاتط 

فیت زضنس تغییطات وی 5/14همساض تیاًگط آى اؾت وِ 

تسضیؽ هطتَط تِ ذَزواضآهسی اؾتازاى اؾت ٍ هاتمی 

تاقس. ّوچٌیي ضطیة تتا  تغییطات ًاقی اظ ػَاهل زیگط هی

اؾت ٍ ایي تساى هؼٌاؾت وِ ّط  381/0تطای ایي هتغیط 

 381/0ٍاحس تغییط زض اًحطاف اؾتاًساضز ایي هتغیط تاػث 

 گطزز. ٍاحس تأثیط هثثت زض ویفیت تسضیؽ هی

ف ػَاهل خوؼیت قٌاذتی زض تطای تطضؾی ًم

ذَزواضآهسی اػضای ّیأت ػلوی اظ تحلیل ٍاضیاًؽ یه 

 آهسُ اؾت. 4عطفِ اؾتفازُ قس. ًتایح زض خسٍل 

گطزز، ػَاهل خوؼیت  ّواى عَض وِ هالحظِ هی

قٌاذتی خٌؿیت، ؾي، هسضن تحهیلی، ضقتِ تحهیلی، 

ٍضتثِ ػلوی ٍ ؾٌَات تسضیؽ اػضای ّیأت ػلوی تط 

 ا تأثیط هؼٌازاضی ًساضز.ذَزواضآهسی آًْ

ّای اؾتازاى ٍ  فطضیِ زٍم تحمیك: تیي قایؿتگی

ویفیت تسضیؽ اػضای ّیأت ػلوی ضاتغِ هؼٌازاضی ٍخَز 

 زاضز.

تطای پاؾد تِ ایي فطضیِ اظ ضٍـ ضگطؾیَى اؾتفازُ 

 آهسُ اؾت. 5قس وِ ًتایح آى زض خساٍل 
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 ضگطؾیَى تیي ذَزواضآهسی ٍ ویفیت تسضیؽـ 1خسٍل 
 استاودارد برآيردخطای  اصالح شدٌ R R² R² مدل

1 /381a /145 /143 /29547 

 

 ـ آظهَى هؼٌازاضی ضگطؾیَى تیي ذَزواضآهسی ٍ ویفیت تسضیؽ2خسٍل
 سطح معىاداری MS F درجٍ آزادی SS  مدل

 73/608 6/426 1 6/426 رگرسیًن 1

 

/000a 

 /087 434 37/888 باقی ماودٌ 

  435 44/314 کل

 

 ذَزواضآهسیهحاؾثِ ضطیة تتا ٍ ؾغح هؼٌازاضی آى تطای  ـ 3خسٍل 
ضریب استاودارد  ضریب استاودارد وشدٌ مدل

 شدٌ

t سطح معىاداری 

B خطای استاودارد Beta 

 000/ 23/872  130/ 3/114 مقدار ثابت 1

 000/ 8/579 381/ 039/ 331/ خًدکارآمدی
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 ٍاضیاًؽ یه عطفِ ذَزواضآهسی تط اؾاؼ ػَاهل خوؼیت قٌاذتیتحلیل ـ4خسٍل 
 سطح معىاداری F اوحراف استاودارد میاوگیه تعداد  متغیر تعدیل کىىدٌ

 /248 /278 36539/ 3/3695 892 مرد جىسیت

 37204/ 3/3464 122 زن

 /274 421/1 36908/ 3/3663 874 سال 44زیر سه

 35853/ 3/4036 24 سال 24تا  41

 34176/ 3/3191 47 سال 04تا  21

 40422/ 3/2886 22 سال 04باالتر از 

 /292 /872 36073/ 3/3565 217 فًق لیساوس مدرک تحصیلی

 38520/ 3/3773 119 دکتری

 /042 /782 37008/ 3/3748 122 علًم اوساوی رشتٍ تحصیلی

 35476/ 3/3515 97 علًم پایٍ

 38551/ 3/2810 81 پسشکیعلًم 

 36838/ 3/3437 42 کشايرزی

 36582/ 3/2588 17 َىر

 37319/ 3/3969 92 فىی مُىدسی

 291/4 022/4 36073/ 3/3565 217 مربی مرتبٍ علمی

 38753/ 3/3664 147 استادیار

 38730/ 3/3500 4 داوشیار

 36228/ 3/5375 2 استاد

 002/4 418/4 36001/ 3/3518 242 سال 14زیر  سىًات تدریس

 38788/ 3/3837 92 سال 84تا  11

 37744/ 3/3939 22 سال 84بیش از 

   36724/ 3/3622 420 کل
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 ّای اؾتازاى ٍ ویفیت تسضیؽ ضگطؾیَى تیي قایؿتگی ـ 5خسٍل 
 خطای استاودارد برآيرد اصالح شدٌ R R² R² مدل

1 /349a /122 /120 /29944 

 

 ّای اؾتازاى ٍ ویفیت تسضیؽ ـ آظهَى هؼٌازاضی ضگطؾیَى تیي قایؿتگی 6خسٍل
 سطح معىاداری MS F درجٍ آزادی SS  مدل

 60/214 5/399 1 5/399 رگرسیًن 1

 

444/ 

 /494 434 38/915 باقی ماودٌ 

  435 44/314 کل

 

 ّای اؾتازاى هحاؾثِ ضطیة تتا ٍ ؾغح هؼٌازاضی آى تطای قایؿتگی ـ 7خسٍل 
ضریب استاودارد  ضریب استاودارد وشدٌ مدل

 شدٌ

t سطح معىاداری 

B خطای استاودارد Beta 

 000/ 28/886  116/ 3/338 مقدار ثابت 1

 000/ 7/760 349/ 029/ 222/ َا شایستگی
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یا ضطیة  قَز، هیعاى  عَض وِ هكاّسُ هی ّواى

زّس  ًكاى هی اؾت ٍ اؾتفازُ اظ آظهَى  349/0ضگطؾیَى 

تاقس وِ ایي  هؼٌازاض هی  000/0وِ ایي همساض زض ؾغح 

ّای اػضای ّیأت  ٍخَز ضاتغِ هثثت ٍهؼٌازاض تیي قایؿتگی

یا  زّس. هیعاى  ػلوی ٍ ویفیت تسضیؽ آًْا ضا ًكاى هی

تطاتط  ّای اؾتازاى ضطیة تؼییي تطای هتغیط قایؿتگی

زضنس  12/2اؾت. ایي همساض تیاًگط آى اؾت وِ  122/0

ّای  ّای قایؿتگی تغییطات ویفیت تسضیؽ هطتَط تِ هَلفِ

قَز ٍ هاتمی تغییطات ًاقی اظ ػَاهل زیگط  اؾتازاى هی

 349/0اؾت. ّوچٌیي ّوچٌیي ضطیة تتا تطای ایي هتغیط 

ف تاقس ٍ ایي تساى هؼٌاؾت وِ ّط ٍاحس تغییط زض اًحطا هی

ٍاحس تأثیط هثثت زض  349/0اؾتاًساضز ایي هتغیط تاػث 

ضگطؾیَى تیي  8گطزز. زض خسٍل  ویفیت تسضیؽ هی

ویفیت تسضیؽ اضائِ ّای اؾتازاى ٍ  ّای قایؿتگی هَلفِ

 قسُ اؾت.

قَز، هَلفِ تدطتِ تسضیؽ تا  ّواًغَض وِ هالحظِ هی

آى ًیع زض ؾغح  وِ همساض  201/0زاقتي ضطیة تتای 

ّای زیگط لسضت پیف  ؼٌازاض اؾت، اظ تیي هَلفِه 003/0

تیٌی تیكتطی زض هَضز ویفیت تسضیؽ زاضز ٍ تؼس اظ آى 

وِ همساض  107/0ّای اؾتازاى تا ضطیة تتای  هؤلفِ لاتلیت

تاقس، لسضت پیف  هؼٌازاض هی 045/0آى ًیع زض ؾغح  

هٌسی اظ لسضت پیف  تیٌی تاالیی زاضز. اها هؤلفِ ػاللِ

 ثی تطذَضزاض ًیؿت.وٌٌسگی هٌاؾ

تطای تطضؾی ًمف ػَاهل خوؼیت قٌاذتی زض 

ّای اػضای ّیأت ػلوی اظ تحلیل ٍاضیاًؽ یه  قایؿتگی

آهسُ اؾت.9عطفِ اؾتفازُ قس وِ ًتایح آى زض خسٍل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

گطزز، ػَاهل خوؼیت  ّواى عَض وِ هالحظِ هی

قٌاذتی ؾي، هسضن تحهیلی، ضقتِ تحهیلی، ٍضتثِ ػلوی 

تسضیؽ اػضای ّیأت ػلوی تط قایؿتگی آًْا تأثیط ٍ ؾٌَات 

 007/0هؼٌازاضی ًساضز. اها اثط هتغیط خٌؿیت زض ؾغح 

هؼٌازاض اؾت. تاتَخِ تِ هیاًگیي ًوطات پاؾد زٌّگاى 

قَز وِ هیاًگیي ًوطات اػضای ّیأت ػلوی هطز  هكاّسُ هی

تاػث قسُ تاالتط اظ اػضای ّیأت ػلوی ظى اؾت ٍ ایي اهط

 ّای آًاى هؼٌازاض تاقس.  ت هیاى هیاًگیياؾت تا تفاٍ

ال تحمیك: ؾْن ػَاهل ذَزواضآهسی ٍ ؾؤ

ّای اؾتازاى زض ویفیت تسضیؽ تِ چِ اًساظُ  قایؿتگی

 اؾت؟

تطای هكرم وطزى ؾْن ػَاهل ذَزواضآهسی ٍ 

ّای اؾتازاى زض ویفیت تسضیؽ ًیع اظ ضگطؾیَى  قایؿتگی

 12ٍ  11، 10چٌسگاًِ اؾتفازُ قس وِ ًتایح آى زض خساٍل 

 آهسُ اؾت. 

یا ضطیة  گطزز، هیعاى  ّواى عَض وِ هكاّسُ هی

 اؾت ٍ اؾتفازُ اظ آظهَى  451/0ضگطؾیَى چٌسگاًِ 

هؼٌازاض   000/0زّس وِ ایي همساض زض ؾغح  ًكاى هی

تاقس وِ ایي اهط ًوایاًگط ٍخَز ضاتغِ هثثت ٍهؼٌازاض تیي  هی

طیة تؼییي یا ض ػَاهل ٍ ویفیت تسضیؽ اؾت. هیعاى 

اؾت. ایي همساض تیاًگط  204/0ضگطؾیَى چٌسگاًِ ًیع تطاتط 

زضنس تغییطات ویفیت تسضیؽ تَؾظ ایي 4/20آى اؾت وِ

قَز ٍ هاتمی تغییطات تَؾظ ػَاهل  ػَاهل تثییي هی

آیس. ّوچٌیي ضطیة تتا تطای  ًاقٌاذتِ زیگطی پسیس هی

اؾت.  301/0ّا  ٍ تطای قایؿتگی 255/0ذَزواضآهسی ًیع 

 تَاى تطای ویفیت تسضیؽ ًَقت: تٌاتطایي هؼازلِ ظیط ضا هی

+  )ذَزواضآهسی( 301/0ّای اؾتازاى( )قایؿتگی

 ; ویفیت تسضیؽ 697/2+    255/0
  

 ّای اؾتازاى ٍ ویفیت تسضیؽ تط اؾاؼ ضطیة تتا ّای قایؿتگی ـ ضگطؾیَى چٌسگاًِ تیي هَلفِ 8خسٍل 
 سطح معىاداری t استاودارد شدٌضریب  ضریب استاودارد وشدٌ مدل

B خطای استاودارد Beta 

 000/ 20/824  160/ 3/322 مقدار ثابت 1

 045/ 1/921 107/ 044/ 084/ َا قابلیت

 003/ 3/007 201/ 029/ 088/ تجربٍ تدریس

 095/ 1/675 101/ 030/ 051/ مىدی عالقٍ
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 اؾتازاى تط اؾاؼ ػَاهل خوؼیت قٌاذتیـ تحلیل ٍاضیاًؽ یه عطفِ قایؿتگی  9خسٍل 
 سطح معىاداری F اوحراف استاودارد میاوگیه تعداد  متغیر تعدیل کىىدٌ

 /447 842/7 49355/ 3/8066 892 مرد جىسیت

 46681/ 3/6721 122 زن

 /470 247/8 49442/ 3/8035 874 سال 44زیر سه

 47862/ 3/7557 24 سال 24تا  41

 41951/ 3/6352 47 سال 04تا  21

 52581/ 3/6529 22 سال 04باالتر از 

 /822 824/1 49666/ 3/7803 217 فًق لیساوس مدرک تحصیلی

 46623/ 3/7208 119 دکتری

 /744 /242 47326/ 3/7927 122 علًم اوساوی رشتٍ تحصیلی

 46922/ 3/7036 97 علًم پایٍ

 44716/ 3/7661 81 علًم پسشکی

 44597/ 3/8173 42 کشايرزی

 49409/ 3/7199 17 َىر

 55957/ 3/7597 92 فىی مُىدسی

 /042 /014 49666/ 3/7803 217 مربی مرتبٍ علمی

 46581/ 3/7224 147 استادیار

 50035/ 3/5594 4 داوشیار

 50236/ 3/7797 2 استاد

 /204 /147 49694/ 3/7662 242 سال 14زیر  سىًات تدریس

 47656/ 3/7461 92 سال 84تا  11

 45864/ 3/7977 22 سال 84بیش از 

   48874/ 3/7640 420 کل
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 15/ های ....  الگویي ساختاری برای رابطه خودکارآمدی و شایستگيارائه 

 

  

 ضگطؾیَى چٌسگاًِ تیي ػَاهل هؤثط ٍ ویفیت تسضیؽ ـ10خسٍل 
 خطای استاودارد برآيرد اصالح شدٌ R R² R² مدل

1 /451a /204 /200 /28546 

 

 هؼٌازاضی ضگطؾیَى تیي ػَاهل هَثط ٍ ویفیت تسضیؽـ آظهَى  11خسٍل
 سطح معىاداری MS F درجٍ آزادی SS  مدل

 55/414 4/515 2 9/031 رگرسیًن 1

 

444/ 

 /421 433 35/283 باقی ماودٌ

  435 44/314 کل

 

 هحاؾثِ ضطیة تتا ٍ ؾغح هؼٌازاضی آى تطای ػَاهل هؤثط تط ویفیت تسضیؽ ـ 12خسٍل 
 سطح معىاداری t ضریب استاودارد شدٌ ضریب استاودارد وشدٌ مدل

B خطای استاودارد Beta 

 000/ 18/453  146/ 2/697 مقدار ثابت 1

 000/ 5/654 255/ 029/ 162/ خًدکارآمدی

 000/ 6/676 301/ 039/ 262/ َا شایستگی
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تَاى هسل ؾاذتاضی ظیط ضا  تا تَخِ تِ ًتایح فَق هی

 ضاتغِ تیي ایي ػَاهل ٍ ویفیت تسضیؽ اضائِ ًوَز.تطای 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 ـ الگَی ضٍاتظ ؾاذتاض تیي هتغیطّا 1قىل

 

 وِ ّوگی ًكاى زٌّسُ تطاظـ ذَب هسل ّؿتٌس.ای تطاظـ هسل ّ قاذم
C MI N/DF P G FI RMR C FI NFI RMSEA 

474/2 202/0 272/0 000/0 272/0 254/0 050/0 
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 15/ های ....  الگویي ساختاری برای رابطه خودکارآمدی و شایستگيارائه 

 

 گیري بحث و نتیجه

، ذَزواضآهسی اؾتازاى  تا تَخِ تِ ًتایح تسؾت آهسُ

ضاتغِ هثثت ٍ هؼٌازاضی تا ویفیت تسضیؽ آًْا زاضز ٍ 

تَاًس تِ ػٌَاى پیف تیٌی وٌٌسُ هٌاؾثی تطای ویفیت  هی

تسضیؽ هَضز اؾتفازُ لطاض گیطز. ایي تساى هؼٌاؾت وِ 

تا آًْا  قَز تاٍضّای ذَز واضآهسی اؾتازاى وِ تاػث هی

ّای ذَز ضا تْتط تكٌاؾٌس ٍ تِ ٍؾیلِ آًْا زض  تَاًایی

یازگیطی زاًكدَیاى هؤثط تاقٌس، تط ػولىطز تسضیؽ آًْا تِ 

ػٌَاى یىی اظ هْوتطیي ٍظایف اؾتازاى زاًكگاُ، تأثیط 

هثثتی تگصاضز ٍ اظ پؽ ٍظایفی وِ هَخة افعایف ویفیت 

یطیت ، تطًاهِ ضیعی آهَظـ، هس قًَس هاًٌس تسضیؽ هی

ای ٍ اضظقیاتی ٍ هكاضوت  ّای حطفِ والؼ، اًدام هؿؤٍلیت

تِ ذَتی تطآیٌس ٍ زض خایی وِ اؾتازاى اظ ذَز واضآهسی 

تَاى اًتظاض زاقت وِ ویفیت  تاالیی تطذَضزاض تاقٌس هی

تسضیؽ زض آى زاًكگاُ ًیع زض حس هغلَتی تاقس. ؾْن ایي 

هتغیط زض ویفیت تسضیؽ تط اؾاؼ هسل تِ زؾت آهسُ 

اؾت. ایي ًكاى زٌّسُ ایي اؾت وِ ذَزواضآهسی  31/0

اؾتازاى تِ نَضت هؿتمین تاػث افعایف ویفیت تسضیؽ 

 Von villasقَز. ایي ًتایح تا ًتایح تحمیمات  آًاى هی

(20 0 4) ،ohlsen (20 0 9) ،Goe (20 0 7) ،C han (20 0 7) ،

Labone (20 0 4) ،Skaalvick (20 0 9) ،Ma rgolis An d Mc  

C abe (20 1 0 ) ،C erit (20 1 0 ( ٍ 1381اهیط هكتالی ) ،(

 ( ّوؿَ اؾت. 1386اتطاّیوی ترت )

ّوچٌیي ًتایح ًوایاًگط ضاتغِ هثثت ٍ هؼٌازاض 

ّای اؾتازاى ٍ ویفیت تسضیؽ آًاى اؾت. ایي  قایؿتگی

تَاًس پیف  ّای اؾتازاى هی تساى هؼٌی اؾت وِ قایؿتگی

ي تیٌی وٌٌسُ ذَتی تطای ویفیت تسضیؽ آًاى تاقس. ّوچٌی

ّای اؾتازاى اظ لسضت  ّای تدطتِ تسضیؽ ٍلاتلیت هؤلفِ

پیف تیي تاالیی تطای ویفیت تسضیؽ تطذَضزاض ّؿتٌس. 

ّای الظم  ضؾس وِ تطذَضزاضی اظ لاتلیت تٌاتطایي تِ ًظط هی

تطای تسضیؽ زض زاًكگاُ ٍ ّوچٌیي زاقتي تدطتِ تسضیؽ، 

ّای الظم اؾتازاى تطای زاقتي ویفیت تسضیؽ  اظ قایؿتگی

قَز وِ ػولىطزّای تسضیؽ آًْا تا  هغلَب اؾت ٍ هٌدط هی

ّای اؾتازاى هٌدط  ویفیت تاقس. تِ ػثاضت زیگط، قایؿتگی

ّای تطًاهِ ضیعی، آهَظـ،  تِ اًدام هٌاؾة فؼالیت

ای ٍ  ّای حطفِ اضظقیاتی، هسیطیت والؼ، اًدام هؿؤٍلیت

قَز. وِ ایي ذَز ؾثة تْثَز یازگیطی  هكاضوت آًاى هی

گطزز. ؾْن  اى ٍ تطًٍسازّای هغلَب زض زاًكگاُ هیزاًكدَی

ایي هتغیط زض ویفیت تسضیؽ تط اؾاؼ هسل تِ زؾت آهسُ 

ّای  اؾَت ایي تساى هؼٌی اؾت وِ قایؿتگی 33/0

اؾتازاى تِ نَضت هؿتمین تاػث افعایف ویفیت تسضیؽ 

 Goeّای  قَز. ًتایح تِ زؾت آهسُ تا ًتایح پػٍّف آًاى هی

(20 0 7) ،C lotfelter et al (20 0 6) ،Darling- Hammond 

(20 0 5) ،C hen (20 0 7) ،Hanus hek et al (20 0 5) ،

Davidovitch (20 0 ؾلغاًی ػطتكاّی ٍ ّوىاضاى  ،(6

 ( ّن خْت اؾت.1389تٌی ؾی ٍ زلفاى آشضی )  ( 1383ٍ)

ّوچٌیي ضاتغِ هتماتل تیي ذَزواضآهسی تا 

ًیع  000/0اؾت وِ زض ؾغح  36/0ّای اؾتازاى  قایؿتگی

ایي اهط ًكاى زٌّسُ ایي اؾت وِ ایي  تاقس.  هؼٌازاض هی

تَاًٌس تاػث افعایف  هتغیطّا تا ّن ٍ تمَیت یىسیگط هی

 ویفیت تسضیؽ قًَس.
 پیشنهادات 

زّس وِ  ـ اظ آًدا وِ ًتایح پػٍّف ًكاى هی

ذَزواضآهسی اؾتازاى تا ویفیت تسضیؽ آًاى ضاتغِ هثثت ٍ 

وِ ٍاحسّای زاًكگاّی زض  ضؾس هؼٌازاضی زاضز، تِ ًظط هی

تِ واضگیطی اؾتازاى تایس ایي هغلة ضا هس ًظط لطاض زٌّس ٍ 

تاٍضّای ذَزواضآهسی ضا زض اؾتازاى ذَز تِ ٍخَز آٍضزُ، 

ّای آهَظقی ضٍاًكٌاذتی تِ  تمَیت ًوایٌس. تطگعاضی زٍضُ

تَاًس هٌاؾة تاقس.  نَضت ضوي ذسهت تطای ایي هٌظَض هی

ّایی، تِ ٍیػُ تطای اؾتازاى  ضطٍضت تطگعاضی چٌیي زٍضُ

 قَز. تاظُ اؾترسام قسُ تیكتط احؿاؼ هی

زّس وِ قایؿتگی  ـ اظ آًدا وِ ًتایح پػٍّف ًكاى هی

اؾتازاى تا ویفیت تسضیؽ آًاى ضاتغِ هثثت ٍ هؼٌازاضی 

زاضز، ضطٍضت عطاحی ٍ تِ واضگیطی اؾتاًساضزّای هٌاؾة 

ًكگاّی ٍ تطای تؼییي هیعاى قایؿتگی اؾتازاى زض هحیظ زا

اؾتفازُ اظ ایي اؾتاًساضزّا تطای اؾترسام، اضتما ٍ اضائِ 

هعایای زیگط، ظهیٌِ پطٍضـ اؾتازاى تا قایؿتگی تاال ضا 

فطاّن وطزُ تا ایي اؾتازاى قایؿتِ تتَاًٌس ویفیت تسضیؽ ٍ 

زض ًتیدِ ویفیت ًظام آهَظـ ػالی ضا تْثَز تركٌس. لصا 

ؿؤٍل اظ خولِ ّای ه گطزز وِ زض ؾاظهاى پیكٌْاز هی
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ؾاظهاى هطوعی زاًكگاُ آظاز ٍ هؼاًٍت آهَظقی زاًكگاُ آظاز 

اؾالهی تِ نَضت خسی تِ ایي اهط پطزاذتِ قَز ٍ 

هؼیاضّای قایؿتگی اؾتازاى تطای اهط تسضیؽ هكرم قَز 

ّای  ٍ تا اضظیاتی اؾتازاى ٍ تكَیك آًاى تطای تْثَز هْاضت

ظام آهَظقی ذَز، تط اؾاؼ ایي هؼیاضّا ویفیت تسضیؽ ٍ ً

 ضا اضتما تركیس. 

زّس، هیاًگیي ًوطات  ـ ّواى عَض وِ ًتایح ًكاى هی

قایؿتگی اؾتازاى هطز تِ نَضت هؼٌازاضی تاالتط اظ هیاًگیي 

ّای  ًوطات قایؿتگی اؾتازاى ظى اؾت. لصا تَخِ تِ تطًاهِ

ضؾس ٍ  ّای اؾتازاى ظى، ضطٍضی تِ ًظط هی تَؾؼِ قایؿتگی

ای زاًكگاّی تا تطگعاضی گطزز ٍاحسّ پیكٌْاز هی

ّای ایي  ّای ٍ تَاًوٌسی ّایی خْت تَؾؼِ قایؿتگی تطًاهِ

تَاًٌس تا  ّا هی اؾتازاى تِ ایي اهط اّتوام ٍضظًس. زاًكگاُ

ّای اؾتازاى قایؿتِ،  فطاّن وطزى اهىاى اؾتفازُ اظ تدطتِ

 اهىاى تْثَز فطایٌس تسضیؽ ضا تطای آًاى ضا فطاّن وٌٌس.

ىِ تدطتِ تسضیؽ اؾتازاى اظ لسضت ـ تا تَخِ تِ ایٌ

تاالیی تطای پیف تیٌی ویفیت تسضیؽ تطذَضزاض تَزُ اؾت، 

گطزز وِ ٍاحسّای زاًكگاّی اظ اؾتازاى تا  تَنیِ هی

تطی تطای تسضیؽ زضٍؼ تْطُ گیطًس یا تا تطگعاضی  تدطتِ

ّایی تطای اؾتازاى ون تدطتِ، تداضب اؾتازاى هدطب  زٍضُ

، ظهیي افعایف تداضب ٍ زض ًْایت ضا تِ آًاى اًتمال زازُ

 ویفیت تسضیؽ آًاى ضا فطاّن وٌٌس.

گطزز وِ  ـ تا تَخِ تِ ًتایح ایي پػٍّف، پیكٌْاز هی

ٍاحسّای زاًكگاّی تطای اضظیاتی ویفیت تسضیؽ اؾتازاى 

ّای ؾٌدف ویفیت تسضیؽ،  ذَز ػالٍُ تط تَخِ تِ قاذم

ضظیاتی تِ ػَاهل تأثیط گصاض تط آى ًیع تَخِ وٌٌس ٍ تا ا

ّا ٍ ذَزواضآهسی اؾتازاى اظ ایي هَاضز آگاّی  قایؿتگی

یاتٌس وِ ایي اهط ػالٍُ تط ایٌىِ زض ووه تِ تحلیل خاهغ 

ای ضا ًیع تطای  ویفیت تسضیؽ اؾتازاى هؤثط اؾت، ظهیٌِ

ؾاظز ٍ  ّا فطاّن هی تْثَز ویفیت تسضیؽ آًاى زض زاًكگاُ

یازگیطی تاػث تْثَز تطًٍسازّای ًظام آهَظـ ػالی ٍ 

 قَز. زاًكدَیاى هی

تَاًٌس  ـ اظ آًدا وِ هتغیطّا زیگطی ًیع ّؿتٌس وِ هی

تط ویفیت تسضیؽ هؤثط تاقٌس ٍ هتغیطّای هَضز هغالؼِ تٌْا 

تركی اظ ضٍاتظ تیي ػَاهل هؤثط ٍ ویفیت تسضیؽ ضا ًكاى 

تَاى هتغیطّای زیگطی ضا ًیع زض ایي پػٍّف ٍاضز  زازًس، هی

ویفیت تسضیؽ هَضز هغالؼِ لطاض زاز. لصا  وطز ٍ اثط آًْا ضا تط

گطزز وِ اظ هتغیطّایی هاًٌس خَ  تِ پػٍّكگطاى پیكٌْاز هی

والؾی، فطٌّگ زاًكگاّی، اهٌیت ٍ ضضایت قغلی ٍ ... 

ّای  تطای هغالؼِ تأثیط آًْا تط ویفیت تسضیؽ، زض پػٍّف

 آتی اؾتفازُ ًوایٌس.
 

 منابع

ؾی ضاتغِ تیي تطض(، 1386اتطاّیوی ترت، حثیة ا...، )
ذَزواضآهسی، هٌثغ وٌتطل ٍ پیكطفت تحهیلی 

آهَظاى پؿط ؾال ؾَم هتَؾغِ ضقتِ ػلَم اًؿاًی  زاًف
ًاهِ واضقٌاؾی اضقس، زاًكگاُ آظاز  ، پایاىقْط واهیاضاى

 اؾالهی ٍاحس ػلَم ٍ تحمیمات

(، تطضؾی ٍ همایؿِ ضاتغِ 1381اهیط هكتالی، قْطتاًَ، )
، تا پیكطفت تحهیلیذَز واضآهسی ٍ ذَز تٌظیوی 

ًاهِ واضقٌاؾی اضقس، زاًكگاُ العّطا پایاى

تأثیط(، 1389تٌی ؾی، پطیٌاظٍ زلفاى آشضی، لٌثطػلی، )
ّیأتاػضایتسضیؽویفیتتْثَزتطاؾتازاىاظاضظقیاتی

، فهلٌاهِ پػٍّف 12 هٌغمِاؾالهیآظازػلوی زاًكگاُ

اختواػی، ؾال ؾَم، قواضُ، قكن

 (،1379واهطاى، ٍ ّوىاضاى )ؾلغاًی ػطتكاّی، 
ّای یه اؾتاز ذَب اظ زیسگاُ زاًكدَیاى زاًكگاُ  ٍیػگی

، هدلِ زاًكگاُ ػلَم پعقىی یعز.ػلَم پعقىی یعز

ّا  ّای آهَظقی ضٍـ هْاضت ،(1385)حؿي،  قؼثاًی،
، تْطاى، ؾوتٍ فٌَى تسضیؽ

ضٍاؾاظی (، 1388عالغ پؿٌس، ؾیاٍـ ٍ ّوىاضاى، )
ِ اضظیاتی زاًكدَیاى اظ ویفیت ًاه ًؿرِ ایطاًی پطؾف

ـ  134، نم 2، قواضُ 3هدلِ ػلَم ضفتاضی، زٍضُ  تسضیؽ،

127

(، 1385اتطاّین، )ًٍَُ ػثسالطحینػثساللْی، تیػى

، هٌاتغ اًؿاًیهسیطیتعالییولیس واضوٌاىؾاظیتَاًوٌس

ٍیطایفًكطتْطاى:

ضاٌّوای ػولی اًدام اضظیاتی (، 1383هحوسی، ضضا، )
زض ًظام آهَظـ ػالی ایطاى: تداضب هلی ٍ تیي  زضًٍی
، اًتكاضات ؾاظهاى ؾٌدف آهَظـ وكَضالوللی
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اضظقیاتی ویفیت (، 1386هؼطٍفی، یحیی ٍ ّوىاضاى، )
، فهلٌاهِ ّا تسضیؽ زض آهَظـ ػالی: تطضؾی تؼضی زیسگاُ

 ، تْطاى5هغالؼات تطًاهِ زضؾی، ؾال اٍل قواضُ 

ضهاّیت واٍـ ز(، 1380هْطهحوسی، هحوَز، )
، فهلٌاهِ تؼلین ٍ تطتیت، تسضیؽ ٍ ضاتغِ آى تا یازگیطی

 65قواضُ 
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