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 چکییه
علمای بار اساا      هیئات ی بینی کیفیت تدریس اعضاا پیش حاضر در راستای پژوهش

 هیئتاعضای است. جامعه آماری کلیه انجام شده نیت فلسفی و انگیزش شغلی آنان ذه
گیاری تااادفی   با روش نموناه آنان که از میان  هدانشگاه شهید باهنر کرمان بودعلمی 
پرسشانامه   ؛گیاری شاام   . ابزارهاای انادازه  شاده اناد  نفر انتخاا    782ای تعداد طبقه
رسشانامه  پ، 888/0و آلفاای کرونباا     گویه 72ساخته سنجش کیفیت تدریس با محقق

و پرسشنامه انگیزش شغلی لوداها    850/0و آلفای کرونبا   گویه 27ذهنیت فلسفی با 
توصیفی از نوع پژوهش روش  .ه استبود 855/0و آلفای کرونبا   گویه 70و کیچنر با 
 تهیئا اعضاای  ذهنیت فلسفی و انگیزش شغلی داد؛ نتایج نشان . بوده استهمبستگی 

، 725/0و ضاریب بتاای    205/0به ترتیب با ضریب بتاای  طور مثبت و معنادار بهعلمی 
 هیئات اعضای همچنین ذهنیت فلسفی  باشد.بینی کیفیت تدریس آنان می قادر به پیش

رابطاه   بینای نمایاد.  طور مثبت و معنادار پیشتواند انگیزش شغلی آنان را بهیمعلمی 
پاییری  باا   )جامعیت، تعماق و انعطاا    ذهنیت فلسفی بین ابعاد مثبت و معنادار خطی

ذهنیت فلسفی قاادر باه   از این سه بعد  وجود دارد وعلمی  هیئتاعضای کیفیت تدریس 
. از میان ابعاد انگیزش شغلی، بین متغیرهاای  هستندبینی کیفیت تدریس استادان پیش

وجود دارد و  را کیفیت تدریس رابطه خطی مثبت و معناداخودباوری و رضایت شغلی ب
 باین کیفیات تادریس    .نیسات اثر بقیه ابعاد انگیزش شغلی بر کیفیت تدریس معنادار 

استادان زن و مرد تفاوت معنادار وجاود دارد و میازان کیفیات تادریس در اسااتید زن      
بر اسا  سن و ساابقه تادریس    کیفیت تدریس اساتیدمیان بیشتر از اساتید مرد است. 

نتاایج نشاان داد کاه تفااوت معناادار باین       همچناین   د نادارد تفاوت معنادار وجوآنان 
 های مختلف دانشگاه از نظر کیفیت تدریس وجود ندارد.دانشکده
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 ت علمی بر اساس ذهنیت فلسفی و انگیزش شغلی آنانئبینی کیفیت تدریس اعضای هیپیش

 مقیمه
آموزش عالی به بخشی از یک تغییر جهانی به سوو   

  جدید خلق و کاربرد دانش تبدیل شوده اسو     هاراه
ها  جدید، متمرکز بور لول مئواول و لئوا  بوه      راه

نیازها  مشتریان هئتند و برا  کمیّ  و همچنین کیفی  
هوا  آمووزش عوالی    کوشند  در دنیا  امروز، نظوا  می
گواار  نیورو  انئوانی،    عنوان بارزترین نمود سرمایهبه

ن نیرو  انئانی کارآمود  نقش اصلی را در تربی  و تأمی
 هر بودجه از توجهی قابل ها سهمبر عهده دارند  این نظا 

 کننده تعیین دهند و نقشیخود اختصاص می به را کشور

اجتماعی، فرهنگی و سیاسی  اقتصاد ، ابعاد گوناگون در
ها  اجتمواعی  از جمله نظا  هادانشگاه  [3] جامعه دارند

 هیخش و برج فرمانود هئتند که نیرو  محرکه آگاهی ب
هوا   انود  بوه دلیول دگرگوونی    فکر جوامع شناخته شده

شدید  که امروزه دنیا  ما را تح  توأییر خوود قورار    
داده، دانشگاه امروز  بیش از پیش در کانون مبالثوا   

المللی و اجتماعی قرار گرفته و موضوع این دار بیندامنه
هودای  و  و  هوا دانشوگاه ها و اهداف مبالثا  بر آرمان

کارکردها  مهم  از جمله  [9] رهبر  متمرکز شده اس 
هاس   آموزش با کیفی  ، رسال  آموزشی آنهادانشگاه

برا  رسیدن به اهداف آموزش عالی، نیازمند تدریس بوا  
توانود  موی  3باشد  بنوابراین، کیفیو  تودریس   کیفی  می

عنوان یک عامل مهم برا  پاسخ به نیاز دانشجویان در به
 گرفته شود  نظر

ترین درباره کیفی  تدریس در دانشگاه از مهم تحقیق
مئوواول جهوو  تجزیووه و تحلیوول مئوواول آموزشووی و  

ریز  راهبرد  توسو  مئوالو ن و   گیر  و برنامهتصمیم
باشود توا بتواننود بوه     دس  اندرکاران آموزش عالی می

هبوود کیفیو    ها  آموزشوی و ب ها و روشاصالح شیوه
 هوا دانشوگاه یورا یکوی از مشوکال     تدریس بپردازند، ز

هوا   توجهی به تدریس و کیفی  آن در برابر فعالیو  بی
تواند به تربی  نیرو  انئوانی  می که باشد، می پژوهشی

  ناکارآمد بینجامد 

                                                           
1 quality of  teaching 

 

کیفیو  مللووت تودریس برآینود کیفیو  مللووت       
یادگیر  قلمداد و در مراکز آموزش عوالی بوه ارتقوا     

ا  دانشوجویان تعریو    ها  یوادگیر  موریر بور   فرص 
شووود  هوودف از آمووزش همانووا تئووهیل یووادگیر   موی 

  بنابراین، کیفی  تدریس، فرآینود   [1] دانشجویان اس 
ترین و مفیدترین تجربه یادگیر  را برا  اس  که سازنده

آورد و این تجربه ممکن اسو   دانشجویان به ارمغان می
تفاده از شامل ابعاد زیر باشد: بهبود ادراک و توانایی اسو 

ها  ملرح شده در درو ، تغییر در نگرش، اشتیاق ایده
نئب  به نظم و مکانی که در آن تالش علموی صوور    

ها  خاص ماننود  گیرد، رشد ذهنی، بهبود در مهار می
نوشتن و خواندن انتقاد ، ارتباطوا  شوفاهی، تحلیول،    

کیفی  استادان و از جملوه   بنابراین،  [4]ترکیب و تعمیم 
لقووق آنوان،   عواملی مانند تدریس آنان بهتر از کیفی  

بینوی کننوده   تواند پویش عوامل میسایر اندازه کال  و 
برا  بهبوود کیفیو  آمووزش      موفقی  دانشجویان باشد

طور همزموان  باید به بهبود کیفی  تدریس و یادگیر  به
، بوا  [6]دوالفقوار و مهرمحمود      [5] توجه اساسی کرد

دریس مدرسان دانشگاه، ارزیوابی  تأکید بر نقش کیفی  ت
پوایر  ها  مختل  امکوان کیفی  تدریس آنان را از جنبه

هوا را ارزیوابی تودریس و    ترین این شیوهدانئته و رایج
هوا   میزان توانایی کاربرد مدرسان در استفاده از شویوه 

مریر تدریس از دیودگاه خوود مدرسوان و دانشوجویان     
 دانند می

گیر  وظیفووه اصوولی جووا کووه توودریس و یوواداز آن
باید دربواره کیفیو  و بهبوود     هادانشگاهس ، هادانشگاه

  [7] کیفی  تدریس و یادگیر  بیاندیشند و عمول کننود  
تدریس به معنا  فعالی  تعهدآور همراه با قصود  کوه   

شود و توس  یک یا چند موجب یادگیر  در دیگر  می
 ، تودریس را [2] محمود   میورزا   [8] گرددنفر انجا  می

عبار  از تعامل یا رفتار متقابل معلم و شاگرد، بر اسا  
دار معلوم، بورا  ایجواد تغییور در     طرالی منظم و هدف

معتقود اسو ، عمول     [31] شعبانیداند  رفتار شاگرد می
آموز و تحقق یادگیر  معنوا پیودا   تدریس با وجود دانش

 کند  می



 

19 

 7شماره  / دوره جدید/دوم/ سال بیست و 1131 تانپاییز و زمسهای آموزش و یادگیری/ دانشگاه شاهد/ پژوهش
Training & Learning Researches/ Shahed University/ 22th Year/ Autumn & Winter 2015-2016/ No.7 
 
 

هوا،  ها، گورایش تدریس مفاهیم مختل  مانند نگرش
طور کلوی انوواع   ها  رفتار و بهها و شیوها، عاد باوره

ایجواد کنویم، در    فراگیرانخواهیم در تغییراتی را که می
، بهبوود تودریس و تعلویم و    3گیرد  به نظر گوا گر بر می

تربی  مئتلز  کش  برخی از رموز تدریس بوه وسویله   
کاربرد ملالعه منظم در آن اس  منظور و  این اس  که 

ارا  جنبه هنر  اس ، اموا اگور قصود    گر چه تدریس د
بهبود آن را داشته باشیم باید آن را مورد ملالعه دقیوق و  

ها  دقیق را در تحقیقمنظم قرار دهیم و نتایج لاصله از 
، در جریان تدریس، موورد اسوتفاده   یاددهندگاناقداما  
تدریس خوت در دانشگاه به ارتباط بین   [33] قرار دهیم

 از محتوایی خاص و کیفی  تدریس یادگیر  دانشجویان
آن محتوا توس  استاد بئوتگی دارد  تودریس خووت و    
یادگیر  خوت با هم ارتباط دارند  تدریس خوت مشوق 
یادگیر  با کیفی  با   دانشجویان اس   بنابراین، بایود  

ها  تدریس خوت در آمووزش عوالی را موورد    ویژگی
   [39] توجه و بررسی قرار داد

وزش، ارزیابی فرآیند آموزشی که نیواز  کیفی  در آم
به دسوتیابی و رشود اسوتعدادها  مشوتریان فرآینود را      

باشوود و همزمووان مجموعووه  دهوود، موویافووزایش مووی
وسیله مشوتریان آن فرآینود یوا    هاستانداردها  پاسخگو ب

نمایود   هایی از فرآیند آموزشی را بورآورد موی  خروجی
به اهوداف   طور کامالً روشن متصلکیفی  در آموزش به

  کیفی  اساتید، مربیان و دیگور کارکنوان   اس آموزشی 
آموزشی مهمترین عامل تأییرگاار بر عملکرد دانشجویان 

، معتقود اسو  کوه در فهوم     [34]پور موسی  [31]اس  
تدریس با استفاده از مفاهیم ملرح در مراکز دانشوگاهی،  

ده عنای  به پنج مرلفه آن یعنی یاددهنده )استاد(، یادگیرن
)دانشجو(، موضوع )محتووا(، موقعیو  )ف(وا( و روش    

ناپایر اسو   بوه بواور و  سوه     )شیوه و ابزار(، اجتنات
عنصر موضوع، موقعیو  و روش در اختیوار دو عنصور    
دیگر یعنی یاددهنده و یادگیرنده قرار دارند و به اعتقواد  

ورز  متقابل استاد و دانشوجو  برخی تدریس در واقع هم
 اس  

                                                           
1 Gallagher 

عنووان  بوه  هوا دانشوگاه علموی   هیال اع(اء بنابراین 
ها  آموزش عوالی  از مهمترین عناصر در نظا یاددهنده، 

رسد ذهن فلئفی و تفکور منلقوی   باشند و به نظر میمی
آنان در رشد فکر  و نگرش دانشجویان توأییر بئوزایی   

ذهنی  فلئفی نوعی منش فکر  اسو  کوه    داشته باشد 
گردد و بوه  فراد میها  ارزشی در اسبب بهبود ق(او 

دهد که بتوانند در برخوورد بوا   اساتید دانش و بینشی می
طوور  هها را ب  تربیتی، آنمئاول علمی و مئاول روزمره

هوا   صحیح لول نمووده، و بوا فوراهم آوردن فرصو      
یووادگیر  و ترتیووب دادن مووواد آموزشووی بوورا  ایجوواد 
موقعی  مللوت یادگیر ، اقودا  نماینود و از ایون راه،    

  دانشوجویان را  مینه پرورش تفکر و رشد همه جانبوه ز
در نظا  آموزش عالی برخوردار  بنابراین،  فراهم آورند 

بودین  ضورور  دارد    مللوت اساتید از ذهنی  فلئفی
رسود  نظور موی  چه در ذهنی  فلئفی مهم بوه ترتیب، آن

قواعد و قالب فکر  اساتید نئب  به آموزش و مئواول  
بخوش عظیموی از نگورش و     آن اس  و هموین مئوأله  
فورد   گیورد  ها  آنان را در بر میچگونگی انجا  فعالی 

دهود کوه   دارا  ذهنی فلئفی خصوصیاتی را نشان موی 
عد بهم مرتب ، یعنی جامعیّ ، تعمق ممکن اس  در سه بُ

 بند  شوند پایر  گروهو انعلاف
نگریئتن به موارد خاص در ارتباط بوا   -3 ج معی :

معلمی که تفکر فلئفی داشته باشد و این  :ا  وسیعزمینه
تور  ویژگی در ذهن او پرورش یافته باشد، با دید  وسیع

تواند امور پراکنده نگرد و میبه مئاول تعلیم و تربی  می
را در یک باف  وسیع و مرتب  به هم بببیند و نئب  بوه  

ها شناخ  بیشتر  کئب کند و زموانی هوم کوه بوه     آن
تواند ارتباط آن را بوا  کند میمشکل خاصی برخورد می

تور   ها  متنووع مئاول مرتب  دیگر درک کند و راه لل
ارتباط دادن مئاول آنی بوه   -9 برا  لل آن اراوه نماید 

با آموختن این مهار  ذهنی، معلم  :ها  دراز مدّ هدف
تواند مئاول روزمره تعلیم و تربی  را در ارتبواط بوا   می

هوا     در نظر گیرد و فعالی اهداف نهایی تعلیم و تربی
  هوودای  نموووده و زمینووه هوواآنخووود را در راسووتا  

بکوار بوردن قووه     -1 ها را فراهم سازد پایر  آنتحقق
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معلمی کوه واجود ایون مهوار  ذهنوی باشود و        :تعمیم
مختلو   هوا   آموز  را در موقعی بخواهد رفتار دانش

د مورد ملالعه قرار دهد و سپس نظور  کلوی ابوراز دار   
کند با ملالعه و بررسی عمیوق رفتوار نابهنجوار    سعی می
، به علل بروز آن رفتار پی ببورد و در اصوالح آن   فراگیر
معلمی که : شکیبایی در تفکرا  عمیق نظر  -4 بکوشد 

گاه خوود را  دارا  این ویژگی و مهار  ذهنی اس  هیچ
  کنود، بلکوه قووه   صرفاً محصور به امور محئو  نمی

گیرد و موارد خواص  اقانه ذهن را به کار میابتکار و خلّ
دهد توا بتوانود بوه    را در یک زمینه با طرح کلی قرار می

تر  دس  ها  ضمنی پی برده و به شناخ  عمیقمدلول
 یابد 

شود امر  که برا  دیگران مئلم فرض می -3 دعمق:
اگر ذهنوی، فلئوفی باشود،     :دهدرا مورد سرال قرار می
دهد و صح  ا مورد سرال قرار میامور مئلم و بدیهی ر

پوی   آنها را با تفکر سنجیده و بوه لقیقو    و کات آن
برد  وقتی معلمی دارا  چنین ذهن فلئفی باشود بوه   می

 -9 دهود  اجازه پرسش از اموور مئولم را موی    فراگیران
ها  بنیواد   کش ، و تدوین نظریّا ؛ سرا  ، و فرض

ئفی اسو ،  فرد  که دارا  تفکر فل :در موقعیّ  خاص
ها  اساسی و بنیاد  مئواول را  اندیشی جنبهاز راه ژرف
اصوول و   ،کند و در برخورد بوا هور نظریوه   مشخص می

دهد  عالوه بور ایون کوه اموور     مبانی آن را تشخیص می
کنود توا   کوشش موی  ،دهدمئلم را مورد سرال قرار می

نکا  اساسی و مهم را که در لل مئاول مهوم و موریر   
 فراگیوران جا کوه معلوم بوا    از آن نماید هئتند را درک 

بینی نشوده روبورو   ها  گوناگون پیشمتفاو  و موقعی 
شود، این مهار  نقشی مریر در لل مئاول جدیود و  می

لئووا  بووه معووانی  -1 پیچیووده تعلوویم و تربیوو  دارد 
معلموی کوه دارا  ایون مهوار      : تلویحی و رب  اموور 

ربیتوی و  نیئ ، گاهی اوقا  در برخوورد بوه مئواول ت   
هووا  اساسووی امووور و جنبووه ان(ووباطی در کووال ، بووه

اعمالی کوه در  کند سعی میها  آن توجه ندارد و اشاره
دهند را از طریق تنبیوه و تهدیود برطورف    کال  رخ می

نماید  از طرف دیگر، معلمی که دارا  ذهنیو  فلئوفی   

کند پیامدها  صریح و ضمنی هر یوک از  اس  سعی می
 -4 گیرد و با آگاهی بیشتر رفتار نماید اعمال را در نظر ب

قیاسوی قورار    –ا ق(او  و لکم را بوه روش فرضویه  
: معلمی که دارا  تفکر فلئفی اسو  وقتوی روش   دادن

کند منتظر نیئ  که ببیند خاصی را در تدریس اتخاذ می
-در اوقا  مختل  و موارد گوناگون چه عکس فراگیران

العمول  بخواهد عکوس دهند، زیرا اگر او العملی نشان می
-  شاگردان را در موارد مختل  یادداش  کند هیچهمه

گردد  پس به جا  یادداش  گاه موفق به لل مئاول نمی
 پردازد ها میو یب  وقایع به توضیح و تفئیر آن

معلمی : رها شدن از جمود روانی -3 پذ ری:ضگعط ف
که دارا  ایون طورز تفکور فلئوفی اسو  معموو ً در       

هوا   بینی نشده، که از ویژگیها  جدید و پیشموقعی 
بارز کار معلم اس ، دارا  رفتار  مناسب اسو ، زیورا   
توجه او پیوسته به اهداف نهایی کارش معلووف اسو     

نظر ها  اساسی هر موقعی  و تجدید او با توجه به جنبه
العملی مناسب نشوان  ها  گاشته خویش عکسدر تجربه

ها و امور خاص قرار ر موقعی دهد و کمتر تح  تأییمی
منبع  از  سنجی افکار و نظریا  جداارزش -9 گیرد می
: معلمی که دارا  ذهنی  فلئفی اسو  بایود ایون    هاآن

ها  مهار  ذهنی را در خود پرورش داده و پیش داور 
ها و افکوار  بدون منلق را مبنا  ق(او  در مورد نظریه

اول موورد بحوا از   توجه به مئ -1 قرار ندهد  فراگیران
: معلمی که این مهوار  ذهنوی را کئوب    جها  متعدد

ها  گوناگون، امور کرده باشد در لل مئاول و موقعی 
را از جها  مختل  بررسی نموده و با کوارآیی بهتور    

هوا  مووقتی و   شوکیبایی در ق(واو    -4 کند عمل می
معلموی کوه    :مشروط و عالقه به اقدا  در موقعیتی مبهم

ی را در خود پورورش داده اسو  ق(واو  و    این ویژگ
بر اسا  شرای  متغیر در راسوتا    خود را گیر تصمیم

توانود از  و می دهدانجا  میاهداف نهایی تعلیم و تربی  
هووا  نامشووخص عملووی در موقعیوو  -مهووار  ذهنووی

   [35]گیرد بهره
علمی رشد  هیال با اع(اء  هادانشگاه از سو  دیگر،

ه که دیگر با ارضوا  نیازهوا  اولیوه    ا  روبرو بودیافته
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ها خواسوتار کوار بوا معنوا،     شوند بلکه آنبرانگیخته نمی
ها  کوار  بوه منظوور پورورش     هدفمند و ایجاد محی 

خالقی  و استعدادها  خود هئتند  بنابراین بوه منظوور   
 ها باید به دنبال رفع نیازها  متعالی آنان بود انگیزش آن
شناختی انئوان اسو      روانهاویژگیجمله انگیزش از 

 و شوود که به درجه و یا میزان تعهد شخصی مربوط موی 
در برگیرنده عوواملی اسو  کوه موجوب رفتوار انئوان       

کند و نووع رفتوار را   شود، مئیر رفتار را مشخص میمی
  منظوور از  [36] نمایود در مئیر تعیین شده، لفو  موی  

و  شناسی کار، عوامل، شرای  و اوضاعانگیزش در روان
الوالی اس  که موجب برانگیختن، جه  دادن و تداو  

هوا   رفتار فرد به شکلی مللوت در ارتباط بوا موقعیو   
گردند  معموأل یک فرد برانگیخته در مقایئه شغلی او می
اش که برانگیخته نیئتند، وظیفه شوغلی  خود با همکاران

را با عالقه، نیورو، و در نتیجوه کوارایی بیشوتر  انجوا       
  انگیزش کار همیشه یکی از مئاول اساسی [37] دهدمی

ها  کار بووده اسو  و مودیران پیوسوته در     در سازمان
هوا  اند که بتوانند با بکارگیر  آنهایی بودهجئتجو  راه

عالقه به کار کردن را در سلحی کوه موورد انتظارشوان    
که برا  این اس ، در کارکنان خود افزایش دهند  با این

هوا  سونتی اسوتفاده    از مدیران از شویوه منظور از دیر ب
انود اموا فرآینود انگیوزش در کارکنوان چیوز        کردهمی

 کننود تر از آن اس  که بع(ی از آنان تصور موی پیچیده
[38]  

انگیوزش شوغلی از موضووعا  اساسوی و      بنابراین،
باشد  با ملالعه مورد توجه در ارتباط با نیرو  انئانی می

ه استعدادها  بوالقوه، عالووق،   توان بانگیزش اساتید، می
نقاط ضع  و قو  آنان پی برد و در جه  اصالح و یا 

تووان نئوب  بوه    ها اقدا  کرد و همچنین موی اعتال  آن
نیازها و علل رفتارها  آنان وقوف پیدا کرده و بتوان در 

و توسعه  و متعاقب آن پیشرف  هادانشگاهتحقق اهداف 
  اسواتید و  جلوب رضوای   کشور گا  مریر  برداشو   

به لرفه تودریس و در نتیجوه    آنانعالقمند کردن بیشتر 
بوورآورده شوودن اهووداف آموزشووی از اهمیّوو  خاصووی 
برخوردار اس   عد  وجود انگیزه یا انگیزه سلح پوایین  

هوا  مواد    در میان اساتید دانشوگاه عوالوه بور زیوان    
آموزش، موجب بروز نارضایتی شغلی و عود  موفقیو    

د شد  عالوه بور ایون، سوبب بوروز      شغلی اساتید خواه
اسواتید  گوردد   مشکالتی در زندگی روزموره آنوان موی   

هنگامی برا  انجا  دادن کار انگیزه خواهند داشو  کوه   
الئا  کنند شغلشان بوا ارزش اسو  و از چگوونگی    

انگیزش اسواتید بورا     گیرند عملکرد خود بازخورد می
نوود مهووم بوورا  کیفیوو  فرآیو پیچیووده  ا پدیووده ،کووار

و انجوا    دانشوجویان تدریس، نتایج یوادگیر    -یاددهی
  [32] اسو  ها  آموزشوی  دادن تغییرا  و اصالح زمینه

در لال لاضر این لقیق  وجود دارد که دیود اسواتید   
درباره نقش و ماهیّ  تدریس و یوادگیر  تحو  توأییر    

، لس خوت بوودن و ایور بخشوی    آنانرفتارها  شغلی 
  [91] اس  شانکار

مریر بر انگیزش شغلی به شش دسوته، عالقوه   عوامل 
، رضوای  شوغلی،   فرد به شوغل، میوزان اهمیو  شوغل    

بنود   پایر  و خودکنترلی تقئویم خودباور ، مئالولی 
 :گردندمی

مند  و نگورش مثبو  بوه    عالقه عالقه فرد به شغل:
شغل، سبب توالش و کوشوش کوار  بیشوتر در نتیجوه      

 شود   ها میکاهش هزینه
شغل: میزانی که شغل فرد رو  زندگی میزان اهمی  

  [93] گااردو شغل سایر افراد تأییر می
رضای  شغلی: رضای  شغلی یک لالو  مثبو  و   

ناشی از ارزشیابی شوغل یوا    اس  خوشایند و الئاسی
  [99]تجربه شغلی یک فرد 

خودباور  اساتید اشاره به یوک مفهوو    خودباور : 
در موورد لرفوه   انگیزشی دارد که باورهوا  اسواتید را   

 که کندخودباور  معین می  نمایدتدریئشان منعکس می
توانوایی تحو  توأییر قورار دادن      تا چوه انودازه   اساتید

  [91] عملکرد دانشجویان را دارند
پایر  در عرف بوه  واژه مئالولی  پتذ ری: مسئولی 

هوا   معنا  توانایی پاسخ دادن موریر و تصومیم گیور    
باشد  منظور ها  مختل  میمناسب در شرای  و موقعی 

هوا  مناسوب آن اسو  کوه فورد در      از تصمیم گیور  
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چارچوت هنجارها  اجتماعی و انتظارهایی که معمووأل  
رود، دس  به انتخابی بزنود کوه سوبب ایجواد     از او می

رواب  انئانی مثب ، افزایش ایمنی، موفقیو  و آسوایش   
شود  پاسخ مریر، پاسخی اس  که فورد را  خاطر و  می

هایی که باعوا تقویو  عوز     سازد تا به هدفادر میق
  [94]شوند، دس  یابد نفس و  می

کنترلی اشاره بوه توانوایی فورد بوه     خود خودکنترلی:
منظور نپایرفتن و مانع شدن امیال نامللوت و غیر قابول  
قبول اجتماعی به منظور کنترل کردن رفتارهوا، افکوار و   

  [95] الئاسا  شخصی دارد
ها  انجا  شده در موضوع به برخی پژوهشدر ادامه 

 کنیم ها اشاره میمقاله لاضر و نتایج لاصل از آن
خود دریاف  که بین ذهنی   تحقیق، در [96] 3مارینو

رابله مثب   آنانفلئفی مدیران با بهبود عملکرد کارکنان 
خود  پژوهشدر  ،[97] 9بولینگر دار  وجود دارد و معنی

 : مودیران مدارسوی کوه دارا     به نتایج زیر دس  یافو 
پایر و انتقاد  باشند، نئوب   تفکر جامع، عمیق، انعلاف

به مدیرانی که فاقد این کیفیا  هئتند، تأییر مثبتوی بور   
خوود   تحقیق، در [98] زمانی بابگهر  دبیران خود دارند 

بوین ذهنیو  فلئوفی و روش     این نتیجه رسوید کوه  به 
دولتوی شوهر     هوا دانشگاهتدریس اع(ا  هیال  علمی 

 کرمان رابله معنادار  وجود دارد 
خوود بوه ایون     تحقیق، در [92] سخنور و ماهروزاده

نتیجه دس  یافتند که بین هور یوک از ابعواد جامعیّو ،     
پوایر  ذهنیو  فلئوفی و نگورش بوه      تعمق و انعلاف

ها  تدریس فعال رابله معنادار وجوود دارد، اموا   روش
ها  لول  گرش به روشپایر  و نرابله بین بُعد انعلاف

 مئووالله، اکتشووافی و پووروژه در مرتبووه اول قوورار دارد  
 یتحقیقو ، در [11] شهباز  دستجرد  و میرشاه جعفور  

به نتایج زیر دس  یافتند: بین ذهنی  فلئفی و ابعواد آن  
با روش تدریس دبیران همبئتگی معنادار  وجود دارد  
همچنین بین ذهنی  فلئفی و روش تدریس دبیوران بور   
اسووا  متغیرهووا  جنئووی ، رشووته تحصوویلی، موودرک 

                                                           
1. Marino 
2. Bowlinger 

  خودم  نیوز همبئوتگی معنوادار      تحصیلی و سابقه
خود به  پژوهش، در [13] میر محمد میگونی مشاهده شد 

بین ابعاد ذهنی  فلئوفی و رضوای     این نتیجه رسید که
، [19] زارع   معنادار  وجوود دارد  شغلی دبیران، رابله

ن ذهنی  فلئوفی مودیران   خود دریاف  که بی تحقیقدر 
پایر  و تعمق( و رولیوه  )هر سه بعد جامعیّ ، انعلاف

دار  وجود دارد و مدیرانی که دارا  دبیران رابله معنی
رابله ذهنی  فلئفی با یی هئتند رولیه دبیرانشان بهتر 

در بررسوی رابلوه ذهنیو     نیوز  ، [11] زادهیاور  اس  
نتیجه گرف   نانفلئفی مدیران و انگیزش شغلی دبیران آ

رولیه انگیزش شغلی دبیرانی که با مدیر بوا ذهنیو    که 
کنند از انگیزش شغلی معلمانی که بوا  فلئفی با  کار می

 کنند با تر اسو   مدیران با ذهنی  فلئفی پایین کار می
، در تحقیقوی نشوان داد کوه    [14] 1ویوال  فانهمچنین 

باعا تالش برا  توسعه باورها  خودکارآمد  معلمان 
بهبود یادگیر  یادگیرنودگان و بهبوود کیفیو  تودریس     

 گردد معلمان می
 

 ه ی پژ هشسوضل
با توجه به مووارد ذکور شوده، اطمینوان از کیفیو       

نمایود و  امر  ضرور  می هادانشگاهتدریس استادان در 
عالوه بر آن باید به ملالعه عواملی که بر کیفی  تدریس 

هوا  موورد   سوالخ   لاا آنان نیز تأییر گاار اس  پردا
 پژوهش عبارتند از: بررسی در این

کیفی   بینیقادر به پیشذهنی  فلئفی استادان آیا  3
 ؟  باشدمیتدریس آنان 

بینوی    آیا انگیزش شغلی اسوتادان قوادر بوه پویش    9
 باشد؟کیفی  تدریس آنان می

بینوی    آیا ذهنی  فلئفی اسوتادان قوادر بوه پویش    1
 باشد؟انگیزش شغلی آنان می

آیووا ابعوواد ذهنیوو  فلئووفی )جامعیّوو ، تعمووق و   4
بینی کیفی  تدریس استادان پایر ( قادر به پیشانعلاف

 باشند؟ می
بینی کیفیو   آیا ابعاد انگیزش شغلی قادر به پیش  5

 باشند؟تدریس استادان می

                                                           
3. VonVillas 
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 پژ هشس   
تحقیوق  : گیور  جامعه آمار ، نمونه و روش نمونوه 

از نوع تحقیقا  کواربرد  و بوا   لاضر با توجه به هدف 
ها جزء تحقیقا  توصویفی  آور  دادهتوجه به نحوه گرد
 هیال اع(اء  جامعه آمار  شامل اس  از نوع همبئتگی 

 518کرموان یعنوی    علمی تما  وق  دانشگاه شهید باهنر
  روش نمونه باشدمی (3129) نفر در سال انجا  پژوهش
خصیص متناسب ا  با تطبقه –گیر  به صور  تصادفی 

بر لئب دانشکده بود تا سهم اع(اء نمونوه نئوب  بوه    
ها در جامعه آمار  رعای  شوده باشود  لجوم    سهم آن

نمونه با استفاده از جدول تعیین لجم نمونه کرجئوی و  
اما به دلیول ایون کوه پراکنودگی     نفر بود   995مورگان 

هوا  دانشوگاه یکئوان    جامعه آمار  در تما  دانشوکده 
ها  دانشگاه با تعداد ان دارد که در دانشکدهنیئ  و امک

علمی کم، با توجه به انتخات اع(اء نمونه  هیال اع(اء 
بر اسا  لجم جامعه آمار  و رعایو  نئوب  اع(واء    

علمی در نمونه، تعداد افراد موجوود در نمونوه از    هیال 
ها کم باشد و با این تعداد کم نتوان ارزیابی آن دانشکده

رسوانده   987لاا تعداد افراد نمونه بوه  خوبی انجا  داد، 
ها با اطمینان بیشوتر   ها و نتایج لاصله از آنشد تا داده

 مورد بررسی و تفئیر قرار گیرند 
ایون پرسشونامه    :پرسشن مه سنجش کیفی  دیس ا

عبار  اس  که بر اسا  طی   94محقق ساخته دارا  
 ا  لیکر  طرالی شده اس   در این پرسشونامه درجه 5
ریز  و آمادگی، فرآیند تودریس، مودیری    بُعد برنامه 5

کال  در ، رواب  انئوانی و ارزشویابی، و مشوارک     
گیرد  روایی آن با استفاده ا  مورد سنجش قرار میلرفه

گیور  از  نظران و متخصصوان و بوا بهوره   از نظر صالب
روش تحلیل عاملی تأیید  مورد تأییود قورار گرفو  و    

از محاسبه ضریب آلفوا  کرونبواخ    پایایی آن با استفاده
تحلیل عواملی  ها  بدس  آمد  همچنین شاخص 883/1

، GFI  ،86/1=AGFI ،146/1=RSMEA=  82/1تأییوود   
21/1=NFI ،27/1=NNFI ،27/1=CFI   تناسب کامل الگوو

 کند ها  مشاهده شده را تأیید میبا داده
 49ایون پرسشونامه دارا    : پرسشنامه ذهنی  فلئفی

ا  لیکر  ساخته شده درجه 4س  که در طی  عبار  ا
تقریباً همیشه، بع(ی  اس   که در آن درجا  به صور 

مواقع، به ندر  و هرگز اس   ایون پرسشونامه درسوال    
منظور تعیوین میوزان   توس  عئکر کمیلی اصل به 3183

ذهنی  فلئفی مودیران بور اسوا  خصوصویا  تفکور      
یلیو  جوی    فلئفی، بیان شده در کتات ذهنی  فلئفی ف

اسمی  ترجمه محمدرضا بهرنگی تهیه شده اسو   ایون   
پرسشنامه دارا  سه خورده مقیوا  جامعیّو ، تعموق و     

پایر  اس   و  پایوایی پرسشونامه را کوه بور     انعلاف
 851/1اسا  محاسبه ضوریب آلفوا  کرونبواخ معوادل     

 گزارش کرده اس  
ایون   :پرسشن مه ضگییت   شتغلی لودضهت    کی نتر    

ا  عبار  با مقیوا  چهوار درجوه    91را  پرسشنامه دا
 و )کامأل موافق، موافق، مخال ، و کامأل مخال ( اسو  

منظور تعیوین میوزان انگیوزش    توس  لوداهل و کیچنر به
مند  به شغل، ها  عالقهشغلی تهیه شده اس  و ویژگی

اهمیوو  شووغلی، رضووای  شووغلی، مئووالولی  پووایر ، 
پایووایی سوونجد  و  خودبوواور  و خووودکنترلی را مووی

پرسشنامه را که بر اسا  محاسبه ضریب آلفا  کرونباخ 
 گزارش کرده اس   855/1معادل 

 
 ه  دج  ه   دحلی  دضده

ها  زیر به کار گرفتوه  ها، روشمنظور تحلیل دادهبه
استفاده از روش رگرسیون چندگانه بورا  تعیوین    شدند:
عوامل ذهنی   بینی کیفی  تدریس استادان بر اسا پیش
 و ،پوایر ( ئفی و ابعاد آن )جامعیّ ، تعمق و انعلاففل

مند  به شغل، اهمیو   و ابعاد آن )عالقه انگیزش شغلی
شغلی، رضای  شغلی، مئالولی  پوایر ، خودبواور  و   

بینی انگیزش شغلی استادان و همچنین، پبش خودکنترلی(
 بر اسا  ذهنی  فلئفی آنان 

 
 ه   فته

دس  آمده از روش آموار  ها  به ر راستا  تحلیل دادهد
، جداول فراوانی( و استانداردتوصیفی )میانگین، انحراف 

آمار استنباطی )ماتریس همبئتگی، رگرسیون چندگانوه(  
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 37الوی   3ها در جداول تفاده شد که نتایج این تحلیلاس
 درج شده اس  

دهود کوه   نتایج جدول ماتریس همبئتگی نشان موی 
(  =r 418/1تدریس ) رابله بین ذهنی  فلئفی  و کیفی 

دار اس ، به این معنوی کوه بوه    معنی >p 13/1در سلح 
تناسب افزایش ذهنی  فلئفی، بر کیفی  تدریس استادان 

شود  همچنین، نتایج جدول لاکی از آن اس  افزوده می
 194/1  بین کیفی  تدریس و انگیزش شغلی )که رابله

r=  13/1( در سلح p< ی کوه  دار اس ، به این معنو معنی
به تناسب افزایش انگیزش شوغلی، بور کیفیو  تودریس     

شود  عالوه بر این، نتایج جدول نشان استادان افزوده می
  بین ذهنی  فلئفی و انگیزش شوغلی  هد که رابله می
(399/1 r=  در سلح )15/1 p< دار اس ، بوه ایون   معنی

معنی که به تناسب افزایش ذهنی  فلئفی، بور انگیوزش   
طوور کوه ماللظوه    شود  همانن افزوده میشغلی استادا

شود، غیور از همبئوتگی انگیوزش شوغلی و ذهنیو       می
 13/1ها  بین سایر متغیرهوا در سولح   فلئفی همبئتگی

 باشد معنادار می

 فرضیه ض ل دحقیق

 هیالو  بین ذهنی  فلئفی و کیفی  تدریس اع(واء  
 علمی رابله مثب  و معنادار  وجود دارد 

رضیه از روش رگرسیون استفاده برا  پاسخ به این ف
 آمده اس   5و  4و  1شد که نتایج در جداول 

یوا ضوریب     Rشود میوزان  طور که مشاهده میهمان
نشوان    Fاسو  و اسوتفاده از آزموون     418/1رگرسیون 

معنادار اس  کوه   111/1دهد که این مقدار در سلح می
این وجود رابله مثب  و معنوادار بوین ذهنیو  فلئوفی     

علموی و کیفیو  تودریس آنوان را نشوان       هیال  اع(اء
یا ضریب تعیین بورا  متغیور ذهنیو      2Rدهد  میزان می

اس   این مقدار بیانگر آن اس  کوه   329/1فلئفی برابر 
درصد تغییرا  کیفی  تدریس مربوط بوه ذهنیو     9/32

فلئفی استادان اس  و مابقی تغییرا  ناشوی از عوامول   
توا بورا  ایون متغییور     باشد  همچنین ضوریب ب دیگر می

اس  و این بدان معناس  که هر والد تغییور در   418/1
والود توأییر    418/1انحراف استاندارد این متغیر باعوا  

 گردد مثب  در کیفی  تدریس می
 

 
 ها  توصیفی متغیرها  مورد ملالعه  شاخص3جدول 

 ه دعیضد آزمودگی ضگحرضف ضست گیضسد می گیین ه مؤلفه متغیرگهفته

 گمرضت ک 

 987 44/8 37/314 کیفی  دیس ا
 987 88/4 41/55 ضگیی   شغلی

 987 38/8 18/398 ذهنی  فلسفی
 
 
 
 
 

 ریس همبئتگی متغیرها  مورد ملالعه  مات9جدول 
 ضگیی   شغلی ذهنی  فلسفی کیفی  دیس ا اوضم 

   3 کیفی  دیس ا
  3 418/1** ذهنی  فلسفی
 3 399/1* 194/1** ضگیی   شغلی
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   رگرسیون بین ذهنی  فلئفی و کیفی  تدریس1جدول 
 خط ی ضست گیضسد برآ سد ضر ب سگرسیون ضصالح شیه ضر ب دعیین ضر ب سگرسیون میل

3 418/1 329/1 382/1 52644/7 
 
 

   آزمون معنادار  رگرسیون بین ذهنی  فلئفی و کیفی  تدریس4جدول 
 سطح معن دضسی دحلی   ضس  گا بع تمی گیین مر دسجه آزضدی مجموع مربع ت  میل

1 

 a 111/1 815/67 471/1234 3 471/1234 سگرسیون
 716/57 985 363/36446 ب قی م گیه

  986 614/91161 ک 
 
 

   محاسبه ضریب بتا و سلح معنادار  آن برا  ذهنی  فلئفی5جدول 
 سطح معن دضسی t ضر ب ضست گیضسد شیه ضر ب ضست گیضسد گشیه  میل

1 

 
 مقیضس ث ب 

 بت  خط ی ضست گیضسد بت 
563/6 111/1 

943/46 148/7  
 111/1 916/8 418/1 155/1 459/1 ذهنی  فلسفی

 

 فرضیه د م دحقیق
 هیالو  بین انگیزش شغلی و کیفی  تدریس اع(واء  

 معنادار  وجود دارد مثب  و علمی رابله 
ه برا  پاسخ به این فرضیه از روش رگرسیون استفاد

 آمده اس   8و  7و  6شد که نتایج در جداول 
یوا ضوریب     Rشود میوزان  طور که مشاهده میهمان
نشوان    Fاسو  و اسوتفاده از آزموون     194/1رگرسیون 

معنادار اس  کوه   111/1دهد که این مقدار در سلح می
این وجود رابله مثب  و معنوادار بوین انگیوزش شوغلی     

آنوان را نشوان   علموی و کیفیو  تودریس     هیال اع(اء 
یا ضریب تعیین برا  متغیور انگیوزش    2Rدهد  میزان می

اس   این مقدار بیانگر آن اس  کوه   315/1شغلی برابر 
درصد تغییرا  کیفی  تدریس مربوط به انگیوزش   5/31

شغلی استادان اس  و مابقی تغییورا  ناشوی از عوامول    
باشد  همچنین ضوریب بتوا بورا  ایون متغییور      دیگر می

اس  و این بدان معناس  که هر والد تغییور در   194/1
والود توأییر    194/1انحراف استاندارد این متغیر باعوا  

 گردد مثب  در کیفی  تدریس می
 

   رگرسیون بین انگیزش شغلی و کیفی  تدریس6جدول 
 خط ی ضست گیضسد برآ سد ضر ب سگرسیون ضصالح شیه ضر ب دعیین ضر ب سگرسیون میل

3 194/1 315/1 319/1 22615/7 

 
   آزمون معنادار  رگرسیون بین انگیزش شغلی و کیفی  تدریس7جدول 

 سطح معن دضسی دحلی   ضس  گا می گیین مربع ت دسجه آزضدی مجموع مربع ت  میل

1 

 a 111/1 442/11 642/9318 3 642/9318 سگرسیون
 217/61 985 285/38993 ب قی م گیه

  986 614/91161 ک 
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   محاسبه ضریب بتا و سلح معنادار  آن برا  انگیزش شغلی8ل جدو
 سطح معن دضسی t ضر ب ضست گیضسد شیه ضر ب ضست گیضسد گشیه  میل

3 

 بتا خلا  استاندارد بتا مقیضس ث ب 
585/31 111/1 342/71 184/5  

ضگیی   
 شغلی

561/1 127/1 194/1 784/5 111/1 

 
 فرضیه سوم دحقیق

علموی و انگیوزش    هیالو  فلئفی اع(اء  بین ذهنی 
 معنادار  وجود دارد  مثب  و شغلی آنان رابله

برا  پاسخ به این فرضیه از روش رگرسیون استفاده 
 آمده اس   33و  31و  2شد که نتایج در جداول 

یوا ضوریب     Rشود میوزان  طور که مشاهده میهمان
نشوان    Fاسو  و اسوتفاده از آزموون     399/1رگرسیون 

معنادار اس  کوه   112/1هد که این مقدار در سلح دمی
این وجود رابله مثب  و معنوادار بوین ذهنیو  فلئوفی     

علموی و انگیوزش شوغلی آنوان را نشوان       هیال اع(اء 
یا ضریب تعیین بورا  متغیور ذهنیو      2Rدهد  میزان می

اس   این مقدار بیانگر آن اس  کوه   135/1فلئفی برابر 
غلی  مربوط بوه ذهنیو    درصد تغییرا  انگیزش ش 5/3

فلئفی استادان اس  و مابقی تغییرا  ناشوی از عوامول   
 399/1باشد  همچنین ضریب بتا برا  این متغیر دیگر می

اس  و این بدان معناس  که هر والد تغییر در انحراف 
والد توأییر مثبو  در    399/1استاندارد این متغیر باعا 

 گردد انگیزش شغلی می
هم عوامول ذهنیو  فلئوفی و    سو  سؤضل ض ل دحقیتق: 

انگیزش  شغلی استادان در کیفی  تدریس به چه انودازه  
 اس ؟

برا  مشخص کردن سهم عوامل ذهنیو  فلئوفی و   
انگیووزش شووغلی اسووتادان در کیفیوو  توودریس نیووز از  
رگرسیون چندگانه استفاده شد که نتوایج آن در جوداول   

 آمده اس   34و  31و  39

 
 فلئفی و انگیزش شغلی   رگرسیون بین ذهنی 2جدول 

 خط ی ضست گیضسد برآ سد ضر ب سگرسیون ضصالح شیه ضر ب دعیین ضر ب سگرسیون میل

3 a399/1 135/1 133/1 85557/4 
 

   آزمون معنادار  رگرسیون بین ذهنی  فلئفی و انگیزش شغلی31جدول 
 سیسطح معن دض دحلی   ضس  گا می گیین مربع ت دسجه آزضدی مجموع مربع ت  میل

3 

 a 112/1 131/4 615/313 3 615/313 سگرسیون
 577/91 985 135/6732 ب قی م گیه

  986 291/6891 ک 
 

 : محاسبه ضریب بتا و سلح معنادار  آن برا  ذهنی  فلئفی33جدول 
 سطح معن دضسی t ضر ب ضست گیضسد شیه ضر ب ضست گیضسد گشیه  میل

3 

 بتا خلا  استاندارد بتا مقیضس ث ب 
996/31 111/1 168/46 515/4  

 112/1 176/9 399/1 115/1 171/1 ذهنی  فلسفی
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   رگرسیون چندگانه بین عوامل مریر و کیفی  تدریس39جدول 
 خط ی ضست گیضسد برآ سد ضر ب سگرسیون ضصالح شیه ضر ب دعیین ضر ب سگرسیون میل

3 536/1 967/1 963/1 95396/7 
 

 عنادار  رگرسیون بین عوامل مریر و کیفی  تدریس  آزمون م31جدول 
 سطح معن دضسی دحلی   ضس  گا می گیین مربع ت دسجه آزضدی مجموع مربع ت  میل

 a 111/1 631/53 853/9731 9 719/5497 سگرسیون 1
 583/59 984 219/34219 ب قی م گیه

  986 614/91161 ک 
 

 ادار  آن برا  عوامل مریر بر کیفی  تدریس  محاسبه ضریب بتا و سلح معن34جدول 
 سطح معن دضسی t ضر ب ضست گیضسد شیه ضر ب ضست گیضسد گشیه  میل

1 
 مقیضس ث ب 

 بت  خط ی ضست گیضسد بت 
122/1 119/1 

172/94 866/7  
 111/1 212/7 415/1 151/1 438/1 ذهنی  فلسفی
 1111/1 165/5 975/1 188/1 475/1 ضگیی   شغلی

 

یوا ضوریب     Rگردد، میزان طور که مشاهده میهمان
  Fاس  و اسوتفاده از آزموون    536/1رگرسیون چندگانه 

معنوادار   111/1دهد که ایون مقودار در سولح    نشان می
باشد که این امر نمایانگر وجود رابله مثب  و معنادار می

بین ذهنی  فلئفی و انگیزش شغلی با کیفیو  تودریس   
ا ضریب تعیین رگرسیون چندگانوه نیوز   ی 2Rاس   میزان 

 7/96اس   ایون مقودار بیوانگر آن اسو       967/1برابر 
ذهنیو    درصد تغییرا  کیفی  تدریس توسو  عوامول  

شود و ما بقی تغییرا  تبیین می فلئفی و انگیزش شغلی
آیود  همچنوین   توس  عوامل ناشناخته دیگر  پدید موی 

انگیوزش  و بورا    415/1ضریب بتا برا  ذهنی  فلئفی 
شوود  گونوه کوه ماللظوه موی    همان اس   975/1شغلی 

بینی کیفی  تدریس ذهنی  فلئفی سهم بیشتر  در پیش
 استادان نئب  به انگیزش شغلی آنان دارد 

توان برا  کیفیو  تودریس   بنابراین معادله زیر را می
 نوش :

 172/94+  ( 415/1)ذهنی  فلئفی() ( +975/1)انگیزش شغلی()
 =کیفی  تدریس

آیا ابعاد ذهنی  فلئفی )جامعیّ ،  ضل د م دحقیق:سؤ
بینی کیفی  پایر ( استادان قادر به پیشتعمق و انعلاف

 باشند؟تدریس آنان می
بینی کیفی  تدریس بر پایه ابعاد ذهنیو   جه  پیش

فلئفی از رگرسیون گا  به گا  استفاده شد  نتایج نشوان  
یّ  با کیفیو   داد در گا  اول رابله خلی بین بُعد جامع

( و =P=374/45 F(1,284),111/1تدریس معنادار اسو  ) 
( واریانس کیفی  تدریس تبیین R2=317/1درصد ) 7/31
شود  بررسی ضرایب رگرسیون نیز نشان داد در گوا   می

اول فق  ایر بُعد جامعیّ  بور کیفیو  تودریس مثبو  و     
(، و با یک =p ،793/6=t ،242/1b=111/1معنادار اس  )

 242/1افزایش در بُعد جامعیّ ، کیفیو  تودریس   والد 
کند  در گا  دو  عالوه بور متغیور   والد افزایش پیدا می
داد  پایر  نیز وارد شد  نتایج نشانجامعیّ ، بُعد انعلاف

بووین جامعیّوو  و رابلووه خلووی بووین متغیرهووا  پوویش 
پووایر  بووا کیفیوو  توودریس معنووادار اسوو   انعلوواف

(111/1,P=81/19 F(2,283)=و )   بعووود از ورود بُعووود
 8/38درصد بوه   7/31بینی از پایر  قدر  پیشانعلاف
درصود   3/5کند که ( افزایش پیدا میR2=388/1درصد )

(153/1=R2  واریوووانس کیفیووو  تووودریس را بُعووود )
کند  بررسی ضورایب رگرسویون   پایر  تبیین میانعلاف

پوایر ، ایور   نیز نشوان داد بعود از ورود بُعود انعلواف    
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، p ،482/5=t=111/1ثبووو  و معنوووادار) جامعیّووو  م
784/1b=پایر  نیز مثب  و معنادار اس  (، و ایر انعلاف
(111/1=p ،99/4=t ،471/1b=   در گا  سو  عوالوه بور  )

پایر ، بُعد تعمق نیوز وارد  متغیر جامعیّ  و بُعد انعلاف
بوین  شد  نتایج نشان داد رابله خلی بین متغیرها  پیش

پوایر  و تعموق بوا کیفیو  تودریس      جامعیّ ، انعلاف
( و بعود از  =P=543/91 F(3,282),111/1معنادار اسو  ) 

 91درصد بوه   8/38بینی از ورود بُعد تعمق قدر  پیش

درصود   9/3کند کوه  ( افزایش پیدا میR2=91/1درصد )
(139/1=R2 واریانس کیفی  تدریس را بُعد تعمق تبیین )

داد بعود از   بررسی ضرایب رگرسیون نیز نشوان  کند می
، p=111/1ورود بُعد تعمق، ایر جامعیّ  مثب  و معنادار)

233/1=t ،692/1b= پوایر  نیوز مثبو  و    (، ایر انعلواف
( و ایر تعمق نیز =p ،262/1=t ،445/1b=111/1معنادار )

 ( اس  =p ،154/9=t ،988/1b=143/1مثب  و معنادار )

 
 ها  ذهنی  فلئفیبینی کیفی  تدریس بر پایه مرلفهپیش  خالصه تحلیل رگرسیون گا  به گا  جه  35جدول 
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 : آزمون تی مئتقل برا  مقایئه کیفی  تدریس در اساتید مرد و زن37جدول 

 سطح معن دضسی دسجه آزضدی آم سهt سطح معن دضسی آم سه لون ضگحرضف معی س ینمی گی دعیضد ضفرضد گر ه

41/311 935 مرد  99/8  7/1  61/9-  985 13/1  

 
آیا ابعاد انگیزش شوغلی اع(واء    :ضل سوم دحقیقسؤ
بینوی کننوده کیفیو  تودریس آنوان      علمی پویش  هیال 
 باشند؟می

بینی کیفی  تدریس بر پایه ابعاد انگیوزش  جه  پیش
غلی از رگرسیون گا  به گا  استفاده شد  نتوایج نشوان   ش

داد در گا  اول رابله خلی بین بُعد خودباور  با کیفی  
 3/8( و  P=192/95=(1,283)F,111/1) تدریس معنادار اس 

( واریانس کیفی  تدریس توس  بُعد 2R=183/1درصد )
شود  بررسی ضرایب رگرسیون نیوز  خودباور  تبیین می

گا  اول ایور بُعود خودبواور  بور کیفیو        نشان داد در
، p ،111/5=t=111/1تودریس مثبوو  و معنووادار اسوو  ) 

923/9b=   ، و با یک والد افزایش در بُعود خودبواور ،)
کند  در گا  والد افزایش پیدا می 923/9کیفی  تدریس 

دو  عالوه بر بُعد خودباور ، بُعد رضوای  شوغلی نیوز    
خلوی بوین متغیرهوا     وارد شد  نتایج نشان داد رابلوه  

بین خودباور  و رضای  شغلی با کیفی  تودریس  پیش
( و بعد از ورود  P=667/37=(2,282)F,111/1معنادار اس  )

درصود بوه    3/8بینوی از  بُعد رضای  شغلی قدر  پیش
 1کنود کوه   ( افزایش پیودا موی  2R=333/1درصد ) 3/33

( واریووانس کیفیوو  توودریس را بُعوود 2R=11/1درصوود )
کند  بررسی ضرایب رگرسویون  لی تبیین میرضای  شغ

نیز نشوان داد بعود از ورود بُعود رضوای  شوغلی، ایور       
(، =p ،9/4=t ،25/3b=111/1خودباور  مثب  و معنادار )

و ایوور رضووای  شووغلی نیووز مثبوو  و معنووادار اسوو   
(119/1=p ،12/1=t ،384/3b=   ایر بقیه ابعواد انگیوزش  )

 شغلی بر کیفی  تدریس معنادار نبود 
نشوان داد کوه میوانگین     آزمون تی مئوتقل  همچنین

کیفی  تدریس در اساتید مرد و زن با یکودیگر تفواو    
میوزان  ها نشوان داد کوه   ار داش  و مقایئه میانگیندمعنا

 (SD ،12/316=M=71/8کیفی  تدریس در اسواتید زن ) 
  بووود (SD ،41/311=M=99/8از اسوواتید موورد ) یشووترب

در اساتید  کوه دارا   یس میانگین کیفی  تدرهمچنین، 

 سنین مختلفی هئتند، با یکدیگر تفاو  معنوادار نودارد  
(15/1p> ،1=df  ،16/3=9χ  )  در میانگین کیفی  تدریس

اساتید  که دارا  سابقه تودریس مختلو  هئوتند، بوا     
 ،<15/1p) یکوووودیگر تفوووواو  معنووووادار نوووودارد 

همچنین، نتایج نشان داد بوین کیفیو     ( F(1و 981) =15/3
هوا  محول خودم     ریس اساتید بر لئب دانشوکده تد

18/1P=،69/31=(10)تفاو  معنادار  وجود ندارد )
2χ )  

 
 گیریبحث   گتیجه

در  گونه که نتایج تحلیل رگرسویون نشوان داد،  همان
ذهنی  فلئفی استادان خصوص فرضیه نخئ  پژوهش، 

هوا دارد و  رابله مثب  و معنادار  با کیفی  تودریس آن 
بینی کننده مناسوبی بورا  کیفیو     عنوان پیشهتواند بمی

به ایون معنوی کوه بوه      تدریس مورد استفاده قرار گیرد 
تناسب افزایش ذهنی  فلئفی، بر کیفی  تدریس استادان 

ن پژوهش با پوژوهش  نتایج لاصل از ای شود افزوده می
خووانی دارد  او نیوز در پوژوهش خوود     هم [96مارینو ]

معنادار  بین ذهنیو  فلئوفی   دریاف  که رابله مثب  و 
 3یگوول اتر با بهبود عملکرد کارکنان وجود دارد مدیران 

در پژوهش خود دریافتند که طرز تفکر  [15] همکارانو 
استادان، عامل محدود کننده و یا آزاد کننده در تودریس  

 [98]زموانی بوابگهر     باشد کیفی  یادگیر  دانشجو می
ذهنیو  فلئوفی و   نیز در پژوهش خود دریاف  که بوین  

علمی رابله معنادار  وجود  هیال روش تدریس اع(اء 
در پژوهش خود نشان داد کوه بوین    [16]سعیدیان دارد  

ذهنی  فلئفی مدیران با رولیوه شوغلی معلموان رابلوه     
مثب  و معنادار  وجود دارد و با افزایش ذهنی  فلئفی 

یابود  بنودلی   مدیران، رولیه شغلی معلمان افزایش موی 
نیز در پژوهش خوود نشوان داد کوه بوین ذهنیو        [17]

زارع  آنان رابلوه وجوود دارد   فلئفی مدیران و کارآیی 
در پژوهش خود نشان داد که بین ذهنیو  فلئوفی    [19]

                                                           
1 Trigwell et al. 
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و مدیران و رولیه دبیران رابله معنوادار  وجوود دارد   
مدیرانی که ذهنی  فلئفی با یی دارند رولیه دبیرانشان 

نیز در پژوهش خود نشان داد  [18]بهتر اس   سمرقند  
که بین ذهنی  فلئفی مدیران با عملکرد آموزشوی آنوان   

بین ذهنی  نشان داد که  [12]رابله وجود دارد  موسو  
فلئفی مدیران و توان انجا  وظای  مدیریتی همبئوتگی  
مثب  و معنوادار  وجوود دارد  شوهباز  دسوتجرد  و     

ادند که بوین  در پژوهش خود نشان د [11]جعفر  میرشاه
ذهنیوو  فلئووفی و روش توودریس دبیووران همبئووتگی  

بنابراین، در اجرا و بوه کوارگیر    معنادار  وجود دارد  
روش تدریس، ذهنی  فلئفی استادان تأییرگاار اسو ؛  

لود بوه   استادانی که طرز تفکر فلئفی دارند توجهی بی
فنون تدریس داشته و مئاول تعلیم و تربی  را در ارتباط 

گیرنود و  نهایی تعلویم و تربیو  در نظور موی     با اهداف
اف نهوایی تعلویم و   ها  خود را در راستا  اهود فعالی 

را  آنوان پوایر     تحقیوق تربی  هدای  نموده و زمینوه 
سازند  چنین اسواتید  در فرآینود تودریس از    فراهم می

هوا  فعوال و   ذهن فلئفی خود تأییر پایرفته و از روش
وسوویله آن هو بوونماینوود خالقانووه توودریس اسووتفاده مووی

تواننوود در یووادگیر  هووا  توودریس فعووال مووی روش
دانشجویان مریر باشند و همچنوین ذهنیو  فلئوفی بور     

عنوان یکی از مهمترین وظوای   به آنانعملکرد تدریس 
استادان دانشگاه، تأییر مثبتی گااشته و از پوس وظوایفی   

شووند ماننود   افوزایش کیفیو  تودریس موی    که موجب 
  و آموادگی، فرآینود تودریس، ارزشویابی و     ریوز برنامه

ا  رواب  انئانی، مدیری  کال  و انجا  مشارک  لرفه
به خوبی برآیند و در جایی که استادان از ذهنی  فلئفی 

که کیفیو   توان انتظار داش  با یی برخوردار باشند می
 تدریس در آن دانشگاه نیز در لد مللوبی باشد 

هوا   هوا و یافتوه  داده درباره فرضیه دو ؛ بر اسوا  
مربوط به این فرضیه، بین انگیوزش شوغلی اسوتادان بوا     
کیفی  تدریس آنان رابله مثب  و معنادار  وجود دارد  

توانود  اس  که انگیزش شغلی استادان می این بدان معنی
 بینی کننده خوبی برا  کیفی  تدریس آنوان باشود   پیش

 [41] 3رگباندنفنتایج لاصل از این پژوهش با پژوهش 
هم خوانی دارد  او نیز در پوژوهش خوود دریافو  کوه     
رضای  شغلی معلمان یکی از عوامول مهوم و موریر در    

آموز اس   ولوی نتوایج ایون    ایجاد ارتباط معلم و دانش
غیر همئو  [43]پژوهش با پژوهش ساعتچی و همکاران 

در پژوهش خود دریافتند که بین انگیوزش   آنانباشد  می
رضای  شغلی و تعهد سازمانی کارکنوان   شغلی مدیران،

رسود  بنابراین، به نظر می  معنادار  وجود ندارد  رابله
خوردار  از انگیزش شغلی بوا  منجور بوه انجوا      که بر

ریوز  و آموادگی، فرآینود    هوا  برناموه  مناسب فعالیو  
تدریس، ارزشیابی و رواب  انئانی، مودیری  کوال  و   

شود که این خود سبب  ا  آنان میانجا  مشارک  لرفه
هوا  مللووت در   بهبود یادگیر  دانشجویان و برونوداده 

بنابراین، اساتید  که در تدریس خود گردد  دانشگاه می
باشند به باورها  با یی از انگیزش شوغلی در  موفق می

اند که این امر باعا موفقی  پی در پی آنان خود رسیده
 گردد  در تدریس می

هووا و بوور اسووا  داده در خصوووص فرضوویه سووو ؛
ها  مربوط به ایون فرضویه، بوین ذهنیو  فلئوفی      یافته

رابله مثبو  و معنوادار     آناناستادان و انگیزش شغلی 
این بدان معنی اسو  کوه ذهنیو  فلئوفی       وجود دارد
بینی کننده خووبی بورا  انگیوزش    تواند پیشاستادان می

اسواتید،  شغلی آنان باشد  بوا افوزایش ذهنیو  فلئوفی     
نتایج لاصول از   یابد یزش شغلی آنان نیز افزایش میانگ

خوانی دارد  او نیز هم [19]این پژوهش با پژوهش زارع 
در پژوهش خود دریاف  که بین ذهنی  فلئفی مودیران  

زاده یواور  و رولیه دبیران رابله معنادار  وجود دارد  
در پژوهش خود دریاف  که بین رولیوه انگیوزش    [11]

ذهنی  فلئفی مدیران رابلوه معنوادار    شغلی دبیران و 
در پوژوهش خوود    [13]میرمحمد میگوونی   وجود دارد 

دریاف  که بین ذهنی  فلئفی و رضای  شوغلی دبیوران   
نیووز در  [16]سووعیدیان  رابلووه معنووادار  وجووود دارد 

پژوهش خود دریاف  که بین ذهنی  فلئفی مودیران بوا   
 وجوود دارد  رولیه شغلی معلمان رابله معنادار و مثبتی 

                                                           
1 Van den Berg 
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  خود فرد بئوتگی    فرد، کمتر به ارادهانگیزهبنابراین، 
ا  تح  تأییر نگرش و طورز  طور قابل ماللظههدارد و ب

باشد  اساتید دارا  تفکر فلئفی با  هیچگواه  تفکر او می
نند و با دید  کذهن خود را به امور خاصی محدود نمی

ر لل مئاول تعلیم و تربی  نگریئته و دوسیع به مئاول 
قودر    آنوان گیرنود   کار موی هها  متنوعی را براه لل

 گرددابتکار و خالقی  با یی دارند و همین امر سبب می
که به شغل خود عالقوه زیواد  نشوان دهنود و هموین      

مند  و نگرش مثبو  بوه شوغل، سوبب توالش و      عالقه
به شغل خود عالقه ، و گرددکوشش کار  بیشتر آنان می

و دید  مثب  به سوو  شوغل خوود    داده  بیشتر  نشان
دارند  به عبار  دیگر، انگیزش شغلی با  در اسواتید   

با یی دارند منجر بوه انجوا  مناسوب    که ذهنی  فلئفی 
ریوز  و آموادگی، فرآینود تودریس،     ها  برناموه فعالی 

ارزشیابی و روابو  انئوانی، مودیری  کوال  و انجوا       
خود سبب بهبوود   شود که اینا  آنان میمشارک  لرفه

 خواهد گردید  یادگیر  دانشجویان
هوا و  بر اسا  دادهدر خصوص سوال اول پژوهش؛ 

ابعواد ذهنیو  فلئوفی    ها  مربوط به ایون سووال،   یافته
تواننود کیفیو    پایر ( موی  )جامعیّ ، تعمق و انعلاف

بینی نمایند  بُعد جامعیّو  از بوین   تدریس اساتید را پیش
بینی بیشوتر  در موورد     پیشابعاد ذهنی  فلئفی قدر

نتایج لاصل از این پژوهش  کیفی  تدریس اساتید دارد 
 آنانخوانی دارد  هم [92]با پژوهش سخنور و ماهروزاده 

ذهنی  فلئفی  جامعی  بُعدپژوهش خود دریافتند که  در
ها  تودریس فعوال رابلوه معنوادار      و نگرش به روش

دریافو  کوه   در پژوهش خود  [49] اروانی وجود دارد 
نگور  بوا    مدیران دارا  ذهنی  فلئفی با ، دارا  کل

شوان  هئتند و در الئا  وظیفه نئب  به انجا  وظای 
و در کنترل، نظوار ، ارزشویابی و رفوع اختالفوا  در     

 تر و تواناتر از دیگر مدیران هئتند مدرسه موفق
در پژوهش خود دریاف  که بین  [41]سی  هاشمی 
قی  رابله مثب  و معنوادار  وجوود   بعد جامعی  و خال

نیووز در پووژوهش خووود  [13]میرمحموود میگووونی دارد  
بین بُعد جامعی  مدیران و رضوای  شوغلی   دریاف  که 

شووهباز   دبیووران همبئووتگی معنووادار  وجووود دارد  

در پووژوهش خووود  [11]دسوتجرد  و میرشوواه جعفور    
ش تودریس رابلوه   ریافتند که بین ذهنی  فلئفی و رود

بنابراین، به نظر می رسود،   معنادار  وجود دارد  مثب  و
در جریوان   اساتید  که جامعیّ  بوا یی داشوته باشوند   

  کلی تربیتی را در ذهون خوود مجئوم    تدریس، زمینه
کنند، و نمایند و به مئاول از یک دید وسیع توجه میمی

تواننود  کننود موی  زمانی که به مشکل خاصی برخورد می
مورتب  دیگور درک کننود و راه    ول ارتباط آن را با مئوا 

تر  برا  لل آن مئاول اراوه نموده، و در ها  متنوعلل
تدریس خود قوه ابتکار و خالقانه ذهن را به کار گیرنود  

تور  را اراووه   ها  تودریس گونواگون و متنووع   و روش
اساتید واجد این مهوار   نمایند  عالوه بر این، وقتی می

دانشووجویان را در ذهنووی باشووند و بخواهنوود رفتووار   
ها  مختل  ملالعه نماینود، بوه ملالعوه عمیوق     موقعی 

رفتار نابهنجار دانشجویان پرداخته، و به علول بوروز آن   
 کوشند پی برده و در اصالح آن میرفتار 

بُعود  ، همچنین نتایج نشان داد کوه بعود از جامعیو    
بینی کیفی  تدریس اساتید را پایر  قدر  پیشانعلاف
در  [11]ز  دسووتجرد  و میرشوواه جعفوور  شووهبا دارد 

  معنووادار  بووین پووژوهش خووود دریافتنوود کووه رابلووه
پایر  ذهنی  فلئوفی و روش تودریس دبیوران    انعلاف

در  [41]همبئتگی معنادار  وجود دارد  سی  هاشومی  
  معنوادار  بوین بُعود    پژوهش خود دریاف  که رابلوه 

ج پوایر  و میوزان خالقیو  وجوود دارد  نتوای     انعلاف
نشان داد کوه بوین بُعود     [13]پژوهش میرمحمد میگونی 

  پایر  مدیران و رضای  شغلی دبیوران رابلوه  انعلاف
در  [92]سووخنور و موواهروزاده  معنووادار  وجووود دارد 

پایر  ذهنی  پژوهش خود دریافتند که بین بُعد انعلاف
هوا  تودریس فعوال رابلوه     فلئفی و نگورش بوه روش  

پوایر  و  رابله بین بُعد انعلاف  وجود دارد، و معنادار
ها  لل مئوالله، اکتشوافی و پوروژه در    نگرش به روش

نظوران  بنابراین، به اعتقواد صوالب   مرتبه اول قرار دارد 
تعلوویم و تربیوو ، یکووی از شوورای   ز  و مهووم در بووه 

پوایر بوودن مودر  و    کارگیر  روش تدریس، انعلاف
در امر آمادگی او جه  ایجاد شرای  و موقعی  مناسب 

توودریس اسوو ؛ اسوواتید  کووه از قوودر  و مهووار    
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پایر  برخووردار هئوتند، ارتبواط مناسوبی بوا      انعلاف
هوا  جدیود دارا    موقعیو   فراگیران خود دارنود و در 

هوا و  رفتار  مناسب هئتند و کمتر تح  تأییر موقعیو  
  گیرند امور خاص قرار می

همچنین نتایج نشوان داد کوه در آخور، بُعود تعموق      
ولی میزان بینی کیفی  تدریس اساتید را دارد   پیشقدر

تور   این رابله در مقایئه با دو بُعد دیگر در سلح پایین
در  [11]شهباز  دستجرد  و میرشاه جعفور   باشد  می

  معنادار  بوین تعموق   پژوهش خود دریافتند که رابله
ذهنیوو  فلئووفی و روش توودریس دبیووران همبئووتگی  

در پوژوهش   [41]ی  هاشومی  معنادار  وجود دارد  سو 
  معنوادار  بوین بُعود تعموق و     خود دریاف  که رابله

میزان خالقی  وجوود دارد  نتوایج پوژوهش میرمحمود     
نشان داد کوه بوین بُعود تعموق مودیران و       [13]میگونی 

   معنوادار  وجوود دارد   رضای  شغلی دبیران رابلوه 
در پژوهش خود دریافتند کوه   [92]سخنور و ماهروزاده 

هوا   ین بُعد تعمق ذهنی  فلئوفی و نگورش بوه روش   ب
بنوابراین،   تدریس فعوال رابلوه معنوادار  وجوود دارد     

اساتید دارا  تعمق با ، توجه و دق  خود را بور اموور   
ها  ظاهر  و آشوکار  اساسی و مهم قرار داده و از جنبه

  روند و ذهون خوود را متوجوه   مئاول تربیتی فراتر می
د و بوه دانشوجویان خوود اجوازه     نماینو عمق مئاول می

دهنود توا خوود دانشوجویان     پرسش از امور مئلم را می
بتوانند از طریق تفکر به لقیق  امور پی ببرند  همچنین، 

داننود کوه بوا دانشوجویان     اساتید دارا  تعمق بوا  موی  
بینوی  ها  گوناگون رفتار  پویش متفاوتی که در موقعی 

کننود هور یوک از    روبرو هئتند و سعی مینشده دارند، 
رفتوار  را در نظر گیرند و با آگواهی بیشوتر     آناناعمال 

العمل هموه  نمایند و در روش تدریس خود، منتظر عکس
دانشجویان در موارد مختل  نیئتند زیرا اگر بخواهند به 
عکس العمل تک تک آنان توجه نمایند موفوق بوه لول    

 گردند  بنابراین، چنوین اسواتید ، روشوی را   مئاول نمی
کنند که خلّاقانه و ابتکارآمیز باشد  بنوابراین،  انتخات می

ذهنی  فلئفی با   اسواتید منجور بوه انجوا  مناسوب      
فعالیتهوا  برنامووه ریوز  و آمووادگی، فرآینود توودریس،    

ا  آنوان  مدیری  کال  در ، و انجا  مشارک  لرفوه 

شود که این منجر به بهبود یوادگیر  دانشوجویان در   می
 د گرددانشگاه می

هوا و  در خصوص سوال دو  پژوهش؛ بر اسا  داده
نتایج نشان داد که از میان ها  مربوط به این سوال، یافته

ابعاد انگیزش شغلی )عالقوه بوه شوغل، اهمیو  شوغل،      
رضای  شغلی، خودباور  و خوودکنترلی( فقو  ابعواد    

توانند کیفیو  تودریس   خودباور  و رضای  شغلی می
مهمی در د  بُعد خودباور  نقش بینی نمایناساتید را پیش

نتایج این پوژوهش  بینی کیفی  تدریس اساتید دارد  پیش
  او در هوم خووانی دارد   [14]ویوال   فوان با پوژوهش  

دریاف  که تالش برا  توسوعه باورهوا    پژوهش خود 
خودکارآمد  معلمان باعا بهبود یادگیریی یادگیرندگان 

در  [44] 3نگوردد  اولئو  و بهبود کیفی  تدریس آنان می
پژوهش خود نشان داد که بین خودکارآمد  اسوتادان و  

تدریس رابلوه معنوادار  وجوود دارد     بهبود تواناویها  
نیووز در پووژوهش خووود نشووان داد کووه    [45] 9گووووه

خودکارآمد  استادان بر کیفی  تدریس آنان مریر اس   
در پژوهش خود نشان داد که خودکارآمد   [3]شهید  

س آنان ارتباط   مئتقیم با کیفی  تدریاستادان به صور
تویئرکانی ایج این پژوهش با پژوهش تمعنادار  دارد  ن

کوه  هم خوانی ندارد  او در پژوهش خود نشان داد  [46]
دبیران به عنوان متغییر میانجی در باورها  خودکارآمد  

-آموزان عمل نمیرابله بین عملکرد قبلی و بعد  دانش

شوود آنوان   اور  اساتید باعا موی خودببنابراین،  کنند 
ها  خود را بهتر شناخته زیرا اگر یک اسوتاد بوه   تواناوی

اش برا  درس  و مناسب انجوا  دادن  قدر  و توانایی
اش )که مهمترین وظیفه شوغلی او  شغل و وظای  شغلی

کمک به بهبود یادگیر  و پیشورف  دانشوجویان اسو (    
  انجا  وظای  اعتماد داشته و ملمالن باشد که در زمینه

  مثبتوی   شغلی موفق خواهد بود، به طور یقین، عاطفوه 
در او نئب  بوه شوغلش ایجواد خواهود شود و هموین       

گردد آنان از پس وظوایفی کوه     مثب ، منجر میعاطفه
-شود مانند، برناموه موجب افزایش کیفی  تدریئشان می

ریز  و آمادگی، فرآیند تدریس، مدیری  کوال  در ،  

                                                           
1 Ohlson 
2 Goe 
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ا  بوه  نی و ارزشیابی، و انجا  مشارک  لرفهرواب  انئا
خوبی برآیند  در مقابل اگر استاد  به توانایی برا  انجا  

اش شک داشته باشود و  درس  و مناسب وظای  شغلی
اش موفق ملمالن نباشد که در زمینه انجا  وظای  شغلی

  منفی، نئب  بوه شوغلش در او ایجواد    شود، عاطفهمی
  منفی به مرور زمان منجور بوه   گردد و همین عاطفهمی

کاهش میزان کیفی  تدریس او خواهد شد  در جایی که 
تووان  اساتید از خودباور  با یی برخوردار باشوند موی  

ن دانشوگاه هوم در   انتظار داش  که کیفی  تدریس در آ
 لد مللوبی باشد 

بعد از خودبواور ، بُعود   همچنین نتایج نشان داد که 
بینی کیفی  تودریس  ر  پیشتواند قدرضای  شغلی می

نتایج این پژوهش با پژوهش امین  اساتید را داشته باشد 
هوم خووانی دارد  آنهوا در     [47]پوور  بیدختی و صوالح 

پژوهش خود نشان دادند که بین رضای  شغلی با تعهود  
سازمانی کارکنان آموزش و پورورش رابلوه معنوادار     

هم  [3]نتایج این پژوهش با پژوهش شهید   وجود دارد 
دارد  او در پژوهش خود نشان داد که رضوای   نخوانی 

 شغلی استادان با کیفی  تدریس آنان رابلوه منفوی دارد   
در پژوهش خود نشوان دادنود    [43] ساعتچی و همکاران

رابلوه  که بین رضای  شغلی و تعهد سازمانی کارکنوان  
اگر چه در نگاه اول ممکن اسو    معنادار  وجود ندارد 

زان رضوای  شووغلی اسواتید بور پیشوورف     توأییرا  میو  
تحصیلی دانشجویان غیر قابل انکار به نظر برسد، اما باید 

هایی کوه نیواز   دانئ  که میزان رضای  شغلی در محی 
ها بورا  اسواتید   به مهار  کمی دارند و یا اینکه مهار 

اند، تأییر بئیار کمی بر یادگیر  دانشوجویان  عاد  شده
ا  باشود کوه   ک کال  بوه گونوه  دارد  مثال اگر محی  ی

تدریس مدر  مهار  زیاد  را  ز  نداشته باشد و یوا  
این که مدر  آنقدر با تجربه و بوا مهوار  باشود کوه     
بتواند به رالتی کوار تودریس خوود را انجوا  دهود در      

صور  میزان رضای  او از شغلش تأییر معنادار  بور  آن
، زیرا مقدار پیشرف  تحصیلی دانشجویان نخواهد داش 

در این شرای  او به صور  خودکار و ناخودآگاه تموا   
کارهایی را که بورا  موفقیو  دانشوجویان  ز  اسو      

این رضای  به نوعی راضی شودن بوه    انجا  خواهد داد 

شوورای  موجووود و بدسوو  آوردن لووداقل امکانووا  و 
شرای   ز  برا  یک شغل مناسب برا  افوراد تحصویل   

بایود   هوا دانشوگاه عبار  دیگر،  باشد  بهکرده جامعه می
علمی خوود را بوه طوور داووم      هیال زمینه رشد اع(اء 

فراهم کنند تا آنان به شرای  موجوود راضوی نباشوند و    
 همیشه راه را برا  بهتر شدن باز بینند 

بنابراین، وجود عواملی کوه باعوا رضوای  شوغلی     
هوا، امکانوا    گردد ماننود پواداش  اساتید از شغلشان می

ها  ارتقاء غنوی سواز  شوغلی و    وجود فرص  رفاهی،
تواند باعا بهبود عملکورد تودریس اسواتید در    غیره می
ریوز  و آموادگی، فرآینود تودریس،     هوا  برناموه  زمینه

موودیری  کووال  در ، روابوو  انئووانی و ارزشوویابی، 
ا  گردد، کوه هموین امور باعوا بهبوود      مشارک  لرفه

ر دانشوگاه  یادگیر  دانشجویان و بروندادها  مللوت د
تووان بوه   خواهد شد  همچنین، وجود این رابلوه را موی  

جایی کوه تعهود   تعهد اخالقی اساتید نئب  داد و از آن 
کننود کوه   اخالقی بیشتر اساتید با س ، آنان سعی موی 

کمبودها  موجود در محی  کارشان هیچ تأییر  بر نوع 
شان نداشته باشد  اگرچوه آنوان ممکون    و روش تدریس

میوزان   ازیرون از محوی  کوال  و دانشوگاه    اس  در ب
لقوق و ساعا  کوار و یوا منزلو  اجتمواعی خوویش      

باشند، اما وقتی در محی  کوال    رضای  کاملی نداشته
گیرند، به خاطر لس با   مئالولیتی کوه  در  قرار می

دارند لداکثر تالش خویش را برا  موفقی  دانشجویان 
 گیرند به کار می

دهود کوه ذهنیو  فلئوفی     موی  نشان تحقیقنتایج -
استادان با کیفی  تدریس آنان رابله مثبو  و معنوادار    

رسد کوه والودها  دانشوگاهی در بوه     دارد، به نظر می
کارگیر  استادان باید این مللب را مد نظر قورار دهنود   

ها  آموزشی به صور  ضمن خدم  که برگزار  دوره
تخدا  شده برا  این منظور به ویژه برا  استادان تازه اس

شوود کوه بوا برگوزار      پیشنهاد می تواند مفید باشد می
نظران تعلیم و تربی ، زمینه جلئا  و دعو  از صالب

افزایش آگاهی اساتید از ویژگی و خصوصویا  ذهنیو    
فلئفی فراهم گردد، و همچنوین اسوتادانی را کوه دارا     

ها  جدید و نوو هئوتند و   ذهنی  فلئفی مللوت و ایده
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فلئفی بر کیفیو  تودریس آنوان تأییرگواار      این ذهنی 
اس ، شناسایی شوند و آنوان را بوه سوایرین معرفوی و     
تشویق نمایند، و با استفاده از این شیوه معیارها  کیفی  

 تدریس و کیفی  نظا  آموزشی را ارتقاء بخشید 

دهود کوه رابلوه    نشان می تحقیقاز آنجا که نتایج  -
ی اساتید بوا کیفیو    مثب  و معنادار  بین انگیزش شغل

یکی از بئترها   جا کهاز آنو  تدریس آنان وجود دارد،
مهم برا  ظهور، رشد و تقوی  انگیزش شوغلی در هور   

هوا  مواد  و معنوو  اسوتادان     ا  لول دغدغوه  جامعه
توان بوه  باشد  برا  شاخص شرای  ماد  میدانشگاه می

ه عواملی مانند لقوق و مزایا، امنی  شغلی، تأمین و رفوا 
تووان بوه   اشاره نمود  برا  شاخص شرای  معنوو  موی  

الئا  رضایتمند  و مفیود بوودن و الئوا  منزلو      
رسود کوه ضورور     بوه نظور موی    بنابراین،اشاره نمود  

طرالی و بکارگیر  استانداردها  مناسب بورا  تعیوین   
میزان انگیزش شوغلی اسوتادان در محوی  دانشوگاهی و     

و اراووه     استخدا ، ارتقاءاستفاده از این استانداردها برا
مزایا  دیگر، زمینه پرورش استادان بوا انگیوزش شوغلی    
با  را فراهم کرده و سبب بهبود کیفیو  تودریس آنوان    

گوردد در سوازمان مرکوز     موی گردد  لواا پیشونهاد   می
صور  جد  بوه ایون   و معاون  آموزشی به  هادانشگاه

ادان و معیارها  انگیوزش شوغلی اسوت    امر پرداخته شود،
برا  امر تدریس مشخص گشته و با ارزیابی استادان بور  

ها  اسا  این معیارها و تشویق آنان برا  بهبود مهار 
خود بر اسا  این معیارها، کیفیو  تودریس و کیفیو     

 نظا  آموزشی را ارتقاء بخشند 

مئالولین دانشگاه و آموزش عالی ساختار آموزشی  -
عا با  بوردن ذهنیو    ا  طرالی نمایند که بارا به گونه

فلئفی و همچنین تقوی  انگیزش شغلی آنان گردد و به 
جا  ایجاد رقاب  ناسالم بوین آنهوا بور بهبوود کیفیو       

   تدریس آنان تالش نمایند 

دهود ذهنیو    نشان میکه  تحقیقنتایج  با توجه به -
فلئفی استادان با انگیزش شوغلی آنوان رابلوه مثبو  و     

که گردد، با در نظر گرفتن اینیپیشنهاد م ،معنادار  دارد
-برخوردار  از ذهنی  فلئفی می تواند تمامی ویژگوی 

ها  شخصیتی و رفتار  و انگیزشوی اسواتید را تحو     

جا کوه ذهنیو  فلئوفی اسواتید،     تأییر قرار دهد و از آن
باشود، بوه   عاملی تأییرگاار در انگیزش شغلی آنوان موی  
ش اسواتید  منظور افزایش سلح کارآیی ، بایود در گوزین  

ذهنی  فلئفی آنان را در نظور گرفو   و همچنوین، بوا     
انتشار مقا   و نتایج تحقیقا  انجوا  گرفتوه در زمینوه    
انگیزش شغلی و ذهنیو  فلئوفی در منوابع اطالعواتی،     

در هنگوا    استادان را به اهمی  این دو مقوله آگاه سازند
گزینش و جات استادان در مجوامع دانشوگاهی ذهنیو     

انگیزش شغلی آنان باید مورد تأکید قرار گیورد  فلئفی و 
 و عملیاتی گردد 
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