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 :چكيده

ایي هقالِ درصذد است ًشاى دّذ کِ هتخصصاى تعلین ٍ تربیت ٍ رٍاى شٌاسی کشَر ها برای ایٌکِ 

حقیقات ٍ تجاربشاى را هبتٌی بر اطالعات پایِ قرار دٌّذ ٍ عَاهل هَثر در آهَزش را پیذا کٌٌذ بایذ خَد ت

را در قالب تین ّای علوی سازهاًذّی کٌٌذ. ایي تین ّای علوی، داًش رشذ یافتِ بَهی خَد را سِ 

ٚ   اتیذاس هَضَع گردآٍری هی کٌٌذ: چِ رٍش ّای آهَزشی در کالسْای درس هَثرتر است ؟

با چِ  چگًَِ ایي رٍش ّا را یاد هی گیرًذ تا بعذا از آى استفادُ کٌٌذ؟ داًشگاّْا چگًَِ ٍٔشثیبٖ 

هحتَایی بایذ داًشجَیاى را آهَزش دٌّذ تا بتَاًٌذ رٍشْای تذریس هَثر را بِ کار گیرًذ؟ هقالِ حاضر 

تیجِ رسیذُ کِ بِ سَاالت بِ طَر بِ طَر اجوالی تحقیقات اًجام شذُ را هرٍر کردُ در ًْایت بِ ایي ً

 .کاهل پاسخ دادُ ًشذُ ٍ ًیاز بِ بررسی بیشتر است 

 فشایٙذ تذسیغ، آٔٛصؽ،اػتبد :کلیذیوّٕبت 

 مقدمه

، تبسیخچٝ ای عٛال٘ی داسد، وٝ خالكٝ فشاٌیشاٖتحمیمبت پیشأٖٛ ؿبخق ٞبی پیـشفت 

فٟشػت ٔتغیشٞبی ٔشتجظ ثب ٕ٘شات (. 1987، 1ٞبیی اص آٟ٘ب دس دٚ دٞٝ ٌزؿتٝ ٔٙتـش ؿذٜ اػت)فِٛش

پیـشفت دس حبَ افضایؾ اػت ٚ كذٞب ٔتغیش سا دس ثشٔی ٌیشد. ِزا ایٗ أش ٔٛجت ؿذٜ تب تؼبسیف ٚ 

ا٘ذاصٜ ٌیشی ٞبی اػتب٘ذاسد ثذػت ٘یبیذ. تشویت ٞب ٚ فشاتحّیُ ٞبی اخیش سٚی ػبُٔ ٞبی ثؼیبس ّٟٔٓ 

٘ـبٖ ٔی دٞذ وٝ چٍٛ٘ٝ ؿشایظ ٚ  2008ٔتٕشوض ؿذٜ اػت. ٔغبِؼٝ ی ؿبخق ٞبی آٔٛصؽ جٟب٘ی 

 (.2008ٚ ٕٞىبساٖ،  2سٚؽ ٞب دس ثیٗ وـٛسٞب ٚ ٔذاسع ٔختّف، ٔتفبٚت اػت)طاً٘

اص ثیٗ ایٗ ٔتغیشٞب، ویفیت تذسیغ جضء ٔتغیشٞبی ثؼیبس ّٟٔٓ اػت وٝ ثؼیبس ٔٛسد ثحث لشاس 

اثشثخـی  ا٘ىبس وشد وٌٝشفتٝ ٚ ایٗ ثبٚس اػت وٝ ساثغٝ ػّّی ٔؼتمیٕی ثب یبدٌیشی داسد. ٕ٘ی تٛاٖ 

اص عشیك ؿشایظ ٚ ٔٛلؼیت ٞبی وبسی آٟ٘ب تؼذیُ ٔی ؿٛد وٝ اص جّٕٝ ٔی تٛاٖ ثٝ ٚیظٌی  ٔشثیبٖ

ٚ ٔذاخالت ثیشٚ٘ی اؿبسٜ  ػبِی، ػیبػت ٞب ی وّی آٔٛصؽ ػیؼتٓ آٔٛصؿی، ٔذیشیت دا٘ـجٛیبٖ

جٝ ثشػیٓ. دس ٔمبیؼٝ ثب (. ٍ٘شا٘ی ایٗ اػت وٝ دس استجبط ثب اثشثخـی چٍٛ٘ٝ ثٝ ٘تی2009، 3)ثٛ٘توشد

چٍٛ٘ٝ ٔشثیبٖ حجٓ ػظیٓ اعالػبت ٔشتجظ ثب سٚؿٟبی اثش ثخؾ تذسیغ، دس استجبط ثب ایٗ ٔٛضٛع وٝ 

یبد ٔی ٌیش٘ذ، تمشیجب چیضی ٕ٘ی دا٘یٓ وٝ اثشثخؾ ثبؿذ. اٌش دا٘ؾ ثیـتشی دس استجبط ثب چٍٍٛ٘ی 

حتی ٔی تٛا٘یٓ ٔحذٚدیت ٞبی وبسآٔذ داؿتٝ ثبؿیٓ، دس ایٗ كٛست ثٝ سا ٔشثیبٖیبدٌیشی ٚ ػُٕ 

                                                           
1
 ) Foler 

2
 ) Zhang 

3
 )Bunt 
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اػٕبَ ؿذٜ اص عشیك ٚضؼیت ٔبِی ٘بٔٙبػت ٚ ٔحیظ ٞبی ثیشٚ٘ی سا وبٞؾ دٞیٓ. أب كشف ایجبد 

 تذسیغ ٔـبثٝ ٔٙجش ثٝ تفبٚت ٔؼٙبداس دس ویفیت تذسیغ ٕ٘ی ؿٛد. 

 تعریف کیفیت تذریس ي ريش َای تذریس اثربخص

ؼّٕبٖ دس والع ٔشثٛط ٔی ؿٛد. ٞشدا٘ؾ ٔ ٔشثیبٖ ٚ  ویفیت تذسیغ  ثٝ جٙجٝ ٞبی ػّٕىشد    

وٝ سٚی یبدٌیشی ٚی  آٔٛختٝ ای ٕٔىٗ اػت ٔؼّٓ خٛة یب ثذ سا اص صٔبٟ٘بی ٌزؿتٝ ثٝ یبد ثیبٚسد

ا٘جبْ دادٜ ا٘ذ وٝ ثش یبدٌیشی  ٔشثیبٖ(. چٝ وبسی ایٗ 1978تبثیش ٌزاؿتٝ اػت)پذسػٗ ٚ ٕٞىبساٖ، 

ٖ ؿٙبػبیی ٚیظٌی ٞبیی اص ٔؼّّٕبٖ ٔتٕشوض ؿذٜ دا٘ؾ آٔٛص تبثیش داؿتٝ اػت؟ اغّت تحمیمبت پیشأٛ

وٝ ثٝ عٛس ٘ؼجتب لٛی ثب ٕ٘شات آصٟٔٛ٘بی دا٘ؾ آٔٛصاٖ استجبط داسد. دس وـٛسٞبی تٛػؼٝ یبفتٝ ثیـتش 

ٔغبِؼبت دس ثبسٜ ی ٚیظٌی ٞبی ثبثت دا٘ؾ آٔٛصاٖ)ٚیظٌی ٞبیی ٕٞچٖٛ جٙغ، ٘ظاد ٚ عَٛ 

جی ایٗ ٔتغیشٞب اص وـٛسی ثٝ وـٛس دیٍش ٔتفبٚت آٔٛصؽ(ا٘جبْ ٔی ٌیشد. ثب ٚجٛد ایٗ، إٞیّت ٘ؼ

اػت. تؼذادی اص ٔغبِؼبت ٘یٕٝ تجشثی دس ٕ٘ٛ٘ٝ ٞبی وٛچه ٚ ٌشٜٚ ٞبی آصٔبیـی ٘بٔٙبػت ا٘جبْ ٚ 

 دس ٘تیجٝ یبفتٝ ٞب داسای ٔحذٚدیت ٞبی تؼٕیٓ پزیشی ٞؼتٙذ. 

ذسیغِ اثشثخؾ صٔب٘جش دالیُ ٔختّفی ٚجٛد داسد وٝ ٘ـبٖ ٔی دٞذ تؼشیف ٚ ؿٙبػبیی سٚؿٟبی ت       

(.وٛتبٞی صٔبٖ تذسیغ  ٕٔىٗ اػت سفتبسٞبی ٔختّفی سا دس پی داؿتٝ ثبؿذ 1999اػت )صیچٙش، 

ٚآٔٛصؽ ثشخی دسٚع ٕٔىٗ اػت ثٝ صٔبٖ صیبدتشی ٘یبص داؿتٝ ثبؿذ. سفتبسٞبی ٚیظٜ اص سٚصی ثٝ سٚص 

ٚؽ ٞبی ٔـبٞذٜ لبثُ دیٍش ٔتفبٚت ٞؼتٙذ ٚ ایٗ تفبٚت ٞب ثبػث ٔی ؿٛ٘ذ وٝ ثىبسٌیشی ٚ تٟیٝ س

، ٔٛلؼیت یبدٌیشی ٚ ػغح ٔشثیاػتٕبد، ٔـىُ ثبؿذ. اثشثخـی سٚؽ تذسیغ ٔذ ٘ظش ثٝ ٟٔبست 

 ؿٙبختی دا٘ؾ آٔٛصاٖ ثؼتٍی داسد. 

ٔؼّٕبٖ اص  ٙذٕٞچٙیٗ اعالػبتی دس ٔٛسد اثش ثخـی سٚؽ ٞبی ٔتفبٚت  آٔٛصؽ وٝ ٔی تٛا٘

دس والع دسع ٚ ٔیضاٖ ٔشثی ثب سفتبس ش دس استجبط . تؼذادی اص ٔغبِؼبت ٔؼتج.، داسیٓوٙٙذآٖ اػتفبدٜ 

دس والع ا٘جبْ ٔی دٞٙذ  ٔشثیبٖا٘جبْ ؿذٜ ٚ ایٗ ٘تبیج ثذػت آٔذٜ اػت: آ٘چٝ  دا٘ـجٛیبٖیبدٌیشی 

ثب اػتفبدٜ اص تحّیُ دادٜ ٞبی  (2002) 3ثشای یبدٌیشی تؼییٗ وٙٙذٜ اػت. ثشای ٔثبَ ًٚ٘ ِیٙؼىی

ب ٘ـبٖ دادٜ وٝ اثشات سٚؽ ٞبی تذسیغ صٔب٘ی لبثُ تأُٔ ػٙجؾ ّّٔی ثش٘بٔٝ ٞبی آٔٛصؿی آٔشیى

لبثُ لیبع ثبؿذ. ٞش چٙذ ثٝ عٛس وّی تأثیشٌزاسی سٚؽ تذسیغ  ٔشثیبٖاػت وٝ ثب دیٍش ٚیظٌیٟبی 

 لبثُ تٛجٝ اػت.

 اَمیت مقایسٍء ريضُای متفايت

تذسیغ سا  ٚ اثشثخـی ػیؼتٓ آٔٛصؿی( دس یه فشاتحّیُ جبٔغ، ٔغبِؼبت ٔشثٛط ثٝ 2005) 4ؿیش٘ض٘ض

)ٕٞچٖٛ سٚؿٟبی  ٔشثیٔٛسد ٔمبیؼٝ لشاس داد. اٚ ثٝ ایٗ ٘تیجٝ سػیذ وٝ ٔتغیشٞبی تحت وٙتشَ 

)ٕٞچٖٛ ا٘ذاصٜ  ػیؼتٓ ٞبی آٔٛصؿیتذسیغ( دس ٔمبیؼٝ ثب ٔتغیشٞبی تٛكیف وٙٙذٜ ثشٖٚ دادٜ ٞبی 

 اثش ثیـتشی ثش پیبٔذٞبی یبدٌیشی داس٘ذ.  فشاٌیشوالع( یب ٚیظٌیٟبی 

                                                           

3 - Wenglinsky  

4 - Scheerens  
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ثش یه ؿیٜٛ خبف تىیٝ ٔی وٙٙذ؛ غبِجبً ایٗ ؿیٜٛ ثب ػٙٛاٖ آٔٛصؽ  ٔشثیبٖاوثش  ثب ٚجٛد ایٗ،

ثٝ ػٙٛاٖ تٟٙب ٔشثی ٘بٔیذٜ ؿذٜ اػت. دس ایٗ ؿیٜٛ  7یب تذسیغ ٔؼتمیٓ 6یب ؿیٜٛ وُ والع 5ٔؼتمیٓ

ٔٙجغ دا٘ؾ جٟت یبدٌیشی دس ٘ظش ٌشفتٝ ٔی ؿٛد. دس ایٗ سٚؽ تالؽ ثش آٖ اػت وٝ دا٘ؾ یب 

اص  ٔشثییه ٌشٜٚ اسائٝ ؿٛد. ثب تٛجٝ ثٝ ادسان  فشاٌیشاٖمبَ ثٝ عٛس ٕٞضٔبٖ ثٝ ٕٞٝ تىبِیف جٟت ا٘ت

ػغٛح ػّٕىشد ثبال، پبییٗ ٚ  فشاٌیشأٖی تٛا٘ذ ایٗ سٚؽ سا ثشای  ٔشثیدا٘ؾ ٚ ػغح تٛا٘بیی ٌشٜٚ، 

 ٔتٛػظ ثىبس ثجشد، ثب ٚجٛد ایٗ، آٟ٘بیی وٝ دس ٌشٜٚ ٞذف لشاس ٕ٘ی ٌیش٘ذ ٕٔىٗ اػت دسٚع سا خیّی

آػبٖ یب ػخت دس ٘ظش ثٍیش٘ذ. دس ٘تیجٝ، آٟ٘ب دس ٔمبیؼٝ ثب ٌشٜٚ ٔذ٘ظش وٕتش یبد ٔی ٌیش٘ذ. حتی دس 

ٚ  8وـٛسٞبی تٛػؼٝ یبفتٝ غبِجبً آٔٛصؽ ٔؼّّٓ ٔحٛس ثٛدٜ ٚ وٕتش دا٘ؾ آٔٛص ٔحٛس ٔی ثبؿذ. )ثبئش

ٚ  9ٚاسدص(. دس وـٛسٞبی دس حبَ تٛػؼٝ سٚؽ ٔؼتمیٓ ػٕٛٔیّت ثیـتشی داسد )اد2009ٕٞىبساٖ، 

 ( .1995ٕٞىبساٖ، 

سٚؽ آٔٛصؽ ٔؼتمیٓ ثغٛس وّی سٚؽ وبسآٔذی ٘یؼت. ایٗ سٚؽ دس كٛستی ٔٛثش ٔی افتذ 

ٚ ؿیفُ  10دس دا٘ؾ لجّی ٚ تٛا٘بیی یبدٌیشی ٍٕٞٗ ثبؿٙذ. دس ٞش كٛست فّؾ ػیً فشاٌیشاٖوٝ 

ٔختّف ثؼیبس وبسآٔذ اص سٚؿٟبی  ٔشثیبٖ( ٔؼتمذ٘ذ وٝ 2004) 13ٚ ٚیُ 12(، جٛیغ2003) 11ثیٗ

 اػتفبدٜ ٔی وٙٙذ.

، تٛا٘بیی یبدٌیشی ٚ ٟٔبستٟب ٚ دا٘ؾ فشاٌیشاٖدا٘ؾ فؼّی  ٔشثیبٖدس یه ٔٛلؼیت ٔـخق 

رٞٙی آٟ٘ب سا اسصیبثی ٔی وٙٙذ ٚ ثب اتىب ثٝ ایٗ اسصیبثی ٔی تٛا٘ٙذ سٚؿٟبی ٔٛسد٘ظشؿبٖ سا ثٝ ٘حٛی 

اػتفبدٜ ٔی وٙٙذ  شاٌیشاٖفخٛة ٌبٞی اٚلبت اص یه تشویت ثشای ٕٞٝ  ٔشثیبٖٔغّٛة ثىبس ٌیش٘ذ. 

ثىبس ٔی  فشاٌیشاٖ، أّب اغّت آٟ٘ب سٚؿٟبی ٔتفبٚت سا ثشای ٌشٟٚٞبی ٔختّف 14)آٔٛصؽ والػی جبٔغ(

 (2008ٚ ٕٞىبساٖ،  16، فیٛچ2006، 15ٌیش٘ذ )ِیتُ

 چیست؟  مربی یا یاد دَىذٌمىظًر از اثربخطی 

، ٚ اثشثخؾ ٚ دا٘ؾ سد٘یبص ثشای آٔٛصؽایٗ ػٛاَ دس استجبط ثب دا٘ؾ ٚ ٟٔبست ٞبی ٔٛ

ٔغشح ؿذٜ اػت.دس اغّت پظٚٞؾ ٞبیی وٝ  ٔشتجظ ثب تذسیغٕٞچٙیٗ ٟٔبستٟبی تخلیق حشفٝ ی 

 17ٔحذٚد وشدٜ ا٘ذ. )٘بیٔشثی سا ثٝ وبسوشد ٔٙحلشثٝ فشد  فشاٌیشاٖاسصیبثی ؿذٜ آٔٛصؽ  ٔشثیػّٕىشد 
                                                           

5 - direct instruction  

6 - whole class method  

7 - frontal teaching  

8 - Baer   

11 - Edwards 

10 - Flechsig  

11 - schiefelbein  

12 - Joyce  

13 - weil  

14 - whole class instruction  

15 - little 

16 - fuchs 

17 - Nye 
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ٚ  فشاٌیش، ٔشثیبِیت ٔحلَٛ تشویت فؼ فشاٌیشاٖ(. دس حبِیىٝ ٔی دا٘یٓ یبدٌیشی 2004ٚ ٕٞىبساٖ، 

ٔغشح ؿذٜ ، اسائٝ  ٔشثی(. اص دیٍش ػٙبكش وٝ پیشأٖٛ اثشثخـی 1991، 18ٔٛلؼیت اػت )آ٘ذسػٖٛ

وٝ ػخٙشا٘بٖ خٛة اص اثضاسٞبی ٔختّف تىِٙٛٛطی  حبكُ ؿذٜ وٝ٘تیجٝ  ایٗ اػت؛  ٔشثیخٛة 

، 1995، 19)اػالٚیٗآٔٛصؿی اػتفبدٜ ٔی وٙٙذ ٚ آٟ٘ب سا ثٝ ٘حٛ ٔغّٛة دس والع دسع ثىبس ٔی ٌیش٘ذ 

خٛة ٘ٝ تٟٙب خٛة كحجت ٔی وٙٙذ، ثّىٝ ٔٛاد آٔٛصؿی ٔٙبػت سا ا٘تخبة ٔی وٙٙذ،  ٔشثیبٖ(. 4ف 

والع سا ثٝ ػٙٛاٖ یه ػبصٔبٖ ٔذیشیت وشدٜ ٚ اص ٚلت والع ثٝ ٘حٛ ٔغّٛة اػتفبدٜ ٔی وٙٙذ. 

آٟ٘ب سا اص عشیك اسصؿیبثی  ٕٞچٙیٗ آٟ٘ب دا٘ؾ آٔٛصاٖ سا دس فشآیٙذ یبدٌیشی ثشٔی اٍ٘یضا٘ٙذ ٚ فؼبِیتٟبی

 .اغّت ثش٘بٔٝ ٞبی جذیذ سا عشاحی ٔی وٙٙذٔشثیبٖ تىٛیٙی اكالح ٔی وٙٙذ. ػالٜٚ ثش آٔٛصؽ،

 ومرات آزمًن بٍ عىًان تعییه کىىذٌ َای اصلی اثربخطی

ثبیذ ثش پبیۀ ٘تبیج ٔشثی ٔشٚس ٔغبِؼبت اخیش حبوی اص ایٗ اػت وٝ اسصیبثی ٞبی اثشثخـی 

(. ایٗ وبس ثش پبیٝ فشاتحّیُ اِٚیٝ اص 2003ٚ ٕٞىبساٖ،  20ف اػتٛاس ثبؿذ )وٕپُاسصیبثی ٞبی ٔختّ

تحمیمبت ّّٔی ٚالغ ؿذٜ ثٛد. تمشیجبً كذ ػبَ پیؾ سٚا٘ـٙبػبٖ ٚ ٔتخللبٖ تؼّیٓ ٚ تشثیت تـخیق 

دادٜ ا٘ذ وٝ سٚؽ تذسیغ اثشثخـی ثشای تفبٚت ٞبی فشدی ٚ ثبفتی ثٝ ٘حٛ لبثُ تٛجٟی پبػخٍٛ اػت. 

دس ٚالغ یه فشآیٙذ پٛیبػت.  ی ٚ ثش٘بٔٝ سیضی ؿذٜ اػتٛاس اػت،شثخؾ ثش پبیٝ تجبسة ثیشٚ٘تذسیغ اث

دس ٘تیجٝ، اسصیبثی تذسیغ ثبیذ ثب تٛجٝ ثٝ ٔٛلؼیت یبدٌیشی كٛست ٌیشد ٚ دس لبِت یه فشآیٙذ پیؾ 

 سٚد.

بی ثب تٛػؼٝ تىِٙٛٛطی ٞبی جذیذ ا٘ذاصٜ ٌیشی، ٔحممبٖ ثٝ عٛس لبثُ تٛجٟی ثٝ ٕ٘شات آصٟٔٛ٘

پیـشفت تحلیّی اػتٕبد وشدٜ ا٘ذ. سلٓ ثبالی آصٟٔٛ٘ب ٚ آصٖٔٛ ٌشفتٗ دس وـٛسٞبی كٙؼتی ٚ دس حبَ 

سؿذ ؿبیغ ؿذٜ اػت. ا٘تمبدٞبی صیبدی ثٝ ایٗ آصٟٔٛ٘ب ٚاسد ؿذٜ اػت، ایٗ آصٟٔٛ٘ب فمظ ٕ٘ٛ٘ٝ وٛچىی 

 ٔشثیبٖاثشثخـی  سا ٔی ػٙجٙذ. صٔب٘ی وٝ آصٟٔٛ٘ب ثشای ػٙجؾ ٔحیظ آٔٛصؿیدس  فشاٌیش اص یبدٌیشی 

ثٝ ایٗ ػٕت ػٛق دادٜ ٔی ؿٛ٘ذ وٝ آٖ چیضی سا تذسیغ وٙٙذ وٝ  ٔشثیبٖثىبس ٌشفتٝ ٔی ؿٛد، 

 آصٟٔٛ٘ب پٛؿؾ ٔی دٞٙذ.

 خًب راتاً معلم متًلذ می ضًوذ یا قابل تربیت َستىذ؟ مربیانآیا 

، اٌش ویفیت تذسیغ ٘تیجٝ ی ٚیظٌی ٞبی ٘ؼجتبً ثبثت یب كفبتی ٕٞچٖٛ جٙؼیت، ٞٛؽ وّی

ثب  ٔشثیبٖؿخلیت ثبؿذ دس ایٗ كٛست أیذ ٔب ثشای ثٟجٛد آٔٛصؽ ٘یبص ثٝ ثبصٍ٘شی داسد ٚ ثبیذ 

ٚیظٌیٟبی ٔـخق ا٘تخبة ؿٛ٘ذ. دس ٞش كٛست ایٗ ساٞجشد ثٝ ساحتی لبثُ دػتشع ٘یؼت ٚ افشاد ثب 

ؿخلیت ایٗ ٚیظٌی ٞب وٕتش دس ایٗ حشفٝ ٔٛسد حٕبیت لشاس ٔی ٌیش٘ذ. افشاد داسای ٞٛؽ وّی ثبال ٚ 

ػغح ثبال غبِجبً دس حٛصٜ ٞبی ؿغّی دیٍش ثبالخق تجبست ٚ ثبصاسیبثی خٛاٞبٖ ثیـتشی داس٘ذ ٚ دس 

لیبع ثب تذسیغ ثیـتش اص ٘ظش ٔبِی ٔٛسد تـٛیك ٚ حٕبیت لشاس ٔی ٌیش٘ذ. دس ٞش كٛست، اٌش ػّٕىشد 

                                                           

18 - Anderson 

19 - slavin 

20 - campbell 
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كٛست حٛضچٝ ثٝ دا٘ؾ ٚ ٟٔبست ٚیظٜ لبثُ آٔٛصؽ ٚ یبدٌیشی ثؼتٍی داؿتٝ ثبؿذ دس ایٗ  ٔشثیبٖ

 وبسآٔذ ٔی تٛا٘ذ خیّی ثضسي ثبؿذ. ٔشثیبٖثبِمٜٛ 

.) 

 می گیروذ؟ دچگًوٍ یا مربیانآیا ما می تًاویم بفُمیم کٍ 

اٚال ؿجیٝ اسصیبثی اثشات  ٔؼّٕبٖ ثش دا٘ؾ آٔٛصاٖ ٔـىُ اػت.  ٔشثیبٖاسصیبثی اثش آٔٛصؽ 

ٝ ا٘ذ. ثىبسٌیشی ثىبسٌشفت ٔشثیبٖٔحممبٖ سٚؿٟبی ٔختّفی جٟت ٔـبٞذٜء اثشات آٔٛصؽ 

اثضاسٞبی ٔختّف ٔٙجش ثٝ ٘تبیج ٔتفبٚت ؿذٜ اػت. ثب٘یب فشایٙذ یبٌیشی ٔؼّٕبٖ ثشای تذسیغ 

 تٟٙبدا٘ـٍبٞی اِٚیٗ تذسیغ ثٝ پبیبٖ ثشػذ. ٔشوض  ٛسیتٔٔبیه سٚیذاد لذیٕی ٘یؼت وٝ ثب 

 ٘یؼت.یبدٌیشی ٔشثیبٖ  ٔشوض

تؼشیف وٙٙذ دس دٚ عجمٝ سا  ٔشثیبٖٔغبِؼبتی وٝ دس كذد ثٛدٜ ا٘ذ ویفیت آٔٛصؽ 

اػٕیت ٚ صایؾ ٘ش  -وٝ تٛػظ وبچشاٖ اكّی لشاس ٔی ٌیش٘ذ. ثشای ٔثبَ دس یه سٚیىشد

سا ٔـخق  ٔشثیبٖ( تٛكیف ؿذٜ، تالؽ  ؿذٜ ٔحتٛا ٚ فشایٙذ ثش٘بٔٝ ٞبی آٔٛصؽ 2005)

سٚ٘ذاد ٔٛسد وٙٙذ وٝ ثٝ ٘تبیج ٔغّٛة ختٓ ؿذٜ اػت. ایٗ ٔی تٛا٘ذ دس لبِت سٚیىشد د

ٔالحظٝ لشاس ٌیشد. ٞذف ساٞجشد ایٗ اػت وٝ سٚؿٟب ٚ ػیبػت ٞبیی ؿٙبػبیی ؿٛد وٝ آٟ٘ب 

دس ػغح ّٔی یب ػبصٔب٘ی جٟت ثٟجٛد ٘تبیج یبدٌیشی ثىبس ٌشفتٝ ؿٛ٘ذ. ثشای ایٙىٝ یبفتٝ ٞب 

لبثُ تؼٕیٓ ثبؿٙذ الصْ اػت ٔحممبٖ سٚی ٔجٕٛػٝ ای اص ٔتغیشٞبی وبٞؾ یبفتٝ تٛافك وٙٙذ 

 لبثُ ٔـبٞذٜ ثبؿٙذ. ٔشاوض آٔٛصؿیٝ ایٗ ٔتغیشٞب دس ٕٞٝ ػیؼتٓ ٞب یب و

وبسآٔذ سا ٔـخق ٚ دس ادأٝ سیـٝ ٞبی  ٔشثیبٖسٚیىشد دْٚ ؿبیؼتٍی ٞبی حشفٝ ای 

( . ایٗ 2006، اػش ٚ ٕٞىبساٖ، 2008آٟ٘ب سا جؼتجٛ وشدٜ اػت ) ثّٛٔیه ٚ ٕٞىبساٖ 

ػت وٝ دا٘ؾ پبیٝ ٚ ٟٔبست ٞبی اوتؼبة آٖ ا سٚیىشدی ثشٖٚ دادی اػت . ٞذف ایٗ سٚیىشد

ؿذٜ اص عشیك وبس آٔٛصؽ سا ؿٙبػبیی وٙذ وٝ دس ؿیٜٛ ٞبی ٔختّف تشویت ٔی ؿٛ٘ذ تب 

٘یبصٞبی ٔٛلؼیت ٞبی یبدٌیشی ٚ آٔٛصؽ سا ثشآٚسدٜ ػبص٘ذ. ایٗ ؿٙبػبیی ٘یبص ثٝ تؼشیف جبٔغ 

ثیٗ پظٚٞـٍشاٖ اسٚپبیی وبسآٔذ داسد. ایٗ سٚیىشد ٔؼٕٛال دس  ٔشثیبٖاص ؿبیؼتٍی ٞبی اػبػی 

ا٘جبْ  (2009سایج اػت. ٕ٘ٛ٘ٝ ای اص ایٗ پظٚٞؾ ٞب تٛػظ ثبئش ٚ ٕٞىبسا٘ؾ )ثبئش ٚ ٕٞىبساٖ، 

 ثبِمٜٛ سا دس ػٝ ػبَ آٔٛصؽ والػی ٚ ٘یض دس ٔشثیبٖؿذٜ اػت.آٟ٘ب ػغٛح ؿبیؼتٍی تشثیت 

ٚسٜ عَٛ اِٚیٗ ػبَ تذسیغ  ٔٛسد ثشسػی لشاس داد٘ذ. ػغٛح ؿبیؼتٍی دس عَٛ ایٗ د

ثب تجشثٝ ثٝ عٛس لبثُ تٛجٟی افضایؾ یبفت. اص عشف دیٍش، آٟ٘ب  ٔشثیبٖوبسآٔٛصی دس ٔمبیؼٝ ثب 

 دس ػبَ اَٚ تذسیغ وبٞؾ جضیی ٘ـبٖ داد٘ذ.
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ثٝ ا٘ٛاع دا٘ؾ ٚ ٟٔبستٟب ٘یبص داس٘ذ. عجمٝ ای اص ایٗ سٚؿٟب ٚ ٟٔبست ٞب فٟشػت ؿذٜ  ٔشثیبٖ

ٟبستٟبی تشثیتی ٚ ٟٔبستٟبی ٔذیشیت والع. تٛاصٖ ا٘ذ: دا٘ؾ ٔٛاد دسػی، سٚا٘ـٙبػی یبدٌیشی، ٔ

كحیح صٔبٖ اختلبف یبفتٝ ثشای ٞش عجمٝ ثٙذی ٕٔىٗ اػت دس سؿتٝ ٞبی ٔختّف، ٔتفبٚت ثبؿذ. 

اجتٕبػی ثٝ دٚسٜ ٞبی  ٔشثیبٖ ػّْٛ اجتٕبػیسیبضی دس آیٙذٜ دس ٔمبیؼٝ ثب  ٔشثیبٖثشای ٔثبَ آیب 

عالػبت وٕی دسثبسٜ چٍٍٛ٘ی تبثیشٌزاسی عجمٝ ٞبی آٔٛصؿی دسػی صیبدی ٘یبص خٛاٞٙذ داؿت؟ ٔب ا

داسیٓ ضٕٗ آ٘ىٝ ػٕذتب ایٗ تبثیشٌزاسی ثش حؼت یبدٌیشی  آٔٛصؿیٔختّف ثش ویفیت ثش٘بٔٝ ٞبی 

 ٚ دا٘ؾ آٔٛص ا٘ذاصٜ ٌیشی ٔی ؿٛد. ٔشثی

 

 وتیجٍ گیری

ٚ ٟٔبستٟب ثٝ وؼت ٔحتٛای ػّٕی  دا٘ـجٛیبٖثٝ  تذسیغ تؼبّٔی سٚؿی اػت وٝ فشاتش اص وٕه        

ثٝ فشایٙذ تفىش ٚاٞذاف اجتٕبػی  دس ایٗ سٚیىشد ػالٜٚ ثش تٛجٝ ثٝ وؼت اعالػبت ٟٚٔبستٟب، ٔی ا٘ذیـذ.

تذسیغ تؼبّٔی دسٔمبثُ تذسیغ ٘ظبست ٚتحذیذ،التذاس ٚتؼّظ یؼٙی  آٔٛصؽ تبویذ فشاٚاٖ ؿذٜ اػت.

ٔحٛس اػت،لشاس  آ٘چٝ ػٕٛٔب دس ٔذاسع یبفت ٔی ؿٛ٘ذ ٚٞذف اكّی آٟ٘ب تٛػؼٝ ٟٔبستٟبی ٘مؾ

(سٚیىشد تذسیغ تؼبّٔی فؼبِیتی ٔٙظٓ ٚػٙجیذٜ دس 1382داسد.)ٔه دٚ٘بِذ ٚدیٍشاٖ،ثٝ ٘مُ اص ؿؼجب٘ی،

ثبسٜ ٔٛضٛع یب ٔؼبِٝ ای خبف اػت.وٝ دا٘ؾ آٔٛصاٖ دس تؼبُٔ ثبیىذیٍش دسلبِت ٌشٟٚٞبی چٙذ ٘فشٜ 

ص٘ذ.دسایٗ سٚؿٟب ثشخالف پشدا دسثبسٜ آٖ ٔٛضٛع یب ٔؼبِٝ ثٝ ٔغبِؼٝ،ا٘ذیـٝ،ثحث ٚاظٟبس٘ظش ٔی

سٚؿٟبی ٔؼَٕٛ دا٘ؾ آٔٛصاٖ فؼبال٘ٝ دس فشایٙذ آٔٛصؽ ؿشوت ٔی وٙٙذ ٚٔؼئِٛیت یبدٌیشی خٛد 

 ٚدٚػتب٘ـبٖ سا ثشػٟذٜ ٔی ٌیش٘ذ 

ثٝ كٛست ٕٞیبس ثبٞٓ وبس وٙٙذ تب ثٝ ٞذف ٔـتشوی  سا ثشٔی اٍ٘یضد، دا٘ـجٛیبٖیبدٌیشی تؼبّٔی    

یه تیٓ ٔؼتمُ ػُٕ وٙٙذ  ٕٞب٘ٙذای یبدٌیشی ثبیذ ٕٞشاٜ دس تالؽ ثش دا٘ـجٛیبٖدػت یبثٙذ.

والع ".والع ٞبی دسع تؼبّٔی،اػبع "ٕٞٝ ثشای یىی،یىی ثشای ٕٞٝ"ٚؿؼبسؿبٖ ایٗ ثبؿذ وٝ:

فشكتی ایجبد ٔی  دا٘ـجٛیبٖتجذیُ ٔی وٙٙذ ٚیبدٌیشی اص عشیك ٕٞیبسی ثشای  "والع ٔب"سا ثٝ "ٔٗ

،ٌٚشٜٚ ٞبیی ٔتـىُ اص افشاد ثب تٛا٘بیی ٞبی ٔتفبٚت وبس وٙذ تب ثب یىذیٍش دس لبِت وشٜٚ ٞبی وٛچه

اص اؿبػٝ دٞٙذٜ ٚا٘تمبَ دٞٙذٜ اعالػبت ثٝ تؼٟیُ وٙٙذٜ سٚ٘ذیبدٌیشی تغییش ٔی  ٔشثیوٙٙذ.٘مؾ 

ثشداؿتٝ ٚثٝ دا٘ؾ آٔٛص ٔحَٛ ٔی ؿٛد.افضٖٚ ثشایٗ،دا٘ؾ  ٔشثییبثذ.ٔؼئِٛیت یبدٌیشی اص دٚؽ 

ثیؾ اص پیؾ ثب سٚ٘ذ یبدٌیشی دسٔی آٔیض٘ذ.آ٘بٖ ٘ٝ فمظ  آٔٛصاٖ ثب وبس دس ٌشٜٚ ٞبی ٕٞیبس،

ٔؼئِٛٙذٔحتٛا ٟٚٔبست اسائٝ ؿذٜ سا یبدثٍیش٘ذ،ثّىٝ دس ثشاثش یبدٌیشی اػضبی ٌشٜٚ خٛدٞٓ ٔؼئِٛیت 

 .(1384داس٘ذ.)آلبصادٜ،

دا٘ـٍبٟٞب ثبیذ تٛا٘بیی تفىش ا٘تمبدی دا٘ـجٛیبٖ سا دس آ٘چٝ  ٔی ثیٙٙذ، ٔی ؿٙٛ٘ذ، 

ٚسؽ دٞٙذ، ا٘ذیـٝ دا٘ـجٛیبٖ سا تمٛیت وٙٙذ وٝ لبدس ثبؿٙذ ػمبیذ سا اص ٚ ٔی خٛا٘ٙذ پش

حمبیك، ػفؼغٝ سا اص اػتذالَ ٔٙغمی ٚ ؿبیؼتٍی سا اص ػذْ ؿبیؼتٍی، ثٛیظٜ دس فشًٞٙ 



 

7 

 

 های داوشگاهیايلیه کىفراوس ملی ارزیابی کیفیت در وظام

 3131ماه اردیبهشت  -صىعتی شریف داوشگاه  - تهران

 شماره مقاله

1208-QAUS- 

ٞبیی وٝ اص ٞش ػٛتحت ثٕجبساٖ اعالػبت لشاس داس٘ذتـخیق دٞٙذ. دا٘ـٍبٟٞب ثبیذ ثٝ ٘ؼُ 

ٚ چٍٛ٘ٝ یبد ثٍیش٘ذ.ثٝ ػجبست دیٍش آٟ٘ب ثبیذ ثیبٔٛص٘ذ جٛاٖ ثیبٔٛص٘ذ وٝ چٍٛ٘ٝ فىش وٙٙذ 

 (1383وٝ ٔؼٕبس تشثیت خٛد ثبؿٙذ)ؿؼجب٘ی،
اػبتیذ ثبیذ سإٞٙبیبٖ، یبسی دٞٙذٌبٖ، ٚ تؼٟیُ وٙٙذٌبٖ یبدٌیشی دا٘ـجٛیبٖ ثٛدٜ ٚ ثٝ 

جبی دا٘ـٕٙذ سٚی كحٙٝ ، وبسٌشداٖ ٚ ثبصیٍش٘مؾ سإٞٙبی دا٘ـجٛیبٖ ثبؿذ.اٌش لشاس ثبؿذ ٘ؼُ 

آیٙذٜ خٛة تشثیت ؿٛ٘ذ ٚ ؿٟشٚ٘ذاٖ ٔفیذی ثبؿٙذ، ثبیذ داسای ثیٙؾ ػّٕی، آصادی ا٘ذیـٝ، خالق، 

٘مبد ٚ ٔؼئِٛیت پزیش ثبؿٙذ.آٟ٘ب ثبیذ وٝ ثٝ جبی آٔٛختٗ، چٍٛ٘ٝ آٔٛختٗ سا اص عشیك ٘ظبْ فىشی 

ی ثیبٔٛص٘ذ. ثش٘بٔٝ ٞبی دسػی ثبیذ آٖ چٙبٖ عشاحی ٚ ػبصٔبٖ دٞی ؿٛد وٝ ثٝ جبی رخیشٜ ػبص

حمبیك ػّٕی،ػجت تِٛیذ دا٘ؾ ؿٛ٘ذ، دا٘ـی وٝ پیٛ٘ذ ٔؼتحىٓ ثب ص٘ذٌی ٚ جبٔؼٝ پیچیذٜ أشٚص 

داؿتٝ ثبؿذ صیشا سٚؽ ٞبی اثتىبسی ٔٙغجك ثب ص٘ذٌی، ٔٛلؼیت آٔٛصؿی سا جزاثتش ٚ سغجت ٚ تالؽ 

 دا٘ـجٛیبٖ سا ثشای یبدٌیشی افضایؾ خٛاٞذ داد

َ دس تذسیغ ٚ فؼبِیت ٞبی آٔٛصؿی سا دس تحَٛ دس ٔفْٟٛ ٚسٚؿٟبی یبدٌیشی، ضشٚستب تحٛ

ثغٗ خٛد داسد. تذسیغ ثذٖٚ یبدٌیشی فؼبِیتی ػجث ٚ ثی ٔؼٙب خٛاٞذ ثٛد. یىی اص حمبیك غیش لبثُ 

تذسیغ ٞشٌض اتفبق ٕ٘ی افتذ ٍٔش اص دسٖٚ ثبٚس "ا٘ىبس دس فشایٙذ فؼبِیت ٞبی آٔٛصؿی ایٗ اػت وٝ؛

(. 20،ف 1997) پبسوشپبِٕش،"جٛیبٖ لشاس ٌیشد،ٔؼّٕبٖ ٘ـبت ٌشفتٝ ثبؿذ ٚ دسٞؼتٝ ص٘ذٌی دا٘ـ

دس والع  ثؼیبسی اص پبیٝ ٌزاساٖ ٟ٘ضت ٞبی آٔٛصؿی ثش ایٗ ثبٚس٘ذ وٝ ٘مؾ اػضبی ٞیبت ػّٕی

(. اػبتیذ ٕٞٛاسٜ ثبیذ 1995دسع ثبیذ فشاٞٓ وشدٖ ٔٛلؼیت ٚ تؼٟیُ یبدٌیشی ثبؿذ)ثبس ٚ تبي،

ِؾ ٞبی ػّٕی وٙٙذ تب صٔیٙٝ صایؾ ا٘ذیـٝ ٘ٛ دس دا٘ـجٛیبٖ سا ثب ایجبد ٔٛلؼیت ػذْ تؼبدَ دسٌیش چب

 .آ٘بٖ فشاٞٓ ؿٛد. دا٘ـجٛیبٖ ثبیذ ثب سإٞٙبیی اػبتیذ خٛد ٔؼشفت ػّٕی سا ؿخلب وـف یب تِٛیذ وٙٙذ

اػبتیذ ثبیذ اص آصادی ا٘ذیـٝ ٚ فؼبِیت ٞبی اثتىبسی دا٘ـجٛیبٖ حٕبیت وٙٙذ، ٚ ٔٛلؼیتی فشاٞٓ  

یُ اػٕبَ ٚ ٍ٘شؿٟبی خٛد ٚ دیٍشاٖ، دا٘ؾ ٚ اػٕبَ آفشیٙـی خٛد ػبص٘ذوٝ دا٘ـجٛیبٖ ثب تجضیٝ ٚ تحّ

 .سا پشٚسؽ دٞٙذ

 مىابع:

 
 

 (. سإٞٙبی تذسیغ ٔٛثش)تشجٕٝ وٛسٚؽ فتحی ٚاجبسٌبٜ(. تٟشاٖ: آییظ 1382ثشاٖٚ، ػبِی. ) -

ثش٘بٔٝ سیضی ثشای آٔٛصؽ اثش ثخؾ،تیٓ ٚ٘تیّیه،تشجٕٝ ٔحٕذ چیزسی،ا٘تـبسات دا٘ـٍبٜ  -

     اٖ تشثیت ٔذسع ، تٟش

 ( وبسثشد فٗ آٚسی ٞبی جذیذ دس آٔٛصؽ، تٟشاٖ : ػبصٔبٖ ػٕت1386رٚفٗ، ؿٟٙبص )  -

( ثش٘بٔٝ دسػی دس ػلش فٙبٚسی اعالػبت ٚ استجبعبت،تٟشاٖ: ا٘تـبسات 1383ؿؼجب٘ی، حؼٗ) -

 آییظ

(، ثش٘بٔٝ دسػی ٔمذٔبتی فٙبٚسی اعالػبت 2002ٌشٜٚ فذاسػیٖٛ ثیٗ إِّّی پشداصؽ اعالػبت) -
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