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 چکيده

 هیأت یاعضا شغلي انگیزش و فلسفي ذهنیت میان یرابطه یمطالعه تحقیق، این اصلي هدف

 دانشگاه مختلف هایدانشکده استادان ازنفر  263 به این منظور. بود آنان تدریس کیفیت با علمي

که  را گیریاندازه هایابزار و شدند انتخاب ایطبقه -تصادفي گیرینمونه روش باهنر با شهید

 و فلسفي  ذهنیت ینامهپرسش تدریس، کیفیت سنجش یساختهمحقق ینامهپرسش شامل

مطلوب  یایيو پا یي. ابزارها از رواکردند یلتکم را یچنرلوداهل و ک يشغل یزشانگ ینامهپرسش

با  يشغل یزشو انگ يفلسف یتمشخص کردن سهم ذهن یبرا یق،تحق ینا دربرخوردار بودند. 

 نشان هایافتهبهره گرفته شد.  یمعادالت ساختار یسازچندگانه و مدل یوناز رگرس یستدر یفیتک

 صورت به يشغل یزشانگ و یستدر یفیتو مثبت با ک یممستقصورت به  يفلسف یتداد که ذهن

 انگیزش با يفلسف ذهنیت چنینهم دارند. یمعنادار یرابطه یستدر یفیتو مثبت با ک مستقیم

 در معناداری ایواسطه نقش شغلي انگیزش و دارد معناداری و مثبت مستقیم، یرابطه شغلي

 بحث به پیشین هایبا توجه به پژوهش یجنتا .دارد تدریس کیفیت و فلسفي ذهنیت بین یرابطه

.گردید مطرح زمینه این در تربیش پژوهش منظور به پیشنهادهایي و شد گذاشته

 ساختاری الگوی شغلي، انگیزش فلسفي، ذهنیت تدریس، کیفیت:يديکلهايواژه

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
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مقدمه
 انکارناپذیری نقش که است توجه مورد نهادهای ترینمهم از یکي کشوری هر در عالي آموزش

 جامعه، در نوآور و آگاه متفکر، نهادی عنوانبه دانشگاه از و دارد عهده بر جوامع یتوسعه روند در

 یعرضاه  و پاژوهش  آموزش، یزمینه سه در خود هایرسالت و وظایف انجام با که رودمي انتظار

 هماواره  و باردارد  جامعاه  هاای آرمان تحقق در مؤثرتری هایگام بتواند اجتماعي و علمي خدمات

 از بسایاری  اعتقااد  به بنا(. 6939 یفي،شرو عبد ی)جعفر سازد رهنمون پیشرفت سمت به را کشور

 از آموزشاي  کیفیات  در رقابات  کاه  اسات  شاده  جدیادی  دوران وارد عالي آموزش نظران،صاحب

 دلیال  باه  ینچنا هام  (.6932 یفي،و سا  يخنادق ین)اما  شاود ماي  محساوب  آن اصلي هایمشخصه

از  یشبا  یخود قرار داده، دانشاگاه اماروز   یرما را تحت تأث یایکه امروزه دن یدیشد هایدگرگوني

 بار  هاا همباحثا  ایان  موضوع و گرفته قرار اجتماعي و الملليبین داردامنه هایهدر کانون مباحث یشپ

 قائاد  و ، حساومي )نااظم  اسات  شاده  متمرکاز  رهباری  و هادایت  و هاا دانشگاه اهداف و هاآرمان

 و کارکنان دانشجویان، ،تاداناس شامل که سیستمي عنوانبه عالي آموزش بنابراین، .(2262 محمدی،

 نفعااني ذی با باشد،مي محیطش با متقابل هایوابستگي دارای و پیچیده و مختلف فرآیندهای دارای

 نیازمناد  آناان  تقاضااهای  و نیازهاا  کاردن  برآورده و دارد، ارتباط هستند مختلفي نیازهای دارای که

 (.6961و همکاران،  ي)معروف است کیفي فرآیندهای و کیفیت با تاداناس داشتن

 ایگوناه  باه  تربیات  و تعلایم  دساتگاه  از جامعاه  انتظاارات  سوم، یهزاره به ورود با ي،طرف از  

 آموزشاي  هاای محای   در را خاود  اوقات اکثر فراگیران حاضر، عصر. در یابدمي افزایش روزافزون

و انباشتن اطالعاات   يو انتقال مواد آموزش یستدر یتولؤتنها مس ي. لذا نظام آموزشکنندمي سپری

 ساازد  فاراهم  گیرانافر برای را محیطي باید آموزشي نظام بلکه ندارد، عهده بر را فراگیرانذهن  در

 چاری،ینو حس ي)غالم باشند داشته ایشایسته رشد جسماني و اجتماعي عاطفي، نظر از بتوانند که

 تاوان  در ، دقات اسات  يآموزشا  هاای برناماه  کاارآیي  اصالي  عنصر مدرس جایي کهاز آن (.6932

 از هاسات، آن آموزشاي  وظاایف  مؤثر انجام برای نیاز مورد هایمهارت و دانش همان که تخصصي

 تعیاین  را مادرس  یا   کار اثربخشي که مهارتي هایحیطه. بود خواهد برخوردار تریبیش اهمیت

 :از عبارتند کنندمي

 ) علم و مهارت در درس مورد آموزش(   يفن یيو توانا یتالف( صالح 



 16 ... بیني کیفیت تدریس اعضای هیأت علمي ی الگویي ساختاری جهت پیشارائه

 (آموزش ارزیابي و ارائه ریزی،برنامه از آگاهي)  ایحرفه توانایي و صالحیت( ب

 و زاده( )تار  تعلام  و تعلیم فرآیند در مؤثر رفتاری و شخصي هاییژگي)و شخصي صالحیت( ج

 (.6932 همکاران،

 یاادگیری  یفیات به بهبود ک تواند يم يعلم یأته یاعضا یا حرفه یکه توسعه گفت توان مي لذا

 یات باه اهاداف باا اهم    یابيآن دسات  یامدمنجر گردد که پ ينظام آموزش عال یو توسعه یاندانشجو

 یحیطاه  در ویاژه باه  و مختلاف  ابعااد  در تاداناسا عملکرد  بررسي راستا، این در. باشديدانشگاه م

 هاای نظاام  کاارکرد  تارین اصالي  و تارین فناي  تادریس،  یمقوله یرا. زاست یضرور یاربس یستدر

 نیازمناد  ایان  و پاذیرد  انجاام  ماهراناه  بایاد  کاه  شاود، ماي  گرفته نظر در عالي آموزش و آموزشي

 و هانگرش ها،مهارت انتقال فرآیند ی  تدریس. است مدرسان بودن پاسخگوتر و پذیرترولیتؤمس

و همکااران،   6 نانا  )  گاردد ماي  دانشاجویان  رفتاار  در تغییراتي ایجاد باعث که است هایيارزش

 و کنديم یفاا یاندانشجو یادگیری یفیتدر ک ياساس ينقش 2تدریس کیفیت بنابراین، (.6391: 2269

 آناان  یاادگیری  کیفیات  باا  انکارناپذیری طوربه دانشجویان توس  شده آموخته هایمهارت و دانش

 بارای  نیاز  و آن کاارگیری  به و علم تولید راه در توانندمي نیز شایسته آموختگاندانش. دارد ارتباط

، باه نقال از   2221 ي،و کرما  یماباراه )نوهباشند  داشته تریمناسب بازده جامعه، در مهم نقش ایفای

 (.92: 6936 یدی،شه

 بارای  را یاادگیری  یتجرباه  مفیادترین  و تارین ساازنده  کاه  اسات  فرآینادی  تادریس،  کیفیت

 و ادرا  بهباود : باشاد  زیار  ابعااد  شاامل  اسات  ممکان  تجربه این و آوردمي ارمغان به دانشجویان

 مکااني  و نظم به نسبت اشتیاق نگرش، در تغییر دروس، در شده مطرح هایایده از استفاده توانایي

 و نوشاتن  مانناد  خاا   هایمهارت در بهبود ذهني، رشد گیرد،مي صورت علمي تالش آن در که

 یفیات ک ین،(. بنابرا2223 ،9ویمر)  باشد تعمیم و ترکیب تحلیل، شفاهي، ارتباطات انتقادی، خواندن

 مرباوط  دهاد ماي  انجام کالس در دانشجویان یادگیری بهبود برای معلم که هایيیتبه فعال یستدر

 یفیات را شاامل آن ک  یستادر  یفیات ک ن،ااز محققا  يبعضا  (.2226 ،9ین و گاسال  1یا)آندر شودمي

 باشاد مي استفاده مورد هایروش و مدرسه اهداف محتوا، با ارتباط در منحصر که داننديم يآموزش

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

1  - Ngang 

2- quality of  teaching 

3  - Weimer 

4- Anderea 

5- Gosling 
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 رشاد  و دساتیابي  باه  نیاز که آموزشي فرآیند ارزیابي آموزش، در کیفیت (.6319: 2269 ،6هوباکوا)

 اساتانداردهای  مجموعاه  زماان هام  و باشاد،  ماي  دهاد،  ماي  افزایش را فرآیند مشتریان استعدادهای

 .نمایاد ماي  بارآورد  را آموزشاي  فرآیناد  از هاایي خروجي یا فرآیند آن مشتریان یوسیلههب پاسخگو

 و مربیاان  استادان، کیفیت. باشدمي آموزشي اهداف به متصل روشن کامالً طوربه آموزش در کیفیت

(. 2269 ،2یوگاان ) باشند مي دانشجویان عملکرد بر تأثیرگذار عامل ترینمهم آموزشي کارکنان دیگر

 ناوین  یرا در آمااده کاردن راهبردهاا    ياست که نقاش مهما   يتالش مداوم يآموزش یفیتبهبود ک

 ارزیاابي . کناد ماي  باازی  دارناد  را علماي  اطالعاات  کارآماد  انتقال و دارینگه توانایي که تدریس

 ،9)تلبار  گرددمي آموزش فرآیند در استادان عملکرد بهبود باعث پیوسته طوربه دانشجویان بازخورد

توجاه   یسگانه تدرسه هاینظریه به باید عالي آموزش در کیفیتبه  یابيدست منظوربه(. 699: 2269

 نمود که عبارتند از: 

 ایان  اسات. طرفاداران   اطالعاات  انتقاال  و باازگویي  یبه معنا یسمعتقدند که تدر اول یدسته

 ،9یال و بو 1)کاالر   شود منتقل دیگر مکان به مکاني از تواندمي که دانندمي کاالیي را دانش نظریه

 ساوی  از کاه  هستند اطالعاتي و دانش منفعل یگیرنده دانشجویان اکثر شرایطي، چنین در(. 6333

 .شودمي ارائه استاد

 و مانظم  سانجیده،  طراحاي  و طارح  دارای کهمعلم و شاگرد  ینرفتار متقابل ب یا تعامل تدریس

(. دقت در 62: 6961 ي،)شعبان گیرد مي صورت شاگرد رفتار در تغییر ایجاد منظوربه و بوده هدفدار

 باشد، ياطالعات از معلم به متعلم نم یجانبه ی انتقال  یس،فوق روشنگر آن است که تدر یفتعر

کار بردن همعلم و متعلم است و ب ینو تأثر ب یرکنش و واکنش، فعل و انفعال و تأث ی  یسبلکه تدر

 و یاباد ماي  رشاد  دیگران، به بخشش یواسطه به علم. یستن یحصح يحالت ینانتقال در چن یاژهو

 (.66: 6961 ی،)علو برود دست از یا یابد نقصان که آن نه گردد،مي اضافه

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

1- Hubackova 

2  - UYGUN 

3- Tulbure 

4- Clark 

5- Boyle 



 19 ... بیني کیفیت تدریس اعضای هیأت علمي ی الگویي ساختاری جهت پیشارائه

 نظریاه  ایان  در .است دانشجویان فعالیت سازماندهي معنای به تدریس که معتقدند دوم یدسته

 کارآمادی  و مؤثر هایروش چنین،هم. است شده توجه آنان ساختن فعال و دانشجویان با ارتباط بر

 (.29: 6936 شهیدی،) دشومي گرفته کاربه موضوعات و مطالب دادن پوشش برای

 تادریس،  نظریاه  ایان  در .اسات  یادگیری امکان ایجاد معنای به تدریس که معتقدند سوم گروه

  مارتب   هام  باه  فراگیار  نظاام  یا چارچوب ی  یوسیلهبه شود آموخته باید که محتوایي و دانشجو

 کاه  مشاکالتي  و شود آموخته باید که مطالبي که است آن نظریه این هایویژگي دیگر از. شوندمي

. کندمي تعیین را استاد یاستفاده مورد هایروش دارند، مطلب آن یادگیری با ارتباط در دانشجویان

  شاود ماي  ساخته یادگیرندگان یوسیلههب فعاالنه صورتبه درس محتوای به مربوط دانش چنین،هم

 ایجااد  معناای  باه  تدریس یعني سوم ینظریه به توجه با محقق پژوهش، این در(. 6936 شهیدی،)

از ساویي از جملاه    .باشدمي کیفیت با تدریس در ثریؤم عوامل کردن پیدا دنبال به یادگیری امکان

 اهاداف  باه  رسایدن  برای کیفیت هاست. آموزش بارسالت آموزشي آنها، کارکردهای مهم دانشگاه

 یا   عناوان باه  تواناد مي تدریس کیفیت ین،. بنابراباشدمي کیفیت با تدریس نیازمند عالي، آموزش

 را یاادگیری  یتجربه تدریس کیفیت و شود، گرفته نظر در دانشجویان نیاز به پاسخ برای مهم عامل

 نگارش،  در تغییار  دروس، در شده مطرح هایایده از استفاده توانایي و ادرا  بهبود ابعاد شامل که

 در بهباود  ي،رشاد ذهنا   گیارد، ماي  صاورت  علماي  تالش آن در که مکاني و نظم به نسبت اشتیاق

  تعمایم  و ترکیاب  تحلیال،  ي،ارتباطاات شافاه   ی،خواندن انتقااد  و نوشتن مانندخا   هایمهارت

  عناوان باه  هاا دانشاگاه  علمي تأهی یاعضا بنابراین،. آوردمي ارمغان به دانشجویان برای را باشدمي

و  يذهان فلساف   رسدمي نظربه و باشندمي عالي آموزش هاینظام در عناصر ترینمهم از یاددهنده،

 ي،و سالطان  ي)کوش باشد داشته بسزایي تأثیر دانشجویان نگرشو  یآنان در رشد فکر يتفکر منطق

6931.)  

 هار  کاه  شاود ماي  مواجه مختلفي شرای  و هاموقعیت ها،چالش با همواره جایي که انساناز آن

 مساائل  ایان  باا  اصولي و درست یمواجهه لزوم. دارد سنجیده و موقعبه گیریتصمیم به نیاز لحظه

  فلسافي  تفکار  روش پویاا،  تفکار  هاای روش از یکاي . اسات  پویاا  و خالق تفکری از برخورداری

تمرکاز فکار،    یاسات کاه دارا   یرویاي ن يفلساف  ذهنیت(. 19: 6932و همکاران،  یدی)مج باشدمي

فارد    های يو آمادگ ها یياست. توانا یقها جهت فهم حقاآن ینب یونددر مقابل ادرا  و پ یتحساس

 شاود  يخوانده م فلسفي یتو عادت به تفکر خالق ذهن یحصح یها و قضاوت یگذارجهت ارزش
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و نگارش   یرشاد فکار   در تاداناسا  يو تفکار منطقا   يذهن فلسف رسدمي نظربه(. 6939 یت،)اسم

 بهباود  سابب  کاه  اسات  فکاری  مانش  ناوعي  فلسفي ذهنیتداشته باشد.  یيبسزا یرتأث یاندانشجو

 باا  برخورد در بتوانند که دهدمي بینشي و دانش تاداناس به و گرددمي افراد در ارزشي هایقضاوت

 آوردن فاراهم  باا  و نماوده،  حال  صاحیح  طاور به را هاآن تربیتي، یروزمره مسائل و علمي مسائل

 اقادام  یاادگیری،  مطلاوب  موقعیات  ایجااد  برای آموزشي مواد دادن ترتیب و یادگیری هایفرصت

 ین،را فراهم آورند. بنابرا یاندانشجو یجانبه همه رشد و تفکر پرورش یزمینه راه، این از و نمایند

 یاب، ترت ینمطلوب ضرورت دارد. باد  يفلسف یتاز ذهن تاداناس یبرخوردار يدر نظام آموزش عال

نسابت باه آماوزش و     تاداناسا  یقواعد و قالاب فکار   رسد ينظر م مهم به يفلسف یتچه در ذهن آن

 دربار  را آنان هایفعالیت انجام چگونگي و نگرش از عظیمي بخش مسأله ینمسائل آن است و هم

 بهام  بُعاد  ساه  در اسات  ممکان  که دهدمي نشان را خصوصیاتي يفلسف ذهني دارای فرد. گیردمي

به موارد  یستننگر -:  الفتجامعی. شوند بندی گروه پذیریانعطاف و تعمق ت،جامعی یعني مرتب ،

 باه  وسایع  دیدی با باشد داشته باالیي فلسفي ذهنیت که مدرسي: یعوس ای ینهخا  در ارتباط با زم

  گاردد ماي  روبارو  خاصاي  مشاکل  باا  درس کاالس  در که زماني و نگردمي تربیت و تعلیم مسائل

. نمایاد  انتخااب  را حال  راه بهتارین  و ساخته مرتب  دیگر مسائل با را لهأمس آن راحتي به تواندمي

 باه  را مسائل تا سازد وادار را دانشجویان که کندمي سعي تدریس حین در مدرسي چنین چنین،هم

 باه  را مساائل  ایان  باشاند  قادر چنینهم و نمایند حل را هاآن خودشان بتوانند و کرده لمس خوبي

 اصلي هدف دانیممي که گونههمان زیرا باشند، دور هایهدف متوجه و داده رب  روزمره مشکالت

 باه   يآنا  مساائل دادن  ارتبااط  -. بباشاد ماي  زنادگي  برای دانشجویان کردن آماده تربیت و تعلیم

 نهاایي را در ارتباط با اهاداف   یتو ترب یمتعل یمسائل روزمره تواندمي معلم: مدت دراز هایهدف

  ییناه نماوده و زم  هادایت هاا  آن یرا در راساتا  خاود  هاای فعالیات  و گیرد نظر در یتو ترب یمتعل

 ذهناي  مهاارت  این واجد که معلمي: یمتعم یکار بردن قوههب -جها را فراهم سازد. آن یریپذتحقق

 نظری سپس ومختلف مورد مطالعه قرار دهد  هایموقعیت در را آموزاندانش رفتار بخواهد و باشد

 رفتاار  آن باروز  علل به فراگیر، نابهنجاررفتار  یقعم يبا مطالعه و بررس کندمي سعي دارد ابراز کلي

)امر به کساب علام قبال از     ینظر یقدر تفکرات عم یبایيشک -د. بکوشد آن اصالح در و ببرد پي

 بهمحصور  اًگاه خود را صرفهیچباشد  يو مهارت ذهن یژگيو ینا یکه دارا معلمياقدام به عمل(: 

 در را خاا   ماوارد  و گیردمي کاربه را ذهن یخلّاقانه و ابتکار یقوه بلکه کند،نمي محسوس امور
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 تاری عمیق شناخت به و برده پي ضمني هایمدلول به بتواند تا دهدمي قرار کلي طرح با زمینه ی 

 .یابد دست

 اگار دهاد:   يرا مورد سؤال قارار ما   شوديمسلم فرض م یگراند یرا که برا امری -: الفتعمق

 باا  را هاا آن کاذب  و صحت و دهدمي قرار سؤال مورد را بدیهي و مسلم امور باشد، فلسفي ذهني،

  باه  باشاد  فلسافي  ذهان  چناین  دارای معلماي  وقتاي . بارد مي پي هاآن حقیقت به و سنجیده تفکر

 و ،هاا ساؤال  ؛هاا هنظری تدوین و کشف، -. بدهدمي را مسلم امور از پرسش یاجازه آموزاندانش

 یشاي اند اسات، از راه ژرف  يتفکار فلساف   یکاه دارا  فاردی خا :  تیدر موقع یادیبن هایفرض

آن را  ياصول و مبان یهو در برخورد با هر نظر کند يمسائل را مشخص م یادیو بن ياساس یها جنبه

تا نکاات   کند يکوشش م دهد يکه امور مسلم را مورد سؤال قرار م ین. عالوه بر ادهد يم یصتشخ

باا   یافاراد  ینچنا  ین،. بناابرا یاد و مهم را که در حل مسائل مهم و مؤثر هستند را در  نما ياساس

حال   یدهایعنوان کلرا به يو افکار اساس یاتند تا نظرقادر شو توانند ياز جبر امور آشکار م یيرها

 هاای موقعیات  و متفاوت آموزاندانش با معلم که جاآن از. یندمالحظه نما یعوس یا مسائل در دامنه

 یپیچیاده  و جدیاد  مسائل حل در مؤثر نقشي مهارت این شود،مي روبرو نشده بینيپیش گوناگون

 مهاارت  ایان  دارای کاه  معلماي و ربا  اماور:    یحيتلاو  يبه معان حساس -. جدارد تربیت و تعلیم

 و امور اساسي هایجنبه به کالس، در انضباطي و تربیتي مسائل به برخورد در اوقات گاهي نیست،

 تهدیاد  و تنبیه طریق از خواهدمي را دهند مي رخ کالس در که اعمالي و ندارد توجه آن هایاشاره

 صاریح  پیامدهای کندمي سعي است فلسفي ذهنیت دارای که معلمي دیگر، طرف از. نماید برطرف

قضااوت و حکام را    -. دنماید رفتار تربیش آگاهي با و بگیرد نظر در را اعمال از ی  هر ضمني و

 خاصي روش وقتي است فکری مهارت این دارای که معلميقرار دادن:  یاسيق –ای یهبه روش فرض

 گونااگون  موارد و مختلف اوقات در آموزاندانش ببیند که نیست منتظر کندمي اتخاذ تدریس در را

 ماوارد  در را شااگردان  یهماه  العمال عکاس  بخواهاد  او اگر زیرا دهند،مي نشان العمليعکس چه

 وقاایع  ثبات  و یادداشت جای به پس. گرددنمي مسائل حل به موفق گاههیچ کند یادداشت مختلف

 .پردازدمي هاآن تفسیر و توضیح به

 اسات  فلسفي تفکر طرز این دارای که معلمي: يشدن از جمود روان رها -: الفپذیری انعطاف

 دارای اسات،  معلام  کاار  باارز  هاای ویژگي از که نشده، بینيپیش و جدید هایموقعیت در معموالً

 باه  توجاه  باا  او. اسات  معطوف کارش نهایي اهداف به پیوسته او توجه زیرا است، مناسب رفتاری
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 مناساب  العملاي عکاس  خویش یگذشته هایتجربه در نظر یدو تجد یتهر موقع ياساس هایجنبه

 و افکار سنجي ارزش -ب. گیردمي قرار خا  امور و هاموقعیت تأثیر تحت ترکم و دهدمي نشان

 خاود  در را ذهناي  مهارت این باید است فلسفي ذهنیت دارای که معلمي: هاآن ازمنبع جدا نظریات

  افکااار و هااانظریااه مااورد در قضاااوت مبنااای را منطااق باادون هااایداوری پاایش و داده پاارورش

 مهاارت  ایان  کاه  معلماي توجه به مسائل مورد بحث از جهات متعدد:  -. جندهد قرار آموزاندانش

 مختلاف  جهاات  از را اماور  گونااگون،  هاای موقعیات  و مساائل  حل در باشد کرده کسب را ذهني

 و مشاروط  و ماوقتي  هاای  قضااوت  در شکیبایي -. دکندمي عمل بهتری کارآیي با و نموده بررسي

 خاود  در را ویژگي این واست  يمهارت ذهن ینا یکه دارا معلمي: مبهم موقعیتي در اقدام به عالقه

 تعلایم  نهایي اهداف راستای در متغیر شرای  اساس بر گیریشتصمیم و قضاوت است داده پرورش

گیارد )کوشاي و    بهره نامشخص هایموقعیت در يعمل -ياز مهارت ذهن تواندمي و است تربیت و

 (.96 :6931سلطاني، 

 یباا ارضاا   یگرکه د بوده روبرو اییافته رشد علمي تأیه یاعضا با هادانشگاه دیگر، سویي از

کاار   هاای محی  ایجاد و هدفمند معنا، با کار خواستار هاآن بلکه شوندينم یختهبرانگ یهاول یازهاین

 باه  بایاد  هاا آن انگیازش  منظاور  به ین،هستند. بنابرا خود یو استعدادها یتخالق پرورشمنظور  به

  .بود آنان متعالي نیازهای رفع دنبال

 شخصاي  تعهاد  میزان یا و درجه به که باشدميانسان  يشناختروان های یژگياز و یکي انگیزش

 را رفتار مسیر شود، مي انسان رفتار موجب که است عواملي یبرگیرنده در انگیزش. شود مي مربوط

(. 6962 همکااران،  و)اساتونر   نمایاد  مي حفظ شده، تعیین مسیر در را رفتار نوع و کند مي مشخص

 در پیوساته  مادیران  و اسات  باوده  کاار  هاای سازمان در اساسي مسائل از یکي همیشه کار انگیزش

 ماورد  که سطحي در را کردن کار به عالقه هاآن کارگیریهب با بتوانند که اندبوده هایيراه جستجوی

 از مادیران  بااز  دیار  از منظاور  ایان  برای کهاین با. دهند افزایش خود کارکنان در است، انتظارشان

 کاه  اسات  آن از تار پیچیاده  چیازی  کارکنان در انگیزش فرآیند اما اندکرده استفاده سنتي هایشیوه

 کاه  معتقدند( 6391) ،2یچنرو ک 6لوداهل(.63: 6932 یان،و نجف ي)لسان کنندمي تصور آنان از بعضي

 بناابراین،  (.6932 یماني،)سل است کار انجام در جامعه افراد اشتیاق میزان شغلي، انگیزش از منظور

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

1- Lodahl 

2- Kitchener 
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 یمطالعاه  با. باشدمي انساني نیروی با ارتباط در توجه مورد و اساسي موضوعات از شغلي انگیزش

 جهت در و برد پي آنان قوت و ضعف نقاط ق،یعال بالقوه، استعدادهای به توانمي تاداناس انگیزش

 آناان  رفتارهاای  علال و  یازهاا نسابت باه ن   توانيم ینچناقدام کرد، و هم هاآن اعتالی یا و اصالح

کشاور گاام    یو توسعه یشرفتآن پ متعاقب و هابتوان در تحقق اهداف دانشگاه تا کرد پیدا وقوف

 یجهو در نت یستدر یحرفه بهآنان  تریشو عالقمند کردن ب تاداناس یتبرداشت. جلب رضا یمؤثر

 یانگیازه  یاا  انگیازه  وجاود  عادم برخوردار است.  يخاص یتاز اهم يبرآورده شدن اهداف آموزش

 عادم  و شغلي یتيآموزش، موجب بروز نارضا مادی هایزیان بر عالوه تاداناس میان در پایین سطح

  آناان  روزماره  زنادگي  در مشاکالتي  باروز  سابب  یيو از ساو  شاد  خواهد تاداناس شغلي موفقیت

و تفکار در   یات ذهن اینخواهند شد که  یختهبرانگ یفیتبا ک یستدر یبرا يهنگام تادان. اسگرددمي

 کنناد  دریافات  باازخورد  خاود  عملکرد يشان با ارزش است و از چگونگکه شغل یردآنان شکل گ

 یدربااره  تاداناسا و تفکار   یات وجود دارد که ذهن یقتحق ینحال حاضر ا در(. 2262 ،6ستینای)کر

 اثربخشاي  و بودن خوب حس آنان، شغلي رفتارهای یرتحت تأث یادگیریو  یستدر یتنقش و ماه

 یات ذهن یریپاذ  تعمق و انعطااف  ت،یاز ابعاد جامع ی  هر يطرف از(. 2269 ،2)راس است کارشان

در  فعال تدریس های روش به نگرشباال بردن  سببدر معلمان شده و  یزشانگ یجادا سبب يفلسف

 شاغلي  ییهروح یشافزا باعث مدیران فلسفي ذهنیت(. 6963 ماهروزاده، و)سخنور  گردنديآنان م

در  يشاغل  یازش انگ بناابراین . گرددمي آنان تدریس و کارآیي بهبود باعث امر همین و شده معلمان

   (.6963 یدی،)سع نماید ایفا را ایواسطه نقش توانديم جاینا

 هیاأت  یاعضاا  تدریس کیفیت هایچارچوب به توجه لزوم بر گرفته صورت هایهمطالع نتایج

آمااده کاردن    یبارا  يآموزشا  هاای سیاست هایپایه ترینمهم عنوانبه آن گسترش و بهبود و علمي

 ابعااد  و يفلساف  یتعوامل، ذهن یندارند از جمله ا یادیتوجه ز ،در جامعه يزندگ یبرا یاندانشجو

 شاغلي،  انگیازش  مادرس،  یروحیاه  شاغلي،  رضاایت  پذیری،انعطاف و تعمق، جامعیت، شامل آن

 اساتادان،  شخصایتي  هاای ویژگاي  عناوان به اعتقادات و باورها مندی،عالقه خودکارآمدی، باورهای

استیفانساکو و اساتوکان   ) بارد ناام   تاوان ماي  را تعهاد  احساس مناسب، تحصیالت تدریس، تجربه

؛ 6936 ی،بابگهر زماني ؛6931 کوشي،، 2221، 9؛ راو2221، 2یالس؛ ون و2262، 6، مارینو9(2269)
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1- Cristina - Corina 
2- Rus 

3- Stefanescu & Stoican  
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 میرمحمااد؛ 6931 زاده، بناادلي؛ 6966 ی،جعفاار یرشاااهو م یدسااتجرد ی؛ شااهباز6963 سااعیدیان،

 همکاااران، و ساااعتچي و؛ 6961 ساامرقندی،؛ 6961 زاده،یاااوری؛ 6969 زارع،؛ 6969 میگااوني،

 هاای فرهن  در نیز هاآن بین رواب  و بوده متغیر یستدر یفیتثر بر کؤم عوامل ییجهنت در(. 6963

مدل  ی در قالب  یستدر یفیتبا ک ارتباط در عوامل ینا یت. با توجه به اهمباشدمي متغیر مختلف

 پاژوهش هادف از روش   ینقرار گرفته است. بناابرا  يمورد بررس يعلم یأته یاعضا یندر ب يعلّ

 یفیات باا ک  يعلما  یاأت ه یاعضاا  يشاغل  یزشو انگ يفلسف یتعوامل ذهن یرابطه بررسي حاضر

 .باشديم 6ارائه شده در شکل  يبا مدل مفهوم مطابقها و آنان در دانشگاه یستدر

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

   

 



تدريسکيفيتبرشغلیانگيزشوفلسفیذهنيتتأثيراوليهالگويمسيرمفروض–8شکل

                                                                                                                                              
1- Marino 
2- VonVillas 

3- Rao 
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 :باشدمي مطرح های زیر فرضیه پژوهش و بر اساس الگوی مفهومي مفروض، هدف راستای در

 .است شغلي انگیزش مثبت یکننده بینيپیش فلسفي ذهنیت -

 .است تدریس کیفیت مثبت یکننده بینيپیش فلسفي ذهنیت -

 .است تدریس کیفیت مثبت یکننده بینيپیش شغلي انگیزش -

 .نمایدمي ایفا میانجي نقش فلسفي ذهنیت و تدریس کیفیت بین شغلي انگیزش -

پژوهشروش
  ساعي  تحقیقاات  گوناه  ایان  در. اسات  آزمایشاي  غیر علّي تحقیقات یزمره در حاضر پژوهش

 از روابا   حاضار،  پژوهش در. گردد آزمون آزمایشي غیر طریق از متغیرها بین علّي رواب  شودمي

 از آماده  دسات باه  هاای همبساتگي  آن مبنای که است شده آزمون ساختاری معادالت الگوی طریق

    .است پژوهش متغیرهای

 کنندگانپژوهششرکت

 بااهنر  شهید دانشگاه وقت تمام علمي هیأت یاعضا از نفر 996 شامل پژوهش آماری یجامعه

 نمونه تعداد ساختاری معادالت الگوی با سازگاری برای .است 6932 -39 تحصیلي سال در کرمان

 متغیرهاای  تعاداد  برابار  92 یاا ( 6961 هاومن،  از نقال  باه  ؛6331 استیونس،) برابر 69 حداقل باید

 (.6932 کاوسایان،  زاده،عارب  فارزاد،  کادیور،  نیکدل، از نقل به ؛6961 هومن،) باشد شده مشاهده

 سهم تا بود دانشکده حسب بر متناسب تخصیص با ایطبقه – تصادفي صورتبه گیرینمونه روش

 از اساتفاده  باا  نمونه حجم. باشد شده رعایت آماری یجامعه در هاآن سهم به نسبت نمونه یاعضا

 یجامعاه  پراکنادگي  که این دلیل به اما. بود نفر 229 مورگان و کرجسي نمونه حجم تعیین جدول

 باا  دانشاگاه  هاای دانشاکده  در که دارد امکان و نیست یکسان دانشگاه هایدانشکده تمام در آماری

 و آمااری  یجامعه حجم اساس بر نمونه یاعضا انتخاب به توجه با کم، علمي هیأت یاعضا تعداد

 کام  هاا دانشاکده  آن از نموناه  در موجود افراد تعداد نمونه، در علمي هیأت یاعضا نسبت رعایت

 تاا  شد رسانده 263 به نمونه افراد تعداد لذا داد، انجام خوبي ارزیابي نتوان کم تعداد این با و باشد

 .گیرند قرار تفسیر و بررسي مورد تریبیش اطمینان با هاآن از حاصله نتایج و ها داده

جنسيتتفکيکبهعلمیهيأتياعضافراوانیتوزيع-8جدول
 روا درصد يفراوان واحد

 6/29 32 زن

 3/31 269 مرد

 622 263 کل

 و مرد( درصد 3/31)نفر 269 مطالعه این در کنندهشرکت نفر 263 از 6 جدول نتایج به توجه با

 .بودند زن( درصد 6/29) نفر 32
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يپژوهشابزارها

 استفاده شغلي انگیزش و فلسفي ذهنیت تدریس، کیفیت ینامهپرسش سه از پژوهش این در

 :است شده

 است عبارت 21 دارای ساختهمحقق ینامهپرسش این:تدريسکيفيتسنجشينامهپرسش

 و ریزیبُعد برنامه 9 نامهپرسش این در. است شده طراحي لیکرت ایدرجه 9 طیف اساس بر که

 ایحرفه مشارکت و ارزشیابي، و انساني رواب  درس، کالس مدیریت تدریس، فرآیند آمادگي،

 یاعضا تدریس کیفیت نامهپرسش یسازه روایي بررسي منظور به. گیرديمورد سنجش قرار م

و  6اسکری نمودار شد. شیب های اصلي با چرخش واریماکس استفاده لفهؤم روش از علمي، هیأت

عاملي  تحلیل نتایج نوان مال  ی  عامل استفاده شدند.ع تر از ی  به بزرگ 2های ویژه ارزش

درصد از واریانس را تبیین  26/99 این پنج عامل جمعاً. نمود تأیید را عامل 9 اکتشافي وجود

 12/2219 با برابر بارتلت و کرویت آزمون ضریب و 63/2برابر با  KMOمقدار چنین کردند. هم

 یبرا هاگویه همبستگي ماتریس و گیرینمونه کفایت از حاکي و معنادار 226/2 سطح در که بود

بود.  يعامل یلتحل

نتاایج   2اساتفاده شاد. جادول     ییدیعامل تأ یلاز روش تحل يعامل 9مدل  يمنظور برازندگ به

 داد نشاان  نتایج. دهدمي نشان را مفروض مدل برای آمده دستهب برازندگي هایحاصل از شاخص

=RSMEA، 222/2=p، 212df=، 91/192=211/2) مقدار که
2 )مدل برازندگي از حاکي که است 

 تأییادی  که باشدمي 9 زیر نیز آزادی درجه بر کای مجذور تقسیم حاصل است، جامعه در عاملي 9

 از هاا داده باا  الگاو  برازنادگي  باودن  مناساب  تعیین منظور به چنین،هم. است مناسب برازندگي بر

 ،=(GFI) 63/2 9برازنادگي  خاوبي  شااخص  که داد نشان نتایج. شد استفاده برازندگي هایشاخص

1برازناادگي خااوبي شااده تعاادیل شاااخص
  61/2(=AGFI ،)9برازناادگي شااده ناارم  شاااخص 

39/2(=NFI ،)33/2 1برازناادگي نشااده ناارم شاااخص(=NNFI ))3تطبیقااي برازناادگي شاااخص و  

33/2(=CFI )خصو  مقادار  هاست، ب هاداده با مدل مناسب برازندگي یدهندهنشان که استCFI 

 یبااال  یاد (، با2221) 62و گورِ جر 3وستون یدگاهو از د 3/2 یباال ید( با6333) 6مولر یدگاهکه از د

  قارار  نموناه  حجام  ثیرأتا  تحات  زیارا  باشاد  داشاته  هابا داده يمناسب يباشد تا مدل برازندگ 39/2

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

1- Scree plot 

2 -Eigenvalue 
3- Goodness of Fit Index(GFI) 

4- Adjusted Goodness of Fit Index (AGFI) 

5- Normed Fit Index)NFI( 

6- Non-Normed Fit Index(NNFI) 

7- Comparative Fit Index(CFI) 

8- Muller 
9- Weston 

10- Gore jr 
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21/2RMSEA) باید تقریب خطای واریانس برآورد جذر چنینهم. گیردنمي
 ایان  در کاه  باشد،( 6

 .بود 21/2 از ترکم مطالعه

تأييديعاملیتحليلمدلبرازندگیهايشاخص-7جدول
 2 df df/2 Sig RMSEA GFI NFI NNFI CFI AGFIبرازندگیهايشاخص

 61/2 33/2 33/2 39/2 63/2 211/2 222/2 36/6 212 91/192شاخصمقدار

 برای و 66/2 تدریس کیفیت مقیاس کل برای کرونباخ، آلفای روش به پایایي ضرایب چنین،هم

 و ریازی برناماه  درس، کالس مدیریت تدریس، فرآیند انساني، رواب  و ارزشیابي هایمقیاس خرده

 یساازه  روایاي . آمد دستهب 32/2، 32/2، 32/2، 31/2، 36/2 ترتیب به ایحرفه مشارکت آمادگي،

 یکاویي ن هاای شاخص که شد انجام لیزرل توس  تأییدی عاملي تحلیل روش به نیز نامهپرسش این

=  GFI ، 36/6  =df/2 ،212  =df ،91/192  =2 ،211/2 =RMSEA،61/2= 63/2بااااااارازش )

AGFI )کرد. تأیید را شده مشاهده هایداده با سازه تناسب 

 ایدرجاه  1 طیاف  در که است عبارت 12 دارای نامهپرسش این:فلسفیذهنيتينامهپرسش

 اسااس  بار  مادیران  فلسافي  ذهنیت میزان تعیین منظور به اصل کمیلي توس  6966 درسال یکرتل

 ساه  دارای ناماه پرساش  این ساخته شده است. یتاسم یدگاهبا توجه به د فلسفي تفکر خصوصیات

 اسااس  بار  کاه  را ناماه پرساش  پایاایي  وی. اسات  پاذیری انعطاف و تعمق ت،جامعی مقیاس خرده

 بناا  مقیااس  ایان  محتوایي روایي. است کرده گزارش 69/2 معادل کرونباخ آلفای ضریب یمحاسبه

 ایان  آن، یساازنده  گازارش  باه  بناا . است گرفته قرار کارشناسان تأیید مورد آن سازنده گزارش به

 پژوهش این در(. 6963و همکاران،  یني)حس باشدمي سازه روایي شواهد از یکي دارای نامهپرسش

.گردید توزیع آماری یجامعه این بین در هانامهپرسش این روایي و پایایي تأیید از پس

 1 یااس عبارت باا مق  22 یدارا نامهپرسش این:کيچنرولوداهلشغلیانگيزشينامهپرسش

 تهیاه  يشاغل  یزشانگ یزانم یینبه منظور تع 6333در سال  یچنرتوس  لوداهل و ک لیکرت ایدرجه

 پاذیری، ولیتؤمسا  شاغلي،  رضاایت  شغلي، اهمیت شغل، به مندیعالقه هایویژگي کهشده است 

 لوداهال  شاغلي  انگیازش  ناماه پرساش  روایاي  بررسي برای. سنجدمي را خودکنترلي و خودباوری

 پیشارفت  انگیزش ینامهپرسش از آمده دستبه هاینمره با مقیاس این از حاصل هاینمره وکیچنر

 چناین هم. آمد دستبه r= 361/2 همبستگي ضریب هاآن بین که گردید محاسبه هلمریچ و اسپنس

  بارای  اعتباار  ضاریب  کاه  شاد  اساتفاده  کرونبااخ  آلفاای  روش از ناماه پرسش اعتبار سنجش برای

 ایان  در(. 6932 همکااران،  و بنااب  آخونادی ) آماد  دسات باه  66/2 شاغلي  انگیزش ینامهپرسش

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

1- Root Mean Square Error of Approximation(RMSEA) 
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 در. گردید توزیع آماری یجامعه این بین در هانامهپرسش این روایي و پایایي تأیید از پس پژوهش

.سنجدمي را شغلي انگیزش هایویژگي از یکي هاگویه از ی  هر نامهپرسش این

 مرباوط  شاغل،  باه  فارد  عالقاه  میزان به 63 و 69 و 69 و 62 و 66 و 3 و 1 و 9 و 6 هایگویه

 .است

 .است مربوط شغل اهمیت میزان به 63 و 66 و 61 و 62 و 2 هایگویه

 .دارد رب  شغلي رضایت میزان به 1 و 9 هایگویه

 .دارد تعلق خودباوری یمقوله به 3 و 6 هایگویه

 .دارد تعلق پذیریولیتؤمس یمقوله به 61 گویه

 مربوط است. يخودکنترل یبه مقوله 22 یهو گو 

هايافته
 یونيرگرسا  هاای تحلیل نتایج سپس و پژوهش متغییرهای توصیفي هاییافته ابتدا بخش این در

شاامل   یفيتوصا  اطالعاات . شاود ماي  ارائاه  گرفتناد  صاورت  یقتحق ییهفرض يبه منظور بررس که

 آورده شاده اسات.    9پاژوهش در جادول    یرهاای متغ یدگيو کشا  يچولگ معیار، انحراف یانگن،م

 (.هاستداده توزیع بودن نرمال نشانگر کشیدگي و چولگي هایشاخص)

 یمرتباه  همبساتگي  ماتریس ابتدا بعدی، هایتحلیل برای الزم علمي شرای  آوردن فراهم برای

 1در جادول شاماره    یبضارا  ینپژوهش محاسبه شد که ا ینا درمورد مطالعه  یرهایمتغ ینصفر ب

 آورده شده است.   

نهفتههايعاملبينهمسبتگیماتريس-9جدول

 باین  یرابطاه  داد نشاان  نتاایج . دهاد مي نشان را نهفته هایعامل بین همبستگي نتایج 1 جدول

 عامال  باین  یرابطه و ،(29/2P<، 22/2=r) شغلي انگیزش نهفته عامل با فلسفي ذهنیت نهفته عامل

 باین  یرابطاه  چناین هام  و( 26/2P<، 99/2=r) تادریس  کیفیت نهفته عامل با فلسفي ذهنیت نهفته

 کشيدگی کجی استانداردانحراف ميانگين عوامل

 -99/2 -99/2 11/6 63/621 تدريسکيفيت

 -16/2 23/2 66/6 26/626 فلسفیذهنيت

 -69/2 262 66/1 12/99 شغلیانگيزش

شغلیانگيزشفلسفیذهنيتتدريسکيفيتعوامل

   6تدريسکيفيت

  6 99/2**فلسفیذهنيت

 6 22/2* 93/2**شغلیانگيزش
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 .اسات  معنادار و مثبت( 26/2P<، 93/2=r) تدریس کیفیت نهفته عامل و شغلي انگیزش نهفته عامل

 مجاوز  کاه  دارد وجاود  ارتباط زادرون و ایواسطه زا،برون متغیرهای بین ،1 جدول هاییافته طبق

 .دهدمي را بعدی آماری هایتحلیل انجام برای الزم

 ایان  از اساتفاده  هاای مفروضاه  سااختاری،  معاادالت  روش به پیشنهادی الگوی ارزیابي از قبل

 از اساتفاده  باا  هاا داده توزیاع  باودن  نرمال اول، گام در منظور بدین. گرفت قرار آزمون مورد روش

 توزیاع  از نشاان  کشایدگي  و چاولگي  هاای شاخص نتایج. شد بررسي عددی تشخیص هایروش

 گرفات  قارار  ارزیابي مورد بودن خطي هایمفروضه دوم، گام در(. 9جدول )  داشت هاداده متقارن

 تأییاد  از بعاد . اسات  معناادار  و خطي هاوابسته با مستقل متغیرهای بین یرابطه داد نشان نتایج که

  پیشانهادی  الگاوی  ارزیاابي  جهات  روش ایان  ساختاری، معادالت از استفاده هایمفروضه رعایت

 تحلیال  و تجزیاه  ماورد  LISREL 8.75 و SPSS 19 از استفاده با هاتحلیل تمامي. شد گرفته کاربه

 هاای شااخص  از ترکیباي  هاا، داده باا  پیشنهادی الگوی برازندگي کفایت تعیین جهت و گرفت قرار

 الگاو  مساتقیم  مسایرهای  اساتاندارد  ضرایب ،9 جدول در ابتدا. گرفت قرار استفاده مورد برازندگي

 الگوی مستقیم رواب  از برخي توانمي آمده، دستبه معناداری سطوح به توجه با. است شده آورده

 انگیازش  شاغلي،  انگیازش  باا  فلسافي  ذهنیات  یرابطه دیگر عبارت به. دانست معنادار را پژوهش

 . شد محاسبه معنادار و مستقیم تدریس کیفیت با فلسفي ذهنیت تدریس، کیفیت با شغلي

 و کال  مساتقیم، رغی مساتقیم،  اثارات  ،(2شاکل ) پاژوهش  مدل آزمون از حاصل نتایج اساس بر

 .است شده آورده 9 جدول در پژوهش متغیرهای برای آمده دستبه شده تبیین واریانس

يکديگربرنهفتهمتغيرهايکلوغيرمستقيممستقيم،اثرات-5جدول

P<0/05
*
     p<0/01

** 

 مدل در را یکدیگر بر نهفته متغیرهای مستقیم اثرات مورد در هافرضیه آزمون نتایج  9 جدول

 درست برآورد روش با ساختاری معاالت مدل روش از فرضیات آزمون جهت. دهدمي نشان کلي

 . شد استفاده احتمال پیشینه نمایي

مسير

 کلاثرات مستقيمغيراثرات مستقيماثرات

 برآورد

 پارامتر

 پارامتر

 شده استاندارد

 خطای

 استاندارد
t7R

 استاندارد

 نشده

 استاندارد

 شده
t 

 استاندارد

 نشده
 t شده استاندارد

تدريسکيفيتبر

فلسفیذهنيتاز

 شغلیانگيزشاز

 

22/2 

6/2 

 

99/2 

26/2 

 

21/2 

29/2 

 
**11/9 
**33/9 

 

99/2 

 

29/2 

- 

 

21/2 

- 

 
*99/2 

- 

 

29/2 

6/2 

 

93/2 

26/2 

 
**33/5 

**23/9

شغلیانگيزشبر

فلسفیذهنيتاز



75/0 



77/0 



03/0


**19/7 



05/0 

 
- 



-

 
-

 

75/0
 

77/0


**19/7 
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 ذهنیات  توسا   شاغلي  انگیازش  مثبت بینيپیش بر مبني پژوهش اول یفرضیه تأیید منظور به

 بار  مساتقیم  طاور باه  فلسفي ذهنیت متغیر شود،مي مالحظه 2 شکل در که گونههمان است، فلسفي

 مثبات ( p،69/2=t،22/2= λ<26/2) شاغلي  انگیزش بر فلسفي ذهنیت اثر و دارد، اثر شغلي انگیزش

  را آناان  شاغلي  انگیازش  تواناد ماي  علماي  هیاأت  یاعضا فلسفي ذهنیت بنابراین،. است معنادار و

 شاغلي  انگیازش  فلسافي،  ذهنیات  گرفات  نتیجه توانمي اطمینان درصد 33 با پس. نماید بینيپیش

. باشاد ماي اول  ییهفرض ییدتأ يبه معن ینو ا کند،مي بینيپیش مثبت و مستقیم صورتبه را تاداناس

 و. گرددمي تربیش آنان شغلي انگیزش یابد، افزایش تاداناس فلسفي ذهنیت که میزان هر به بنابراین،

 تبیاین  را شاغلي  انگیزش واریانس( R2=29/2) درصد 9 فلسفي ذهنیت که داد نشان نتایج چنینهم

 .کند مي

 ذهنیات  توسا   تادریس  کیفیات  مثبت بینيپیش بر مبني پژوهش دوم یفرضیه تأیید منظور به

 بار  مساتقیم  طاور باه  فلسفي ذهنیت متغیر شود،مي مالحظه 2 شکل در که گونههمان است، فلسفي

 =p، 11/9=t،99/2<26/2) تادریس  کیفیت بر فلسفي ذهنیت مستقیم اثر و دارد، اثر تدریس کیفیت

λ )آنان تدریس کیفیت تواندمي علمي هیأت یاعضا فلسفي ذهنیت بنابراین،. است معنادار و مثبت 

 تادریس  کیفیت فلسفي، ذهنیت که گرفت نتیجه توانمي درصد 33 اطمینان با پس. کند بینيپیش را

. باشاد ماي  دوم یفرضیه تأیید معني به این و کند،مي بینيپیش مثبت و مستقیم صورتهب را تاداناس

 مثبات ( 29/2) انگیزش طریق از تدریس کیفیت بر فلسفي ذهنیت غیرمستقیم اثر که داد نشان نتایج

 یرابطاه  در معنااداری  ایواسطه نقش شغلي انگیزش بنابراین،(. =P، 99/2t<29/2) است معنادار و

 . دارد تدریس کیفیت و فلسفي ذهنیت بین

 انگیازش  توسا   تدریس کیفیت مثبت بینيپیش بر مبني پژوهش سوم یفرضیه تأیید منظور به

 بار  مساتقیم  طاور باه  شغلي انگیزش متغیر شود،مي مالحظه 2 شکل در که گونههمان است، شغلي

 ،p، 33/9=t<26/2) تادریس  کیفیات  بار  شاغلي  انگیازش  مساتقیم  اثار  و دارد، اثار  تدریس کیفیت

26/2=β )کیفیات  تواناد ماي  علماي  هیاأت  یاعضاا  شغلي انگیزش بنابراین،. است معنادار و مثبت 

 شاغلي  انگیازش  کاه  گرفات  نتیجه توانمي اطمینان درصد 33 با پس کند بینيپیش را آنان تدریس

 که میزان هر به بنابراین،. کندمي بینيپیش مثبت و مستقیم صورتبه را آنان تدریس کیفیت ،تاداناس

 تأییاد  معناي  باه  ایان  و یابد،مي بهبود نیز آنان تدریس کیفیت یابد، افزایش تاداناس شغلي انگیزش

( R2=99/2) درصاد  99 شغلي انگیزش و فلسفي ذهنیت که داد نشان نتایج. باشدمي سوم یفرضیه

 .کنندمي تبیین را تدریس کیفیت متغیر واریانس

 ذهنیات  و تادریس  کیفیت بین شغلي انگیزش بر مبني پژوهش چهارم یفرضیه تأیید منظور به

 يشاغل  انگیزش متغیر شود،مي مالحظه 2 شکل در که گونههمان. نمایدمي ایفا میانجي نقش فلسفي
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 یزن يفلسف یتذهن متغیر .نمایديم یفاا تاداناس یستدر یفیتو ک يفلسف یتذهن ینرا ب میانجينقش 

 يفلسف یتذهن یرکل متغ یراتدارد، و مجموع تأث یستدر یفیتبر ک 29/2برابر با  یرمستقیميغ یرتأث

 انگیازش  گاری واساطه  باا  تاداناسا  فلسافي  ذهنیت بنابراین،. باشدمي 29/2برابر  یستدر یفیتبر ک

 .است آنان تدریس کیفیت یکننده بینيپیش شغلي

 ترکیاب  از کاه  باشاد ماي  کل اثرات گیریاندازه شده، برآورد پارامترهای از دیگر یکي بنابراین،

 فق  یا و مستقیم اثر یکدیگر بر متغیرها موارد برخي در. آیدمي دستهب غیرمستقیم و مستقیم اثرات

 نتاایج . باشاد ماي  غیرمساتقیم  و مساتقیم  اثار  با برابر کل اثر صورت این در که دارند غیرمستقیم اثر

 در( t=33/9) به توجه با( 29/2) تدریس کیفیت بر فلسفي ذهنیت کل اثر که دهدمي نشان 1 جدول

 در( t=33/9) باه  توجه با( 6/2) تدریس کیفیت بر شغلي انگیزش کل اثر. است معنادار 26/2 سطح

 در( t=69/2) توجاه  باا ( 29/2) شاغلي  انگیزش بر فلسفي ذهنیت کل اثر. است معنادار 26/2 سطح

 شاغلي  انگیزش به نسبت فلسفي ذهنیت گردد،مي مالحظه که گونههمان. است معنادار 26/2 سطح

 .دارد علمي هیأت یاعضا تدریس کیفیت بر تریبیش کل اثر
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 خود کنترلی
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مدلبرازندگیآزمون

 ،1جدول . شد استفاده ساختاری معادالت مدل روش از مدل برازندگي آزمون منظور به

 نتایج. دهدمي نشان را مفروض مدل برای آمده دستهب برازندگي هایشاخص از حاصل نتایج

=RSMEA، 22269/2=p،12 df=،93/662=216/2) مقدار که داد نشان
2) برازندگي از حاکي که است 

 که باشدمي 2 زیر نیز( 36/6) آزادی درجه بر کای مجذور تقسیم حاصل است، جامعه در الگو

 هاداده با الگو برازندگي بودن مناسب تعیین منظور به چنینهم. است مناسب برازندگي بر ییدیأت

 ،=(GFI) 31/2 6برازندگي خوبي شاخص که داد نشان نتایج. شد استفاده برازندگي هایشاخص از

 9برازندگي شده نرم شاخص ،(AGFI=)32/2 2برازندگي خوبي یشده تعدیل شاخص

32/2(=NFI )، 39/2 1برازندگي نشده نرم شاخص(=NNFI )9تطبیقي برازندگي شاخص و 

31/2(=CFI )مقدار خصو هب است، هاداده با مدل مناسب برازندگي یدهندهنشان که است CFI 

 باالی باید( 2221)6جر گورِ و 3وستون دیدگاه از و 3/2 باالی باید( 6333) 1مولر دیدگاه از که

  قرار نمونه حجم ثیرأت تحت زیرا باشد داشته هاداده با مناسبي برازندگي مدل تا باشد 39/2

 این در که باشد، 3(21/2RMSEA) باید تقریب خطای واریانس برآورد جذر چنینهم. گیردنمي

 .بود 21/2 از ترکم مطالعه

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

1 - Goodness of Fit Index(GFI) 
2 - Adjusted Goodness of Fit Index (AGFI) 

3 - Normed Fit Index)NFI( 

4 - Non-Normed Fit Index (NNFI) 
5 - Comparative Fit Index(CFI) 

6 - Muller 

7 - Weston 
8 - Gore jr 
9 - Root Mean Square Error of Approximation(RMSEA) 

t 7Rاستانداردخطايشدهاستانداردپارامترپارامتربرآوردنشانگرهانهفتهمتغير

 جامعیت فلسفي ذهنیت

 تعمق

 پذیریانعطاف

6 

36/2 

13/2 

39/2 

19/2 

1/2 

- 
61/2 

69/2 

- 
**23/1 
**69/9 

91/2 

12/2 

61/2 

 شغل به عالقه شغلي انگیزش

 شغل اهمیت

 شغلي رضایت

 خودباوری

 کنترليخود

6 

69/2 

29/2 

63/2 

26/2 

61/2 

63/2 

91/2 

96/2 

92/2 

- 
29/ 

21/2 

29/2 

22/2 

- 
**9/2 
**33/1 
**12/1 
**21/1 

23/ 

21/2 

92/2 

21/2 

6/2 

 ریزیبرنامه تدریس کیفیت

 تدریس یندآفر

 کالس مدیریت

 ارزشیابي و رواب 

 ای حرفه مشارکت

6 

61/6 

16/6 

91/2 

99/2 

1/2 

32/2 

16/2 

3/2 

93/2 

- 
26/2 

69/2 

29/2 

23/2 

- 
**29/3 
**9/3 
**92/3 
**6/1 

91/2 

92/2 

11/2 

13/2 

69/2 
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 ،R2، 26/2>p=12/2) تعماق  نشاانگر  بار  فلسافي  ذهنیات  ینهفتاه  متغیر اثر که داد نشان نتایج

29/3=t، 19/2=λ )یار کند. اثر متغيم یینتب يفلسف یتآن را ذهن یانسدرصد وار 12 و است معنادار 

 معناادار ( R2، 26/2>p، 99/9=t، 1/2=λ=61/2) پاذیری بر نشاانگر انعطااف   يفلسف یتذهن ینهفته

 بار  شاغلي  انگیزش ینهفته متغیر اثر. کندمي تبیین فلسفي ذهنیت را آن واریانس درصد 61 و است

درصااد  1( معنااادار اساات و R2، 26/2>p، 66/9-=t، 63/2=λ=21/2) شااغل بااه اهمیاات نشااانگر

 رضاایت  نشاانگر  بار  شاغلي  انگیزش ینهفته متغیر اثر. کنديم یینتب يشغل یزشآن را انگ یانسوار

 یازش آن را انگ یانسدرصد وار 92( معنادار است و R2، 26/2>p، 69/3=t، 91/2=λ=92/2) شغلي

 ،R2، 26/2>p=21/2) خودبااوری  نشاانگر  بر شغلي انگیزش ینهفته متغیر اثر. کنديم یینتب يشغل

36/1=t، 96/2=λ یار کند. اثر متغيم یینتب يشغل یزشآن را انگ یانسدرصد وار 21( معنادار است و 

( معناادار اسات   R2،26/2>p، 32/1=t، 92/2=λ=6/2) يبر نشانگر خودکنترل يشغل یزشانگ ینهفته

 نشاانگر  بار  شغلي انگیزش نهفته متغیر اثر. کنديم یینتب يشغل یزشآن را انگ یانسدرصد وار 62و 

 .گردید حذف مدل از پذیریولیتؤمس و نشد معنادار پذیریولیتؤمس

 ،R2، 26/2>p، 69/3=t=92/2) یستادر  یناد آبار نشاانگر فر   یستادر  یفیتک ینهفته یراثر متغ 

32/2=λ )ینهفتاه  متغیار  اثر. کنديم یینتب یستدر یفیتآن را ک یانسدرصد وار 92 و است معنادار 

( معناادار  R2، 26/2>p، 61/6=t، 16/2=λ=11/2) درس کاالس  مدیریت نشانگر بر تدریس کیفیت

 بار  تدریس کیفیت ینهفته متغیر اثر. کنديم یینتب یستدر یفیتآن را ک یانسدرصد وار 11است و 

 13( معنااادار اساات و R2، 26/2>p، 66/3=t، 3/2=λ=13/2) ارزشاایابي و انساااني رواباا  نشااانگر

 نشاانگر  بار  تادریس  کیفیات  ینهفتاه  متغیر اثر. کنديم یینتب یستدر یفیتآن را ک یانسدرصد وار

 آن واریاانس  درصد 69 و است معنادار( R2، 26/2>p، 11/9=t، 93/2=λ=69/2) ایحرفه مشارکت

  .کندمي تبیین تدریس کیفیت را

 و تادریس  کیفیات  باین  شغلي انگیزش که داد نشان غیرمستقیم و مستقیم اثرات نتایج چنینهم

 29/2برابر باا   یرمستقیميغ یرتأث یزن يفلسف یتذهن متغیر .نمایدمي ایفا میانجي نقش فلسفي ذهنیت

 29/2برابار   یستادر  یفیتبر ک يفلسف یتذهن یرکل متغ یراتدارد، و مجموع تأث یستدر یفیتبر ک

 کیفیات  یکنناده  بیناي پایش  شغلي انگیزش گریواسطه با تاداناس فلسفي ذهنیت بنابراین،. باشدمي

 .است آنان تدریس

گيرينتيجهوبحث
 انگیازش  باا  اساتادان  فلسافي  ذهنیات  که داد تحقیق نشان یاولیه الگوی از آمده دستبه نتایج

 یکنناده  بینيپیش عنوان به تواندمي متغیر این و دارد معناداری و مثبت مستقیم، یرابطه آنان شغلي

  باه  تار کام  فارد،  یانگیازه  بناابراین، . . گیرد قرار استفاده مورد استادان شغلي انگیزش برای مناسبي
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باشاد.  مي اونگرش و طرز تفکر  یرتحت تأث ایمالحظه قابل طورهب و دارد بستگي فرد خود یاراده

 و وینتار  ، (6969) میگاوني  میرمحماد  و(، 6961) زادهیااوری (، 6969) زارع تحقیقات با نتایج این

 یااان(، خرقان6969) يبوکااان ي(، ناااظم و صاادق6966و همکاااران ) پااورحبیبااي(، 2222) ساااروس

 ( 6963) یزدخواساتي  نتاایج  باا  اماا . باشدمي همسو( 6963) سعیدیان(، 6932) رضاپور و(، 6932)

 تفکار  دارای تاداناسا  کاه  است این یافته این برای ممکن هایتبیین از یکي .باشدمي جهتهم غیر

 تعلایم  مساائل  به وسیع دیدی با و کنندنمي محدود خاصي امور به را خود ذهن گاههیچ باال فلسفي

 و ابتکاار  قادرت  هاا آن. گیرناد مي کارهب را متنوعي هایحل راه مسائل حل در و نگریسته تربیت و

در  دهناد، و  نشان زیادی یعالقه خود شغل به که گرددمي سبب امر همین و دارند باالیي خالقیت

طور مستقیم، انتخاب، انگیزش و پشتکار شغل خود به خودباوری باالیي رسیده و این خودباوری به

کنند. بنابراین، ناه تنهاا   آمیزی دست پیدا ميمثبت و موفقیتآنان را تحت تأثیر قرار داده و به نتایج 

تر خواهاد باود و باه شاغل خاود      شود، بلکه کارهای آنان عاقالنهتر ميچنین افردی قوی یروحیه

دهند. در نتیجه، رضایت خود را از آن شغل نشاان  تری نشان داده و به آن نیز اهمیت ميعالقه بیش

های مطلوب به سمت تغییراتي که در کالس درس و ل خود و نگرشداده و دید مثبتي به سوی شغ

عباارت   به .گردید خواهد دانشجویان یادگیری بهبود سبب خود این که افتد دارنددانشگاه اتفاق مي

  هاای فعالیات  مناساب  انجاام  باه  تأثیر انگیزش شغلي باال بر ذهنیات فلسافي بااالیي، منجار     یگر،د

 انجاام  و ارزشایابي،  و انسااني  رواب  درس، کالس مدیریت تدریس، فرآیند آمادگي، و ریزیبرنامه

 برونادادهای  و دانشاجویان  یادگیری بهبود به منجر خود این که گرددمي آنان در ایحرفه مشارکت

  .(6932شد )کوشي،  خواهد دانشگاه در مطلوب

 مثبات  مساتقیم،  یرابطه استادان فلسفي ذهنیت که شد داده نشان آمده دستهب نتایج به توجه با

 کیفیات  بارای  مناسابي  یکننده بینيپیش عنوانبه تواندمي و دارد آنان تدریس کیفیت با معناداری و

 تادریس  کیفیات  بهباود  سابب  فلسافي  ذهنیات  افزایش بنابراین،  .گیرد قرار استفاده مورد تدریس

. اسات  یرگاذار اساتادان تأث  يفلسف یتذهن یس،روش تدر یریکارگدر اجرا و به و گردد،مي تاداناس

 سعیدیان(، 6936) بابگهری زماني(، 6333) پروسر و تریگول(، 2262) ینومار یقاتبا تحق یجنتا این

 شاااهبازی و(، 6962) موساااوی(، 6961) سااامرقندی(، 6969) زارع(؛  6931) بنااادلي(، 6963)

 عصار  درتوان گفت کاه  يم یافته ینا یینتب در .دارد خوانيهم( 6966) جعفریمیرشاه و دستجردی

 ایزمیناه  در کال  باه  جزئاي  ارتبااط  در  یعني امور به دادن نظم قدرت چون هایيتوانایي حاضر،

 تحلیل و تجزیه و نگریژرف قدرت از برخورداری آتي، هایهدف به آني هایبرنامه ارتباط وسیع،

 یا   نگارش  از پرهیز باال، پذیریانعطاف موقعیت، هر در اساسي فرضیات و اصول کشف نظرات،

 افاراد  کلاي  هادایت  بارای  آن منبع به توجه بدون دیگران نظر به توجه و نظرات و مسائل به بعدی
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 عملکارد  بهباود  و جامعاه  فاردی،  رفتاار  بار  تواناد مي و است توجه مورد اهداف به رسیدن جهت

 مواجه هنگام تاداناس هایویژگي از یکي فلسفي ذهنیت که این به توجه با. باشد تأثیرگذار دانشگاه

  شاانس  اسات  برخاوردار  بااال  فلسافي  ذهنیات  از کاه  اساتادی  و اسات  آموزشي شماربي مسائل با

 طیاف  و اصاولي  عقایاد  خاالق،  تعمایم  مادت،  دراز اهداف اساس بر مسائل دیدن برای تریبیش

 علماي  توانایي که است مواردی از یکي تاداناس نگرش و تفکر طرفي، از. دارد هاانتخاب از وسیعي

 و درساي  کتاب  نقاص  حتاي  و شده آموزشي فرآیند تسهیل موجب و داده قرار تأثیر تحت را آنان

 انگیزش و عالقه افزایش سبب باال سطح تفکر بنابراین،. نمایدمي جبران را آموزشي امکانات کمبود

 ایان . گرددمي شانتدریس اثربخشي و دانشجویان یادگیری و تدریس ماهیت و نقش به نسبت آنان

 را لهأمس آن راحتي به توانندمي گردندمي روبرو خاصي مشکل با درس کالس در که زماني تاداناس

 ساعي  تادریس  حین در چنین،هم. نمایند انتخاب را حل راه بهترین و ساخته مرتب  دیگر مسائل با

هاا را  لمس کرده و بتوانند خودشاان آن  يرا وادار سازند تا مسائل را به خوب یانکه دانشجو کنندمي

 دور هاای هادف  متوجاه مسائل را به مشاکالت روزماره ربا  داده و     ینحل نموده و قادر باشند ا

 زندگي برای دانشجویان کردن آماده تربیت و تعلیم اصلي هدف دانیممي که گونههمان زیرا گردند،

 نمایناد مي مشغول خود تدریس کیفیت از ارزیابي به را افکارشان و ذهن تاداناس بنابراین،. باشدمي

  هاا، قابلیات  ایان  چراکاه  دهناد، ماي  باروز  خاود  هاای قابلیات  به نسبت مثبت افکار مکرر طوربه و

 . یدارائه نما یفیتيبا ک یسکه تدر کنندمي سعي و برده باال را آنان نفساعتمادبه

را در  یات و ترب یمداشته و مسائل تعلا  یسحد به فنون تدريب يتوجه تادانياسچنین  از سویي،

 اهاداف  راساتای  در را خاود  هاای فعالیت و گیرندينظر مدر یتو ترب یمتعل یيارتباط با اهداف نها

 هاا در آن .ساازند ماي  فاراهم  را هاا آن پاذیری تحقیق یزمینه و نموده هدایت تربیت و تعلیم نهایي

 اساتفاده  تادریس  خالقاناه  و فعال هایروش از و پذیرفته تأثیر خود فلسفي ذهن از تدریس فرآیند

 از و باشاند  ماؤثر  دانشجویان یادگیری در توانندمي فعال تدریس هایروش آن وسیلههب و نمایندمي

 از اساتادان  که جایي در و برآیند خوبي به شوندمي تدریس کیفیت افزایش موجب که وظایفي پس

 نیاز  دانشاگاه  آن در تدریس کیفیت که داشت انتظار توانمي باشند برخوردار باالیي فلسفي ذهنیت

 .  (6932 باشد )کوشي، مطلوبي حد در

 آناان  تادریس  کیفیات  باا  استادان شغلي انگیزش که داد نشان حاضر مطالعه هاییافته چنینهم

 يمناساب  یکنناده  بیناي پایش  عناوان به تواندمي متغیر این و دارد معناداری و مثبت مستقیم، یرابطه

 انگیازش  از برخاورداری  کاه  رساد ينظر ما . بهگیرداستادان مورد استفاده قرار  یستدر یفیتک یبرا

 یاادگیری  بهباود  سابب  خاود  ایان  کاه  شاود ماي  آنان هایفعالیت مناسب انجام به منجر باال شغلي

 پرکین(، 2221) راو تحقیقات با نتایج این .گرددمي دانشگاه در مطلوب هایدادهبرون و دانشجویان
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 کاه  تحقیقااتي  نتیجاه  با چنینهم یافته این. دارد خواني( هم6963و همکاران،  ساعتچي از نقل به)

 چناین هام  و آناان  تدریس کیفیت بهبود باعث معلمان خودکارآمدی و شغلي رضایت دارندمي بیان

؛ 2221 ویاالس،  ون؛ 2222 بارگ،  وانادن )  دارد خاواني هام  گاردد مي یادگیرندگان یادگیری بهبود

 کاه  تادانياس های ممکن برای این یافته این است کهیکي از تبیین (.6936 شهیدی، و؛ 2223 گوئه،

 امار  ایان  که اندرسیده خود در شغلي انگیزش از باالیي باورهای به باشندمي موفق خود تدریس در

 فعاال  درس کاالس  در که شده سبب امر همین و. گرددمي تدریس در آنان درپيپي موفقیت باعث

 ایان  و نمایناد  تکرار مجدداً متفاوتي هایشیوه به دانشجویان برای را درس لزوم صورت در و بوده

 باه  تنها نه تاداناس گونهاین. گرددمي استادان تدریس اثربخشي و دانشجویان یادگیری افزایش سبب

 فرآیناد  در آناان  چنین،هم. نمایندمي توجه نیز مناسب هایارزش به بلکه دهند،مي اهمیت موفقیت

 ماواردی  در و .نمایناد ماي  رفتار مالیمت و نرمي با دانشجویان با و داشته خشوع و تواضع تدریس

 تکارار  دانشاجویان،  باا  ارتبااط  نظمي،بي با شدن روبرو دانشجویان، هایسؤال به گویيپاسخ مانند

. نمایناد ماي  خونساردی  و مادارا  دانشجویان، بین رواب  تنظیم و ترضعیف دانشجویان برای مطالب

 باذل  دانشاجویان،  از ارزشایابي  چاون  ماواردی  در که گرددمي سبب تاداناس باالی شغلي انگیزش

 عادالت  و انصااف  اصال  از هاا آن مشاکالت  حل و راهنمایي برای زمان اختصا  آنان، به محبت

   .(2269همکاران  و استفانسکو)نمایند  پیروی

 نقاش  شاغلي  انگیازش  که دهدمي نشان تحقیق یاولیه الگوی از آمده دستبه نتایج چنینهم  

 باین متغیرهاای    یکاه مقادار رابطاه   یعناي ایان  . اسات  داده نشاان  خوبي به را خود یگرانهمیانجي

 و ذهنیات  زای تحقیق و ذهنیت فلسفي و کیفیت تدریس تحت تأثیر انگیازش شاغلي اسات.    برون

  یعناي  اسات،  آناان  تادریس  کیفیت یکننده بینيپیش شغلي انگیزش گریواسطه با تاداناس فلسفي

 و شاده  تربیش شانشغل به آنان یعالقه و انگیزش یابد افزایش تاداناس فلسفي ذهنیت که قدر هر

 همکااران  و ماورفي  پاژوهش  باا  آماده  دسات هبا  نتاایج . گرددمي آنان تدریس کیفیت بهبود سبب

 موریتي(، 2262) مارینو(، 6333) پروسر و تریگول(، 2222) ریز (، 2226) کومار و غني(، 2223)

 بوکااني  صدقي و ناظم(، 6931) زادهبندلي(، 6963) ماهروزاده و سخنور(، 2222) بولینگر(، 2229)

(، 6966) اروانااي(، 6961) خزائااي(، 6961) ساامرقندی(، 6969) دانشاایار(، 6969) زارع(، 6969)

 همکااران  و شاجاعي (، 6932) خرقانیاان (، 6932) هاشمي(، 6933) فرشچي(، 6966) اصل کمیلي

 و شکرکن(، 6963) نژادرسول و دمرچیلي(، 6966) جعفری میرشاه و دستجردی شهبازی(، 6963)

از  یکاي . باشاد مي همسو( 6932) همکاران و زادهبی (، 6936) بابگهری زماني(، 6963) همکاران

 باید ذهنیت فلسفي باالیي داشته باشد تا بتواناد  مدرسآن است که  یافته ینا یممکن برا هایتبیین

آنان اساتفاده   یزشو انگ ی تحر یبرا يو از هر فرصت یردرا در نظر بگ یاندانشجو یتحدود شخص
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او  یگار د یيمختلاف باشاد. ازساو    یادگیرندگانارتباط با  یقادر به برقرار یدعالوه مدرس باهکند. ب

 پشاتیباني  تاا  کاارگرداني  از کناد،  باازی  را نمایشاي  هایهنر هایهنرمند، تمام نقش ی مانند  یدبا

 و ریزیبرنامه هایفعالیت مناسب انجام به منجر باال شغلي انگیزش بنابراین،. بازی و نمایش صحنه

  مشاارکت  انجاام  و ارزشایابي،  و انسااني  روابا   درس، کاالس  مادیریت  تدریس، فرآیند آمادگي،

مطلاوب   یدادهاا و بارون  یاندانشجو یادگیریخود منجر به بهبود  ینگردد که ايدر آنان م ایحرفه

 در توانناد ماي  این ذهنیت و تفکر را داشته باشند که یدبا تاداناس ین،چندر دانشگاه خواهد شد. هم

 باه  خاود  از بهتاری  عملکارد  بایاد  و باشاند  داشته نقش شانکاری واحد آتي سوی و سمت تعیین

. باشاد مي اهمیت دارای شانهمکاران و دانشگاه رهبران و مدیران نظر از آنان کار و گذارند نمایش

 برای آنان تجربیات و دانش از و شده واقع تربیش قدرشناسي مورد دانشگاه در که مندندعالقه آنان

 کاه  گاردد ماي  باعاث  امر این. شود گرفته بهره دانشگاهي هایولیتؤمس و اجرایي امور در استفاده

 چناین، هام . یاباد  افازایش  آنان تدریس کیفیت نهایت در و شده تربیش تدریس به آنان مندیعالقه

 در الزم یانگیازه  کاه ایان  یا و گیرد قرار آنان روی پیش که هستند مناسبي شرای  دنبال به تاداناس

 زیارا  .نباشاند  راضاي  موجاود  شرای  به که طوریهب آید، وجود به شانشغل در پیشرفت برای آنان

 کاه  شاود ماي  باعاث  گاردد مي آنان خودباوری افزایش موجب که خود هایيیتوانا به تاداناس باور

 کیفیات  افازایش  باعاث  و یافتاه  افازایش  تدریس امر در تاداناس مندیعالقه و تجارب و هايیتوانا

 کاه  ارزشامندی  هایفعالیت کنند، پیدا دانشگاه در تریمناسب منزلت چنین،هم. گردد آنان تدریس

 مختلاف  اماور  در دهناد،  انجاام  را شاوند ماي  دانشاگاه  ولینؤمس سوی از قدرداني و تشویق باعث

 خاود  ایان  کاه  نمایناد  اباراز  دانشاگاه  وضعیت بهبود برای را خود نظرات و کنند مشارکت اجرایي

؛ باه نقال از کوشاي،    2269گاردد )حیادری و همکااران،    مي تاداناس تدریس کیفیت افزایش باعث

6932.) 

 ایان  در. اسات  برخاوردار  تاوجهي  قابال  اهمیت از حاضر پژوهش کاربردی هایجنبه به توجه

 و نمایناد،  تاالش  شاان تدریس کیفیت بهبود بر ناسالم رقابت ایجاد جای به توانندمي تاداناس راستا

 باه  توجاه  باا . باشند داشته شانشغل به نسبت منزلت احساس و بودن مفید و رضایتمندی احساس

 باه  تاری بایش  یعالقاه  باا  تاداناسا  که است شایسته شد، گفته تدریس کیفیت مورد در که مطالبي

  یفیات ک و آناان  رضاایت  افازایش  و شاغل  ساازی غناي  باعاث  کاه  را عاواملي  و پرداختاه  تدریس

 .نمایند تقویت را هاآن و نموده شناسایي را گردديم شانیستدر

و  باشاند  ماؤثر  تادریس  کیفیات  بار  توانندمي که دارند وجود نیز دیگری متغیرهای که جاآن از

 را نشاان دادناد،    یستادر  یفیات عوامال ماؤثر و ک   یناز رواب  ب يمورد مطالعه تنها بخش یرهایمتغ

 ماورد  تادریس  کیفیات  بار  را هاآن اثر و کرد وارد پژوهش این در نیز را دیگری متغیرهای توانيم
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 دانشاگاهي،  فرهنا   مانناد  متغیرهاایي  از کاه  گرددمي پیشنهاد پژوهشگران به لذا. داد قرار مطالعه

 یرتاأث  یمطالعاه  یو ... برا یستدر هایشایستگي جامعه، فرهنگي هایارزش خودکارآمدی، امنیت،

 .نمایند استفاده آتي هایپژوهش در تدریس، کیفیت بر هاآن

حاصال   هاییافته. است کنندگانشرکت ینمونه به مربوط حاضر یمطالعه محدودیت نخستین

رو، پژوهشاگران  یان هساتند، از ا  یمباهنر قابال تعما   یددانشگاه شه تاداناسمطالعه به جامعه  یناز ا

 باه  مرباوط  مطالعه این دیگر محدودیت. دهندمي هشدار یگربه جوامع د یجنتا ینا یمنسبت به تعم

 مانناد  هاایي محادودیت  دارای اینامهپرسش گیریاندازه زارهایبا زیرا. است گیریاندازه ابزارهای

  تادریس  کیفیات  یناماه پرسش که جایيآن از. باشندمي اجتماعي پذیرش قابل هایپاسخ و خطاها

( 6961) همکااران  و معروفاي  دیادگاه  از تادریس  ارزیابي ابعاد از یکي که خودارزشیابي اساس بر

 چاه آن اسااس  بار  را هایشاان پاسخ است ممکن تاداناس از برخي لذا ،بود یدهگرد يطراح باشد،مي

 آوریجماع  هاای روش ساایر  از اسات  بهتر زمینه این در. باشند داده ارائه است اجتماع پسند مورد

  . شود استفاده آن مانند و رفتار یمشاهده مصاحبه، مانند هاداده

منابع
 الف.فارسی

 انگیازش  باا  مادیران  کنترل منبع بین یرابطه بررسي(. 6932). همکاران و الهحبیب بناب، آخوندی

 فراسوی یماهنامه .66-63 سال در شرقي آذربایجان استان اسالمي آزاد دانشگاه کارکنان شغلي
 .92-99 صص ،6932 تابستان ،63 شماره ،مدیریت

 تادریس  هایویژگي از معلمان ادرا (. 6931. )جواد پور،عیني و اسکندر آذر،فتحي ،یوسف ادیب،

 دوره دوازدهام،  سال ،درسي ریزیبرنامه در پژوهش یمجله .شناختي پدیدار بررسي ی  مؤثر،

 (.11 پیاپي) ،63 شماره دوم،

 علااي :ترجمااه .ماادیریت(. 6962. )دانیاال گیلباارت، و ادوارد فااریمن، ،آرتااورفینچ  جیمااز اسااتونر،

 اصالي  زبان به انتشار تاریخ) ،فرهنگي های پژوهش دفتر: تهران ،اعرابي محمد سید و پارسائیان

 (.ندارد

 انتشاارات : مشاهد  ،بهشتي سعید :ترجمه .پرورش و آموزش یفلسفه(. 6939. )جي فیلیپ اسمیت،

 .رضوی قدس آستان

 بارای  نیاز مورد و مؤثر هایمهارت و هاتوانمندی(. 6932. )یفس ي،و غالمعل مقصود ي،خندقامین

: صاص ، 13 شاماره  ،عاالي  آماوزش  در ریزی برنامه و پژوهش یفصلنامه .دانشگاه در تدریس

613-626. 
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 تحصیلي، یرشته تحصیلي، مدر  خدمت، سنوات جنس، سن، تأثیر(. 6931. )هلانعمت زاده،بندلي
 یناماه  پایاان  .هاا آن شاغلي  رضاایت  یانگیازه  افازایش  باا  تربیتي امور مربیان مزایای و حقوق

 .دامغان واحد اسالمي آزاد دانشگاه ارشد، کارشناسي

 نیازهاای  بندیالویت و شناسایي(. 6932. )هادی رحماني، و رضا جهرمي، ناصری ،جعفر زاده،تر 

 -شااغل  و شاغل  الگاوی  مبناای  بار  علمي هیأت اعضای تدریس هایمهارت معیاری آموزشي

 دوم، دوره دهام،  ساال  ،درساي  برناماه  در پاژوهش ی مجلاه  .شیراز دانشگاه: موردی یمطالعه

 (.96 پیاپي) 66 شماره

 هایشایستگي بین یرابطه از ساختاری مدل یارائه(. 6939. )فاطمه عبدشریفي، و سکینه جعفری،

 یمجلاه  .دانشاجویان  تحصایلي  دساتاوردهای  و علماي  هیاأت  اعضاای  یشده ادرا  تدریس
 .  2/11 پیاپي ،6939 تابستان و بهار اول، شماره ششم، دوره ،یادگیری و آموزش مطالعات

 هاای ناماه پرساش (. 6963. )نساترن  شاریفي، و  ابوالقاسام  اکباری،  ،قدساي  احقر، ،نرگس حسیني،
: انتشاارات ، اول چاا   .شناسيجامعه و تربیتي علوم مشاوره، شناسي،روان یزمینه در پژوهشي

 .سخن

 شهر یمتوسطه دبیران روی بر آموزشي مدیران فلسفي ذهنیت تأثیر بررسي(. 6969. )مرتضي زارع،

 .تهران بهشتي شهید دانشگاه ارشد، کارشناسي ینامهپایان .آمل

 هیاأت  یاعضا تدریس روش و فلسفي ذهنیت بین یرابطه بررسي(. 6936. )زهرا بابگهری، زماني

 اساتان  ناور  پیاام  دانشاگاه  ارشاد،  کارشناسي ینامهپایان .کرمان شهر دولتي هایدانشگاه علمي

 .تهران

 شاغلي  ی انگیازه   میاان  ی رابطاه  بررسي(. 6963. )سمیه  نمازی، و نوشاد قاسمي، ،محمود ساعتچي،

 شهرسااتان ی متوسااطه مقطااع( دبیااران) کارکنااان سااازماني تعهااد و شااغلي رضااایت ماادیران،

 ،مرودشات  واحد اسالمي آزاد دانشگاه ،آموزشي مدیریت در نو رهیافتي یفصلنامه .مروردشت

 .613-616 دوم، شماره اول، سال

 مقطاع ) ریاضي معلمان میان در فعال تدریس هایروش(. 6963. )طبیه ماهروزاده، و ناهید سخنور،

-623 الزهرا، دانشگاه شناسيروان و تربیتي علوم دانشکده ،تربیتي نوین هایاندیشه .(راهنمایي

31. 

 مادارس  معلماان  شغلي یروحیه با مدیران فلسفي ذهنیت یرابطه بررسي(. 6963. )لیال سعیدیان،
 ارشاد،  کارشناساي  یناماه پایاان  .6966-6963 تحصیلي سال در همدان شهر یدخترانه ابتدایي

 .همدان سینا بوعلي دانشگاه
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 شاناختي،  رویکرد اساس بر دروني به بیروني کنترل منبع تغییر اثربخشي(. 6932. )داراب سلیماني،

 در ارشد کارشناسي ینامهپایان .اسدآباد شهرستان مرد دبیران شغلي انگیزش افزایش بر رفتاری

 .طباطبایي عالمه دانشگاه شغلي، گرایش مشاوره یرشته

 در آناان  آموزشاي  عملکارد  و مادیران  فلسافي  ذهنیت یرابطه بررسي(. 6961. )فاطمه سمرقندی،
 واحاد  اساالمي  آزاد دانشاگاه  ارشاد،  کارشناسي ینامهپایان .تهران شهر 9 منطقه هایدبیرستان

 .مرکزی تهران

 بررساي (. 6932. )جواد کاوسیان، و مهدی زاده،عرب ،الهولي فرزاد، ،پروین کدیور، ،فریبرز نیکدل،

 خاودگرداني  راهبردهای و پیشرفت اهداف میان ارتباط در تحصیلي هایهیجان ایواسطه نقش

 شاماره  پانجم،  دوره ،یاادگیری  و آماوزش  مطالعات یمجله .ساختاری الگوی یارائه: یادگیری

 .691 -669 صفحات ،2/19 پیاپي دوم،

 .سمت: انتشارات ،پنجم چا  .(دوم جلد) تدریس فنون و ها روش(. 6961. )حسن شعباني،

 ذهنیات  باین  یرابطاه  ي(. بررسا 6966. )یمابراه یدس ی،جعفر میرشاه و راحله دستجردی، شهبازی

 .6961-63 یليشهر اصافهان در ساال تحصا    یمتوسطه مدارس دبیران تدریس روش و فلسفي

، دوره پانجم، ساال شاانزدهم،    اهاواز  چمران شهید دانشگاه شناسينروا و تربیتي علوم یمجله

 .16-96، 2یشماره

 آزاد دانشاگاه  واحادهای  در تادریس  کیفیات  ارزیابي جهت الگویي یارائه (.6936. )نیما شهیدی،

 و علاوم  واحاد  اساالمي  آزاد دانشاگاه  آموزشاي،  مادیریت  یرشاته  دکتاری  یرسااله  .اسالمي

 .تهران تحقیقات

 شاهید  دانشاگاه : انتشاارات  .پاسخ و پرسش و سخنراني تدریس روش(. 6961. )حمیدرضا علوی،

 .کرمان باهنر

 ادرا  باه  توجاه  باا  آموزاندانش شادماني بینيپیش(. 6932. )مسعود چاری،حسین و سمیه غالمي،

 ،یاادگیری  و آماوزش  مطالعات یمجله .خودکارآمدی و تعامل ینحوه معلم، انتظارات از هاآن

 .2/12 پیاپي ،6932 تابستان و بهار اول، شماره سوم، دوره

ت علماي بار اسااس    أبیني کیفیت تدریس اعضای هی(. پیش6931سلطاني، اصغر. ) و کوشي، زهرا

ساال   ،پژوهشاي دانشاگاه شااهد    –علماي   یفصلنامهدو .ذهنیت فلسفي و انگیزش شغلي آنان

 .3بیست و سوم، شماره 

  علماي  هیاأت  یاعضاا  تادریس  کیفیات  بیناي پایش  جهات  الگاویي  یارائه(. 6932). زهرا کوشي،
 شاهید  دانشاگاه  ارشاد  کارشناساي  یناماه پایان .آنان شغلي انگیزش و فلسفي ذهنیت اساس بر

 .کرمان باهنر
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 .(اول چاا  ) انسااني  محار   نیروی پیشرفت، انگیزش(. 6932. )مهدی نجفیان، و محبوبه لساني،
 .مهر آذین: انتشارات

. سااره  صامدی،  و شاادی  بااقری،  ،حاماد  اقادم،  ،هاادی  شایرزاد،  ،محبوبه شیرزاد، ،علي مجیدی،

 بهاداری  در کارکناان  کااری  زندگي کیفیت اساس بر دانش مدیریت ساختاری الگوی(. 6932)

 .99-99 ،(نوزدهم پیاپي) سوم شماره پنجم، سال ،انتظامي امنیت و نظم ینامهتحقیق .ناجا کل

 ارزشایابي (. 6961. )مجیاد  عسکری،علي و محمود مهرمحمدی، ،علیرضا کیامنش، ،یحیي  معروفي،

 ،درساي  برناماه  مطالعاات  یفصلنامه .هادیدگاه برخي بررسي: عالي آموزش در تدریس کیفیت

 .66-662. 9 شماره –اول سال

 در وظاایف  انجام کیفیت در آن کارگیریهب و فلسفي ذهنیت بین یرابطه(. 6962. )ن. س موسوی،
 .تهران آزاد دانشگاه ارشد، کارشناسي ینامهپایان .مدارس مدیران

 رضاایت  باا  مادیران  فلسفي ذهنیت بین یرابطه بررسي(. 6969. )سادات فهیمه  میگوني، میرمحمد
  دانشاکده  ارشاد،  کارشناساي  ینامه پایان .تهران ده یمنطقه دخترانه های دبیرستان دبیران شغلي

 .خوراسگان واحد اسالمي آزاد دانشگاه شناسي، روان و تربیتي علوم

 در آناان  دبیاران  شغلي انگیزش و مدیران فلسفي ذهنیت یرابطه بررسي(. 6961. )منیر زاده،یاوری

 واحاد  اساالمي  آزاد دانشاگاه  ارشاد،  کارشناسي ینامهپایان .تهران شهر 9 منطقه هایدبیرستان

 .تهران
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Introduction 
Universities are social systems which are thought of as insightful driving forces and 

leaders of thought in societies. Due to the intense transformations which affect our world, 

universities are at the heart of social and international debates focusing on ideals and goals 

of universities and their leadership. One of the major functions of universities is their 

educational mission. High quality teaching is thought of as the outcome of high quality 

learning and is defined as promoting effective learning opportunities for students at higher 

education centers. The goal of education is to facilitate students’ learning. Therefore, 

quality of teaching is a process which provides students with the most constructive and 

useful learning experience. Qualified teaching is a type of teaching which leads to learning 

by which student learns what the professor teaches. Teaching process has a complex nature 

and various components which must be completely understood and implemented for a 

qualified teaching. Philosophical mentality and job motivation are among the factors which 

seem to affect professors’ ability to present qualified teaching. Quality in education is an 

evaluation of the process of educating which enhances the need to achieve and develop the 

talents of the customers of the process, and at the same time meets the accountability 

standards set by the clients who pay for the process or the outputs from the process of 

educating and quality in education is clearly linked to the purpose. The main purpose of this 

study was to causally explain the relations among the quality of teaching, philosophical 

mentality and job motivation. In this regard, it is predicted that philosophical mentality and 

job motivation have a direct, positive and significant relation with quality of teaching and 

that philosophical mentality has a direct, positive and significant relation with job 

motivation. Based on the existing theoretical views, philosophical mentality and job 

motivation affect professors’ quality of teaching. In addition, philosophical mentality 

affects their job motivation. Accordingly, the present research sought to test this conceptual 

model by structural equation modeling and to examine the relationships among 

philosophical mentality and job motivation and quality of teaching.  

 

Method 
The present research was a descriptive study and causal correlation in type. It is 

classified as causal correlation and employed “causal modeling” techniques. Structural 

equation model is used to determine the contributions made by philosophical mentality and 

job motivation to quality of teaching. Questionnaires used in this study included a 

researcher-made quality of teaching questionnaire; it consisted of 24 items with a five-point 

Likert scale scoring method and Cronbach’s Alpha at 0.881. Its validity was verified by 

using experts’ opinions and confirmatory factor analysis. Indices of confirmatory factor 

analysis are GFI=0.89, AGFI=0.86, RSMEA=0.046, NFI=0.93, NNFI=0.97, and CFI=0.97. 

This questionnaire measures planning and preparedness, teaching process, class 

management, human relation and evaluation, and professional participation. Philosophical 

mentality questionnaire consists of 42 items with a four-point Likert scale scoring method 
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and Cronbach’s Alpha at 0.85 and measures comprehensiveness, contemplation, and 

flexibility. Job motivation questionnaire consists of 20 items with a four-point Likert scale 

scoring method and Cronbach’s Alpha at 0.855 and measures interest in job, importance of 

job, job satisfaction, responsibility, self-belief, and self-control.  

 

Results 
Results showed that quality of teaching was significantly related to philosophical 

mentality and job motivation. Philosophical mentality had a direct, positive and significant 

impact on quality of teaching (β=0.5). Job motivation also had a direct, positive and 

significant impact on quality of teaching (β=0.3). Philosophical mentality had a direct 

significant relationship with job motivation (β=0.25). It is important to evaluate and 

stimulate these factors in academic environments in order to enhance quality of teaching. 

 

Discussion 
The findings showed that professors’ philosophical mentality had a direct, positive and 

significant relationship with their quality of teaching. As their philosophical mentality 

increases, the quality of teaching improves. Therefore, philosophical mentality is 

considered as a factor which influences quality of teaching. Professors with a philosophical 

way of thinking pay much attention to teaching techniques and consider educational issues 

in relation to goals of education and direct their activities accordingly while trying to 

realize these goals. Such professors are affected during teaching process by their 

philosophical mind and use active and creative teaching methods which are effective in 

students’ learning. Moreover, it was revealed that professors’ job motivation had a direct, 

positive and significant relation with their quality of teaching. As their job motivation 

increases, the quality of teaching improves. Job motivation is therefore considered as a 

factor which influences quality of teaching. Consequently, it seems that higher job 

motivation leads to proper performance of assigned activities which in turn enhances 

students’ learning and university outputs. In this regard, professors with successful teaching 

have reached sublime beliefs of job motivation which will lead to continuous successful 

teaching. This makes them active in class so that professors might review the lessons in 

different methods which improves learning and effectiveness of the teaching. In this way, 

professors pay attention to both success and values. They are also modest during teaching 

process and treat students delicately and carefully. Also the results indicated that 

professors’ philosophical mentality had a direct, positive and significant relation with job 

motivation. As their philosophical mentality increases, their quality of teaching enhances. 

Therefore, one’s motivation depends less on his or her will and is remarkably affected by 

his or her attitude and way of thinking. Professors with high philosophical thinking never 

limit their minds to specific matters and look at educational issues with an open mind and 

implement various solutions for a problem. They are highly creative and this makes them 

very interested in their job which in turn makes them try more in their job. This will lead to 

students’ improved learning. 

 

Key words: Quality of teaching, Philosophical mentality, Job motivation, SEM 
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