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 چکيده
کیفیت نظام آموزش حسابداری به عواملی بستگی دارد که یکی از مهمترین آنها کیفیت تدریس 

استادان است و یکی از روش های ارزیابی کیفیت تدریس استادان، ارزیابی از دیدگاه دانشجویان 

(SETنظرات دانشجوی )ان حسابداری دانشگاه آزاد ( است. در این پژوهش پیمایشی )زمینه یابی

اسالمی واحد کرمانشاه درباره ی کیفیت )ویژگی های( تدریس استادان بررسی شده است. برای 

سنجش نظرات دانشجویان از پرسشنامه استفاده شده است که در آن نظرات دانشجویان در قالب 

ت. جامعه آماری گزینه ای درباره کیفیت تدریس و جوانب مختلف آن پرسیده شده اس 5سوال 02

نفر دانشجویان شاغل به تحصیل در رشته ی حسابداری در سه مقطع  0332پژوهش شامل 

بوده است و با نمونه گیری کوکران  65-69کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکتری در نیمسال دوم 

نفر به عنوان نمونه مشخص شده و نتایج حاصل از پرسشنامه های توزیع شده برای  062تعداد 

مون فرضیه ها استفاده شده است. برای بررسی نرمال بودن توزیع داده ها از آزمون کولموگروف آز

دو، آزمون لوین، آزمون -اسمیرنوف و برای آزمون فرضیه های پژوهش از آزمون های آزمون کای

، آزمون شفه استفاده شده است. نتایج آزمون (ANOVA)فیشر، تحلیل واریانس یک طرفه 

ن می دهد که از ده ویژگی تعریف شده برای کیفیت تدریس دو ویژگی در دیدگاه فرضیه ها نشا

دانشجویان در سطح باالتر از حد متوسط  و بقیه کمتر از حد متوسط بوده اند. با توجه به نتایج به 

دست آمده از تحقیق پیشنهاد می شود که استادان و نظام آموزشی دانشگاه تالش بیشتری برای 

 ر دانشجویان و ایجاد عالقه نسبت به آنها را فراهم آورند.شناخت دقیق ت

 .نظرات دانشجویان-استادان -کیفیت تدریس -حسابداری :يديکل واژگان
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  آمنه نادري کيا

 .کارشناس ارشد حسابداری

 

 نام نویسنده مسئول:
 آمنه نادري کيا

کيفيت تدریس بررسی نظرات دانشجویان حسابداري درباره 

 حسابدارياستادان 
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 مقدمه
نظام های آموزشی و فعالیت های حاکم بر آن با توجه به پیشرفت جوامع، همواره دستخوش تغییر وتحول است وتحول آموزشی، خود 

 ماعی و تحول علوم وتکنولوژی است.معلول تحول اجت

روش تدریس موفق به دور از الگوهای خاص، روشی است که آموزنده را عالقه مند و دلگرم به یادگیری کند. در کنار روشهای سنتی، روش 

لمان آن که مدرسان ومع های فعال تدریس بیش از پیش به دلیل نگرش تعاملی واجتماعی می توانند این وظیفه را به خوبی انجام دهند؛ به شرط

 نیز آموزش دیده و عالقه مند به این نوع روش ها باشند.

روش های فعال تدریس به روش هایی اشاره دارد که بتواند فعالیت های دانش آموزان را تقویت و یادگیری را به یک جریان دوسویه   

 (0322تبدیل نماید. )فضلی خانی، 

یادگیری می دانند که همراه با آموزش و در ارتباط تنگاتنگ با آن، به گونه ای  -یر فرایند یاددهیامروزه ارزشیابی را بخش جدایی ناپذ

 مستمر انجام می گیرد و به جای تاکید بر طبقه بندی فراگیران و مقایسه آنان با یکدیگر، هدایت یادگیری آنان در مرکز توجه خود قرار می

ارزشیابی فرایندی فراگیر و ضروری برای تمامی سازمان ها و موسسات آموزش عالی است که عدالت  (. بنابراین0360دهد)قلی زاده و همکاران، 

 و تعالی را هدف خود قرار داده اند.

(. هر 0360محوری ترین ارزش های نهادی دانشگاهی در درجه نخست، بهبود کیفیت یاددهی و یادگیری است. )امدادی و همکاران، 

یایی خود ناگریز از بهبود کیفیت است و ارزشیابی می تواند مهمترین نقش را در بهبود کیفیت آن نظام ایفا نظامی جهت بقاء و حفظ پو

(. روند رو به رشد دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی و رقابت آن ها در جهت ارتقاء کیفی ایجاب می کند تا این مراکز 0362نماید)خندقی و عجم،

( به طوری که در حال حاضر، تقریبا در تمامی دانشگاه ها 0362ل آموزشی خود داشته باشند)حاتمی و همکاران،ارزشیابی دقیق و کاملی از عوام

 یاز نظرات دانشجویان برای ارزشیابی های آموزشی و اندازه گیی کیفیت تدریس اساتید استفاده می شود. ارزشیابی آموزشی همواره فرایند مهم

(. در ارزشیابی آموزشی کیفیت و اثربخشی برنامه آموزشی مورد ارزیابی قرار 0326یت و حری نجف آبادی، در سیستم های آموزشی بوده است )آ

( اغلب آموزشگران وقتی که به ارزشیابی یادگیرندگان می اندیشند، فکرشان متوجه 0320(. به گفته شعبانی)2036می گیرد )قائمیان و همکاران،

اما آموزشگر باید خود را از قید ارزشیابی های کتبی و شفاهی معمول برهاند و از روش های دیگر ارزشیابی محدود انواع آزمون های کتبی می شود 

یا به صورت مستقل و یا به صورت ترکیبی استفاده نماید، آموزشگران در فرایند تدریس حداقل می توانند از چهار روش ارزشیابی از طریق 

ن های کتبی، یا از مجموع روش های فوق و یا از آزمون های ترکیب شده که به آزمون های موقعیتی مشاهده، انجام کار، آزمون شفاهی، آزمو

ارزیابی دبیران شیمی از اثربخشی تدریس ( پژوهشی انجام دادند با عنوان خود0202در سال ) 0و اولیوواتایا 0معروف است استفاده کند. باندل

معلم مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان داد که اثربخشی  023دبیرستان انتخاب و از بین آنان  29دبیرستان  022خود. در این تحقیق از بین 

( پژوهشی با عنوان ادراکات دانش آموزان از تدریس 0222و همکاران ) 3جروم دالنی .تدریس معلمان از دیدگاه آنان بسیار خوب بوده است

صورت اینترنتی التحصیل و یا مشغول به تحصیل بهدانشجوی فارغ 00222جام دادند که طی آن اثربخش در آموزش عالی در دانشگاه نیوفانلند ان

ویژگی تدریس اثربخش را شناسایی کردند،  022موردبررسی قرار گرفتند. این تحقیق در بین دانشجویان عادی و از راه دور انجام شد. دانشجویان 

 نیکول .باشنداخالق میای و خوشبادانش هستند، در دسترس، ارتباطات قوی، پاسخگو، حرفه گذارند،معلمان اثربخش به دانشجویان احترام می

 استاد معتقدند تحقیق نتایج به توجه با است؟ کسی دانشگاه چه خوب استاد که سؤال این به پاسخ در پژوهشی طی (2003)2 هادیسون و

 یا دهی نمره نظام کند، از می استفاده یادگیری و تدریس مناسب وشهایر از کند، می طراحی خوبی به را جلسات کالس که است کسی خوب

 توانایی های از کند، می کنترل را خود تدریس چگونگی دهد، می کارشان بازخورد چگونگی درباره دانشجویان به کند، می استفاده بندی رتبه

 ای حرفه رشد موجبات و تأمل فعالیت های خود بر و دهد می نشان مناسب عملکردی موجود منابع بستر در است، زمان برخوردار مدیریت

(، استداللی می کند، نیازی نیست همه دانشگاهیان محقق باشند ولی 0223( برو )02: ص0360)حسین نژاد و آخش، .کند می فراهم را مداوم

(، استدالل می کنند که باید ارتباط تحقیق و 0223چیزی که اهمیت دارد به اشتراک گذاری تحقیق در میان دانشگاهیان است.  جنکینز و زتر )

تدریس به طور موثر در بخش های دانشگاه توسعه یابد، به شکلی که تحقیق تبدیل به تدریس شود و تدریس نیز تبدیل به تحقیق شود که در 

رتباط همزیستی، متقابل و هم اقزایی (، بر این باورند که بین تحقیق و تدریس یک ا0220این تداخل یادگیری مفهوم یابد.  لیندسی و برین )

 زوجود دارد. همچنین هنگامی که فعالیتهای تحقیقی هیأت علمی از لحاظ کمی و کیفی افزایش پیدا می کند، دانش، درآمد، اعتبار و انگیزه نی

 بنابراین است، دانشجویان ریاثربخش یادگی تدریسِ اصلی هدف که است معتقد داده، انجام که پژوهشی طی  (2001)5ارتقا می یابد. دالبی
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 فراگیران از بسیاری اینکه مهم شود. نکته می گرفته نظر در کند، می فراهم یادگیری دانشجویان برای هایی فرصت که عاملی عنوان به تدریس

 آنها برای را بهتر یادگیری طشرای و ها زمینه است که مهم آنها برای دلیل این به خوب تدریس معتقدند و کرده تأکید نکته این بر به وضوح نیز

(، می گویند که بیشتر دانشگاهیان باور دارند تحقیق بوسیله تدریس 0220(. رابرتسون و باند )6: ص0360آورد.)حسین نژاد و آخش،  می فراهم

 پژوهشی در  (2000)9پلکرو و (. کناپر0220شکل میگیرد و به ویژه برای داشتن تحقیق خوب، تدریس خوب هم الزم است )رابرتسون و باند ، 

 استاد و دانشجو میان خوب تدریس یک در اند. بنابراین کرده را استخراج خوب تدریس یک ویژگی های متخصصان، از بعضی با مشورت با دیگر

 بر شود، می ئهارا فوری بازخوردهای .گیرد می صورت فعال یادگیری شوند، می تشویق یکدیگر با همکاری به دانشجویان شود، برقرار می تعامل

 .شود می تأکید یادگیری های شیوه و توانایی ها گسترش بر و می آید وجود به سطح باال انتظارات شود، می تأکید تکلیف دادن انجام زمان

ژوهش بیانگر کار را مورد مقایسه قراردادند. نتایج این پدر پژوهش خود دودسته از معلمان متخصص و تازه  (1989)0)همان( لیوبنگستون و بورکو

های روانشناسی آگاهی داشته و آن را در کالس به از اصول و نظریه – 0ریزی آموزشی و اجرای آن این بود که معلمان متخصص به هنگام برنامه

لمان رسد که معدادند؛ بنابراین به نظر میاز خود قابلیت سازگاری نشان می-3از فرآیند آموزشی شناخت داشته و  – 0بستند. کار می

 02( اسلوان6،2011به نقل از پارسون  21987بندند. )برلینرعنوان مبانی علمی هنر تدریس خویش به کار میهای آموزشی را بهپژوهش  متخصص

دانشجوی پزشکی بررسی نمود و نتیجه گرفت ازنظر دانشجویان، تماس بیشتر با دانشجو،  300های معلم اثربخش را از دیدگاه ویژگی (1988)

های اثربخش معلمین هست)نقل صالحی و ها، از ویژگیدهی خوب فعالیتکننده و سازمانعنوان الگوی مثبت مطرح بودن، ارتباط تشویقبه

عنوان دانشجو را به 3522در بررسی عوامل مرتبط با تدریس اثربخش در دانشگاهی در شمال شرقی آمریکا،   (1997)00(. تنگ0323  همکاران،

عامل برآورد شده از قبیل مواد آموزشی  000دهنده آن بود که عضو هیأت علمی را ازنظر آنان ارزیابی کرد. نتایج نشان 009نمونه انتخاب و 

لط بر ای، داشتن تسواضح، میزان و کیفیت پاسخگویی استاد به سؤاالت دانشجویان، برخورد مؤدبانه استاد با دانشجویان، داشتن رفتار حرفه

گردد و درمجموع تدریس همه استادان این دانشگاه اثربخش بوده خوبی در هر کالس رعایت مینتظارات باال و غیره، بهموضوع درس، داشتن ا

 افزایش پیشرفت با دانشجو نهایی پیشرفت به مشارکت سطوح میان همبستگی که می گیرد نیز نتیجه پژوهشی طی  (1994)00بلوم .است

 و مشارکت میان همبستگی است شده گیری اندازه و فردی مشاهده مشارکت که آنجا مقابل رد ( و27%+است )حدود شبیه بسیار تحصیلی

  (20%+)کلی حدود طور به که کند می نتیجه گیری است. او (58%+) افزایش با مشارکت میان و همبستگی (42 %+) نهایی پیشرفت

 (.0360نژاد و آخش، )حسین  .کند می توجیه جریان در آنان مشارکت را افراد پیشرفت تغییرات

ایج به این نت تاثیرکیفیت تدریس اساتید بر دستاوردهای تحصیلی دانشجویان( در مقاله ای با عنوان 0365سکینه جعفری و همکاران)

)بین کیفیت تدریس اساتید با د ستاوردهای تحصیلی دان شجویان  0دست یافتند: نتایج حا صل از این تجزیه و تحلیل داده ها ن شان داد که: 

 3ب رگرسیون تاثیر معناداری بر دستاوردهای تحصیلی دانشجویان ندارد. )کیفیت تدریس اساتید بر اساس ضری0رابطه ی معناداری وجود ندارد. 

)میزان دستاوردهای تحصیلی دانشجویان مرد باالتر از میزان دستاوردهای تحصیلی دانشجویان زن است اما تفاوت معناداری بین دستاوردهای 

)باالترین میزان  5ی دانشجویان پایین تر از میانگین معیار است. )میانگین دستاوردهای تحصیل 2تحصیلی دانشجویان دختر و پسر وجود ندارد. 

میانگین کیفیت تدریس اساتید متعلق به رشته ی تربیت بدنی و پایین ترین میزان کیفیت تدریس اساتید متعلق به رشته ی علوم تربیتی می 

( در مقاله ای با 0362فهیمه حسن نتاج و همکاران).نداردباشد و تفاوت معناداری بین کیفیت تدریس اساتید رشته های مختلف تحصیلی وجود 

ل تعیین به این نتیجه رسیدند که عوام تان مازندرانبررسی عوامل موثر برافزایش کیفیت فعالیتهای تدریس اساتید دانشگاه فرهنگیان اسعنوان 

و بیان اهداف توسط اساتید، سازماندهی کالس، طراحی تدریس و نوع ارزشیابی می تواند در بهبود وافزایش سطح کیفی تدریس اساتید دانشگاه 

ین نتیجه رسیدند که با توجه به مطالعه پژوهش های ( در پژوهشی به ا0363فتحی و اجارگاه و همکاران، ) .فرهنگیان استان مازندران موثر باشد

م اقبلی و تجربیات پژوهشگران این تحقیق، در دانشگاه مطالعه زیادی درباره بررسی دیدگاه دانشجویان دو مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد تم

پی بررسی این موضوع می باشد. همچنین از  گرایش ها در خصوص روش های ارزشیابی آموزشی انجام نگرفته است. بنابراین این مطالعه در

آنجایی که روش های ارزشیابی های آموزشی در موفقیت فرایندهای اموزشی بسیار اهمیت دارند و هیچ یک از روش های ارزشیابی نمی تواند 

عباسی و همکاران  ت.همیشه و در همه شرایط نتیجه بخش باشند، مناسب ساختن این روش ها با سبک شناختی یادگیرندگان ضروری اس

( در پژوهش به بررسی روش های ارزشیابی دروس نظری و عملی دانشجویان کارشناسی رشته علوم آزمایشگاهی دانشکده پیراپزشکی 0360)

                                                           
6- Knapr and Krvpl   
7 - Liu Bngstvn&Burcu  
8 - Berliner  
9 - Parson    
10 - Osloan  
11 - Tang  
12- bloom 
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ن کل دروس نظری و عملی جهت ارزشیابی دانشجویا %35دانشگاه علوم پزشکی تهران پرداخته اند؛ نتایج نشان داد که امتحان میان ترم در 

فراوانی در میان روش های متداول رتبه اول را داشت.  %02استفاده می شود و در میان روش های ارزشیابی، روش سواالت چند گزینه ای با 

ارزشیابی آموزشی مساله بسیار مهمی است که به صورت منظم و عملی در اکثر رشته های دانشگاهی صورت نپذیرفته است. در حالی که ارزیابی 

( به مقایسه روش های ارزشیابی توصیفی و سنتی براساس 0362داودی و شکرالهی) نشدنی در آموزش و زمینه ساز تحولی شگرف است. جزء جدا

د هاستاندارهای چهارگانه ارزشیابی از دیدگاه معلمان  مدارس ابتدایی شهر تهران پرداخته اند که نتایج به دست آمده پژوهش آنان نشان می د

 ح ارشیابی توصیفی این طرح را نسبت به ارزشیابی سنتی از نظر مطابقت با استاندارهای چهارگانه بهتر ارزیابی نموده اند. معلمان مجری طر

( در پژوهشی به بررسی پیوند نظری رویکردهای ارزشیابی آموزشی با الگوهای کیفیت آموزشیو تبیین پیامدهای  آن بر 0362خندقی و عجم)

ه یافته های تحقیق نشان داد رویکرد ارزشیابی هدف محور با الگوی کیفیت هدف محور، رویکرد مدیریت محورر با حوزه عمل پرداخته اند ک

الگوی رضایت مندی و رویکرد ارزشیابی متخصص محور از این حیث که متخصصان همواره درگیر ارزشیابی هستند. با تمامی الگوهای کیفیت 

 مسئله حل شیوه به تدریس اثربخشی بررسی ( در تحقیقی با عنوان0322ی نژاد و حسن پاشا شریفی)سید ابوالقاسم مهد آموزشی پیوند دارد.

 مسئله حل شیوه به دانشجویان به این نتیجه رسیدند که: تدریس پژوهشگری روحیه پرورش در پژوهشگرانه های اساس شاخص بر ارزشیابی و

با  پژوهشگری روحیه پرورش در سنتی تدریس شیوه به نسبت آن، بدون یا هشگرانهشاخص های پژو براساس ارزشیابی با شدن همراه از گذشته

 پژوهشگری روحیه پرورش در پژوهشگرانه، براساس شاخص های ارزشیابی با همراه مسئله حل شیوه به تدریس است. اما کارآمدتر99% احتمال

 اثربخش تدریس یهای نشانگر تعیین"( در تحقیقی با عنوان 0322) فریدون شریفیان؛ احمدرضا نصر و لطفعلی عابدی  .نداشت بیشتر اثربخشی

 کشوری نمونۀ کیفی استادان بخش به این نتیجه رسیدند که: در "اصفهان دانشگاه در آن تحقق و میزان عالی آموزشی مؤسسات و ها دانشگاه در

اند.  داشته تأکید تدریس خاص مالحظات برخی و نشجویاندا مشارکت با و توأم پرسش محور تدریس درس، مناسب پایان و شروع مقوله سه بر

اند.  داشته توجه درسی ارائه های به نشانگری متوسط حد از بیش ، 3/60نمرۀ کسب با اصفهان دانشگاه علمی هئیت اعضای بخش کمّی در

است.  متفاوت بوده تدریس سابقۀ حسب بر انآن عملکرد اما نداشته، معنادار تفاوتی علمی مرتبۀ دانشکده و حسب بر علمی هئیت اعضای عملکرد

یادگار زاده .اند داشته بهتری عملکرد سال 00-02 تدریس دارای سابقۀ افراد به نسبت سال 0-02تدریس سابقۀ دارای علمی هئیت اعضای

موردی استان همدان پرداخت  ( به بررسی میزان آگاهی معلمان از روش های ارزشیابی تکوینی و میزان کاربرد آن در کالس درس، نمونه0323)

که نتایج این پژوهش نشان می دهد معلمان برای ورود به فرایند آموزش و کالس درس باید دارای دانش و تخصص الزم برای یاددهی و یادگیری 

 باشند.

شاگردنگر هستند که از مجموع تحقیقات ذکر شده چنین می توان گفت: اساتید به دو محور اساسی توجه کافی و کامل دارند عده ای  

 ددانشجویان را محور فعالیتهای آموزشی می دانند وبه رشد همه جانبه ی شاگردان توجه دارند و انتقال دانش برای پرورش آنها بکار می گیرن

دهند و می ودسته ی دیگر درس نگر هستند و مواد درسی را محور اصلی فعالیتهای آموزشی، مد نظر آنها است و به علوم وفنون رغبت نشان

 تالش می کنند دانش و آگاهی خود را گسترش دهند و با نگرش فلسفی و اطالعات علمی که دارند دانشجویان را بسوی خود جلب کنند.  کیفیت

 تامتحانا یافتن پایان پس از و حفظ را مطالب اغلب دانشجویان و نیست برخوردار مطلوبی سطح از مدارس دانشگاه ها و از برخی در آموزشی

 تنها نه و کند، رسوخ شاگردان جان عمق تا تا یادگیری شود می باعث تدریس و ارتقای کیفیت تدریس فعال کنند. روشهای می فراموش را آنها

 این شاید مواقع بسیاری در  .ببرند کار به کاربردی صورت به را آن زندگی طول در بلکه نکنند سادگی فراموش به را خود کشفیات و یافته ها

 محتوا داند می استاد داند. نه می را محتوا این دانشجو نه و بدهد درس باید محتوایی  را چه داند می استاد نه که نباشد واقعیت از دور به شبخ

 طور به نیز دانشجویان و می دهد درس داند. استاد صرفاً می را یادگرفتن چگونگیِ دانشجو نه و کند تدریس سودمندی و صحیح چه روش به را

 به کارگیری در است. موفقیت استاد مهم تدریس و یادگیری دانشجو چگونگی اما دارد قرار همه اختیار در که آموزشی کنند. متن می حفظ موقت

 گیرد. فرا را مطالب خود تجارب طریق از و کند دانشجو تجربه خود تا کند دانشجوکمک باید به است. استاد تدریس بیشتر فعال های شیوه

 های فرصت که مسئوالن موظفند و برنامه ریزان و شود تلقی ضروری و جدی بسیار امر باید استادان شیوه تدریس و کیفیت به توجه بنابراین

موفقیت  اجرای برای را امکانات و شرایط و نمایند فراهم را تدریس خالق و الگوهای جدید و ها روش با استادان بیشتر چه هر آشنایی برای الزم

 رشد شخصیت پرورش رضایت خاطر و انگیزه در چه و دانشجویان تحصیلی پیشرفت در چه تدریس های روش .کنند آماده ها وشر آمیز این

 به را آموختن چگونه و اندیشیدن چگونه باید بلکه نیست دانشجویان به واقعیتهای علمی انتقال تنها اساتید است. وظیفه مؤثر آنان خالقیت

 معلمان .است سالم شخصیت پرورش و انتقادی، خالق منطقی، تفکر توان پرورش بلکه دانش، انتقال تنها نه استاد ارک شاگردان بیاموزند. یعنی

 یعنی روز علمی راهبردهای پیشرفته ترین و مدرنترین با دارد که ضرورت و هستند جامعه سازان بالنده و بهسازی پیشروان دانشگاه اساتید و

  .شود گرفته به کار روش کدامین آموزشی موقعیت کدامین در بدانند و باشند آشنا دریسفعال ت و نوین مختلف های روش
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 هاي تحقيقفرضيه
 شناخت استادان از دانشجویان و عالقه به آنها از دیدگاه دانشجویان حسابداری باالتر از حد متوسط است. -0-0

 یان حسابداری باالتر از حد متوسط است.  صرف وقت در خارج از کالس توسط استادان از دیدگاه دانشجو -0-0

 انتخاب روش تدریس متناسب با وضعیت دانشجو از دیدگاه دانشجویان حسابداری باالتر از حد متوسط است.   -0-3

 دانش و آمادگی استادان برای تدریس از دیدگاه دانشجویان حسابداری باالتر از حد متوسط است.  -0-2

 شجویان از دیدگاه دانشجویان حسابداری باالتر از حد متوسط است. تشویق و حمایت از دان -0-5

 عالقه استادان به تدریس از دیدگاه دانشجویان حسابداری باالتر از حد متوسط است.  -0-9

 توان تدریس استادان از دیدگاه دانشجویان حسابداری باالتر از حد متوسط است.  -0-0

 یدگاه دانشجویان حسابداری باالتر از حد متوسط است. توان بحث های خارج از کالس از د -0-2

 دادن انگیزه و جرأت سوال کردن به دانشجو از دیدگاه دانشجویان حسابداری باالتر از حد متوسط است.   -0-6

 تشویق دانشجویان به پاسخگویی و حل سواالت از دیدگاه دانشجویان حسابداری باالتر از حد متوسط است.   -0-02

 

 حقيقروش ت
است. چون گرداوری داده ها  توصیفی از نوع پیمایش ها جمع آوری داده نظر از کاربردی و هدف، حسب بر پژوهش این در تحقیق روش

 از نوع کیفی با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته انجام می شود. 

 

 هاابزار گردآوري داده
ی به روش کتابخانه ای و ابزار فیش بردای می باشد. همچنین برای جمع آوری جمع آوری داده ها برای تدوین ادبیات موضوع و مبانی علم

فیت یاطالعات از منابع اینترنتی معتبر، مقاله ها و پایان نامه های مرتبط بهره گرفته شده است. برای ارزشیابی دیدگاه دانشجویان نسبت به ک

درجه ای از خیلی کم تا خیلی زیاد می باشد به  5پاسخ ها با طیف لیکرت  گویه  و 02تدریس اساتید از پرسشنامه خودساخته محقق که شامل 

 صورت زیر استفاده شده است.
 

 خیلی زیاد زیاد متوسط کم خیلی کم
 

( طراحی شده است. بدین صورت که پس از ترجمه ی این مقاله از شاخص ها 0202این پرسشنامه بر اساس پژوهش کاتالک و همکاران )

شده در پژوهش فوق، سواالتیکه برای سنجش نحوه و کیفیت تدریس استادان مناسب تر بوده است، بررسی شده و با نظر  و وسواالت مطرح

 اساتید محترم از آنها استفاده شده است.

 

 روایی و پایایی
 آلفاى )ضریب درونى ىهمسان ضریب روش از پایایى احراز براى سازه، و روایى و محتوایى روایى از پرسشنامه روایى احراز به منظور

سوال است که سواالت مربوط به نظرات دانشجویان حسابداری درباره روش تدریس  02پرسشنامه محقق ساخته حاوی  .شد کرونباخ( استفاده

 اساتید را خواهد سنجید.

 

 گيري و حجم نمونهجامعه آماري، روش نمونه
مقطع کارشناسی)پیوسته و ناپیوسته(، کارشناسی ارشد و دکتری رشته  جامعه آماری تحقیق حاضر شامل کلیه دانشجویان دختر و پسر

 که در جدول زیر به تفکیک آورده شده اند. می باشد. 65-69حسابداری دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرمانشاه، ترم دوم سال تحصیلی 

راجعه شد و پس از پیگیری و دریافت اطالعات از برای تعیین تعداد دانشجویان مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری به دانشگاه م

، و 060نفر، کارشناسی ارشد 690مسئولین محترم دانشگاه و مدیران محترم گروه حسابداری، مشخص گردید که تعداد دانشجویان کارشناسی 

 نفر می باشد. 00دکتری 

 

 تعداد نمونه )جامعه آماری( مجموع تعداد جنسیت مقطع ردیف

  N=967 523 مرد کارشناسی 0
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 n=217 202 زن

 کارشناسی ارشد 0
 026 مرد

N=291  

n=65 020 زن 

 دکتری 3
 90 مرد

N=72  

n=16 00 زن 

 N=1330 n=298 مجموع کل

 

  (n=1330)نفر.0332تعداد کل دانشجویان سه مقطع کارشناسی) پیوسته و ناپیوسته(، کارشناسی ارشد و دکتری برابر است با 

دانشجوی مقطع کارشناسی پیوسته و ناپیوسته  690از میان   (n=298)نفر.062ستفاده از فرمول کوکران نمونه مورد نظر برابر است با با ا

نفر دانشجوی  00نفر نمونه گیری شد. از میان  95دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد  060نفر نمونه گیری صورت گرفت. همچنین از میان  000

نفر 062ر نمونه گیری صورت گرفت. که در مجموع نمونه مورد بررسی که پرسشنامه در بین آنها توزیع شده است برابر با نف 09مقطع دکتری 

 می باشد.

𝑛 در جامعه محدود حجم نمونه از طریق فرمول کوکران محاسبه  =
𝑧2𝑝𝑞

𝑑2

1+
1

𝑁
[
𝑧2𝑝𝑞

𝑑2
−1]

 

                                 298.239977585 = 
 

 ها و آزمون فرضيه ها:ها و ابزار تجزیه و تحليل دادهروش

متغیر مربوط به کیفیت تدریس را مورد سنجش قرار می دهد و دیدگاه 02 گویه می باشد02خود ساخته محقق که شامل پرسشنامه 

تکمیل  65-69یابی می کند توسط دانشجویان در خالل نیمسال دوم تحصیلی دانشجویان را نسبت به جوانب مختلف کیفیت تدریس استادان ارز

تجزیه و تحلیل  شده است و فرضیه های پژوهش پس از تحلیل داده ها به صورت  SPSS22شده است. و نتایج آن توسط نرم افزار آماری 

دو، آزمون لوین، آزمون -اسمیرنوف، آزمون کای -کولموگروف آزمونتوصیفی)میانگین، واریانس، انحراف معیار و..( و استنباطی با استفاده از )

 آزمون شده است. (، آزمون شفه(ANOVA)فیشر، تحلیل واریانس یک طرفه 

 

 آزمون فرضيه هاي تحقيق
 : شناخت استادان از دانشجویان وعالقه به آنها از دیدگاه دانشجویان حسابداری باالتر از حد متوسط است. -0-0فرضیه اصلی

رحله اول برای پی بردن به اینکه از چه نوع آزمون آماری برای سنجش فرضیات استفاده کرد ابتدا باید به نحوه توزیع متغیر ها به در م

 صورت نرمال یا غیر نرمال پی برد. به این منظور از آزمون کلموگروف اسمیرنوف برای تعیین نرمالیته متغیر استفاده می کنیم.

0H- شده ومورد انتظار تفاوت وجود ندارد )توزیع نرمال است(بین فراوانی مشاهده 

1H- )بین فراوانی مشاهده شده ومورد انتظار تفاوت وجود دارد )توزیع نرمال نیست 
 

 : آزمون کولموگروف اسميرنوف براي بررسی نرمال بودن متغير شناخت دانشجویان وعالقه به آنها 1-1جدول شماره 

 

sig Z متغیر میانگین نحراف استانداردا کولموگروف اسمیرنوف 

 شناخت دانشجویان از استادان وعالقه به آنها 26/5 06/0 02/0 22/2

 

می باشد و از آنجا که این مقدار از مقدار بحرانی  02/0به دست آمده از بررسی آزمون برابر  با  z( مقدار  0-0بر اساس جدول شماره )

پذیرفته  66/2در سطح اطمینان  1Hرد و فرض  0Hمی باشد در نتیجه فرض  25/2اداری پایین تر از باالتر است و نیز سطح معن -69/0+ و 69/0

 ودمی شود به این معنی که توزیع داده های نرمال نمی باشد و تفاوت معنی داری بین فراوانی های مشاهده شده و فراوانی های مورد انتظار وج

 دارد.

 یا رد فرضیه تحقیق از آزمون کای دو تک متغیره استفاده می کنیم. در مرحله دوم برای پی بردن به تایید 

 فرضیات این آزمون عبارتند از:

0H- .بین فراوانی مشاهده شده و مورد انتظار تفاوت وجود ندارد 

1H- .بین فراوانی مشاهده شده و مورد انتظار تفاوت وجود دارد 
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  هده شدهفراوانی مشا فراوانی مورد انتظار تفاوت فراوانی ها

 خیلی کم 92 52 02

 کم 005 52 95

 متوسط 63 02 03

 زیاد 00 92 -23

 خیلی زیاد 03 92 -55

 مجموع 062  

 

  متغیر

 کای دو 96/0

 درجه آزادی 2

22/2 sig 

 

ار بر اساس سطح معنی ( تفاوت معنی داری بین فراوانی های مشاهده شده و فراوانی های مورد انتظ96/0با توجه به مقدار کای اسکوئر )

 نمی باشد. 1Hو 0H( تفاوت بین این دو نسبت از لحاظ آماری معنادار می باشد. اما این تفاوت نشان بر تایید و یا رد فرض های 22/2داری)

ترین نجا بیشاز آنجا که فرضیه تحقیق بر پایه میزان باالتر از حد متوسط شناخت دانشجویان از اساتید و عالقه به آنها بود، پس در ای

کم به و فراوانی باید در طبقات زیاد و خیلی زیاد قرار بگیرند. در اینجا تفاوت فراوانی مورد انتظار با فراوانی مشاهده شده در طبقات خیلی کم

مبنی بر تفاوت  1Hض است. بنابراین فر -55و  -23می باشد، در حالیکه در طبقات زیاد وخیلی زیاد به ترتیب برابر با  95و  02ترتیب برابر با 

رد می شود. به این معنا که شناخت دانشجویان توسط اساتید پایین تر  0Hبین فراوانی های مشاهده شده و مورد انتظار تایید و در مقابل فرض 

 از حد متوسط است.

 ز حد متوسط است.: صرف وقت در خارج از کالس توسط استادان از دیدگاه دانشجویان حسابداری باالتر ا -0-0فرضیه فرعی 

در مرحله اول برای پی بردن به اینکه از چه نوع آزمون آماری برای سنجش فرضیات استفاده کرد ابتدا باید به نحوه توزیع متغیر ها به 

 صورت نرمال یا غیر نرمال پی برد. به این منظور از آزمون کلموگروف اسمیرنوف برای تعیین نرمالیته متغیر استفاده می کنیم.

0H-)بین فراوانی مشاهده شده ومورد انتظار تفاوت وجود ندارد )توزیع نرمال است 

1H- )بین فراوانی مشاهده شده ومورد انتظار تفاوت وجود دارد )توزیع نرمال نیست 
 

 : آزمون کولموگروف اسميرنوف براي بررسی نرمال بودن متغير صرف وقت در خارج از کالس توسط استادان2-1جدول 
 

sig Z متغیر میانگین انحراف استاندارد ولموگروف اسمیرنوفک 

 صرف وقت در خارج از کالس توسط استادان 25/5 02/0 50/0 22/2

 

می باشد و از آنجا که این مقدار از مقدار بحرانی  50/0به دست آمده از بررسی آزمون برابر  با z( مقدار  0-0بر اساس جدول شماره )

  66/2در سطح اطمینان  1Hرد و فرض  0Hمی باشد در نتیجه فرض  25/2وهمچنین سطح معناداری پایین تر از باالتر است  -69/0+ و 69/0

ی اپذیرفته می شود به این معنا که توزیع داده های این متغیر نرمال نمی باشد و تفاوت معناداری بین فراوانی های مشاهده شده و فراوانی ه

 مورد انتظار وجود دارد.

 وم برای پی بردن به تایید یا رد فرضیه تحقیق از آزمون کای دو تک متغیره استفاده می کنیم. در مرحله د

 فرضیات این آزمون عبارتند از:

0H- .بین فراوانی مشاهده شده و مورد انتظار تفاوت وجود ندارد 

1H- .بین فراوانی مشاهده شده و مورد انتظار تفاوت وجود دارد 

 

  فراوانی مشاهده شده نی مورد انتظارفراوا تفاوت فراوانی ها

 خیلی کم 35 52 -05

 کم 000 52 00
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 متوسط 020 02 30

 زیاد 00 92 -23

 خیلی زیاد 02 92 -52

 مجموع 062  

 

  متغیر

 کای دو 22/0

 درجه آزادی 2

22/2 sig 

 

و فراوانی های مورد انتظار بر اساس سطح معنی  ( تفاوت معنی داری بین فراوانی های مشاهده شده22/0با توجه به مقدار کای دو )

 نمی باشد. 1Hو 0H( تفاوت بین این دو نسبت از لحاظ آماری معنادار می باشد. اما این تفاوت نشان بر تایید و یا رد فرض های 22/2داری)

تادان بود، پس در اینجا بیشترین از آنجا که فرضیه تحقیق بر پایه میزان باالتر از حد متوسط صرف وقت در خارج از کالس توسط اس

کم به و فراوانی باید در طبقات زیاد و خیلی زیاد قرار بگیرند. در اینجا تفاوت فراوانی مورد انتظار با فراوانی مشاهده شده در طبقات خیلی کم

مبنی بر تفاوت  1Hاست. بنابراین فرض  -52و  -23می باشد، در حالیکه در طبقات زیاد وخیلی زیاد به ترتیب برابر با  00و  -05ترتیب برابر با 

رد می شود. به این معنا که دیدگاه دانشجویان از متغیر صرف وقت در  0Hبین فراوانی های مشاهده شده و مورد انتظار تایید و در مقابل فرض 

 خارج از کالس توسط استادان پایین تر از حد متوسط است.

 اسب با وضعیت دانشجو از دیدگاه دانشجویان حسابداری باالتر از حد متوسط است.: انتخاب روش تدریس متن-3-0فرضیه فرعی 

در مرحله اول برای پی بردن به اینکه از چه نوع آزمون آماری برای سنجش فرضیات استفاده کرد ابتدا باید به نحوه توزیع متغیر ها به 

 وف اسمیرنوف برای تعیین نرمالیته متغیر استفاده می کنیم.صورت نرمال یا غیر نرمال پی برد. به این منظور از آزمون کلموگر

0H-)بین فراوانی مشاهده شده ومورد انتظار تفاوت وجود ندارد )توزیع نرمال است 

1H- )بین فراوانی مشاهده شده ومورد انتظار تفاوت وجود دارد )توزیع نرمال نیست 
 

 بودن متغير انتخاب روش تدریس متناسب با وضعيت دانشجو : آزمون کولموگروف اسميرنوف براي بررسی نرمال3-1جدول 
 

sig Z متغیر میانگین انحراف استاندارد کولموگروف اسمیرنوف 

 انتخاب روش تدریس متناسب با وضعیت دانشجو 32/5 92/0 35/0 22/2

 

و از آنجا که این مقدار از مقدار بحرانی می باشد  35/0به دست آمده از بررسی آزمون برابر  با  z( مقدار  3-0بر اساس جدول شماره )

  66/2در سطح اطمینان  1Hرد و فرض  0Hمی باشد در نتیجه فرض  25/2باالتر است و سطح معنی داری آن نیز پایین تر از  -69/0+ و 69/0

هده شده وفراوانی های مورد انتظار پذیرفته می شود به این معنی که توضیع داده ها نرمال نمی باشد و تفاوت معناداری بین فراوانی های مشا

 وجود دارد.

 در مرحله دوم برای پی بردن به تایید یا رد فرضیه تحقیق از آزمون خی دو تک متغیره استفاده می کنیم. 

 فرضیات این آزمون عبارتند از:

0H- .بین فراوانی مشاهده شده و مورد انتظار تفاوت وجود ندارد 

1H- مورد انتظار تفاوت وجود دارد. بین فراوانی مشاهده شده و 
 

  فراوانی مشاهده شده فراوانی مورد انتظار تفاوت فراوانی ها

 خیلی کم 25 52 -5

 کم 003 52 03

 متوسط 020 02 30

 زیاد 09 92 -22

 خیلی زیاد 00 92 -59
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 مجموع 062  

 

  متغیر

 کای دو 22/0

 درجه آزادی 2

22/2 sig 

 

( تفاوت معنی داری بین فراوانی های مشاهده شده و فراوانی های مورد انتظار بر اساس سطح معنی 22/0اسکوئر )با توجه به مقدار کای 

 نمی باشد. 1Hو 0H( تفاوت بین این دو نسبت از لحاظ آماری معنادار می باشد. اما این تفاوت نشان بر تایید و یا رد فرض های 22/2داری)

میزان باالتر از حد متوسط انتخاب روش تدریس متناسب با وضعیت دانشجو از دیدگاه دانشجویان از آنجا که فرضیه تحقیق بر پایه 

اوانی مشاهده رحسابداری بود، پس در اینجا بیشترین فراوانی باید در طبقات زیاد و خیلی زیاد قرار بگیرند. در اینجا تفاوت فراوانی مورد انتظار با ف

است.  -59و  -22می باشد، در حالیکه در طبقات زیاد وخیلی زیاد به ترتیب برابر با 03و  -5ت خیلی کم وکم به ترتیب برابر با شده در طبقا

رد می شود. به این معنا که انتخاب  0Hمبنی بر تفاوت بین فراوانی های مشاهده شده و مورد انتظار تایید و در مقابل فرض  1Hبنابراین فرض 

 ناسب با وضعیت دانشجو از دیدگاه دانشجویان حسابداری پایین تر از حد متوسط است.روش تدریس مت

 : دانش و آمادگی استادان برای تدریس از دیدگاه دانشجویان حسابداری باالتر از حد متوسط است.-2-0فرضیه فرعی 

فاده کرد ابتدا باید به نحوه توزیع متغیر ها به در مرحله اول برای پی بردن به اینکه از چه نوع آزمون آماری برای سنجش فرضیات است

 صورت نرمال یا غیر نرمال پی برد. به این منظور از آزمون کلموگروف اسمیرنوف برای تعیین نرمالیته متغیر استفاده می کنیم.

0H-)بین فراوانی مشاهده شده ومورد انتظار تفاوت وجود ندارد )توزیع نرمال است 

1H- ه شده ومورد انتظار تفاوت وجود دارد )توزیع نرمال نیست(بین فراوانی مشاهد 
 

 : آزمون کولموگروف اسميرنوف براي بررسی نرمال بودن متغير  دانش و آمادگی استادان براي تدریس 4-1جدول 

 

p Z متغیر میانگین انحراف استاندارد کولموگروف اسمیرنوف 

 تدریسدانش و آمادگی استادان برای  02/9 05/0 62/0 22/2

 

می باشد و از آنجا که این مقدار از مقدار بحرانی  62/0به دست آمده از بررسی آزمون برابر  با  z( مقدار  2-0بر اساس جدول شماره )

  66/2در سطح اطمینان  1Hرد و فرض  0Hمی باشد در نتیجه فرض  25/2باالتر است و نیز سطح معنی داری پایین تر از  -69/0+ و 69/0

ه می شود به این معنی که توضیع داده ها نرمال نمی باشند و تفاوت معناداری بین فراوانی های مشاهده شده و فراوانی های مورد انتظار پذیرفت

 وجود دارد.

 در مرحله دوم برای پی بردن به تایید یا رد فرضیه تحقیق از آزمون خی دو تک متغیره استفاده می کنیم. 

 از:فرضیات این آزمون عبارتند 

0H- .بین فراوانی مشاهده شده و مورد انتظار تفاوت وجود ندارد 

1H- .بین فراوانی مشاهده شده و مورد انتظار تفاوت وجود دارد 

 

  فراوانی مشاهده شده فراوانی مورد انتظار تفاوت فراوانی ها

 خیلی کم 00 52 -33

 کم 03 52 03

 متوسط 022 02 02

 زیاد 39 92 -02

 لی زیادخی 02 92 -22

 مجموع 062  
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  متغیر

 کای اسکوئر 23/0

 درجه آزادی 2

22/2 sig 

 

( تفاوت معنی داری بین فراوانی های مشاهده شده و فراوانی های مورد انتظار بر اساس سطح معنی 23/0با توجه به مقدار کای اسکوئر )

 نمی باشد. 1Hو 0Hاما این تفاوت نشان بر تایید و یا رد فرض های  ( تفاوت بین این دو نسبت از لحاظ آماری معنادار می باشد.22/2داری)

از آنجا که فرضیه تحقیق بر پایه میزان باالتر از حد متوسط داشتن دانش و آمادگی برای تدریس از دیدگاه دانشجویان حسابداری بود، 

 ر اینجا تفاوت فراوانی مورد انتظار با فراوانی مشاهده شده در طبقاتپس در اینجا بیشترین فراوانی باید در طبقات زیاد و خیلی زیاد قرار بگیرند. د

است. بنابراین فرض  -22و  -02می باشد، در حالیکه در طبقات زیاد وخیلی زیاد به ترتیب برابر با  03و  -33خیلی کم وکم به ترتیب برابر با 

1H 0د و در مقابل فرض مبنی بر تفاوت بین فراوانی های مشاهده شده و مورد انتظار تاییH  رد می شود. به این معنا که دانش و آمادگی استادان

 برای تدریس از دیدگاه دانشجویان حسابداری پایین تر از حد متوسط است.

 : تشویق و حمایت از دانشجویان توسط استادان از دیدگاه دانشجویان حسابداری باالتر از حد متوسط است.-5-0فرضیه فرعی 

ل برای پی بردن به اینکه از چه نوع آزمون آماری برای سنجش فرضیات استفاده کرد ابتدا باید به نحوه توزیع متغیر ها به در مرحله او 

 صورت نرمال یا غیر نرمال پی برد. به این منظور از آزمون کلموگروف اسمیرنوف برای تعیین نرمالیته متغیر استفاده می کنیم.

0H-رد انتظار تفاوت وجود ندارد )توزیع نرمال است(بین فراوانی مشاهده شده ومو 

1H- )بین فراوانی مشاهده شده ومورد انتظار تفاوت وجود دارد )توزیع نرمال نیست 
 

 : آزمون کولموگروف اسميرنوف براي بررسی نرمال بودن متغير تشویق و حمایت از دانشجویان توسط استادان5-1جدول 

 

sig Z متغیر میانگین ستانداردانحراف ا کولموگروف اسمیرنوف 

 تشویق و حمایت از دانشجویان توسط استادان 22/9 06/0 00/0 22/2

 

+ 69/0می باشد و از آنجا که این مقدار از مقدار بحرانی  00/0به دست آمده از بررسی آزمون برابر  با z( مقدار 5-0بر اساس جدول شماره )

پذیرفته می 66/2در سطح اطمینان  1Hرد و فرض  0Hمی باشد در نتیجه فرض  25/2تر از باالتر است ونیز سطح معنی داری پایین  -69/0و 

 .شود به این معنی که توزیع داده ها نرمال نمی باشد وتفاوت معناداری بین فراوانی های مشاهده شده وفراوانی های مورد انتظار وجود دارد

 از آزمون خی دو تک متغیره استفاده می کنیم.  در مرحله دوم برای پی بردن به تایید یا رد فرضیه تحقیق

 فرضیات این آزمون عبارتند از:

0H- .بین فراوانی مشاهده شده و مورد انتظار تفاوت وجود ندارد 

1H- .بین فراوانی مشاهده شده و مورد انتظار تفاوت وجود دارد 
 

  فراوانی مشاهده شده فراوانی مورد انتظار تفاوت فراوانی ها

 خیلی کم 00 52 -02

 کم 25 52 35

 متوسط 002 02 52

 زیاد 22 92 -02

 خیلی زیاد 00 92 -20

 مجموع 062  

 

  متغیر

 کای دو 30/0

 درجه آزادی 2

22/2 sig 
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( تفاوت معنی داری بین فراوانی های مشاهده شده و فراوانی های مورد انتظار بر اساس سطح معنی 30/0با توجه به مقدار کای دو )

 نمی باشد. 1Hو 0H( تفاوت بین این دو نسبت از لحاظ آماری معنادار می باشد. اما این تفاوت نشان بر تایید و یا رد فرض های 22/2ری)دا

از آنجا که فرضیه تحقیق بر پایه میزان باالتر از حد متوسط تشویق و حمایت از دانشجویان توسط استادان بود، پس در اینجا بیشترین 

در طبقات زیاد و خیلی زیاد قرار بگیرند. در اینجا تفاوت فراوانی مورد انتظار با فراوانی مشاهده شده در طبقات خیلی کم وکم به  فراوانی باید

مبنی بر تفاوت  1Hاست. بنابراین فرض  -20و  -02می باشد، در حالیکه در طبقات زیاد وخیلی زیاد به ترتیب برابر با  35و  -02ترتیب برابر با 

رد می شود. به این معنا که تشویق و حمایت از دانشجویان توسط  0Hفراوانی های مشاهده شده و مورد انتظار تایید و در مقابل فرض بین 

 استادان از دیدگاه دانشجویان پایین تر از حد متوسط است.

 توسط است.: عالقه استادان به تدریس از دیدگاه دانشجویان حسابداری باالتر از حد م-9-0فرضیه فرعی 

در مرحله اول برای پی بردن به اینکه از چه نوع آزمون آماری برای سنجش فرضیات استفاده کرد ابتدا باید به نحوه توزیع متغیر ها به 

 صورت نرمال یا غیر نرمال پی برد. به این منظور از آزمون کلموگروف اسمیرنوف برای تعیین نرمالیته متغیر استفاده می کنیم.

0H-راوانی مشاهده شده ومورد انتظار تفاوت وجود ندارد )توزیع نرمال است(بین ف 

1H- )بین فراوانی مشاهده شده ومورد انتظار تفاوت وجود دارد )توزیع نرمال نیست 
 

 : آزمون کولموگروف اسميرنوف براي بررسی نرمال بودن متغير  عالقه استادان به تدریس 6-1جدول 
 

sig Z متغیر میانگین حراف استانداردان کولموگروف اسمیرنوف 

 عالقه استادان به تدریس 25/5 25/0 09/0 22/2

 

+ 69/0می باشد و از آنجا که این مقدار از مقدار بحرانی  09/0به دست آمده از بررسی آزمون برابر  با z( مقدار 9-0بر اساس جدول شماره )

پذیرفته می  66/2در سطح اطمینان  1Hرد و فرض  0Hی باشد در نتیجه فرض م 25/2باالتر است ونیز سطح معناداری پایین تر از  -69/0و 

 دارد.شود به این معنا که توزیع داده ها نرمال نمی باشند و تفاوت معنی داری بین فراوانی های مشاهده شده و فراوانی های مورد انتظار وجود 

 ون خی دو تک متغیره استفاده می کنیم. در مرحله دوم برای پی بردن به تایید یا رد فرضیه تحقیق از آزم

 فرضیات این آزمون عبارتند از:

0H- .بین فراوانی مشاهده شده و مورد انتظار تفاوت وجود ندارد 

1H- .بین فراوانی مشاهده شده و مورد انتظار تفاوت وجود دارد 

 

  فراوانی مشاهده شده فراوانی مورد انتظار تفاوت فراوانی ها

 کمخیلی  39 52 -02

 کم 25 52 35

 متوسط 000 02 20

 زیاد 20 92 -02

 خیلی زیاد 02 92 -52

 مجموع 062  

 

  متغیر

 کای دو 20/0

 درجه آزادی 2

22/2 sig 

 

( تفاوت معنی داری بین فراوانی های مشاهده شده و فراوانی های مورد انتظار بر اساس سطح معنی 20/0با توجه به مقدار کای دو )

 نمی باشد. 1Hو 0H( تفاوت بین این دو نسبت از لحاظ آماری معنادار می باشد. اما این تفاوت نشان بر تایید و یا رد فرض های 22/2داری)

از آنجا که فرضیه تحقیق بر پایه میزان باالتر از حد متوسط عالقه دانشجویان به تدریس از دیدگاه دانشجویان حسابداری بود، پس در 

نی باید در طبقات زیاد و خیلی زیاد قرار بگیرند. در اینجا تفاوت فراوانی مورد انتظار با فراوانی مشاهده شده در طبقات خیلی اینجا بیشترین فراوا
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مبنی  1Hاست. بنابراین فرض  -52و  -02می باشد، در حالیکه در طبقات زیاد وخیلی زیاد به ترتیب برابر با  35و  -02کم وکم به ترتیب برابر با 

رد می شود. به این معنا که عالقه استادان به تدریس از دیدگاه  0Hوت بین فراوانی های مشاهده شده و مورد انتظار تایید و در مقابل فرض بر تفا

 دانشجویان حسابداری پایین تر از حد متوسط است.

 ست.توان تدریس استادان از دیدگاه دانشجویان حسابداری باالتر از حد متوسط ا -0-0فرضیه فرعی 

در مرحله اول برای پی بردن به اینکه از چه نوع آزمون آماری برای سنجش فرضیات استفاده کرد ابتدا باید به نحوه توزیع متغیر ها به 

 صورت نرمال یا غیر نرمال پی برد. به این منظور از آزمون کلموگروف اسمیرنوف برای تعیین نرمالیته متغیر استفاده می کنیم.

0H-مشاهده شده ومورد انتظار تفاوت وجود ندارد )توزیع نرمال است( بین فراوانی 

1H- )بین فراوانی مشاهده شده ومورد انتظار تفاوت وجود دارد )توزیع نرمال نیست 
 

 : آزمون کولموگروف اسميرنوف براي بررسی نرمال بودن متغير  توان تدریس استادان 7-1جدول 
 

sig Z متغیر میانگین داردانحراف استان کولموگروف اسمیرنوف 

 توان تدریس استادان 35/9 06/0 20/0 22/2

 

+ 69/0می باشد و از آنجا که این مقدار از مقدار بحرانی  20/0به دست آمده از بررسی آزمون برابر  با z( مقدار 0-0بر اساس جدول شماره )

پذیرفته می  66/2در سطح اطمینان  1Hرد و فرض  0Hه فرض می باشد در نتیج 25/2باالتر است ونیز سطح معناداری پایین تر از  -69/0و 

 رد. شود به این معنا که توزیع داده ها نرمال نمی باشد و تفاوت معناداری بین فراوانی های مشاهده شده و فراوانی های مورد انتظار وجود دا

 یره استفاده می کنیم. در مرحله دوم برای پی بردن به تایید یا رد فرضیه تحقیق از آزمون خی دو تک متغ

 فرضیات این آزمون عبارتند از :

0H- .بین فراوانی مشاهده شده و مورد انتظار تفاوت وجود ندارد 

1H- .بین فراوانی مشاهده شده و مورد انتظار تفاوت وجود دارد 

 

  فراوانی مشاهده شده فراوانی مورد انتظار تفاوت فراوانی ها

 خیلی کم 09 52 -32

 مک 02 52 02

 متوسط 000 02 50

 زیاد 26 92 -00

 خیلی زیاد 39 92 -30

 مجموع 062  

 

  متغیر

 کای دو 90/62

 درجه آزادی 2

22/2 sig 

 

( تفاوت معنی داری بین فراوانی های مشاهده شده و فراوانی های مورد انتظار بر اساس سطح معنی 90/62با توجه به مقدار کای دو )

 نمی باشد. 1Hو 0Hاین دو نسبت از لحاظ آماری معنادار می باشد. اما این تفاوت نشان بر تایید و یا رد فرض های ( تفاوت بین 22/2داری)

ی ناز آنجا که فرضیه تحقیق بر پایه میزان باالتر از حد متوسط توان تدریس استادان از دیدگاه دانشجویان بود، پس در اینجا بیشترین فراوا

ی زیاد قرار بگیرند. در اینجا تفاوت فراوانی مورد انتظار با فراوانی مشاهده شده در طبقات خیلی کم وکم به ترتیب برابر باید در طبقات زیاد و خیل

مبنی بر تفاوت بین فراوانی  1Hاست. بنابراین فرض  -30و  -00می باشد، در حالیکه در طبقات زیاد وخیلی زیاد به ترتیب برابر با  02و  -32با 

رد می شود. به این معنا که توان تدریس استادان از دیدگاه دانشجویان پایین تر از  0Hده و مورد انتظار تایید و در مقابل فرض های مشاهده ش

 حد متوسط است.

 : توان بحث های خارج از کالس از دیدگاه دانشجویان حسابداری باالتر از حد متوسط است. -2-0فرضیه فرعی 
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ه اینکه از چه نوع آزمون آماری برای سنجش فرضیات استفاده کرد ابتدا باید به نحوه توزیع متغیر ها به در مرحله اول برای پی بردن ب

 صورت نرمال یا غیر نرمال پی برد. به این منظور از آزمون کلموگروف اسمیرنوف برای تعیین نرمالیته متغیر استفاده می کنیم.

0H- وجود ندارد )توزیع نرمال است(بین فراوانی مشاهده شده ومورد انتظار تفاوت 

1H- )بین فراوانی مشاهده شده ومورد انتظار تفاوت وجود دارد )توزیع نرمال نیست 
 

 : آزمون کولموگروف اسميرنوف براي بررسی نرمال بودن متغير  توان بحث هاي خارج از کالس  8-1جدول 
 

sig Z متغیر میانگین انحراف استاندارد کولموگروف اسمیرنوف 

 توان بحث های خارج از کالس 66/5 20/0 00/0 22/2

 

می باشد و از آنجا که این مقدار از مقدار بحرانی  00/0به دست آمده از بررسی آزمون برابر  با  z( مقدار 2-0بر اساس جدول شماره )

پذیرفته  66/2در سطح اطمینان  1Hرض رد و ف 0Hمی باشد در نتیجه فرض  25/2باالتر است ونیز سطح معناداری پایین تر از  -69/0+ و 69/0

 دارد.می شود به این معنا که توزیع داده ها نرمال نمی باشد و تفاوت معناداری بین فراوانی های مشاهده شده وفراوانی های مورد انتظار وجود 

 یم. در مرحله دوم برای پی بردن به تایید یا رد فرضیه تحقیق از آزمون خی دو تک متغیره استفاده می کن

 فرضیات این آزمون عبارتند از:

0H- .بین فراوانی مشاهده شده و مورد انتظار تفاوت وجود ندارد 

1H- .بین فراوانی مشاهده شده و مورد انتظار تفاوت وجود دارد 
 

  فراوانی مشاهده شده فراوانی مورد انتظار تفاوت فراوانی ها

 خیلی کم 00 52 -03

 کم 22 52 32

 طمتوس 033 02 93

 زیاد 06 92 -30

 خیلی زیاد 05 92 -23

 مجموع 062  

 

  متغیر

 کای دو 33/0

 درجه آزادی 2

22/2 sig 

 

( تفاوت معنی داری بین فراوانی های مشاهده شده و فراوانی های مورد انتظار بر اساس سطح معنی 33/0با توجه به مقدار کای دو )

 نمی باشد. 1Hو 0Hآماری معنادار می باشد. اما این تفاوت نشان بر تایید و یا رد فرض های  ( تفاوت بین این دو نسبت از لحاظ22/2داری)

 ناز آنجا که فرضیه تحقیق بر پایه میزان باالتر از حد متوسط توان بحث های خارج از کالس از دیدگاه دانشجویان بود، پس در اینجا بیشتری

بگیرند. در اینجا تفاوت فراوانی مورد انتظار با فراوانی مشاهده شده در طبقات خیلی کم وکم به فراوانی باید در طبقات زیاد و خیلی زیاد قرار 

مبنی بر تفاوت  1Hاست. بنابراین فرض  -23و  -30می باشد، در حالیکه در طبقات زیاد وخیلی زیاد به ترتیب برابر با  32و  -03ترتیب برابر با 

تایید می شود. به این معنا که شناخت دانشجویان توسط اساتید باالتر از  0Hتظار رد و در مقابل فرض بین فراوانی های مشاهده شده و مورد ان

 حد متوسط است.

 : دادن انگیزه و جرات سوال کردن به دانشجو از دیدگاه دانشجویان حسابداری باالتر از حد متوسط است.-6-0فرضیه فرعی 

نوع آزمون آماری برای سنجش فرضیات استفاده کرد ابتدا باید به نحوه توزیع متغیر ها به  در مرحله اول برای پی بردن به اینکه از چه

 صورت نرمال یا غیر نرمال پی برد. به این منظور از آزمون کلموگروف اسمیرنوف برای تعیین نرمالیته متغیر استفاده می کنیم.

0H-وزیع نرمال است(بین فراوانی مشاهده شده ومورد انتظار تفاوت وجود ندارد )ت 

1H- )بین فراوانی مشاهده شده ومورد انتظار تفاوت وجود دارد )توزیع نرمال نیست 
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 : آزمون کولموگروف اسميرنوف براي بررسی نرمال بودن متغير  دادن انگيزه و جرات سوال کردن به دانشجو9-1جدول 

 

sig Z متغیر میانگین انحراف استاندارد کولموگروف اسمیرنوف 

 دادن انگیزه و جرات سوال کردن به دانشجو 22/9 30/0 20/0 22/2

 

می باشد و از آنجا که این مقدار از مقدار بحرانی  20/0به دست آمده از بررسی آزمون برابر  با z( مقدار  6-0بر اساس جدول شماره )

پذیرفته   66/2در سطح اطمینان  1Hرد و فرض  0Hمی باشد در نتیجه فرض  25/2باالتر است ونیز سطح معناداری پایین از  -69/0+ و 69/0

 د. می شود به این معنا که توزیع داده ها نرمال نبوده و تفاوت معناداری بین فراوانی های مشاهده شده وفراوانی های مورد انتظار وجود دار

 ه می کنیم. در مرحله دوم برای پی بردن به تایید یا رد فرضیه تحقیق از آزمون خی دو تک متغیره استفاد

 فرضیات این آزمون عبارتند از:

0H- .بین فراوانی مشاهده شده و مورد انتظار تفاوت وجود ندارد 

1H- .بین فراوانی مشاهده شده و مورد انتظار تفاوت وجود دارد 

 

  فراوانی مشاهده شده فراوانی مورد انتظار تفاوت فراوانی ها

 خیلی کم 22 52 -02

 کم 02 52 02

 متوسط 000 02 20

 زیاد 36 92 -00

 خیلی زیاد 06 92 -36

 مجموع 062  

 

  متغیر

 کای دو 92/00

 درجه آزادی 2

22/2 sig 

 

( تفاوت معنی داری بین فراوانی های مشاهده شده و فراوانی های مورد انتظار بر اساس سطح معنی 92/00با توجه به مقدار کای دو )

 نمی باشد. 1Hو 0Hاز لحاظ آماری معنادار می باشد. اما این تفاوت نشان بر تایید و یا رد فرض های  ( تفاوت بین این دو نسبت22/2داری)

از آنجا که فرضیه تحقیق بر پایه میزان باالتر از حد متوسط دادن انگیزه و جرات سوال کردن به دانشجو از دیدگاه دانشجویان حسابداری 

ر طبقات زیاد و خیلی زیاد قرار بگیرند. در اینجا تفاوت فراوانی مورد انتظار با فراوانی مشاهده شده در بود، پس در اینجا بیشترین فراوانی باید د

است. بنابراین  -36و  -00می باشد، در حالیکه در طبقات زیاد وخیلی زیاد به ترتیب برابر با  02و  -02طبقات خیلی کم وکم به ترتیب برابر با 

تایید می شود. به این معنا که شناخت دانشجویان  0Hاوانی های مشاهده شده و مورد انتظار رد و در مقابل فرض مبنی بر تفاوت بین فر 1Hفرض 

 توسط اساتید باالتر از حد متوسط است.

 تشویق دانشجویان به پاسخگویی و حل سواالت از دیدگاه دانشجویان حسابداری باالتر از حد متوسط است. -02-0فرضیه فرعی 

اول برای پی بردن به اینکه از چه نوع آزمون آماری برای سنجش فرضیات استفاده کرد ابتدا باید به نحوه توزیع متغیر ها به  در مرحله 

 صورت نرمال یا غیر نرمال پی برد. به این منظور از آزمون کلموگروف اسمیرنوف برای تعیین نرمالیته متغیر استفاده می کنیم.

0H- ومورد انتظار تفاوت وجود ندارد )توزیع نرمال است(بین فراوانی مشاهده شده 

1H- )بین فراوانی مشاهده شده ومورد انتظار تفاوت وجود دارد )توزیع نرمال نیست 
 

 : آزمون کولموگروف اسميرنوف براي بررسی نرمال بودن متغير تشویق دانشجویان به پاسخگویی و حل سواالت11-1جدول 

 

sig Z متغیر میانگین اف استانداردانحر کولموگروف اسمیرنوف 

 تشویق دانشجویان به پاسخگویی و حل سواالت 00/5 23/0 32/0 22/2
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می باشد و از آنجا که این مقدار از مقدار بحرانی  32/0به دست آمده از بررسی آزمون برابر  با  z( مقدار  02-0بر اساس جدول شماره )

  66/2در سطح اطمینان  1Hرد و فرض  0Hمی باشد در نتیجه فرض  25/2ری پایین تر از باالتر است وهمچنین سطح معنادا -69/0+ و 69/0

د وجو پذیرفته می شود به این معنا که توزیع داده ها نرمال نبوده و تفاوت معناداری بین فراوانی های مشاهده شده و فراوانی های مورد انتظار

 دارد.

 رضیه تحقیق از آزمون کای دو تک متغیره استفاده می کنیم. در مرحله دوم برای پی بردن به تایید یا رد ف

 فرضیات این آزمون عبارتند از:

0H- .بین فراوانی مشاهده شده و مورد انتظار تفاوت وجود ندارد 

1H- .بین فراوانی مشاهده شده و مورد انتظار تفاوت وجود دارد 

 

  فراوانی مشاهده شده فراوانی مورد انتظار تفاوت فراوانی ها

 خیلی کم 32 52 -09

 کم 020 52 50

 متوسط 002 02 22

 زیاد 30 92 -06

 خیلی زیاد 00 92 -20

 مجموع 062  

 

  متغیر

 کای دو 02/0

 درجه آزادی 2

22/2 sig 

 

س سطح معنی ( تفاوت معنی داری بین فراوانی های مشاهده شده و فراوانی های مورد انتظار بر اسا02/0با توجه به مقدار کای دو )

 نمی باشد. 1Hو 0H( تفاوت بین این دو نسبت از لحاظ آماری معنادار می باشد. اما این تفاوت نشان بر تایید و یا رد فرض های 22/2داری)

 از آنجا که فرضیه تحقیق بر پایه میزان باالتر از حد متوسط تشویق دانشجویان به پاسخگویی و حل سواالت بود، پس در اینجا بیشترین

کم به و فراوانی باید در طبقات زیاد و خیلی زیاد قرار بگیرند. در اینجا تفاوت فراوانی مورد انتظار با فراوانی مشاهده شده در طبقات خیلی کم

بر تفاوت مبنی  1Hاست. بنابراین فرض  -20و  -06می باشد، در حالیکه در طبقات زیاد وخیلی زیاد به ترتیب برابر با  50و  -09ترتیب برابر با 

رد می شود. به این معنا که تشویق دانشجویان به پاسخگویی وحل  0Hبین فراوانی های مشاهده شده و مورد انتظار تایید و در مقابل فرض 

 سواالت پایین تر از حد متوسط است.
 

 : خالصه وضعيت آزمون هاي آماري مربوط به فرضيه اصلی یک11-1جدول 
 

 Chi-square sig آزمون نرمالیته متغیر 
فراوانی مشاهده 

 شده

آزمون 

 فرضیه

 22/2 96/0 غیر نرمال شناخت دانشجویان وعالقه به آنها 0
پایین تر از حد 

 متوسط
 رد فرضیه

0 
صرف وقت در خارج از کالس توسط 

 استادان
 22/2 22/0 غیر نرمال

پایین تر از حد 

 متوسط
 رد فرضیه

3 
انتخاب روش تدریس متناسب با وضعیت 

 دانشجو
 22/2 22/0 غیر نرمال

پایین تر از حد 

 متوسط
 رد فرضیه

 22/2 23/0 غیر نرمال دانش و آمادگی استادان برای تدریس 2
پایین تر از حد 

 متوسط
 رد فرضیه
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5 
تشویق و حمایت از دانشجویان توسط 

 استادان
 22/2 30/0 غیر نرمال

پایین تر از حد 

 متوسط
 رد فرضیه

 22/2 20/0 غیر نرمال عالقه استادان به تدریس 9
پایین تر از حد 

 متوسط
 رد فرضیه

 22/2 90/62 غیر نرمال توان تدریس استادان 0
پایین تر از حد 

 متوسط
 رد فرضیه

 22/2 33/0 غیر نرمال توان بحث های خارج از کالس 2
باال تر از حد 

 متوسط
 تایید فرضیه

 22/2 92/00 غیر نرمال دادن انگیزه و جرات سوال کردن به دانشجو 6
باال تر از حد 

 متوسط
 تایید فرضیه

02 
تشویق دانشجویان به پاسخگویی و حل 

 سواالت
 22/2 02/0 غیر نرمال

پایین تر از حد 

 متوسط
 رد فرضیه

 

 یافته هاي تحقيق

 یافته ها نشان می دهد که:

 نفر.0332ی برابر است با تعداد کل دانشجویان سه مقطع کارشناسی)پیوسته و ناپیوسته(، کارشناسی ارشد و دکتر

نفر  000دانشجوی مقطع کارشناسی پیوسته و ناپیوسته  690نفر. از میان 062با استفاده از فرمول کوکران نمونه مورد نظر برابر است با 

جوی مقطع نفر دانش 00نفر نمونه گیری شد. از میان  95دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد  060نمونه گیری صورت گرفت. همچنین از میان 

 نفر می باشد.062نفر نمونه گیری صورت گرفت. که در مجموع نمونه مورد بررسی که پرسشنامه در بین آنها توزیع شده است برابر با  09دکتری 

( می باشد. بنابراین تعداد پاسخگویان زن بیشتر از پاسخ گویان مذکر %3/50نفر)053( و مونث  %0/22نفر) 025تعداد پاسخگویان مرد 

( و تعداد پاسخ %2/00نفر ) 95( ، تعداد پاسخ گویان مقطع کارشناسی ارشد%5/00نفر) 009ست. همچنین تعداد پاسخ گویان مقطع کارشناسیا

( می باشند. همان گونه که مشاهده می شود تعداد پاسخ گویان مقطع کارشناسی بیشترین تعداد را به خود %2/5نفر )09گویان مقطع دکترا 

 ست.اختصاص داده ا

( مربوط به متغیر شناخت 26/5( متعلق به متغیر توان تدریس اساتید می باشد و کمترین مقدار میانگین)35/9بیشترین مقدار میانگین)

 دانشجویان وعالقه به آنها می باشد.

درصد در سطح  9/36ها  یافته های تحقیق نشان می دهد میزان دیدگاه دانشجویان نسبت به شناخت استادان از دانشجویان و عالقه به آن

درصد در سطح باال می باشد که نشان می دهد میزان دیدگاه اکثر دانشجویان نسبت به )شناخت  0/02درصد در سطح متوسط و 3/52پایین،

 استادان از دانشجویان و عالقه به آنها( در سطح  متوسط می باشد.

درصد   2/50درصد در سطح پایین،  6/32ارج از کالس پاسخ گویانمیزان دیدگاه دانشجویان نسبت به صرف وقت توسط استادان در خ

درصد در سطح باال می باشد که نشان می دهد میزان دیدگاه اکثر دانشجویان نسبت به صرف وقت توسط استادان در  0/00در سطح متوسط و

 خارج از کالس در سطح  متوسط می باشد.

درصد در سطح پایین، 0/30ریس متناسب با وضعیت دانشجویان پاسخ گویان میزان دیدگاه دانشجویان نسبت به انتخاب روش تد

درصد در سطح باال می باشد که نشان می دهد میزان دیدگاه اکثر دانشجویان نسبت به انتخاب روش تدریس 2/6درصد در سطح متوسط و 2/56

 متناسب با وضعیت دانشجویان در سطح  متوسط می باشد.

درصد در  5/00درصد در سطح متوسط و2/93درصد در سطح پایین،  0/05نسبت به داشتن دانش و آمادگی میزان دیدگاه دانشجویان 

 سطح باال می باشد که نشان می دهد میزان دیدگاه اکثر دانشجویان نسبت دانش و آمادگی استادان در سطح متوسط می باشد. 

 5/00درصد در سطح متوسط و 2/52درصد در سطح پایین،  0/06میزان دیدگاه دانشجویان نسبت به تشویق و حمایت از دانشجویان 

درصد در سطح باال می باشد که نشان می دهد میزان دیدگاه اکثر دانشجویان نسبت به تشویق و حمایت از دانشجویان در سطح متوسط می 

 باشد.

درصد در  0/02درصد در سطح متوسط و  2/55درصد در سطح پایین، 5/02میزان دیدگاه دانشجویان نسبت به عالقه استادان به تدریس 

 سطح باال می باشد که نشان می دهد میزان دیدگاه اکثر دانشجویان نسبت به عالقه استادان به تدریس در سطح  متوسط می باشد.
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درصد در 5/02درصد در سطح متوسط و  2/59درصد در سطح پایین،0/05میزان دیدگاه دانشجویان نسبت به روش توان تدریس استادان 

 سطح باال می باشد که نشان می دهد میزان دیدگاه اکثر دانشجویان نسبت به توان تدریس استادان در سطح متوسط می باشد.

درصد در سطح متوسط  0/90درصد در سطح پایین، 2/02میزان دیدگاه دانشجویان نسبت به توان استادان در بحث های خارج از درس 

باشد که نشان می دهد میزاندیدگاه اکثر دانشجویان نسبت به توان استادان از بحث های خارج از درس در سطح  درصد در سطح باال می 0/02و 

 متوسط می باشد.

درصد در سطح  3/50درصد در سطح پایین،  5/05میزان دیدگاه دانشجویان نسبت به دادن انگیزه و جرأت سوال کردن به دانشجویان 

 می باشد که نشان می دهد میزان دیدگاه اکثر دانشجویان نسبت به )دادن انگیزه و جرأت سوال کردن به درصد در سطح باال 2/00متوسط و 

 دانشجویان( در سطح متوسط می باشد.

درصد در سطح  2/55درصد در سطح پایین،0/00میزان دیدگاه دانشجویان نسبت به تشویق دانشجویان به پاسخگویی و حل سواالت 

سطح باال می باشد که نشان می دهد میزان دیدگاه اکثر دانشجویان نسبت به ) تشویق دانشجویان به پاسخگویی و حل درصد در 2/00متوسط و

 سواالت( در سطح متوسط می باشد.

 

 بحث و بررسی در خصوص نتایج تحقيق

 در خود عنوان اهداف به موارهه عالی آموزش موسسات و ها دانشگاه که است مواردی جمله از اساتید دانشگاهی عملکرد کیفیت بهبود 

اساتید  عملکرد ارزیابی چرا که .کنند می استفاده اساتید دانشگاهی عملکرد ارزیابی کارآمد و مناسب نظام از آن به دستیابی برای و اند گرفته نظر

 نمودن فراهم همچنین و عملکرد ی بهبودبرا پیشنهاد و آنان ای حرفه های مهارت و ها شایستگی ها، توانایی درباره قضاوت بر عالوه دانشگاهی،

 آموزش کیفیت درباره قضاوت و اعتبارسنجی و تضمین کیفیت ارزیابی، نظام از بخشی عنوان به استخدامی، های گیری تصمیم جهت اسنادی

 فرآیند اهمیت به توجه با .ستا دانشگاه در آموزشی برنامه بهبود کیفیت ، آموزشی ارزیابی نهایی گیرد. هدف می قرار استفاده مورد نیز عالی

اساتید  آموزشی های برنامه کیفیت بهبود و سنجش های شیوه از یکی ارزیابی آموزشی کارآمد، و متخصص های نیروی تربیت در آموزش

 مثبت های جنبه تقویت با و مشخص ضعف و قوت نقاط آن، نتایج براساس تا آورد می فراهم امکان را این و رود می شمار به دانشگاه دانشگاهی

 .شود برداشته مناسبی گامهای آموزشی امور اصالح و تحول ایجاد در آموزشی اساتید دانشگاهی، عملکرد نقاط ضعف و نارساییها رفع و عملکرد

 از و توسط اساتید دانشگاهی آموزش ارتقای و تدریس بهبود هدف با که است فرایندی اساتید تدریس شیوه ارزشیابی که مسأله این

 بیش دانشجویان اینکه به عنایت با باشد و تدریس در آنان ضعف و قوت نقاط کننده منعکس تواند می اساتید به ارزشیابی نتایج بازخورد رفیط

 فرایند ارزشیابی بنابراین، دهند، نظر آن کیف و کم به نسبت توانند می و گیرند می قرار آموزش روند جریان در آموزش اندرکاران دست سایر از

 از حاصل های داده و گیرد قرار آموزشی گروه ارزشیابی جامع یک برنامه از بخشی عنوان به که بود خواهد سودمند زمانی یادگیری - تدریس

 یزیر برنامه ارزشیابی نتایج از بهینه استفاده و استاد ارزشیابی کیفیت سطح افزایش باشد. دانشگاه باید جهت برخوردار الزم پایایی و روایی از آن

 جهت مناسب های عملکردبازخورد ارزیابی با نهایت در و استفاده کند دانشجویان نظر از استاد های مطلوب ویژگی از راستا این در و نماید

 .نماید کمک تدریس و کیفیت یادگیری شرایط بهبود به اساتید

 ارزشیابی کیفیت به آنان نگرش بر استاد با دانشجو ملتعا نحوه بودن مساعد که کرد استنباط توان می با توجه به یافته های تحقیق،  

 ولی .است بسیار بهتر باشد، داشته مستمر ارتباط دانشجو با استاد اگر تدریس جریان در که معتقدند گروه دو هر .گذارد می تأثیر تدریس

 ارتباط دانشجویان که است این این تحقیق در بررسی بلقا دانند. نکته می از حد الزم کمتر را تعامل این میزان اساتید با مقایسه در دانشجویان

دانشجویان  به را بیشتری وقت و بیشتر ارتباط اساتید که مایلند بیشتر و دانند می اساسی و الزم تدریس مسائل در بیشتر با استاد را صمیمانه

 ( که0362شکورنیا ) دیدگاه با حاصل نتیجه .ددهن بیشتری مشارکت را دانشجویان آموزشی های فعالیت و ها پژوهش در و دهند اختصاص

 همخوانی دارد. کند می قلمداد استاد ارزشیابی در دار اولویت عوامل از را دانشجو با استاد رفتار و اخالق و علمی توان

 ر نیست.با توجه به اینکه پژوهشی مشابه با این تحقیق یافت نشد لذا مقایسه نتایج پژوهش با پژوهش های مشابه امکان پذی
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 (.00)پیاپی0شماره
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 .دومین کنگره بین المللی توانمند سازی جامعه در حوزه علوم تربیتی و مطالعات اجتماعی و فرهنگی، دانشجویان
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(. بررسی همخوانی ارزشیابی اساتید توسط دستیاران و سایر دانشجویان مقاطع بالینی در 0362دیگران )قائمیان، علی، و  [03]

 .29، شماره00دانشگاه علوم پزشکی مازندران. مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران، دوره 
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