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 چکیده
 

 و كشاورزي علمی هیئت اعضاي تدریس كیفیت مدیریتی مؤثر بر هايمؤلفه این پژوهش با هدف تبیین

پیمایشی  -تهران صورت گرفت. تحقیق حاضر براساس روش توصیفی )غیرآزمایشی( طبیعی دانشگاه منابع

هاي كشاورزي و منابع پردیسعلمی  نفر عضو هیئت 250است و جامعة آماري آن شامل  به انجام رسیده

نفر  133اي به تعداد طبیعی دانشگاه تهران )كرج و ابوریحان( با مراتب علمی مختلف هستند. حجم نمونه

اي تصادفی انتخاب و مطالعه شد. ابزار تحقیق گیري طبقهو براساس فرمول كوكران و با استفاده از نمونه

نظران تهیه شده است و  ي تحقیق و مصاحبه با صاحبساخته است كه از ادبیات نظر پرسشنامة محقق

روایی محتوایی آن به كمک گروهی از متخصصان ترویج و آموزش كشاورزي دانشگاه تهران تأیید شد. 

 به دست 00/3 با برابر كرونباخ آلفاي محاسبة و پرسشنامه 33 تكمیل با تحقیق ابزار( پایایی)اعتماد  قابلیت

 شد. استفادهwin 15 SPSS/افزار نرم در اكتشافی عاملی تحلیل تكنیک از ها،ادهد طبیعت به توجه با. آمد

 در علمیهیئت تدریس اعضاي كیفیت با كل واریانس درصد 33/02تبیین  با مؤلفه شش كه داد نشان نتایج

 محوري، ارتباطات كاري،تخصص هماهنگی، ریزي،تدوین و برنامه هاي مدیریتی شاملمؤلفه. ارتباطند

 علمی تدریس اعضاي هیئت كیفیت تبیین در را نقش بیشترین اهمیت، ترتیب به ارزشیابی و سیستم پاداش،

 .بودند دارا

 

 هاي مدیریتی.علمی، كیفیت تدریس، مؤلفه آموزش عالی كشاورزي، اعضاي هیئت های کلیدی:واژه

 

 مقدمه
طورکلی نظام آموزش عالی گرانبهاترین منبعی دانشگاه و به

است که هر جامعه برای پیشرفت و توسعه در اختیار دارد و 
لحاظ دانش، اعتبار زیادی ها و مؤسسات تحقیقاتی به دانشگاه

شوند  اند و پویندگان راه علم و ترقی محسوب میکسب کرده
(Brownlee & Associate, 1992).  آموزش عالی سیستمی

است که شامل دانشجو، استاد، کارگزاران،  فرض شده
 اجراکنندگان و فرایندهای مختلفی است و برای توسعه و 

 های کیفی اییبهبود کیفیت در آموزش و تدریس راهنم
و استانداردهای مختلفی وجود دارد. برای شناسایی و اجرای 

 ها و اجزای یک تدریس عالی ضروری است ابتدا ویژگی
 ,Galexee & Grombrij) کیفیت تدریس مشخص شود

 E-mail: khoshnodifz@gmail.com 3010-0101021تلفن:  نویسندة مسئول: *



 2932، تابستان 2، شماره 44تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران، دوره      929

ای است که تعامالت بین . تدریس فرایندی توسعه(1996
 Steffy & et)شود آموزشگر و محیط اطرافش را شامل می

al, 2000). المللی و ملی در زمینة های بین نگاهی به تجربه
علمی در بهبود کیفیت دانشگاه بیانگر آن است که اعضای هیئت

ترین عواملی هستند که در این خصوص مورد توجه رأس مهم
ویژه در حوزة آموزشی ها بهاند؛ بنابراین عملکرد آنقرار گرفته

کنندگان علمی تعیینهیئتاعضای و  بسیار مورد توجه است
. یکی (King Rice, 2003)اصلی عملکرد دانشجویان هستند 

صورت یک حرفه با آن  از موضوعاتی که آموزش کشاورزی به
کردن  منظور غنی رو است کمبود مدرسان با کیفیت بهروبه

 & Camp)..(2002 ,های آتی آموزش کشاورزی است برنامه

et al  نظرگرفتن الگوی عناصر  با درکیفیت نظام آموزش عالی
سازمانی و مدیریتی به کیفیت دروندادها، پیامدها و ارزش 

انجامد و در واقع کیفیت نظام آموزش عالی، تطابق افزوده می
عوامل درونداد، فرایند، برونداد و پیامدهای این نظام با 

(. Bazargan, 2004)شده است استانداردهای از قبل تعیین
شود، پس  کل محیط یادگیری مربوط می کیفیت تدریس به

برای ارتقای کیفیت تدریس باید کل محیط آموزشی مدنظر 
 .(Jones, 2004)قرار گیرد 

با توجه به نتایج مطالعات سانی و همکاران، دانشجویان و 
علمی اجرای عادالنه و درست قوانین و مقررات اعضای هیئت

ساختار قابلیت  ترین نیازهای خود دردانشگاه را یکی از مهم
توان گفت عملکرد مطلوب مدیریت دانند؛ پس میاعتماد می

نقش مهمی در افزایش کیفیت نظام آموزشی و رضایت 
 ,Sahney & et al)علمی دارددانشجویان و اعضای هیئت

های مورد نیاز مدیران ترین ویژگیبنابراین مهم .2004)
 زها مؤسسات آموزشی شناخت دانش، مهارت، عالیق، نیا

 (. Kanun & Niubel, 2005و باورهای آموزشگران است )
داشتن  دسترس از طرفی، ارزیابی تدریس استادان بدون در

تنها باعث بهبود کیفیت آموزش  های تدریس اثربخش نهشاخص
دنبال خواهد داشت  شود، بلکه افت کیفیت را نیز به نمی

(Damachandran & Damalingam, 1991 پنج چالش .)
آمیز عملکردهای مدیریت کیفی در دی بر کاربرد موفقیتکلی

 عبارتند از: هاگذارند که این چالشها تأثیر میدانشگاه
فرهنگ سازمانی، رهبری دانشجویان، حمایت دانشگاه، زمان 

در  .(Horine & Hailey, 1995)دادن دادن و آموزش انجام
و بهبود  واقع، ارتباطی مثبت میان رفتارهای سازمان یادگیرنده

کیفیت تدریس وجود دارد و برای رسیدن به اهداف مطلوب در 
کنندة تدریس و یادگیری سازمان یادگیرنده باید تسهیل

 ,Alfred & Roseaver)ای و فردی باشد یادگیری مجموعه

افزایش کیفیت در یک نظام مستلزم تغییر در رهبری  .2000)
هر نظام مستلزم و مدیریت آن است؛ به عبارت دیگر، تحول در 

های مدیریتی رو باید روشتحول در مدیریت آن است. از این
ها پویا و فعال جایگزین رویکردهای سنتی حاکم بر دانشگاه

-گیریعلمی در تصمیمشود؛ همچنین مشارکت اعضای هیئت

 ,Taghadisianهای دانشگاهی همواره مورد تأکید است )

یافتند که اعضای (. پژوهشگران در مطالعات خویش در2002
-علمی باید در محیط دانشگاه دخالت عمیقی در تصمیم هیئت

های بیشتری برخوردار باشند و از مسئولیت ها داشته گیری
دار بین (؛ همچنین با اثبات رابطة معنیSalis, 1997شوند )

گیری در  علمی در فرایند تصمیممشارکت اعضای هیئت
س بر ضرورت مشارکت آنان های کیفیت تدری ها و نمرهدانشگاه

 ,Arastehاست ) های سازمانی تأکید شدهگیریدر تصمیم

2004.) 

Ismaili Bidheni (1998)   در پژوهشی در خصوص
گیری بررسی عوامل مؤثر در کیفیت آموزش عالی نتیجه

ای اعضای کردن زمینة رشد و توسعة حرفه کند که فراهم می
مناسب، برخورداری کردن جو سازمانی  علمی، فراهمهیئت

سیستم دانشگاه از مدیریتی کارا، بهبود وضعیت کمی و 
های عملی و های دانشگاهی، استفاده از مالککیفی کتابخانه

علمی، اصالح و بهبود منظور گزینش هیئت علمی به
ترتیب از  علمی بههای ارزشیابی عملکرد اعضای هیئت شیوه

گاه اعضای عوامل مؤثر بر کیفیت آموزش عالی از دید
 علمی هستند. هیئت

بین مشارکت  Arasteh (2004براساس نتایج پژوهش )
ها و گیری در دانشگاهعلمی در فرایند تصمیماعضای هیئت

 داری وجود دارد. های کیفیت تدریس رابطة معنی نمره
علمی در باید از نظر اعضای هیئتSalis  (1997) زعم به

شود؛ همچنین نتایج های دانشگاه استفاده گیری تصمیم
( نشان داد متغیرهای امنیت 2004) Naderi مطالعات

علمی به حرفة تدریس، شغلی، عالقة ذاتی اعضای هیئت
میزان و نحوة مشارکت استادان در مدیریت نظام آموزشی و 
وضعیت حقوقی استادان بر متغیر کیفیت تدریس تأثیر 

علمی از پذیری شدید اعضای هیئتبسزایی دارند و تأثیر
فرهنگ سازمانی دانشگاه در مقایسه با سایر مشاغل بیشتر 

 (. Javaheri, 2004است )
با توجه به کافی نبودن شناخت موجود در زمینة عوامل 

علمی در  مدیریتی مرتبط با کیفیت تدریس اعضای هیئت



 922...      های مدیریتی مؤثر بر کیفیت تدریستبیین مؤلفهو همکاران: جی غن

صورت یک مسئله  بخش کشاورزی و منابع طبیعی، که به
بود که چه عوامل یا  مطرح است، هدف اصلی مطالعه این

 هایی در حوزة مدیریت دانشگاه وجود دارد که مؤلفه
علمی کشاورزی و منابع  با کیفیت تدریس اعضای هیئت

یک از عوامل در تبیین کیفیت  طبیعی مرتبطند و سهم هر
 تدریس چقدر است.

 

 هامواد و روش
های کمی، از نظر تحقیق حاضر از نظر ماهیت از نوع پژوهش

نترل متغیرها از نوع غیرآزمایشی، و از نظر هدف در میزان ک
جامعة آماری این تحقیق . زمرة تحقیقات کاربردی است

های کشاورزی و منابع  متشکل از اعضای هیئت علمی پردیس
طبیعی دانشگاه تهران )کرج و ابوریحان( است که با استفاده از 

(. حجم نمونه با N=652روش پیمایشی انتخاب شده است )
نفر از اعضای  03آزمون پرسشنامه از سوی تفاده از پیشاس

علمی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی و براساس هیئت
نفر تعیین شد که برای افزایش دقت و  30فرمول کوکران 

نفر  033پذیری بیشتر نتایج حجم نمونه به قابلیت تعمیم
گیری  شد. نمونة آماری تحقیق به روش نمونه افزایش داده

ای تصادفی انتخاب شد. ابزار اصلی تحقیق برای طبقه
است. پس از مرور منابع  آوری اطالعات پرسشنامه بوده جمع

وگو با تعدادی از استادان و  ای، اینترنتی و نیز گفتکتابخانه
شده فهرست  نظران در این زمینه، متغیرهای شناسایی صاحب

بی کنند و ها را ارزیاو از پاسخگویان خواسته شد تا اهمیت آن
اعتماد  ها اختصاص دهند. قابلیتبه آن 03تا  3امتیازی بین 

 آلفای محاسبة و پرسشنامه 03 تکمیل با تحقیق ابزار( پایایی)

روایی ابزار تحقیق نیز با  .آمد دست به 32/3 با برابر کرونباخ
نظران و پس از  استفاده از نظر تعدادی از استادان و صاحب

ترتیب محتوای پرسشنامه  د و بدیناصالحات الزم تعیین ش
 تحلیل و شد. تجزیه تأیید و در اختیار پاسخگویان قرار داده مورد
 بخش و هاداده توصیف بخش شامل بخش دو در هاداده

 تحلیل بخش در. صورت گرفت هاداده استنباطی تحلیل
 درصد، فراوانی، نظیر توصیفی هایآماره از ها،داده توصیفی
 هاداده استنباطی تحلیل بخش در معیار و انحراف و میانگین

افزار رگرسیون در نرم تحلیل و همبستگی تحلیل هایروش از
SPSS15 شد استفاده. 

 

 نتایج و بحث
 ای پاسخگویانحرفه وهای فردی ویژگی

کننده در این علمی مشارکتتوزیع فراوانی اعضای هیئت
 0تحقیق از لحاظ متغیرهای سن و سابقة تدریس در جدول 

 وسال  55میانگین سن استادان در حدود است.  آورده شده
که  است 5/03انحراف معیار سن پاسخگویان در حدود 

باالی سن افراد مورد مطالعه است.  تقریباًحاکی از پراکنش 
سال و  26سن استادان مورد مطالعه  ةبیشین ،در ضمن

تدریس پاسخگویان  ةسابق توسطم .استسال  62آن  ةکمین
سال و  63%( 65) سال است و اکثر پاسخگویان 05حدود 

 (.0)جدول تدریس دارند ةبیشتر سابق
مرد  ،درصد 60درصد پاسخگویان زن و  6 ،براساس نتایج 
سال  55علمی حدود تئند. میانگین سنی اعضای هیهست
سال  23 -50مربوط به گروه سنی که بیشترین فراوانی  است
 .ساله بودند 26و  62ها ترین آن ترین و مسن . جواناست

 تدریس ةتوزیع فراوانی پاسخگویان براساس سن و سابق .2جدول

 درصد فراوانی )سال( تدریس ةسابق درصد فراوانی سن )سال(

33- 23 0 0 5- 1 22 22 
13- 31 31 31 13- 0 23 23 
53- 11 20 20 15- 11 11 11 
03- 51 21 21 23- 10 11 11 
 21 21 و بیشتر 23 0 0 و بیشتر 01

 3/133 133 جمع كل 3/133 133 جمع كل

 
علمی، اکثریت دارای رتبه علمی اعضاء هیاتاز نظر رتبه

 53باشند و از نظر وضعیت استخدامی، علمی استادیار می
استخدام  را دارند کهبیشترین فراوانی  درصد پاسخگویان به

 (.6)جدولهستند پیمانی 
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1. Kaiser- Meyer- Olkin   2. Measure of Sampling Adequacy   3. Kaiser Criteria 

 علمی و وضعیت استخدامی ةتوزیع فراوانی پاسخگویان براساس مرتب .2جدول

 درصد فراوانی علمی ةمرتب درصد فراوانی وضعیت استخدامی

 1 1 مربی 0 0 التدریسحق
 13 13 استادیار 11 11 قراردادي
 30 30 دانشیار 10 10 پیمانی
 11 11 استاد 35 35 رسمی

 3/133 133 جمع كل 3/133 133 جمع كل

 
علمی مورد مطالعه براساس رشتة تحصیلی اعضای هیئت

%( 05رشتة مختلف بودند که بیشترین فراوانی ) 00از 
% متعلق به رشتة زراعت و 06به رشتة علوم دام و  متعلق

%( متعلق به رشتة 5اصالح نباتات، و کمترین فراوانی )
 شیالت و محیط زیست بود.

 

های مدیریتی بر کیفیت تدریس تحلیل عاملی )مؤلفه

 علمی( اعضای هیئت

شده در آوریهای جمعبودن داده منظور تعیین مناسب به

 اعضای تدریس کیفیت بر یمدیریت هایمورد مؤلفه
 K.M.Oعلمی برای تحلیل عاملی از ضریب هیئت

و آزمون  0
MSAبارتلت استفاده شد. در این پژوهش، مقدار 

6 (KMO )
بودن  دهندة مناسبدست آمد که نشان  به 366/3برابر با 

عاملی است. مقدار آمارة بارتلت   ها برای تحلیلوضعیت داده
دست آمد که در سطح یک درصد به  256/0663نیز برابر با 

ها برای تحلیل عامل در کل دار بود؛ بنابراین دادهمعنی
 (.0مناسب بودند )جدول

 شده های جمع آوری و آزمون بارتلت داده K.M.O. مقدار 9جدول 

KMO داری سطح معنی آزمون بارتلت 

020/3 152/1020 333/3 

 
عمل شد.  0برای تعیین تعداد عوامل براساس مالک کیسر

شده همراه با مقدار ویژة  ، تعداد عوامل استخراج5در جدول 
ها، درصد واریانس هریک از عوامل و درصد تجمعی یک از آن هر

است. مقدار ویژه بیانگر سهم هر عامل از  واریانس عوامل آمده
تر باشد،  چه مقدار آن بزرگ کل واریانس متغیرهاست و هر

دهندة اهمیت و تأثیر بیشتر آن عامل است. عامل اول نشان
%( 62/2%( و عامل ششم کمترین سهم )65/00بیشترین سهم )

را در تبیین واریانس کل متغیرها دارند و در مجموع شش عامل 
 هایؤلفهدرصد از کل واریانس م 03/26اند مذکور توانسته

علمی را تبیین کنند.  هیئت اعضای تدریس کیفیت بر مدیریتی
ها از روش واریماکس در پژوهش حاضر، برای چرخش عامل

است. پس از مرحلة چرخش، متغیرهایی که به هر  استفاده شده
شوند. نتایج  صورت ستونی مشخص میعامل مربوط هستند به

 است. آمده 5ها در جدول چرخش عامل

 هاشده همراه با مقدار ویژه، درصد واریانس و درصد تجمعی واریانس آن . عوامل استخراج4جدول

 درصد تجمعی واریانس مقدار ویژه درصد واریانس مقدار ویژه مقدار ویژه هاعامل

 21/13 21/13 213/1 اول

 50/25 35/12 013/3 دوم

 31/31 12/11 001/3 سوم

 30/11 11/0 300/3 چهارم

 33/55 25/0 530/2 پنجم

 33/02 01/0 112/2 ششم
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مؤثر ها، که بیانگر عوامل مدیریتی پس از پردازش داده
اند، به نامگذاری علمی بوده بر کیفیت تدریس اعضای هیئت

، 5است. در جدول  عوامل برساخته از تحلیل عامل اقدام شده

یک از عوامل و متغیرهای مربوط به آن عامل به همراه بار  هر
 است. ها ارائه شدههای پوشانندة آن عاملی و گویه

 یافته  آمده از ماتریس دوران دست یک از عوامل و میزان ضرایب به . متغیرهای مربوط به هر1جدول 

 در کیفیت تدریس اعضای هیئت علمی( کننده)عوامل مدیریتی تبیین

 عاملی بار متغیر عامل

تدوین و 
 ریزی برنامه

 555. هاي مربوط به دانشگاهگیريها و تصمیمریزياستفاده از نظر استادان در تعیین برنامه

 638.  آموزشی  هايپیشنهاد استادان گروه  موردنیاز بنا به  هاي در رشته  استادان خارجی  و تأیید دعوت  بررسی

 514.  علمی هیئت  اعضاي  آموزش  كیفیت  ریزي براي بهبودو برنامه  در دانشگاه  آموزشی  كیفیت  بررسی

هاي مشاركتی و ها با استفاده از روشاستادان گروه  و پژوهشی  آموزشی  مشكالت  ریزي براي حلبرنامه
  الزم  هايحل  راه  ارائة

645. 

  نیازهاي  بندي  كمبودها و طبقه  و تعیین  ( دانشگاه و تجهیزات  انسانی  )نیروي  علمی  امكاناتساالنة   بررسی
 هاآن  تأمین  براي  و اقدام  علمی

.626 

 701. استادان گروه  )آموزشی و پژوهشی(  رشد استعدادهاي  براي  مناسب  هايایجاد زمینه

 647. براي استادان از سوي رئیس دانشكده  آموزشی  مدتكوتاه  هايدوره  اجراي

 هماهنگی

 512. ها و تحوالتپیشرفت  آخرین  به  هاي آموزشی هر گروه با توجهتجدید نظر مستمر در برنامه

 761.  استادان گروه  و رئیس دانشكده در خصوص نیازهاي مالی  میان استادان گروه  رسمی  مكاتبات  كلیة  انجام

 789. هر گروه به طور اختصاصی  و فرهنگی  ، مالی ، اداري و پژوهشی  امور آموزشیدر   هماهنگی

  براي  و انقالبی  ، فرهنگی فكري  و نهادهاي  بیشتر با مراكز، مؤسسات  هرچه  ایجاد ارتباط و همكاري
 استادان  و هنري  ، فرهنگی فكري  هايبیشتر فعالیت  شكوفایی

.703 

-تخصص

 محوری
 665. علمی متناسب با تخصص استاد پست سازمانی هر عضو هیئتتعیین 

 698. هاي آموزشی و پژوهشی استادانحمایت مدیریت از خالقیت و نوآوري

ارتباطات 
 کاری

 824. ارتباط دوستانه با مدیر

 751. ارتباط دوستانه با همكاران

 ارزشیابی

 601. پژوهشی استادانهاي آموزشی و نظارت بر حسن اجراي كلیة فعالیت

 647.  ضوابط و مقررات  در چارچوب  غیرمستقیم استادان دانشگاه  نظارت

 733. تبعیض نگذاشتن بین استادان دانشگاه از نظر سیستم ارزشیابی

 505.  استادان دانشكده  و پژوهشی  آموزشی  هاي فعالیت  ارزشیابی  هايطرح  و تدوین  بررسی

 سیستم پاداش

 .005 طراحی سیستم حقوق و دستمزد متناسب با تخصص و پست سازمانی در دانشگاه
 .500 هاي مختلف مدیریت متناسب با شرایط مختلف در دانشگاهاستفاده از سبک

 .502 پژوهشی -هاي آموزشیتجدید نظر در فعالیت
  و ایجاد امكانات  تحقیقی  مقاالت  نوشتنو   ها و ترجمة كتاب  تألیف  به  علمی هیئت  اعضاي  و تشویق  ترغیب

  و نشر آثار علمی  در چاپ  تسریع  براي  الزم  و تسهیالت
005. 

 

 گیری و پیشنهادهانتیجه
های مدیریتی  این مطالعه در راستای شناسایی و تبیین مؤلفه

علمی صورت گرفت.  مؤثر بر کیفیت تدریس اعضای هیئت
درصد  03/26نتایج تحلیل عاملی نشان داد که در مجموع 

کنند. بدیهی است که  واریانس را شش مؤلفه تبیین می

و عوامل مدیریتی کیفیت نیازمند فاکتورها  تدریس مؤثر و با
کدام در زمان و مکان مناسب  است که ترکیب مناسبی از هر

ترین مؤلفه  باشد. در این بین، مهم برای این کار وجود داشته
 Naderiریزی و تدوین است و تحقیقات پیشین برنامه

2004;Taghadisian 2002)). 
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 علمی کشاورزی و منابع طبیعیهای مرتبط با عوامل مدیریتی بر کیفیت تدریس اعضای هیئت. مدل مؤلفه2شکل

 
وری و بهبود کیفیت تدریس اهمیت طرح در بهره نیز مؤید

درصد واریانس  65/00علمی است. این مؤلفه هیئت اعضای
کند. در این مطالعه نیز مؤلفة  متغیر وابسته را تبیین می
درصد واریانس ضمن تأیید  00هماهنگی با تبیین حدود 

گرفته نشان داد از دید خود اعضای  مطالعات قبلی صورت
علمی نقش هماهنگی عوامل مدیریتی در بهبود هیئت

جامعة علمی کشور در کیفیت تدریس ایشان  رسانی به خدمات
عوامل  اینکه و محوری تخصص کننده است. مؤلفهبسیار تعیین

ساالری و گزینش براساس  شایسته توانمندی مدیریتی دانشگاه
های سازمانی به تخصص و در تعیین پست و داشته تخصص

 کیفیت با علمیهیئت اعضای دید توانمندی افراد توجه از
را  واریانس درصد 06 حدود مؤلفه این. است ارتباط در تدریس

 Salisو Naderi (2004) کند. نتایج تحقیقات تبیین می

 در تأثیرگذار مؤلفة نیز مؤید این نتیجه است. چهارمین (1997)
 درصد 03 حدود تبیین با ارتباطات کاری مؤلفة مطالعه، این

با  روابط کاری مطلوب چون متغیرهایی آثار و است واریانس
 انکارناپذیر تدریس کیفیت بر همکاران و مسئوالن دانشگاه

 تدریس کیفیت در آن نقش و ارزشیابی مؤلفة خصوص است. در
 سیستم مدیریتی یک برای باال موارد تمامی اگر که گفت باید

علمی  مرتبط با اعضای هیئت مسائل کار روند در ولی باشد، مهیا
رد و سیستم ارزیابی بر طور صحیح مورد ارزشیابی قرار نگی به

اساس تبعیض، روابط و غیره صورت گیرد، مسلماً در کاهش 
علمی دانشگاه تأثیرگذار اعضای هیئت تدریس انگیزه و کیفیت

 Ismaili Bidheni (1998) بود. نتایج مطالعات خواهد
نیز مؤید این  Damachandran & Damalingam (1991)و

 نتایج است.
 علمیمشارکت اعضای هیئتبراساس مطالعات پیشین، 

ها و مؤسسات گیری و مدیریت دانشگاهدر فرایند تصمیم
 آموزش عالی ضروری است. نتایج مطالعاتی چون

(2004)Naderi ( ،1997)Salis ، (2002) 
Taghadisian ،(1998) IsmailiBidheni (2004) 

Arasteh علمی در فرایند و غیره بر مشارکت اعضای هیئت
که مدیریت از اجزایی چون  اند. از آنجاکردهمدیریت تأکید 

ریزی، هماهنگی، ارتباطات، ارزشیابی، سیستم پاداش و برنامه
است، نتایج این تحقیق با تبیین  تنبیه و غیره تشکیل شده

های مدیریتی درصد واریانس در شناسایی مؤلفه 03/26
تأثیرگذار بر کیفیت تدریس و نیز همسو با نتایج مطالعات 

ها در کیفیت شده در این زمینه بر وجود این مؤلفه مانجا
 است. تدریس صحه گذاشته

 مؤلفة ارزشیابی

 محوريمؤلفة تخصص

 مؤلفة ارتباطات كاري

 مؤلفة هماهنگی

 ریزي و تدوینمؤلفه برنامه

12/11

% 

25/0% 

35/12% 

15/0% 

01/0

% 

 مؤلفة پاداش

عملكرد عوامل 
مدیریتی بر كیفیت 

 تدریس

21/13

% 
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 جزء دانشگاهی هایآموزش کیفیت بهبود موضوع امروزه،
 با مرتبط کارگزاران اداری و سیاسی گفتارهای الینفک
 به اساسی توجهی آنکهبی است، کشور عالی آموزش مدیریت

 .باشد شده آن بهبود برای سازوکارهایی و کیفیت مفهوم
 مدیریتی عوامل زمینة در آمده دستبه اطالعات براساس

 استفاده گویة سه برای استادان تدریس، کیفیت بر تأثیرگذار
 به مربوط هایریزیبرنامه تعیین در استادان نظرات از

 چارچوب در دانشگاه استادان غیرمستقیم نظارت دانشگاه،
 با متناسب مدیریتی مختلف هایسبک از استفاده و مقررات
 در. هستند قائل را اهمیت میزان مختلف بیشترین شرایط
 علمیهیئت اعضای تدریس کیفیت افزایش منظور به پایان،

 انسانی، هایسرمایه نرفتن هدر باعث خود که ـ  کشاورزی
 هاینظام توسعة بین هماهنگی و الزم مالی و مادی منابع

 توجه شود می پیشنهاد ـ  شودمی هاآن کارایی و آموزشی
های علمی در سیستممشارکت اعضای هیئت به بیشتری

 ها و مؤسسات آموزش عالیدانشگاه گیریمدیریتی و تصمیم
 مراکز این در آینده علمی هیئت اعضای بیشتر که چرا شود؛

 این در آنان عالقة میزان و توانایی طرفی از و شوندمی تربیت
 هایمحیط در افراد شدن توانمند با. گیردمی شکل محیط
 مدیریت با تا گیرد می خود به عملی بعد توانمندی این علمی
 آموزش اهداف از انتظار مورد اهداف محورآموزش و علمی

 .یابد تحقق آموزشی بخش در کشاورزی عالی
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