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 دانشگاه و اجرای تدریس اساتید درس د سازمانی بر طرحتعه تأثیر

 علوم پزشکی

 1زاده اقدم نادرهاشم

 16/08/1400تاریخ پذیرش                         07/1400/ 20تاریخ دریافت:

 چکیده

های  حیاتی سازمانهای  از آرمان باکیفیتعملکرد بهینه اساتید در ارائه تدریس دستیابی به 

هنوز شواهد تجربی و پژوهشی کم زمینه این رغم تحقیقات متعدد در  باشد. علی آموزشی می

تأثیر تعهد سازمانی بر  باهدفحاضر  کنند. بر همین اساس پژوهش کیفیتی آموزش را انعکاس می

گردآوری اطالعات پیمایشی از است.  شده دادهطرح درس و اجرای تدریس اساتید ترتیب 

بین اساتید دو دانشگاه علوم پزشکی از  ای طبقه تصادفی صورت به اعتماد قابلپرسشنامه  300طریق

به میزان  انینشان داد که تعهد سازم تحلیل مسیر نتایجآوری گردید.  تبریز و ارومیه جمع

یعنی ، ندک می بینی پیشطرح درس و اجرای تدریس را در رابطه با رفتار اساتید  توجهی قابل

نسبت به طرح درس و شود که اساتید برای ارائه تدریس خوب  برخورداری از تعهد موجب می

 تعهداتطریق از تری را نشان دهند. این تعهد سازمانی  اجرای تدریس رفتار مسئولیت پذیرانه

به نقش روابط پنهانی سازمان  نوعی بهشود و  توسط اساتید پشتیبانی میهنجاری، عاطفی و مستمر 

در جهت ارتقای  را های آموزشی رهبران سازمانهای این پژوهش  یافته و کارکنان اشاره دارد.

سازمانی  نماید و نقش تعهد یاری میکیفیت تدریس اساتید از طریق تقویت روابط آنها با سازمان 
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 مقدمه. 1

منابع انسانی آن ترین منابع هر دانشگاه و سازمانی  یکی از ارزشمندترین و اساسی

ترین دارایی برای سازمان یاد  مهم مثابه بهدر تفکر سازمانی پیشرفته از انسان باشند و  می

ها و خصوصیات پرسنل سازمانی نقش حیاتی در سازوکار خروجی  و تمامی ویژگیشود  می

کوشند  ها برای بقاء، انتظام و بالندگی خود می بدین لحاظ امروزه سازمانهر سازمان دارد. 

در گستره جهانی به رشد سریع، بهبود مستمر، و منعطف که از طریق منابع انسانی فرهیخته 

(. 2018، 1سخار و همکاران)های خود نائل شوند صه فعالیتکارآمدی و سودبخشی در عر

 دستیابی به مسیر در منابع انسانی، دهنده توسعه نهاد ترین اصلی عنوان به آموزش عالی

 این قتحق لذا به عهده دارد. را حساسی نقش ،شدن جهانی مالحظات بر مبتنی پایدار توسعه

مناسب  باکیفیت آموزشیکه است  ای حرفهاساتیدی توانمند و  نیازمند ،ها رسالت و وظایف

اساتید هادیان اصلی دانشگاه و  درواقع .را برای طالبان عرصه پیشرفت و ترقی ارائه نمایند

دانشجویان هستند که کمیت و کیفیت بروندادهای دانشگاه ارتباط تنگاتنگی با رفتار علمی 

تدریس در دانشگاه از  .(2018، 2گینوسر و همکاران)و سطح تفکرات آکادمیک اساتید دارد

میزان انتقال  ،مستقیم طور بهوظایف حیاتی و حساس اساتید است که چگونگی اجرای آن 

توان  می درنتیجه. پس دهد خود قرار می موردحمایتدانش و سطح یادگیری دانشجویان را 

از سایر جوانب مدرس و هم از  ازنظرگفت که افزایش کیفیت فرآیند تدریس هم 

 شود.  تلقی می های آموزشی دار سیستم های اولویت دغدغه

 ترین اصولیاز  یادگیری-یاددهی فرآیندتقویت و تالش برای افزایش سطح کیفیت 

 مهارت و تجربه دانش، آوردن فراهم برای ابزار ترین بنیادی و آموزش عالی های نظام صراعن

کیفیت  .(2018و همکاران،  3)فرقانیاست به جامعه دماتخ عرصه برای دانشجویان

و  کننده تعیین نقش که است آموزش عالیاصلی،  های نظام خرده یا عناصر از تدریس یکی

 کیفی و کمی ازنظر آموزش عالیی ها رسالت و اهداف تحقق راستای در را انکاری غیرقابل

 عنوان به اساتید که این است، مهم آنچه (. اما1390 ،زاده و فتحی واجارگاه )خالقیکند میایفا 

و  محیط یادگیری و نیازهای یادگیرندگان در با مسائل آشنایی سبب به امر آموزش مجریان

 عنصر ترین مهم آورند، به دست می یادگیرندگان با تعامل تجربیات ارزشمندی که در سایه

                                                           
1- Sekhar 
2- Ginossar 

3- Forghany 
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فراگیران در نظام آموزشی انواع مختلف  (.2008)فتحی واجارگاه، .تربیت دانشجویان هستند

)فتحی شود می حاصلکه از طریق تدریس مناسب  گیرند فرامیتجارب، دانش و مهارت را 

در اجرای آن  (. الزمه تدریس مناسب، برخورداری از کیفیت مطلوب1390واجارگاه 

 اثربخش تدریس را آن دانشجویان و اساتید که است چیزی آن تدریس کیفیت .باشد می

 کیفیت ،دیگر عبارت به .گیرد برمیدر  را یادگیری و تدریس کلی های مؤلفه و دانند می

 از ییها فعالیت شامل و پردازد می اساتید آموزشی یها فعالیت بودن مؤثر بررسی به تدریس

طهماسب )باشد میاجرای تدریس، ارزشیابی تدریس و ارتباط بین فردی  ،طرح درس قبیل

 است. استاد ای حرفهو  علمی های توانایی که از (1397، و همکاران زاده

 برای که بوده گوناگون های مؤلفه دارای و است پیچیده ماهیتی دارای تدریس فرآیند 

از بین بست.  کار به عمل در و شناخت خوبی به را آنها باید باکیفیت تدریس یک انجام

تدریس و  فرآیندابعاد کیفیت تدریس طرح درس و اجرای تدریس دو عامل مهم اولیه در 

اساتید و  موردتوجهکه  (1397)تیرگر و همکاران، باشد میانتقال مفاهیم به فراگیران 

 تدریس اجرایو درس طرح  ،که شود می ناشیاز این  اهمیت اینمنبع  .باشد میدانشجویان 

تعیین  (.2012 ،کریمی)رود می به شمار  آموزش کیفیت سازی فراهمتضمین  در مهمی املوع

های فلسفی و نظری برنامه  رس حاصل مطالعه عمیق بر روی جنبهدیدگاه مناسب طرح د

جهت طرح درس است  ریزی برنامه فرآیندمرحله اساسی در  درسی و هماهنگی با اهداف،

رای طرح ب ریزی برنامه فرآیندلذا در  .گذارد می تأثیرطراحی  فرآینداحل که بر سایر مر

سایر مراحل تدوین برنامه  بر تر وسیع دیدگاهیاجرای آن  فرآینددرس توجه به 

 دانشجو کار آیی و فراگیری، انگیزش افزایش باعث درس طرح (.2013، )سلسبیلبخشد می

را به فراگیران  یادگرفتنو چگونگی آموزش دادن را به معلم و چگونه  شده

 آن نشان در که است فرآیند این کتبی توصیف درس طرح(. 1396، زاده اقدم هاشم)آموزد می

 و شود گرفته یاد مکانی باید و زمان چه درروشی و  چه با چه چیزی، شود می داده

 باشد میی کلیدی راهکارها از یکی درس طرح تدوین د.شون می ارزیابی چگونه دانشجویان

 (.2009، 1)جکینزداشت تأکید آن بر توان می آموزش کیفیت جهت ارتقایکه در 

به وقوع  رغم مطالعات کثیری که از ابعاد مختلف در حوزه طرح درس و اهمیت آن علی

های ناشی از عدم طرح درس و اجرای آن در آموزش به چشم  نارسائی بازهمپیوسته اما 

                                                           
1- Jenkins 
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ت عنوان مروری بر تدوین طرح حت خود( در تحقیق 1396عمویی و همکاران ). خورد می

درس در آموزش علوم پزشکی ایران به این نتیجه دست یافتند که ارائه طرح درس در 

لمی در رغم توافق اعضای هیأت ع ندارد؛ علیسطح کالس در وضعیت مطلوبی قرار 

این نکته اشاره نمودند که کمبود وقت، امکانات و ازدیاد  هضرورت طرح درس ب

کیفیت  سازی فراهمهمچنان که برای  مانعی برای تهیه طرح درس است. دانشجویان

طرح درس توسط مدرس  کارگیری بهآموزشی خوب طرح درس مناسب الزم است، 

 و مرادی(. 2018، 1ال هاجر و آلخانیزیباشد) نیازمند اجرای تدریس اثربخش می

 بازخورد بر مبتنی درس طرح تأثیر بررسی عنوان تحت تحقیقی در( 1394)همکاران

 که اند کرده بیان انگلیسی، زبان دستور در آموزان دانش رییادآو و یادگیری بر توصیفی

 مقایسه در دیدند آموزش توصیفی بازخورد بر مبتنی درس طرح وسیله به که آموزانی دانش

 بهتری یادداری و یادگیری از دیدند، آموزش سنتی و متداول روش با که آموزانی دانش با

 بودند. برخوردار

طرح درس با بهترین تفکر ایجاد شود ولی اجرای آن در  که درصورتیتر  به عبارت ساده

جایگاه طرح درس زیر سوال رفته و فرآیند آموزش با  درواقعضمن تدریس میسر نشود، 

در انتقال  مدرس های چندگانه مهارت کارگیری بهشود. اجرای تدریس  مخاطره مواجه می

( که در 2018، 2لیگوزات و آلمکویستشود) تعریف میهای تدریس  ریق شیوهمفاهیم از ط

طرح درس  درنتیجه آید. پدید می ضمن یک نوع ارتباط متقابل ما بین یاددهنده و یادگیرنده 

مرحله ابتدایی شروع یک فرآیند آموزشی است که در آن مدرس با پیروی از طرح درس 

 نتایج همچنین نماید. اقدام به اجرای تدریس می و با توجه به شیوه ارائه آن شده خلق

 ،(1395)همکاران و آبادی خرم (،1397های طهماسبی و همکاران) پژوهش

 ،(2017)همکاران و ایوید ،(1393)پروین ،(1396)اقدم زاده هاشم ،(1393)نیازآذری

 دو هر تدریس اجرای و درس طرح که است داد نشان( 2014)ابیسین و( 2016)استانلوگلو

 اثربخش آموزش یک سازی فراهم در گذار تأثیر و تدریس کیفیت حیاتی های مؤلفه از

 .هستند

                                                           
1- EL Hajjar & Alkhanaizi 

2- Ligozat & Almqvist 
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ی یا لمسئله تعهد شغ ها سازمانیکی از عوامل در ارتباط با نیروی انسانی شاغل در 

ی درک مفهوم تعهد برا توجهی قابلمندی  است. از حدود سی سال پیش عالقه سازمانی

ید آن است که آن شده است و نتایج مؤهای زیادی صرف تحقیق درباره  سازمانی و کوشش

و  1بیکر)ط استارتبکارکنان در ا وری و بهرهتعهد سازمانی با بسیاری از رفتارهای شغلی 

موضوعات تحقیق  ترین مهم. دلیل اصلی اینکه چرا تعهد سازمانی یکی از (2018همکاران، 

تعهد . (2017، 2و همکاران ایندارتی)آن با بازده سازمان است مالحظه قابل تأثیر ،قرارگرفته

، کلییک نگاه  متفاوت تعریف شده است. های شیوهسازمانی مانند مفاهیم دیگر سازمانی به 

، فردی که که در آن دگیر میتعهد سازمانی را نوعی وابستگی عاطفی به سازمان در نظر 

و افکار  دارد، در سازمان مشارکت گیرد میمتعهد است، هویت خود را از سازمان  شدت به

و  بردمیت در آن لذو کار د و از عضویت کن می هماهنگآن اهداف با و اعمال خود را 

  (.2018و همکاران،  3تمایلی برای ترک سازمان ندارد)نور درنهایت

تعهد مفهوم مهمی است که نقش اساسی در تفکر مربی جهت تدوین و اجرای طرح 

های ارزشی برنامه درسی، نماینده سیستم  گیری (. بنابراین جهت2009، 4)رویدرس دارد 

عقاید و افکار مربیان درباره آنچه باید آموخته شود)محتوا(، چگونه باید آموخته 

 نسبت را دانشجویان های درس دیدگاه (.  طرح2011، 5شود)اجرای تدریس(، هستند)هورن

 هماهنگی و منطقی نظم ایجاد باعث آن ضمن و بهبود بخشیده استاد آموزش کیفیت به

 مختلف مطالعات(. 1396زاده اقدم،  نماید)هاشم می هدفمند را ها و فعالیت گشته خودکار

 .باشند می تدریس اجرای و درس طرح تدوین در مربیان تعهد اهمیت کننده تاکید شده انجام

ای مرتبط با درک تعهد در دانشگاه دریافتند که  ( در مطالعه2018و همکاران ) 6ووماک

کارکنان متعهد از رضایت باال، مشارکت فعال برخوردارند و میزان قصد ترک شغلی آنها 

  تعهد شغلی و سازمانی را عامل حفظ شغل معرفی نمودند. درنتیجهپایین است، 

با اهداف هایش را  هدف نوعی به داند که فرد میتعهد سازمانی را حالتی ( 1981) 7رابینز

و آرزو  داند میمعرف خود های  های سازمان را شاخص کند و ویژگی جهت می سازمانی هم

                                                           
1- Becker 

2- Indarti 
3- Noor 

4- Ruy 

5- Horn 
6- Womack 
7- Rabinz 
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از  تعهد سازمانی عبارتهمچنین  .در عضویت آن سازمان بماندهمچنان که  کند می

 )نه شغل( که در آن مشغول به کارندسازمان  کل بههای مثبت یا منفی افراد نسبت  نگرش

 را سازمانی تعهد( 1974) همکاران و پورتر (.1395، و غالمی ربیعی) شود توصیف می

 معیارهای و کنند می تعریف سازمان در شدن درگیر و سازمانی های ارزش پذیرش

. دانند می سازمان های ارزش پذیرش و کار ادامه برای تمایل انگیزه، شامل را آن گیری اندازه

سه مؤلفه، مشخص و  وسیله بهد حداقل توان میدارند که تعهد سازمانی  اظهار می همچنین

تمایل به تالش ب( ، سازمانی و پذیرش آنها های هدفاعتقاد راسخ به الف(  تعریف شود:

 تمایل شدید به باقی ماندن در سازمان و حفظج( ، تحقق اهداف سازمانی درراهبیشتر 

 .عضویت خویش در آن

 بعد عاطفی، بعد هستند؛ بعدی چند رویکرد پیشگامان از نیز (2001اسمیت ) و یرم 

)اوتامی، دهد می تشکیل را مدل آنها که است سازمانی تعهد بعد سه هنجاری، بعدو  مستمر

 مربوط مستمر تعهد. دارد سازمان به فرد وابستگی احساسی به اشاره عاطفی تعهد (.2014

 های ناشی پاداش یا سازمان ترک های هزینه خاطر به سازمان در فرد باقی ماندن به تمایل به

 ماندن باقی به تکلیف هنجاری احساس تعهد اینکه سرانجام و شود می سازمان در ماندن از

در دهه اخیر هجوم بیشتر  (.2016)وانحال، کند میمنعکس  را سازمان عضو یک عنوان به

ها و  پژوهشگران را به سمت بررسی تأثیرات تعهد سازمانی منابع انسانی در شرکت

های مختلف را شاهدیم که نشان از اهمیت آن دارد. در حوزه دانشگاه و مؤسسات  بنگاه

( تحت 1393پژوهش سحری)نتایج مثال  عنوان بهباشد.  آموزشی نیز این پدیده مستثنی نمی

دولتی شهر  های دانشگاهاساتید آمدی و کیفیت تدریس تعهد سازمانی بر خودکار تأثیرن عنوا

داری بر  مثبت و معنی تأثیرتهران نشان داد که تعهد هنجاری، تعهد عاطفی و تعهد مستمر 

و  فریآمدی و کیفیت تدریس اساتید دانشگاه دارد، همچنین نتایج تحقیقات جعخودکار

(، 2010نارتگون) (،1393حمید)(، 1392(، شهیدی)1393بهرامی)(، 1391) همکاران

یک  عنوان به( حاکی از آن است که تعهد سازمانی 2006( و تاموسایتیس)2008شرودر)

 .باشد میاساتید عملکرد سازمانی  درنهایتعامل بهبود بخش بر کیفیت تدریس و 

کیفیت تدریس  یساز فراهماهمیت و کارکرد طرح درس و اجرای تدریس در بر اساس 

و همچنین نقش تعهد سازمانی اساتید در عملکرد و بازدهی آنان در وظایف سازمانی خود 

از طرفی توجه به آموزش در علوم پزشکی که  .است باکیفیتکه در دانشگاه ارائه تدریس 
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برخورداری از جایگاه مهم پزشکی و همچنین با مطالعه پیشینه تحقیق به علت حساسیت و 

رورت بررسی حقیقی با این موضوع در حوزه علوم پزشکی انجام نشده است، ضکه هیچ ت

تعهد سازمانی اساتید در رابطه با طرح درس و اجرای تدریس احساس شده و در پرتو آن 

 فرضیات زیر در تحقیق حاضر مطرح شده است. 

 دارد. تأثیرتعهد هنجاری بر طرح درس  :1فرضیه

 دارد. تأثیرتعهد عاطفی بر طرح درس  :2فرضیه

 دارد. تأثیرتعهد مستمر بر طرح درس  :3فرضیه

 دارد. تأثیرتعهد هنجاری بر اجرای تدریس  :4فرضیه

 دارد. تأثیرتعهد عاطفی بر اجرای تدریس  :5فرضیه

 دارد. تأثیرتعهد مستمر بر اجرای تدریس  :6فرضیه

 . روش پژوهش2

-یک تحقیق توصیفی شناسی روش نظر ازنقطهو  وهش حاضر از حیث هدف کاربردیپژ

دو که جامعه آماری آن کلیه اساتید  باشد می )معادالت ساختاری(پیمایشی از نوع علی

 ای خوشه گیری نمونهتفاده از روش با اس .باشد میعلوم پزشکی تبریز و ارومیه   دانشگاه

از  نهایتدرکه  جدول مورگان انتخاب شدند برحسبنمونه  عنوان بهنفر  325تعداد  ای طبقه

اطالعات میدانی از  آوری جمع. برای گردید آوری جمع اعتماد قابلپرسشنامه  300این تعداد 

که شامل سه بعد تعهد عاطفی، مستمر و  (1997) تعهد سازمانی میر و آلن پرسشنامه

مقیاس  طرح درس و اجرای تدریس ازبرای سنجش و  باشد می( گویه 8هنجاری)هرکدام 

از  ای گزینه 5بر اساس طیف لیکرت  گویه 5هرکدام  یبرا (2002)کیفیت تدریس سراج

ها از آلفای  . برای تعیین پایایی مقیاساستفاده گردید 1تا کامال مخالفم= 5کامال موافقم=

 (،0.86(، تعهد عاطفی)0.82کرونباخ استفاده شد که میزان آنها به ترتیب تعهد هنجاری)

 . باگزارش شده است (0.83اجرای تدریس)( و 0.88(، طرح درس)0.91تعهد مستمر)

ها از پایایی الزم  مقیاسلذا  باشد میبیشتر  (0.7از ) آمده دست بهبه اینکه مقادیر  توجه

های  )گرایشآمار توصیفی ازدر دو سطح  ها دادهباشند. برای تجزیه تحلیل  برخوردار می
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 Amos22 و spss23 افزارهای نرمبا استفاده از  )تحلیل مسیر(و استنباطی مرکزی و پراکندگی(

  یاری جسته شد.

 های پژوهش . یافته3

  پژوهش آماری نمونهتوصیفی  اطالعات 1-3

 : اطالعات جمعیت شناختی(1جدول)

 فراوانی ویژگی

 جنسیت
 205 مرد

 95 زن

 سن

 8 سال 30زیر 

 82 40تا  30

 135 50تا  40

 75 50باالی 

 تحصیالت
 65 عمومی یدکتر

 235 تخصصی دکتری

نفر از نمونه  205در پژوهش،  کنندگان شرکتاطالعات توصیفی ( 1جدول) با توجه به

و  باشد می 40تا  30بازه مربوط به گروه سنی  ترین سن بیش ازلحاظزن، و  نفر 95مرد و 

  دکتری بودند. تحصیالت اکثریت ازنظر

 اطالعات توصیفی متغیرهای پژوهش 2-3

 اطالعات توصیفی متغیرهای پژوهش: (2جدول)

 کشیدگی چولگی انحراف معیار میانگین متغیر

 1.15 -0.81 2.75 14.2 تعهد هنجاری

 0.61 0.93 4.8 24.8 تعهد عاطفی

 1.56 -1.60 3.21 19.4 تعهد مستمر

 -1.04 0.44 6.91 31.56 طرح درس

 0.32 -1.24 5.74 29.16 اجرای تدریس

های میانگین و انحراف معیار جهت پراکندگی و آزمون چولگی و کشیدگی  شاخص

با توجه به ارقام  ( گزارش شده است.2در جدول) ها دادهجهت بررسی نرمال بودن توزیع 
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 توان میقرار دارند لذا  -5و  5و ارقام کشیدگی که بین  -3و  3چولگی که همگی بین 

 .باشند میرمال ی مربوط به متغیرهای پژوهش نها دادهگفت 

 آزمون همبستگی متغیرها 3-3

 : مقادیر همبستگی بین متغیرهای پژوهش(3جدول)

       **p<0.01, *p<0.05 

با توجه به مقادیر  ه( گزارش شده است، ک3میزان همبستگی متغیرها در جدول)

بیشترین همبستگی بین طرح  متغیرهای پژوهش از همبستگی الزم برخوردارند. آمده دست به

 درس و اجرای تدریس و کمترین همبستگی بین تعهد مستمر و تعهد هنجاری برقرار است.

 فرضیات بررسی 
 : بررسی وضعیت فرضیات(4جدول)

ضفر

 یه
 تیوضع یاردمعنی tاماره اثرات مستقیم

H1 21/0 76/2 01/0 تایید 

H2 33/0 01/3 01/0 تایید 

H3 38/0 34/3 01/0 تایید 

H4 29/0 99/1 05/0 تایید 

H5 41/0 85/2 01/0 تایید 

H6 44/0 28/3 01/0 تایید 

 tی آنها با توجه به آماره دار معنیمسیرها و  تأثیر( به بررسی ضرایب 4در جدول)

با توجه به  وضعیت تایید یا رد فرضیات گزارش شده است. درنهایتپرداخته شده و 

 .اند شدهتایید  قبول قابلگزارش ارائه شده همه فرضیات در سطح اطمینان 

 متغیر
تعهد 

 هنجاری
 طرح درس تعهد مستمر تعهد عاطفی

اجرای 

 تدریس

     1 تعهد هنجاری

    1 36/0** تعهد عاطفی

   1 41/0** 29/0** تعهد مستمر

  1 26/0** 45/0** 46/0* طرح درس

 1 71/0** 41/0** 52/0** 34/0* تدریساجرای 
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 بررسی برازش مدل 4-3

 ی نیکویی برازش مدلها شاخص( 5جدول )

ها شاخص  Df   
P RSMEA NFI IFI AGFI CFI 

704/1 3740.03 2285 مقادیر  0.001 0.057 0.88 0.76 0.9 0.89 

دهد که  نشان می (5)های نیکویی برازش مدل در جدول  از شاخص آمده دست بهنتایج 

البته این  ؛ که(P≤01/0باشد ) دار می با توجه به درجه آزادی معنی آمده دست بهخی دو 

دو بر درجه آزادی تقسیم شود شاخص  خص معتبری نیست و اگر مقدار خی دو شا خی

که  باشد می 81/1دو بر درجه آزادی  از تقسیم خی آمده دست بهباشد. مقدار  معتبرتری می

شاخص خوبی برای برازش مدل  3مقدار کمتر از  چراکهحاکی از برازش خوب مدل است 

 057/0( برای مدل RSMEAباشد. همچنین ریشه خطای میانگین مجذورات تقریب ) می

کمتر از  قبول قابلهای  و برای مدل 05/0های خوب کمتر از  است، این شاخص برای مدل

 قبول قابلبنابراین برای مدل حاضر  ؛ واست 1/0از  تر بزرگهای ضعیف  ، برای مدل08/0

 یبرازندگ، شاخص نرم شده 90/0( برای مدل AGFI)برازندگی  افتهی لیتعداست. شاخص 

(NFI) 88/0  یقیتطبو شاخص برازندگی (CFI) 89/0 های  ها برای مدل است. این شاخص

باشد و در مدل حاضر  می 80/0 قبول قابلهای  مدل یا باالتر است و برای 90/0خوب 

توان گفت که این مدل از برازش نسبی  ها می باشد. با توجه به شاخص می قبول قابل

 ی برخوردار است.قبول قابل

 یریگ جهی. بحث و نت4

های موجود در علوم و  امروزه تحقیقات بستر بسیار مناسبی را برای بررسی شکاف

مشکالت فردی، اجتماعی، سازمانی، سیاسی، فرهنگی و آموزشی را  وفصل حلهمچنین 

فراهم نموده و فرصت انعکاس نظریات، پیشنهادات و راهکارهای اندیشمندان و 

شواهد  تر وسیعهای متنوع ایجاد نموده است. در دیدگاه  متخصصان خالق را در حوزه

ای در حال رصد  م و لحظهمداو طور بهدهد که نتایج تحقیقات  استنادات علمی نشان می

های پژوهشگران در راستای بهبود  یافته سازی کاربردیبوده و مدیران و رهبران با 

ها باید  دهد که سازمان نشان می خوبی بهند. این مقدمه ا در تالشهای مواجهه خود  بحران

ن جویی در زما صرفه منظور بهت مشکالت خود باید هوشمندانه در راستای مدیری صورت به
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صدد مند شوند و در بهره هقیقات صورت گرفتتایج تحتکرار مکررات از ن جای بهو هزینه 

یج بهبود بیشتر و بهتر تحقیقات آتی خود را در جهت تکمیل و یا دستیابی به نتا

 ند. و فراتر رهبری نمای تر تعمیم قابل

تعهد در تحقیق حاضر با مرور ادبیات و پیشینه پژوهش در حوزه کیفیت تدریس و 

 صورت گرفته بودند، تحقیق حاضر سازمانی که توسط محققان متعدد در موضوعات متنوع

با تأکید بر دو مؤلفه طرح درس و اجرای تکراری جامعه غیرتر در یک  قدقی صورت به

. هدف از است شده دادهشوند ترتیب  تدریس که جزئی از کیفیت تدریس محسوب می

شود که آیا تعهد سازمانی اساتید  بدین گونه توصیف میتر  ساده طور بهاجرای این تحقیق 

های علوم پزشکی موجبات اهمیت به طرح درس و اجرای تدریس را در  دانشگاه

نماید؟ مرور پیشنه پژوهشی تا حد توان  دهی کیفیت تدریس از سوی آنان فراهم می شکل

مربوطه  فیوظاام نشان داده است که اعضای سازمانی برخوردار از تعهد سازمانی در انج

(. ادراک از 2016، 1ریوسلیز و فوزیخود را مسئول دانسته و در تحقق آنها کوشا هستند)

 دستیابی به اهداف ها در قبال تعهد سازمانی برای ها این است که اعضای سازمان این یافته

های خود  ند و همواره بازدهی و عملکرد خود را نسبت به مسئولیتا در تالش سازمان

 دهند.  افزایش می

 تأثیربا  05/0و  01/0تمامی فرضیات در سطح اطمینان  نشان داد که نتایج تحلیل مسیر

سازمانی تعهد هر سه بعد ست که ا . این بدان معنیمورد تایید قرار گرفتند دار معنی و مثبت

طرح درس و اجرای تدریس را  ،قبول و توجه قابلبه میزان  (مستمر )هنجاری، عاطفی و

ادعا نمود که اساتیدی که دارای تعهد  توان می گونه اینبه عبارت بهتر  .کنند می بینی پیش

نیز متعهد هستند. یعنی برای ارائه یک  باکیفیتسازمانی هستند نسبت به  ارائه آموزشی 

آموزش خوب از سوی خود قبل از جلسات آموزشی نسبت به طرح درس و شیوه اجرای 

                                                           
1- Rusliza & Fawzy 
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ضمن آموزش نیز در راستای اجرای تدریس هرچه بهتر تالش کنند و در  آن اقدام می

  نمایند. می

 (،1393(، بهرامی)1391)و همکاران تحقیقات جعفری های یافتهاین تحقیق با  نتایج

 های قبلی حاکی از آن است که یافته .باشد می راستا هم( 2008( و شرودر)2010نارتگون)

عملکرد بسزایی در  تأثیرتعهد سازمانی استادان دانشگاه بیشتر باشد به همان میزان  هرچقدر

 اساتید کارآیی درنهایتو  مشاهده خواهد شدو اجرای تدریس  آنها در رابطه با طرح درس

رعایت  تعهد هرچقدربنابراین  .شود میبهبود بخشیده  تدریس و کیفیت آنان فرآینددر 

عاطفی  ازلحاظهنجارهای سازمانی و تعهد باقی ماندن اساتید در دانشگاه قوی باشد و یا 

تری وجود داشته باشد، مسئولیت و حس  ازمانی آموزشی و استادان کشش قویبین س

 تأثیراساتید نسبت به امور آموزشی تقویت خواهد شد و تحقق این هدف  فهیوظ انجام

 درنهایتو  ایجاد خواهد نمود یادگیری فرآیندازوکار تدریس و ارتقاء سدر  را گیری چشم

شود که این مطلوبیت همان  دریافت میموزشی های آ سیستم مطلوبی از فعالیتنتیجه 

 های آموزشی هستند. اهداف آرمانی سیستم

( در طی تحقیقی به بررسی عوامل مؤثر بر اثربخشی 2018و همکاران ) 1مالباشسیک

دهد تنها راه دستیابی به اثربخشی سازمانی با در  های آنها نشان می اند. یافته سازمانی پرداخته

های سازمانی  های سازمانی، تعهد کارکنان سازمان است. یعنی تداعی ارزش نظرگیری ارزش

اثربخشی سازمانی مفید واقع شود. حال  درراهتواند  در کارکنان و متعهدسازی آنان فقط می

ای است که در آن با  های سازمانی همان رسیدن به نقطه ارزشهای آموزشی  در سازمان

رشد و بالندگی دانشجویان و های اثربخش از طریق اساتید شاهد  ارائه آموزش

 التحصیالن در خروج از دانشگاه باشیم. فارغ

 فرآیند. کیفیت گردد میکیفیت انجام هر کاری بر پایه عوامل دخیل در انجام آن محقق 

فراگیران، مدرسان، منابع درسی و محیط  های ویژگیوزش نیز وابسته به شرایط و آم

                                                           
1- Malbaši´c 
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در پژوهش حاضر به بررسی دو عامل دخیل در تضمین کیفیت تدریس . باشد مییادگیری 

. طرح درس یک عمل پیش از آموزش )طرح درس و اجرای تدریس( پرداخته شداساتید

گیری سایر شرایط ش و همچنین با در نظرویکه مدرس باید با تمام قوای علمی خ باشد می

اعم از توان یادگیری فراگیران، تکنولوژی الزم برای اجرای تدریس درس طرح شده و توان 

 ارائه آن)اجرای تدریس( به طراحی آن بپردازد. 

گیرنده قال اطالعات از یاددهنده به یادپویا برای انت فرآیندیک  نیز اجرای تدریس

درس باید با درک و سنجش جو یادگیری، الگوی تدریس خود را که در آن م باشد می

 اثربخشو  باکیفیتیک تدریس  درنهایتانتخاب نموده و شروع به اجرای تدریس نماید تا 

هت بهبود، تقویت انگیزه و عالقه مدرس در طرح ای که ج استراتژی برجستهادراک شود. 

پذیری آن پرداخته شده؛ متأثر در پژوهش حاضر به باکیفیتدرس مناسب و اجرای تدریس 

که تعهد سازمانی به  دادنشان  ها در این پژوهش پیمایشی یافته. باشد میتعهد سازمانی  از

تفکیک)هنجاری، عاطفی و مستمر( یک عامل بسیار قوی در راستای دقت در طرح درس و 

منجر به یک آموزش بهتر و  یادگیری -یاددهی فرآیندکه در فرجام  باشد میاجرای تدریس 

 . شود می مؤثر

برای دستیابی به های آموزشی که  و سازمان مؤسساتبنابراین پیشنهاد پژوهشگران به 

ای در جهت تقویت تعهد سازمانی  این است که توجه عمده کنند میخش تفکر آموزش اثرب

وزش بهتر آممدرسان متمرکز سازند تا بدین طریق خودکارآمدی مدرسان را برای بهبود 

ها، توجه،  ی خواستهرسد تعهدات سازمانی اعضای سازمان را با ارضا برانگیزانند. به نظر می

تقویت روابط بین  درنتیجه کرد. تقویت و تحکیم توان میتشویق و تقدیر از خدمات آنان 

ج نتایشود.  سازمان و کارکنان نقطه قوتی برای بازدهی و عملکرد بهینه کارکنان را منجر می

های اساتید دانشگاه  این تحقیق اهداف تحقیقات آتی را برای تمرکز به سایر ویژگی

 نماید. دهی می جهت
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