
 زشیفصلنامه پژوهش در نظام های آمو
 104-282، ص 79 هارب، 40، شماره 21 دوره

 

 04/09/99تاریخ دریافت: 
 25/01/99تاریخ پذیرش: 

و روش تدریس فعال اساتید  رابطه ساختاری تعامل استاد و دانشجو
 ی کسب دانشگریانجیمی دانشجویان با هایستگیشابا توسعه 
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 امین بیدختی اکبرعلی

 سکینه جعفری

 چکیده
رابطه ساختاری تعامل استاد و دانشجو و روش تدریس فعال اساتید با  هدف از پژوهش حاضر بررسی

. پژوهش بودگری کسب دانش دانشجویان دانشگاه سمنان های دانشجویان با میانجیتوسعه شایستگی
توصیفی ـ  هایپژوهش نوع از هاداده گردآوری نحوه به توجه با و اربردیک، هدف به توجه با حاضر

جامعه آماری پژوهش شامل تمام دانشجویان کارشناسی و کارشناسی  شود.می همبستگی محسوب
گیری که با استفاده از روش نمونه بودند 7847-41نفر( در سال تحصیلی  71491ارشد دانشگاه سمنان )

نفر کارشناسی ارشد(  88نفر کارشناسی و  788نمونه پژوهش ) عنوانبهنفر  277ای تصادفی طبقه
روش ، (2177و همکاران ) هرناندز لوپزهای تعامل استاد و دانشجو مقیاس هاآنانتخاب شدند. همه 
و ( 2177و همکاران ) هرناندز لوپزکسب دانش ، (2177و همکاران ) هرناندز لوپز تدریس فعال اساتید

را تکمیل کردند. پس از محاسبه ( 2177و همکاران ) هرناندز لوپز های دانشجویانستگیتوسعه شای
ها نشان های آماری همبستگی و تحلیل مسیر تحلیل شدند. یافتهها با استفاده از روشداده، پایایی ابزارها

های تگیکسب دانش با توسعه شایس، داد که بین تعامل استاد و دانشجو و روش تدریس فعال اساتید
های دانشجویان رابطه مثبت و معنادار وجود دارد. تعامل استاد و دانشجو بر توسعه شایستگی

گری کسب دانش بر همچنین تعامل استاد و دانشجو با میانجی؛ و معناداری دارد میمستقاثر دانشجویان 
ل اساتید بر توسعه های دانشجویان اثر غیرمستقیم و معناداری دارد. روش تدریس فعاتوسعه شایستگی

گری کسب دانش اثر غیرمستقیم و و با میانجی؛ های دانشجویان اثر مستقیم و معناداری داردشایستگی
روش تدریس فعال ، کند. تعامل استاد و دانشجوهای دانشجویان ایفا میمعناداری بر توسعه شایستگی

نتایج این  کند.یان را تبیین میهای دانشجواز واریانس توسعه شایستگی %88اساتید و کسب دانش 
نحوه تعامل با دانشجو و کسب دانش در افزایش ، پژوهش حاکی از اهمیت توجه به نوع روش تدریس

 های دانشجویان بود.شایستگی
 ، کسب دانششایستگی دانشجو، روش تدریس فعال، تعامل استاد و دانشجو های کلیدی:واژه
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 مقدمه
ابعاد مدیریت دانشجویان و  ازجملهی متنوع و متعددی هاها در عرصهامروزه دانشگاه

گذاری در آن با همدیگر مدیریت پژوهش و سرمایه، المللیاساتید در سطح ملی و بین
، تولید کارهای پژوهشی سطح باال، شهرت، نیازمند حفظ اعتبار هاآن، کنندرقابت می

ی رو به رشد جامعه دانشجویان و اساتید و پاسخگویی به نیازها داشتننگهراضی 
ها و مراکز آموزش عالی توسط نیروهای (. بر این اساس دانشگاه2172، 7هستند )فایندلو

در حال  روزروزبهتقاضا برای آموزش عالی ، اندتغییر پیچیده و قدرتمند احاطه شده
کنند تا با می تالشهای اقتصادی افراد افزایش بوده و به دلیل افزایش بیکاری و بحران

سب تخصص و مدرک دانشگاهی برای یافتن و ایفای شغل مناسب آماده شوند. ک
آموزش عالی باید خدمات و آموزش بهتری به افراد ارائه کند و در این جریان  بنابراین

تواند نقش مؤثری داشته باشد ها و بهسازی مداوم اساتید و دانشجویان میشایستگی
های (. البته پاسخگویی به رسالت2172، 2دیویس و ود، اولریش، کارونن، )الکساندر

، یی دانشگاه )یمنی دوزی سرخابیچندمعنانوین در نظام دانشگاهی و درک مفهوم 
همواره ضرورت توجه به موضوع مدیریت بالندگی دانشجویان را از سوی ، (7881

العمل رو عکسینازاه است. کردگذاران و مدیران عالی آموزش عالی الزامی یاستس
همواره به ، مشتریان اصلی دانشگاه عنوانبهها به موضوع بالندگی دانشجویان گاهدانش

که یطوربه، شده استیلتبددر محافل دانشگاهی  توجهقابلموضوعی جذاب و 
هایی هستند که ها و مؤسسات آموزش عالی دریافتند نیازمند برنامهدانشگاه مرورزمانبه
، 8)کاتریگت کندبهسازی این سرمایه به آنان کمک توسعه و ، اساسی در مدیریت طوربه

 (.2111، 9پارکر و ریچاردسون، لوک، ؛ لیتل2117
اساتید ، هاعناصر نظام آموزش عالی و دانشگاه ترینمهمیکی از ، در این راستا

های ناپذیری در تحقق این اهداف و رسالتکننده و انکارباشند که نقش تعیینمی
در ابعاد  هاآنبررسی عملکرد و تعامل  بنابراین، و کیفی دارند آموزش عالی ازنظر کمی

توانند بر توسعه شایستگی ی تدریس و تأثیری که میویژه در حیطهمختلف و به
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(. مفهوم 7848، بسیار ضروری است )جعفری و عبد شریفی، دانشجویان داشته باشند
هاروارد( در اواخر دهه شناس دانشگاه )روان 7شایستگی نخستین بار توسط مک کللند

ها را از عوامل کلیدی ( شایستگی7418مطرح شد. مک کللند ) 7411و اوایل  7471
بینی گذارد و نسبت به هوش برای پیشدانست که بر کارایی یادگیری اثر میمی

( اخیراً بر این 2178) 8(. راچ و استینر7448، 2خروجی یادگیری کارآمدتر است )کوپر
توانند هایی است که افراد میها و مهارتتوانایی، هاشارند که شایستگیفعقیده پای می

کسب کنند. بعالوه ، افتدمنظور حل مسائلی که برای آنان اتفاق میرا به هاآن
منظور کاربرد ارادی و اجتماعی به، انگیزشی هایمهارتعنوان تمایالت و ها بهشایستگی
ها و شرایط مختلف در نظر گرفته ها در زمینهحلآمیز و مسئوالنه این راهموفقیت

( و گنزی و 2177) 9پدیال و رینکون، گنزالیز، (2172) 9بیگاتل و دیلون، شود. راگانمی
ای از رفتارها )نه لزوماً رفتارهای ها مجموعه( نیز معتقدند که شایستگی2171) 7هاگر

ه باید در افراد وجود نگرش و باورهایی است که برای موفقیت در کار و حرف، فردی(
دهد که تعریف شایستگی داشته باشد. البته کاوشی در مطالعات آموزش عالی نشان می

پذیر نیست؛ اما تعریفی از شایستگی که بسیار موردتوجه همگان قرار سادگی امکانبه
های اساسی و مهم در افراد که منجر به عملکرد مؤثر اند از مجموعه ویژگیعبارت، دارد
دیگر بر این  نظرانصاحب(. همچنین 2114، 1شود )سوگمارطح باال در کار میو س

های خالقانه و ظرفیت، هامهارت، باورند که توسعه شایستگی حداقل اطالعات
هایی است که باید توسط افراد برای انجام وظایف ای و مطلوبیتهای حرفهگرایش

؛ 2118، 4؛ ریچن و سالگارنیک1182، 8اثربخش و ارائه خدماتشان کسب شود )زیمنیایا
، 72معمر و المهدی، ؛ الحاتمی2171، 77؛ الشریف2117، 71دراگانیدیس و منتزاس

2178.) 
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کننده در ارزیابی توسعه شایستگی یکی از عوامل تعیین، ذکرشدهبر اساس اوصاف 
 2(. بدیهی است که توسعه شایستگی2177، 7)سالیم و کورشی استبرتری آموزشی 

ی ملی التحصیالنی که سرمایهنقش بسیار مهمی در ایجاد بهترین کیفیت فارغدانشجویان 
، علی، جوزاف، کند )علیو عامل پیشرفت اقتصادی و اجتماعی جامعه هستند ایفا می

(. توسعه شایستگی دانشجویان به میزان پیشرفت آنان در جهت 2114، 8مختار و سالمت
ی دانشجویان از شدهارزیابی خود گزارش، (2111، 9تحقق اهداف مهم آموزشی )ویلیامز

آمیز تحصیلی آنان در عملکرد موفقیت، (2119، 9های صورت گرفته )هاردیپیشرفت
ها و داشتن دانش مرتبط به نفس آنان در کاربرد روش( و اعتمادبه2111، 7دانشگاه )چن
 (2112، 1شود )پیس و کووهآن اطالق می

های و روابط آنان با دانشجویان در قلب فعالیتاساتید و تعامالت ، از سوی دیگر
 هاآنهای کلیدی عملکرد مرتبط با گیرند و شاخصیاددهی ـ یادگیری دانشگاه جای می

های دانشگاه معطوف به ای برخوردار بوده و بسیاری از فعالیتمالحظهاز اهمیت قابل
ترین کی از اصلیدیگر یعبارت(. به7882، 8این رکن دانشگاهی است )بیرن بائوم

های تعاملی دانشگاه معطوف به تعامالت اساتید و دانشجویان و ارتقای کیفیت حلقه
 4خدمات آموزشی در راستای توسعه شایستگی دانشجویان است. رمپایا و سوپراک

( معتقد است کیفیت و میزان تعامالت اساتید با دانشجویان یکی از عوامل مهم 2177)
 71. همچنین گیرشنسوناستهای الزم در کسب شایستگیدر موفقیت دانشجویان 

( اذعان داشت که کیفیت رابطه استاد و دانشجو بر میزان پیشرفت دانشجویان 2177)
نداشتن مهارت در برقراری ارتباط مؤثر از سوی اساتید  بنابرایناست.  تأثیرگذار

وانی در برقراری بسا با ضعف و ناتچه، تواند بر عملکرد دانشجویان اثرگذار باشدمی
تعامالت مثبت و سازنده بین استاد و دانشجو برقرار نشده و باوجود ، این ارتباطات

                                                                                                                                        
1. Saleem, M.A. & Qureshi, M. I. 

2. competence development 

3. Ali, N., Jusoff, K., Ali, S., Mokhtar, N., & Salamat, A. 

4. Williams, J. M. 
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عمالً بهره الزم را نداشته باشد )چان و ، های زیاد در نظام آموزشیصرف هزینه
 (.7881، ؛ اسفندیاری7841، ؛ فرهنگی2171، همکاران

، نشجویان را تحت تأثیر قرار دهدتواند شایستگی دایکی دیگر از متغیرهایی که می
. نتایج مطالعات صورت گرفته بر لزوم توجه به استنوع روش تدریس اساتید 

های پایه ترینمهمعنوان و بهبود و گسترش آن به 7های روش تدریس فعالچارچوب
بسیار  تأکیدهای آموزشی برای آماده کردن فراگیران برای زندگی در جامعه سیاست

؛ 2171، ؛ الشریف2114، 2وارکلیس و هافلر، ترووبریج، لی، )بینگیو زیادی دارند
بنابراین ، (2177، 8بالسترس رودریگرز و دی سی پرز، آلمدیا–گارسیا ، هرناندز لوپز

هایی هستند که های تدریس فعال و به کاربستن مهارتاساتید نیازمند استفاده از روش
در حال حاضر روش  (.2171، الشریف ؛2117، 9به این مهم کمک کند )شوف و مالیک

شده و صورت تئوری ارائهکه دروس به است ها روش سخنرانیغالب تدریس دانشگاه
مؤمنی ، )زرشناس استبه روش سنتی و با حضور استاد مربوطه در کالس درس 

، وظیفه استاد، شده از تدریسدر یک دیدگاه بازسازی (.7884، عشاق و صالحی، دانایی
د یادگیری نیست؛ بلکه ایجاد شرایطی است که طی آن دانشجو خود به تنها ایجا

استاد یا منابع ، چگونه محتوا را از متن درسی کند و یاددهی اینکهیادگیری آن اقدام می
شود درنهایت نتیجه فعالیت دانشجو به یادگیری ختم می متنوع دیگر جستجو کند و

 (.7848، 9)فنستر ماخر
یک چارچوب ، های مختلف تدریسآل از روشبا ترکیب ایده اساتید دانشگاه باید

های مختلف روش دهیسازمانو با  کنندتری برای یادگیری دانشجویان ایجاد مطلوب
راه رسیدن به اهداف و توسعه  تدریس و در اختیار قرار دادن آن به دانشجویان

اهمیت این  (.2171، 7کاربالو و گالن، های آنان را فراهم آورند )فرناندزشایستگی
های الزم برای آمادگی موضوع در آن است که سرنوشت دانشجویان و کسب شایستگی

های مختلف و میزان شایستگی آنان در زمینه هاآنبه اساتید ، زندگی در دنیای واقعی

                                                                                                                                        
1. active teaching methods 

2. Bing-You, R. G., Lee, R., Trowbridge, R. L., Varaklis, K., & Hafler, J. P. 

3. Hernández-López, L., García-Almeida, D. J., Ballesteros-Rodríguez, J. L., & De Saá-Pérez, P. 

4. Shoof, M. A., & Malik, M. S. 

5. Fenstermacher, G. 

6. Fernandez, M. J., Carballo, R., & Gal-AN, A. 
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گولد ، و استفاده از روش تدریس فعال دارد )ژائو 7کیفیت رابطه استاد و دانشجو ازجمله
(. عالوه بر 2178، 8بیشاو و تگنگه، مرشا؛ 2114، ؛ سوگمار2111 2کو مک کورمی

های تعامل بین استاد و دانشجو که مستقیماً بر کیفیت تجارب آموزشی و شایستگی
عنوان شناسایی و که از آن به 9کسب دانش، آموزشی و کاربردی آنان مؤثر است

ایگاه دانش و یا هر پایگاه ذخیره و انتقال آن به پ، دهیسازمان، آوری اطالعاتجمع
حسن وگزی ، اوارد، شود )الیاسیاد می، کرددرستی استفاده آن به دیگری که بتوان از

خواهد بود. کسب دانش  تأثیرگذارهای دانشجویان ( بر میزان شایستگی2119، 9یری
، هادانش الزم را برای کاهش هزینه، ها را آسانبرداری از فرصتتواند کارایی بهرهمی

، 7عملکرد و خدمات موجود را افزایش دهد )توربن و آندرسون، سازی فرآیندهابهینه
منظور های مناسب بهای هدف نهایی آموزش عالی تدارک فرصتدر هر جامعه(. 2119

هایی خاص برای دانشجویان است مهارت و نگرش در قالب شایستگی، کسب دانش
، )محمدی کندیشان و اثربخشی جامعه کمک هاکه به آنان در اثربخشی فعالیتنحویبه

 (.7842، ینی شهرکیو معناصری جهرمی 
به نظر ، ینه متغیرهای پژوهش حاضرزم در شدهانجامهای با رویداشت به پژوهش

معنادار  بینی کنندههای تدریس و تعامل استاد و دانشجو پیشرسد که روشمی
( 2177) 1(. راما2177، مکاران)هرناندزلوپز و ه استهای دانشجویان شایستگی

حاکی  پژوهش هایپژوهشی با عنوان عملکرد اساتید برای تدریس مؤثر انجام داد یافته
باید به  به حداکثر کارایی خود برسند و مؤثر باشند برای اینکه اساتید کهاز آن است 

( توانایی شناخت شخصیت 2 ( آگاهی از نقش آموزشی خود؛7موارد زیر توجه کنند:
( آمادگی برای 9( داشتن ثبات شخصیتی؛ 9؛ هاآن( توانایی کنترل عاطفی 8انشجو؛ د

 های خاص تدریس. تیچزو( توانایی اتخاذ سبک7ایجاد رابطه مثبت با دانشجویان؛ 
های گیریجهتو  اساتید اب جوروابط دانش( پژوهشی با عنوان 2179) 8فالیشمنت

تری از دانشجویانی که درک قوی دهدنشان می هادستیابی به اهداف انجام دادند. یافته
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 تونگا و، چان در تحصیل بیشتر است. هاآنتدریس اساتید خود دارند موفقیت 
( گزارش دادند که اساتید در حین تدریس باید با دانشجویان خود 2171) 7هندرسون

ا تغییر تواند دیدگاه دانشجویان به تدریس رکه این امر می ارتباط مؤثری برقرار کنند
، سیکلندر، شود. کنگزی خود موجب افزایش عملکرد دانشجویان مینوبهدهد و به
پژوهشی با عنوان تعامل بین دانشجویان با اساتید و  (2171) 2کامو ریو و راندولف
آموزش  در و نتایج حاکی از آن است که تفاوت از یادگیری انجام دادند هاآنرضایت 

 رضایت در تفاوت تواندمی حدی تا یادگیری در عاطفی تعامل و اساتید دادن
، نژاد نیحس حاجی، دریکوند ریمدهد.  توضیح را 8محیط یادگیری غنی با دانشجویان

( به نقش روش تدریس فعال بر عملکرد تحصیلی 7849) ادیب منشو  عسگری
و  ( در پژوهشی با عنوان بررسی7849آقامالیی ) و اند. علیاییدانشجویان اشاره کرده

بر اهمیت روش تدریس اساتید در ارتقای کیفیت یاددهی  تحلیل روش تدریس معلمان
( در 7848بنی جمالی و درویزه )، یزدی، دارند. متقی تأکیدـ یادگیری دانشجویان 

آموز بر عملکرد تحصیلی پژوهش خود به این نکته اشاره کردند که ارتباط معلم ـ دانش
آموز ضمن افزایش انگیزش و بهبود ط معلم و دانشاست و با بهبود رواب تأثیرگذار

 آموزان کاهش داد.توان تصمیم به ترک تحصیل را در دانشآموز میعملکرد دانش
، مطرح گردید آموزش عالی برای برخورداری از کیفیت بهتر آنچهبا توجه به 

وسعه ت، ترویج دانش، های بیشتر برای گسترش یادگیریساختارهای کارآمدتر و قابلیت
تولید علم و ارتباط مؤثر با جامعه برای بهسازی مداوم فرایند آموزش ، پژوهش

( 7849، توانمندسازی نیروی انسانی و خودسازی )محمدی و جعفری، دانشگاهی
صورت  هایپژوهش. با توجه به استهای مناسب تدریس نیازمند استفاده از روش

اسخگویی به میزان توسعه شایستگی های تدریس فعال مسئول پاساتید با روش، گرفته
( و بستر مناسب 2178، 9؛ کمیسیون اروپا2111، 9باشند )دارلینگ هومنددانشجویان می

برای پیشرفت فراگیران در جهت تحقق اهداف مهم آموزشی و توانمندسازی آنان را 
 صورتبه( کسب دانش 2118، 7؛ کوستر و دنگرنیک2111، آورند )ویلیامزفراهم می
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، الوِر، )رابینز استی توسعه شایستگی دانشجویان کنندهبینیب بهترین پیشمطلو
(؛ درگیر بودن فعال فراگیر در حین تدریس و 2119، 7النگلی و کارل استروم، دیویس

گردد و بر توسعه تعامالت بین دانشجویان موجب رشد و بهسازی فردی دانشجویان می
؛ 2119، 2112، 2سزایی دارد )هو و کووهتحصیلی و فردی دانشجویان تأثیر ب، ذهنی

(؛ کیفیت تالش 2117، 9؛ کزار و کنزی2118، ؛ شرودر و کووه2112، 8دوئلفیلکینز و 
دانشجویان و بازخورد به آنان بر رشد فردی و کسب شایستگی دانشگاهی آنان کمک 

 تاسی تأثیر مثبت این متغیر بر توسعه دانشگاهی دهندهکند و این نتایج نشانمی
، 8؛ یح2118، 1؛ آوندانو2118، ؛ پیت من2117، 7یرز؛ می7447، 9)پاسکارال و ترنزینی

 (.2111، 4؛ میلر2119

توسعه شایستگی دانشجویان بیانگر نظام آموزشی کارآمد و موفق است که عوامل و 
یرهای مختلفی با آن رابطه دارند. در این پژوهش تعامل استاد و دانشجو و روش متغ

ل اساتید و همچنین تأثیر کسب دانش بر توسعه شایستگی دانشجویان تدریس فعا
تحت عنوان روش تدریس ، موردبررسی قرار خواهد گرفت که متشکل از چهار متغیر

کسب دانش )متغیر میانجی( و توسعه ، تعامل استاد و دانشجو )متغیرهای مستقل(، فعال
ی دانشجویان یکی از . ازآنجاکه توسعه شایستگاستشایستگی )متغیر وابسته( 

نظام آموزشی و تحلیل عوامل مربوط به آن از  کارآمد بودنهای مهم ها و مالکشاخصه
در این  بنابراین، آیدترین موضوعات پژوهشی نظام آموزش عالی به شمار میاساسی

بر آن  تأثیرگذارشایستگی دانشجویان و عوامل  مطالعه توسعهپژوهش به بررسی و 
مطلوب دارای ارزش سعودی باشند  در حدهای مستقل شد. اگر متغیرپرداخته خواهد 

به طبع موجب افزایش و بهبود توسعه شایستگی دانشجویان خواهد شد که این امر 
تواند با ارتقاء دانشگاه و نظام آموزشی را به همراه دارد؛ بنابراین دانشگاهی می

های قابت شود که در زمینههای برتر در جوامع و ملل مختلف وارد عرصه ردانشگاه
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، هامدیریت پژوهش، دانشجویان و اساتید، متعدد و متنوع ازجمله مدیریت دانشگاه
ای برتر باشد. با توجه به مطالب مالحظهمدیریت توسعه شایستگی و غیره در سطح قابل

عنوان مشتریان های دانشجویان بهذکرشده و پیشینه پژوهش و اهمیت توسعه شایستگی
بررسی رابطه ساختاری تعامل استاد و دانشجو ، هدف این پژوهش، آموزش عالی اصلی

گری کسب دانش با توسعه شایستگی دانشجویان تدریس فعال اساتید با میانجی و روش
 (.7خواهد بود )شکل 

 

ید بر توسعه مدل مفهومی اثر تعامل استاد و دانشجو و روش تدریس فعال اسات .1شکل 

 های دانشجویان با نقش میانجی کسب دانششایستگی

هدف کلی پژوهش حاضر بررسی میزان اثر تعامل استاد و دانشجو و روش تدریس 
 .استهای دانشجویان گری کسب دانش بر توسعه شایستگیفعال اساتید با میانجی

 روش
و دانشجو و روش که پژوهش حاضر به بررسی رابطه تعامل استاد ینابا توجه به 

های دانشجویان در گری کسب دانش با توسعه شایستگییانجیمتدریس فعال اساتید با 
 مورداستفادهروش پژوهش ، پردازدمی 7847-41دانشگاه سمنان در سال تحصیلی 

توصیفی  هایپژوهش نوع از هاداده گردآوری نحوه به توجه با و کاربردی هدفازنظر 
 8711آماری این پژوهش شامل کلیه دانشجویان کارشناسی ). جامعه استـ همبستگی 

نفر( در سال  71491نفر( دانشگاه سمنان )جمعاً  2891نفر( و کارشناسی ارشد )
 9پارامتر ) 71بوده است. با توجه به مسیرهای فرض شده تعداد  7847-41تحصیلی 

پارامتر  8ماتریس فای و پارامتر در  2، پارامتر در ماتریس بتا 7، پارامتر در ماتریس گاما
برابر  91تا  9حجم نمونه باید حداقل ، ترتیبینابهدر ماتریس سای( باید برآورد شود. 

تعامل استاد و 

 دانشجو

توسعه شایستگی 

 دانشجویان
 کسب دانش

روش تدریس فعال  

 اساتید
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نفر با  277ای به حجم نمونه، (. بر این اساس7447، باشد )مولر موردنظرپارامترها 
نمونه  277ای در نظر گرفته شد. از بین گیری تصادفی طبقهاستفاده از روش نمونه

دانشجوی پسر  %9/27نفر معادل  91، دانشجوی دختر %7/18نفر معادل  214، آماری
نفر  88از دانشجویان در مقطع کارشناسی؛  8/78نفر حدود % 788بودند. همچنین 

در مقطع کارشناسی ارشد بودند. در این پژوهش از چهار ابزار به شرح  2/87حدود %
 زیر استفاده شده است.

سنجش میزان تعامل استاد و دانشجو از  منظوربه ل استاد و دانشجو:الف( پرسشنامه تعام
گویه  9مشتمل بر ( 2177و همکاران ) هرناندز لوپزپرسشنامه تعامل استاد و دانشجو 

( 7ی کم )لیاز خای لیکرت طیف پنج گزینه صورتبهاین پرسشنامه ، است شدهاستفاده
به روش  پژوهشگرتوسط  اسیمق نیا اعتبار است. شدهیبنددرجه( 9) ادیزتا خیلی 

بررسی روایی پرسشنامه تعامل  منظوربهشده است. محاسبه (124/1) نباخکرو یآلفا
. استای استفاده شده است که نتایج آن به شرح زیر استاد و دانشجو از روایی سازه

 متغیر هایشاخص تمامی که دهندمی نشان (2) در شکل عاملی مندرج تحلیل نتایج
تعامل  متغیر سنجش برای و است 8/1از  بیشتر عاملی دارای بار امل استاد و دانشجوتع

با توجه به خروجی لیزرل  .شوندمحسوب می مناسبی هایاستاد و دانشجو شاخص
که مقدار کم و مناسبی است. همچنین  است 97/2( dfبه درجه آزادی ) 2xمقدار 

 دهد.میرا برای مدل نشان  =111/1RMSEAخروجی میزان 

 
 استاندارد تخمین حالت تعامل استاد و دانشجو در گیریاندازه مدل .2شکل 
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سنجش روش تدریس فعال اساتید  منظوربه ب( پرسشنامه روش تدریس فعال اساتید:
 شده( استفاده2177و همکاران ) هرناندز لوپزاز پرسشنامه روش تدریس فعال اساتید 

 یلیخای لیکرت از طیف پنج گزینه صورتبهیه و گو 9است. این پرسشنامه مشتمل بر 
به  پژوهشگرتوسط پرسشنامه  نیاعتبار ااست.  شدهیبنددرجه( 9( تا خیلی زیاد )7) کم

بررسی روایی پرسشنامه  منظوربهشده است. محاسبه( 182/1)کرونباخ  یروش آلفا
عاملی  تحلیل ای استفاده شده است. نتایجروش تدریس فعال اساتید از روایی سازه

 عاملی بار دارای مربوطه متغیر هایشاخص تمامی که دهندمی نشان 8 در شکل مندرج
 هایشاخص روش تدریس فعال اساتید متغیر سنجش برای و است 8/1از  بیشتر

( dfبه درجه آزادی ) 2xبا توجه به خروجی لیزرل مقدار  .شوندمحسوب می مناسبی
را  =181/1RMSEAی است. همچنین خروجی میزان که مقدار کم و مناسب است 18/2

 دهد.برای مدل نشان می

 
 استاندارد تخمین حالت در روش تدریس فعال اساتید گیریاندازه مدل .3شکل 

سنجش میزان کسب دانش دانشجویان از پرسشنامه  منظوربه ج( پرسشنامه کسب دانش:
است. این پرسشنامه مشتمل  هشد( استفاده2177و همکاران ) هرناندز لوپزکسب دانش 

 کامالً( تا 7مخالفم ) کامالًای لیکرت از طیف پنج گزینه صورتبهکه  است هیگو 8بر 
کسب دانش  پرسشنامه کرونباخ یآلفا بیضراست.  شدهیبنددرجه( 9موافقم )

بررسی روایی پرسشنامه کسب دانش از روایی  منظوربهشده است. محاسبه (187/1)
 9اده شده است. نتایج تحلیل عامل تأییدی متغیر کسب دانش در شکل ای استفسازه
 و باشندمی 8/1 از بیشتر عاملی بار دارای های متغیرشاخص که تمامی دهندمی نشان
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با توجه به  .شوندمی محسوب مناسبی هایمتغیر کسب دانش شاخص سنجش برای
مقدار کم و مناسبی است.  که است 99/2( dfبه درجه آزادی ) 2xخروجی لیزرل مقدار 

 دهد.را برای مدل نشان می =RMSEA 117/1همچنین خروجی میزان 

 

 گیری کسب دانش در حالت تخمین استانداردمدل اندازه .4شکل 

سنجش  منظوربه با توجه به هدف پژوهش د( پرسشنامه توسعه شایستگی دانشجویان:
 هرناندز لوپزتوسعه شایستگی  یهایگو 9توسعه شایستگی دانشجویان از پرسشنامه 

ای لیکرت طیف پنج گزینه صورتبهاین پرسشنامه ؛ است شده( استفاده2177) همکاران
اعتبار این پرسشنامه توسط  است. شدهیبنددرجه( 9( تا خیلی زیاد )7از خیلی کم )

بررسی روایی  منظوربه است. آمدهدستبه( 182/1به روش آلفای کرونباخ ) پژوهشگر
نتایج تحلیل عامل تأییدی  ای استفاده شده است.رسشنامه کسب دانش از روایی سازهپ

 که تمامی دهندمی ( نشان9های دانشجویان در شکل )متغیر توسعه شایستگی
متغیر توسعه  سنجش برای و است 8/1 از بیشتر عاملی بار دارای های متغیرشاخص

با توجه به خروجی  .شوندمی بمحسو مناسبی هایهای دانشجویان شاخصشایستگی
که مقدار کم و مناسبی است. همچنین  است 17/7( dfبه درجه آزادی ) 2xلیزرل مقدار 

 دهد.را برای مدل نشان می =RMSEA 192/1خروجی میزان 
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 های دانشجویان در حالت تخمین استانداردگیری توسعه شایستگیمدل اندازه .5شکل 

های علوم اجتماعی نسخه بندی آماری برای تحلیل دادههها از بستبرای تحلیل داده
های توصیفی شاخصاستفاده شد.  2 9/8 روابط خطی ساختاری نسخه افزارنرمو  747

روابط فرضی  انحراف استاندارد و ضرایب همبستگی محاسبه شد.، شامل میانگین
ی گزارش های برازندگی مدل نهایشاخص و ساختاری با مدل تحلیل مسیر آزمون شد

 شد.

 هایافته
کسب ، روش تدریس فعال اساتید، برای تعیین میانگین متغیرهای تعامل استاد و دانشجو

انحراف استاندارد و ، های دانشجویان از آمار توصیفی میانگیندانش و توسعه شایستگی
 (.7ماتریس همبستگی بین متغیرهای پژوهش استفاده شد )جدول 

 ستاندارد و همبستگی بین متغیرهای پژوهشانحراف ا، میانگین .1جدول 

 (9) (8) (2) (7) انحراف معیار میانگین متغیرها
    - 822/1 187/8 استاد و دانشجو تعامل .7

   - 927/1** 718/1 711/8 تدریس فعال اساتید روش .2

  - 914/1** 918/1** 119/1 787/8 دانش کسب .8
 - 948/1** 912/1** 918/1** 172/1 419/2 شایستگی دانشجویان توسعه .9

                                                                                                                                        
1. Statistical Package for the Social Sciences (SPSS V19) 

2. Linear Structural Relations (LISREL V8.54) 
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( M=  419/2های دانشجویان )میانگین توسعه شایستگی موردمطالعه در دانشگاه
های خود را دهد که دانشجویان توسعه شایستگیای نشان میدرجه 9دریک بازه 

روش ، اما میانگین تعامل استاد و دانشجو، اندتر از سطح متوسط ارزیابی کردهپایین
شده است. توسعه یابیارزعال اساتید و کسب دانش باالتر از سطح متوسط تدریس ف
 و کسبروش تدریس فعال اساتید ، های دانشجویان با تعامل استاد و دانشجوشایستگی

های دانش رابطه معنادار و در جهت نظری دارد. شدت رابطه توسعه شایستگی
(. توسعه p ،948/1=r<19/1کسب دانش بیشتر از سایر متغیرها است ) با دانشجویان
، p<19/1های دانشجویان با تعامل استاد و دانشجو رابطه معناداری دارد )شایستگی

918/1=rهای دانشجویان با روش تدریس فعال اساتید (. همچنین توسعه شایستگی
(. کسب دانش بیشتر با روش تدریس فعال p ،912/1=r<19/1رابطه معناداری دارد )

 تعامل استاد و دانشجو. بات تا اساتید مرتبط اس
برای آزمون مدل فرضی این مطالعه الگوی روابط همبستگی بین متغیرها در نظر 
گرفته شد. نخست کشیدگی و چولگی بررسی شد. مقدار کشیدگی تعامل استاد و 

(؛ مقدار کشیدگی روش تدریس فعال -977/1( و مقدار چولگی )-898/1دانشجو )
( و -977/1(؛ مقدار کشیدگی کسب دانش )198/1ار چولگی )( و مقد-241/1اساتید )

( -297/1های دانشجویان )(؛ مقدار کشیدگی توسعه شایستگی-219/1مقدار چولگی )
دهد ( قرار دارند. این نشان می-2، 2( است و در بازده )-278/1و مقدار چولگی )

های شاخص، ترتیبینابهتوزیع متغیرها از کشیدگی و چولگی نرمال برخوردار است. 
یقاً دقدهد که مدل فرضی یک مدل ها نشان میبرازش مدل فرضی بررسی شد. یافته

-شناسا است. به این معنا که تعداد پارامترهای قابل برآورد مدل با تعداد واریانس
رو برای بررسی برازندگی ینازا(. c=pیقاً برابر است )دق شدهمشاهدههای کوواریانس

 بررسی شد. هاآنمسیر و معناداری  مدل فرضی ضرایب
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 مدل نهایی اثر تعامل استاد و دانشجو و روش تدریس فعال اساتید  .6شکل 

 گری کسب دانشبا میانجی های دانشجویانبر توسعه شایستگی

 اندشدهگزارش*ضرایب معناداری 

است. نتایج  شدهگزارش 7مدل بررسی شد و مدل در شکل  –برازندگی داده 
در مدل نهایی حاکی از آن است که تعامل استاد و دانشجو بر توسعه  آمدهتدسبه

(؛ t ،88/1 =77=24/9، <19/1های دانشجویان اثر مثبت و مستقیم دارد )شایستگی
های دانشجویان اثر مثبت و مستقیم دارد روش تدریس فعال اساتید بر توسعه شایستگی

(19/1> ،81/9=t ،87/1 =27 ؛ تعامل استاد و دانشجو بر کسب دانش با ضریب)
( و روش تدریس فعال اساتید با ضریب t ،99/1 =72=99/1، <19/1رگرسیون )
( بر کسب دانش اثر مثبت و مستقیم دارند؛ t ،29/1= 22=81/9، <19/1رگرسیون )

، <19/1کند )ی ایفا میهای دانشجویان اثر معنادارکسب دانش بر توسعه شایستگی
87/2=t ،21/1= βگری (؛ بر اساس تأیید نتایج باال تعامل استاد و دانشجو با میانجی

بر توسعه  789/2و ضریب معناداری  147/1یرمستقیم برابر با غکسب دانش اثر 
گری های دانشجویان دارد؛ همچنین روش تدریس فعال اساتید با میانجیشایستگی

بر  989/2و ضریب معناداری  197/1مستقیم و معناداری برابر با یرغکسب دانش اثر 
 کند.های دانشجویان ایفا میتوسعه شایستگی
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 های برازندگی مدل نهاییشاخص .2جدول 

 نتیجه مقدار موردقبولدامنه  شاخص

2X 19/1 ≤P 14/8 تأیید 

Df - 8 - 

/df2X 9- 8 48/2 تأیید 

RMSEA 18/1 ≥ RMSEA 118/1 تأیید 

GFI 41/1 ≤ GFI 47/1 تأیید 

AGFI 41/1 ≤ AGFI 81/1 تأیید 

NFI 41 /1≤ NFI 49/1 تأیید 

CFI 41/1 ≤ CFI 49/1 تأیید 

IFI 41/1 ≤ IFI 49/1 تأیید 

برازش ، های برازش مدل حاکی از آن است که مدل نهاییشاخص 2بررسی جدول 
 ها دارد.نسبتاً مطلوبی با داده

روش تدریس فعال اساتید و کسب ، یرمستقیم و کل تعامل استاد و دانشجوغ، اثر مستقیم .3جدول 

 های دانشجویانتوسعه شایستگیبر  دانش

 اثر کل یرمستقیمغاثر  اثر مستقیم مسیر اثر

بر  زادبرون
 زاددرون

های تعامل استاد و دانشجو بر توسعه شایستگی
 دانشجویان

**88/1 *147/1 **927/1 

های ساتید بر توسعه شایستگیروش تدریس فعال ا
 دانشجویان

**87/1 *197/1 **877/1 

 99/1** - 99/1** تعامل استاد و دانشجو بر کسب دانش
 29/1** - 29/1** روش تدریس فعال اساتید بر کسب دانش

بر  زاددرون
 زاددرون

 21/1** - 21/1** های دانشجویانکسب دانش بر توسعه شایستگی

 شدهزارشگ*ضرایب متریک  

 گزارش شده است. 8غیرمستقیم و کل در جدول ، اثرات مستقیم
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 نتایج آزمون مسیرهای فرض شده .4جدول 

 نتیجه معناداری مسیر مسیر فرض شده فرضیه
 تأیید 88/1** های دانشجویانتعامل استاد و دانشجو بر توسعه شایستگی 7
 تأیید 87/1** شجویانهای دانروش تدریس فعال اساتید بر توسعه شایستگی 2

 تأیید 99/1** تعامل استاد و دانشجو بر کسب دانش 8

 تأیید 29/1** روش تدریس فعال اساتید بر کسب دانش 9

 تأیید 21/1** های دانشجویانکسب دانش بر توسعه شایستگی 9

7 
های تعامل استاد و دانشجو با میانجی کسب دانش بر توسعه شایستگی

 دانشجویان
 تأیید 147/1*

1 
روش تدریس فعال اساتید با میانجی کسب دانش بر توسعه 

 های دانشجویانشایستگی
 تأیید 197/1*

 گزارش شده است. 9نتایج آزمون مسیرهای فرض شده در جدول 

 گیریبحث و نتیجه
در این مطالعه با توجه به کارکردهای روش تدریس فعال اساتید و تعامل استاد و 

ی از روابط ساختاری تعامل استاد و دانشجو و روش تدریس یک مدل فرض، دانشجو
کسب دانش  های دانشجویان تدوین شد و نقش میانجیفعال اساتید با توسعه شایستگی

 در روابط ساختاری برجسته گردید.
دانشجو و  و استاد ی این پژوهش حاکی از آن است که میانگین تعاملنخستین یافته

این یافته با  دیدگاه دانشجویان باالتر از حد متوسط است.روش تدریس فعال اساتید از 
یادگیری است که بین معلم  ـفرایند یاددهی ، آموزش راستا است.هم( 2177) یافته راما
شامل انتقال دانش  فقطنهپذیرد؛ یادگیری استاد و دانشجو انجام می، آموزو دانش

که در اثر  استهای افراد نیز رزشاعتقادات و ا، عمومی است بلکه شامل تغییر رفتارها
بنابراین در امر یادگیری عالوه بر میزان تسلط استاد ؛ گرددتعامل با یکدیگر حاصل می

 ترینمهمتعامالت و روابط بین استاد و دانشجو از ، بر تدریس و نحوه انتقال مفاهیم
های شایستگیعوامل اثربخش بودن آموزش و همچنین از عوامل مؤثر بر رشد 

اعضای هیأت ، که از دیدگاه دانشجویان نمونه پژوهش شوددانشجویان محسوب می
همچنین در توجیه نتیجه کنند. علمی در این عوامل در سطح متوسطی عمل می
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توان گفت که اساتید در برقراری ارتباط مناسب با دانشجویان خود و می آمدهدستبه
، وش مناسب انتقال مفاهیم آموزشیهای آنان و انتخاب رشناخت عالئق و توانمندی

 هایمهارتشناخت بینش و ، یجادکننده سؤال در جریان تدریسااستفاده از فنون 
به چالش کشیدن دانشجویان در راستای ، دانشجویان متناسب با اهداف تدریس

 هاین فرصتکردهای ارزیابی مناسب و فراهم استفاده از روش، های تدریسفعالیت
 اند.ه مناسب عمل کردهیادگیری به شیو

 دانشجویان هایشایستگی توسعه بین ی دیگر این پژوهش حاکی از آن بود کهیافته
 و مثبت رابطه دانش کسب اساتید و فعال تدریس روش، دانشجو و استاد با تعامل
 (2177) همکاران و لوپز این یافته یا برخی از یافته پژوهش هرناندز. دارد وجود معنادار

این یافته بدان معناست که تعامل مناسب بین استاد و دانشجو و بهبود است.  راستاهم
که شامل ایجاد جوّ مساعد یادگیری؛ درگیر کردن فعاالنه  اساتید فعال تدریس روش

؛ تسهیل دستیابی به اهداف یادگیرندگانمهارت و نگرش ، ؛ ارزیابی دانشیادگیرندگان
؛ آگاهی از میزان شایستگی و یادگیرندگاند به ؛ دادن بازخوریادگیرندگانآموزشی برای 

تواند بر می، استالعمر ی و یادگیری مادامخود راهبرتوانایی تدریس خود؛ پرورش 
 شدهانجام هایپژوهشهای دانشجویان تأثیر مثبتی بگذارد. بر اساس رشد شایستگی

فردی و  تعامالت، عواملی چون تعامل استاد و دانشجو و روش تدریس فعال اساتید
 هایشایستگیعوامل بسیار مؤثر بر رشد و توسعه  ازجملهگروهی اساتید و دانشجویان 

 (2171، ؛ چان و همکاران2171، و همکاران کنگزدانشجویان است )
دانشجو بر توسعه  و استاد یافته دیگر پژوهش حاکی از آن بود که تعامل

های این یافته با نتایج پژوهش های دانشجویان اثر مستقیم و معناداری دارد.شایستگی
. همچنین استهماهنگ ( 7841، مهموئی و همکاران ؛ مؤمنی2171، )چان و همکاران

های دانشجویان گری کسب دانش بر توسعه شایستگیدانشجو با میانجی و استاد تعامل
 باید تدریس حین در اساتید اثر غیرمستقیم و معناداری دارد. این یافته بدان معناست که

 به دانشجویان دیدگاه تواندمی امر این که کنند برقرار مؤثری ارتباط خود دانشجویان با
های و شایستگی عملکرد افزایش موجب خود ینوبهبه و دهد تغییر را تدریس

، است پیچیده و مهم بسیار وپرورشآموزش فرایند کهازآنجایی .شودمی دانشجویان
 اساتید. گیرد انجام تخصص با اعتمادقابل و ایحرفه افراد توسط باید تدریس حرفه
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 و تعلیم مانند دیگر هایرشته از ایگسترده دانش دارای باید خود حرفه در موفق
 آن بدون که است هاییویژگی هااین و باشند شناسیروش و شناسی، روانتربیت

 استادان که است مهم بسیار، رابطه این در. داد انتقال دانشجویان به را دانش تواننمی
کنند که این  برقرار سالم روابط هاآن با و دهند تشخیص را دانشجویان هایشخصیت

از ، تواند موجبات افزایش شایستگی دانشجو را به همراه داشته باشدنوبه خود میامر به
تواند کسب دانش از سوی دانشجو و سوی دیگر تعامل شایسته بین استاد و دانشجو می

 صورت غیرمستقیم تحت تأثیر قرار دهد.های او را بهیرشد شایستگ
صورت آن است که روش تدریس فعال اساتید به نتیجه دیگر این پژوهش حاکی از

های دانشجویان اثر مستقیم و گری کسب دانش بر توسعه شایستگیمستقیم و با میانجی
؛ 7849، آقامالیی و های )علیاییکند. این یافته با نتایج پژوهشغیرمستقیم ایفا می
، یادگیری ـ یاددهی کیفیت ارتقای برای باشند.راستا میهم (2171، فرناندز و همکاران

 ساکت هایکالس سنتی شیوه در. برخورداراست باالیی اهمیت از اساتید تدریس روش
 در روش اما بود وحده متکلم فقط دانشجویان روش این در که بود مدیران موردتوجه

گردد زیرا موجبات توسعه  استفاده نوین و ترکیبی هایروش از که شودمی تالش نوین
وجود اگر اساتید در حین تدریس از ینبااآورد. شایستگی یادگیرندگان را فراهم می

جانبه با توجه و مشارکت همههای فعال یادگیری )فراهم کردن شرایط برای جلبروش
، استکی از ابعاد مهم شایستگی تدریس ایجاد هیجان و انگیزش در یادگیرندگان( که ی

گردد که تر یادگیرندگان میهای طوالنیباعث یادگیری اطالعات و یافته کننداستفاده 
باشد. از سوی دیگر  تأثیرگذارهای دانشجویان تواند بر شایستگیخود می نوبهبه

دانش توانند از طریق کسب می، کننداساتیدی که از روش تدریس فعال استفاده می
العمر )آموزش اتکای راهبری و یادگیری مادام بیشتر از سوی دانشجو به پرورش خود

دائمی و کاربردی( ، آموزش یادگیری مؤثر، آموزش حل مسائل پیرامون، به نفس
، هاییتواناتوسعه های دانشجویان )دانشجویان بپردازند و از این مسیر شایستگی

( را شایسته طوربهمختلف و کسب موفقیت  مسائلهایی برای حل یی و قابلیتهامهارت
 افزایش دهند.

 و استاد که تعامل کردتوان چنین برداشت آمده میدستطورکلی بر اساس نتایج بهبه
اساتید و  دانشجو و روش تدریس فعال اساتید و کاربرد کسب دانش در یادگیری توسط
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نوبه ارتقاء دانشگاه و به، های دانشجویاندانشجویان موجب افزایش توسعه شایستگی
 و استاد توان گفت که مطلوب بودن تعاملخود پیشرفت کشور خواهد شد. درنهایت می

های دانشجویان دانشجو و روش تدریس فعال اساتید منجر به ارتقای توسعه شایستگی
، و اساتید از طریق ایجاد ارتباط با دانشجویان خود و شناخت عالیق گردد؛می

های آنان و انتخاب روش مناسب انتقال مفاهیم )کسب دانش( ا و قابلیتهتوانمندی
 باشند. تأثیرگذارهای دانشجویان توانند بر توسعه شایستگیمی

گیری گیری است. ابزارهای اندازهمربوط به ابزارهای اندازه محدودیت این مطالعه
عدم ، یریگهای ذاتی )خطای اندازهای دارای تعدادی از محدودیتپرسشنامه
 پذیرش اجتماعی( هستند.های قابلپاسخ، نگریخویشتن

گران در شود تا پژوهشآمده در این مطالعه پیشنهاد میدستهای بهبر اساس یافته
تا شواهدی از گسترش  کنندمطالعات آتی بر روی سایر جوامع مطالعه حاضر را تکرار 

شود عالوه بر پیشنهاد می، چنیندستاوردهای علمی دانشجویان در کشور فراهم آید. هم
گیری های اندازهها از سایر روشگیری سازهاستفاده از ابزارهای معتبر برای اندازه

 های دیگر بهشده از یک روش به روشاستفاده شود تا شواهدی از بسط روابط مشاهده
دست آید؛ همچنین با توجه به یافته پژوهش که حاکی از پایین بودن میانگین 

تری با گردد: اساتید تعامل صمیمانه و مطلوبپیشنهاد می، های دانشجویان بودستگیشای
 تبعبهکه  کنندالعمر تمرکز و بر یادگیری مادام کنندایجاد  هاآندانشجویان برای پیشرفت 

شود که استادان مهارت ارتباطی یابد؛ پیشنهاد میتوسعه می آن شایستگی دانشجویان نیز
تا بتوانند ارتباط بهتری با دانشجویان برقرار کنند و همچنین  خشندخود را بهبود ب

آنان کمک کند؛ دانشگاه  هایمهارتهای آموزشی به سطح دانشگاه با برگزاری دوره
های بالندگی شایستگی دانشجویان با توجه به محیط متغیر و ای به برنامهباید نگاه ویژه

های توسعه شایستگی رتقاء کیفیت برنامهمتحول و پویای کنونی داشته باشد و به ا
 .کندتوجه ویژه ، دانشجویان
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