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چکیده
هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه ساختاری تعامل استاد و دانشجو و روش تدریس فعال اساتید با
توسعه شایستگیهای دانشجویان با میانجیگری کسب دانش دانشجویان دانشگاه سمنان بود .پژوهش
حاضر با توجه به هدف ،کاربردی و با توجه به نحوه گردآوری دادهها از نوع پژوهشهای توصیفی ـ
همبستگی محسوب میشود .جامعه آماری پژوهش شامل تمام دانشجویان کارشناسی و کارشناسی
ارشد دانشگاه سمنان ( 71491نفر) در سال تحصیلی  7847-41بودند که با استفاده از روش نمونهگیری
تصادفی طبقهای  277نفر بهعنوان نمونه پژوهش ( 788نفر کارشناسی و  88نفر کارشناسی ارشد)
انتخاب شدند .همه آنها مقیاسهای تعامل استاد و دانشجو هرناندز لوپز و همکاران ( ،)2177روش
تدریس فعال اساتید هرناندز لوپز و همکاران ( ،)2177کسب دانش هرناندز لوپز و همکاران ( )2177و
توسعه شایستگیهای دانشجویان هرناندز لوپز و همکاران ( )2177را تکمیل کردند .پس از محاسبه
پایایی ابزارها ،دادهها با استفاده از روشهای آماری همبستگی و تحلیل مسیر تحلیل شدند .یافتهها نشان
داد که بین تعامل استاد و دانشجو و روش تدریس فعال اساتید ،کسب دانش با توسعه شایستگیهای
دانشجویان رابطه مثبت و معنادار وجود دارد .تعامل استاد و دانشجو بر توسعه شایستگیهای
دانشجویان اثر مستقیم و معناداری دارد؛ همچنین تعامل استاد و دانشجو با میانجیگری کسب دانش بر
توسعه شایستگیهای دانشجویان اثر غیرمستقیم و معناداری دارد .روش تدریس فعال اساتید بر توسعه
شایستگیهای دانشجویان اثر مستقیم و معناداری دارد؛ و با میانجیگری کسب دانش اثر غیرمستقیم و
معناداری بر توسعه شایستگیهای دانشجویان ایفا میکند .تعامل استاد و دانشجو ،روش تدریس فعال
اساتید و کسب دانش  %88از واریانس توسعه شایستگیهای دانشجویان را تبیین میکند .نتایج این
پژوهش حاکی از اهمیت توجه به نوع روش تدریس ،نحوه تعامل با دانشجو و کسب دانش در افزایش
شایستگیهای دانشجویان بود.
واژههای کلیدی :تعامل استاد و دانشجو ،روش تدریس فعال ،شایستگی دانشجو ،کسب دانش
این مقاله برگرفته از پایاننامه کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی است.
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مقدمه
امروزه دانشگاهها در عرصههای متنوع و متعددی ازجمله ابعاد مدیریت دانشجویان و
اساتید در سطح ملی و بینالمللی ،مدیریت پژوهش و سرمایهگذاری در آن با همدیگر
رقابت میکنند ،آنها نیازمند حفظ اعتبار ،شهرت ،تولید کارهای پژوهشی سطح باال،
راضی نگهداشتن دانشجویان و اساتید و پاسخگویی به نیازهای رو به رشد جامعه
هستند (فایندلو .)2172 ،7بر این اساس دانشگاهها و مراکز آموزش عالی توسط نیروهای
تغییر پیچیده و قدرتمند احاطه شدهاند ،تقاضا برای آموزش عالی روزبهروز در حال
افزایش بوده و به دلیل افزایش بیکاری و بحرانهای اقتصادی افراد تالش میکنند تا با
ک سب تخصص و مدرک دانشگاهی برای یافتن و ایفای شغل مناسب آماده شوند.
بنابراین آموزش عالی باید خدمات و آموزش بهتری به افراد ارائه کند و در این جریان
شایستگیها و بهسازی مداوم اساتید و دانشجویان میتواند نقش مؤثری داشته باشد
(الکساندر ،کارونن ،اولریش ،دیویس و ود .)2172 ،2البته پاسخگویی به رسالتهای
نوین در نظام دانشگاهی و درک مفهوم چندمعنایی دانشگاه (یمنی دوزی سرخابی،
 ،)7881همواره ضرورت توجه به موضوع مدیریت بالندگی دانشجویان را از سوی
سیاستگذاران و مدیران عالی آموزش عالی الزامی کرده است .ازاینرو عکسالعمل
دانشگاهها به موضوع بالندگی دانشجویان بهعنوان مشتریان اصلی دانشگاه ،همواره به
موضوعی جذاب و قابلتوجه در محافل دانشگاهی تبدیلشده است ،بهطوریکه
بهمرورزمان دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی دریافتند نیازمند برنامههایی هستند که
بهطور اساسی در مدیریت ،توسعه و بهسازی این سرمایه به آنان کمک کند (کاتریگت،8
2117؛ لیتل ،لوک ،پارکر و ریچاردسون.)2111 ،9
در این راستا ،یکی از مهمترین عناصر نظام آموزش عالی و دانشگاهها ،اساتید
میباشند که نقش تعیینکننده و انکارناپذیری در تحقق این اهداف و رسالتهای
آموزش عالی ازنظر کمی و کیفی دارند ،بنابراین بررسی عملکرد و تعامل آنها در ابعاد
مختلف و بهویژه در حیطهی تدریس و تأثیری که میتوانند بر توسعه شایستگی
1. Findlow, S.
2. Alexander, A., Karvonen, M., Ulrich, J., Davis, T., & Wade, A.
3. Cutright, M.
4. Little, B., Locke, W., Parker J., & Richardson, J.
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دانشجویان داشته باشند ،بسیار ضروری است (جعفری و عبد شریفی .)7848 ،مفهوم
شایستگی نخستین بار توسط مک کللند( 7روانشناس دانشگاه هاروارد) در اواخر دهه
 7471و اوایل  7411مطرح شد .مک کللند ( )7418شایستگیها را از عوامل کلیدی
میدانست که بر کارایی یادگیری اثر میگذارد و نسبت به هوش برای پیشبینی
خروجی یادگیری کارآمدتر است (کوپر .)7448 ،2راچ و استینر )2178( 8اخیراً بر این
عقیده پای میفشارند که شایستگیها ،تواناییها و مهارتهایی است که افراد میتوانند
آنها را بهمنظور حل مسائلی که برای آنان اتفاق میافتد ،کسب کنند .بعالوه
شایستگیها بهعنوان تمایالت و مهارتهای انگیزشی ،ارادی و اجتماعی بهمنظور کاربرد
موفقیتآمیز و مسئوالنه این راهحلها در زمینهها و شرایط مختلف در نظر گرفته
میشود .راگان ،بیگاتل و دیلون ،)2172( 9گنزالیز ،پدیال و رینکون )2177( 9و گنزی و
هاگر )2171( 7نیز معتقدند که شایستگیها مجموعهای از رفتارها (نه لزوماً رفتارهای
فردی) ،نگرش و باورهایی است که برای موفقیت در کار و حرفه باید در افراد وجود
داشته باشد .البته کاوشی در مطالعات آموزش عالی نشان میدهد که تعریف شایستگی
بهسادگی امکانپذیر نیست؛ اما تعریفی از شایستگی که بسیار موردتوجه همگان قرار
دارد ،عبارتاند از مجموعه ویژگیهای اساسی و مهم در افراد که منجر به عملکرد مؤثر
و سطح باال در کار میشود (سوگمار .)2114 ،1همچنین صاحبنظران دیگر بر این
باورند که توسعه شایستگی حداقل اطالعات ،مهارتها ،ظرفیتهای خالقانه و
گرایشهای حرفهای و مطلوبیتهایی است که باید توسط افراد برای انجام وظایف
اثربخش و ارائه خدماتشان کسب شود (زیمنیایا2118 ،8؛ ریچن و سالگارنیک2118 ،4؛
دراگانیدیس و منتزاس2117 ،71؛ الشریف2171 ،77؛ الحاتمی ،معمر و المهدی،72
.)2178
1. McClelland, D. C.
2. Cooper, S.
3. Rauch, F. & Steiner, R.
4. Ragan, L. C., Bigatel, P. M., & Dillon, J. M.
5. González, K., Padilla, J. E., & Rincón, D. A.
6. Gonczi, A. & Hager, P.
7. Sugumar, V.
8. Zimnyaya, I. A.
9. Rychen, D. S. & Salganik L. H.
10. Draganichis, F. & Mentzas, G.
11. Al-Sharif, E. M.
12. Al-Hattami, A.A. Muammar, O. M. & Elmahdi L. A.
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بر اساس اوصاف ذکرشده ،توسعه شایستگی یکی از عوامل تعیینکننده در ارزیابی
برتری آموزشی است (سالیم و کورشی .)2177 ،7بدیهی است که توسعه شایستگی

2

دانشجویان نقش بسیار مهمی در ایجاد بهترین کیفیت فارغالتحصیالنی که سرمایهی ملی
و عامل پیشرفت اقتصادی و اجتماعی جامعه هستند ایفا میکند (علی ،جوزاف ،علی،
مختار و سالمت .)2114 ،8توسعه شایستگی دانشجویان به میزان پیشرفت آنان در جهت
تحقق اهداف مهم آموزشی (ویلیامز ،)2111 ،9ارزیابی خود گزارششدهی دانشجویان از
پیشرفتهای صورت گرفته (هاردی ،)2119 ،9عملکرد موفقیتآمیز تحصیلی آنان در
دانشگاه (چن )2111 ،7و اعتمادبهنفس آنان در کاربرد روشها و داشتن دانش مرتبط به
آن اطالق میشود (پیس و کووه)2112 ،1
از سوی دیگر ،اساتید و تعامالت و روابط آنان با دانشجویان در قلب فعالیتهای
یاددهی ـ یادگیری دانشگاه جای میگیرند و شاخصهای کلیدی عملکرد مرتبط با آنها
از اهمیت قابلمالحظهای برخوردار بوده و بسیاری از فعالیتهای دانشگاه معطوف به
این رکن دانشگاهی است (بیرن بائوم .)7882 ،8بهعبارتدیگر یکی از اصلیترین
حلقه های تعاملی دانشگاه معطوف به تعامالت اساتید و دانشجویان و ارتقای کیفیت
خدمات آموزشی در راستای توسعه شایستگی دانشجویان است .رمپایا و سوپراک

4

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

71

( ) 2177اذعان داشت که کیفیت رابطه استاد و دانشجو بر میزان پیشرفت دانشجویان
تأثیرگذار است .بنابراین نداشتن مهارت در برقراری ارتباط مؤثر از سوی اساتید
میتواند بر عملکرد دانشجویان اثرگذار باشد ،چهبسا با ضعف و ناتوانی در برقراری
این ارتباطات ،تعامالت مثبت و سازنده بین استاد و دانشجو برقرار نشده و باوجود

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.
5. Hardy, L. S.
6. Chen, J. J. L
7. Pace, R. & Kuh, G.
8. Birnbaum
9. Rampai, N. & Sopeerak, S.
10. Gershenson, S.
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صرف هزینههای زیاد در نظام آموزشی ،عمالً بهره الزم را نداشته باشد (چان و
همکاران2171 ،؛ فرهنگی7841 ،؛ اسفندیاری.)7881 ،
یکی دیگر از متغیرهایی که میتواند شایستگی دانشجویان را تحت تأثیر قرار دهد،
نوع روش تدریس اساتید است  .نتایج مطالعات صورت گرفته بر لزوم توجه به
چارچوبهای روش تدریس فعال 7و بهبود و گسترش آن بهعنوان مهمترین پایههای
سیاست های آموزشی برای آماده کردن فراگیران برای زندگی در جامعه تأکید بسیار
زیادی دارند (بینگیو ،لی ،ترووبریج ،وارکلیس و هافلر2114 ،2؛ الشریف2171 ،؛

هرناندز لوپز ،گارسیا –آلمدیا ،بالسترس رودریگرز و دی سی پرز ،)2177 ،8بنابراین
اساتید نیازمند استفاده از روشهای تدریس فعال و به کاربستن مهارتهایی هستند که
به این مهم کمک کند (شوف و مالیک2117 ،9؛ الشریف .)2171 ،در حال حاضر روش

غالب تدریس دانشگاهها روش سخنرانی است که دروس بهصورت تئوری ارائهشده و
به روش سنتی و با حضور استاد مربوطه در کالس درس است (زرشناس ،مؤمنی
دانایی ،عشاق و صالحی .)7884 ،در یک دیدگاه بازسازیشده از تدریس ،وظیفه استاد،
تنها ایجا د یادگیری نیست؛ بلکه ایجاد شرایطی است که طی آن دانشجو خود به
یادگیری آن اقدام میکند و یاددهی اینکه چگونه محتوا را از متن درسی ،استاد یا منابع
متنوع دیگر جستجو کند و درنهایت نتیجه فعالیت دانشجو به یادگیری ختم میشود
(فنستر ماخر.)7848 ،9
اساتید دانشگاه باید با ترکیب ایدهآل از روشهای مختلف تدریس ،یک چارچوب
مطلوبتری برای یادگیری دانشجویان ایجاد کنند و با سازماندهی روشهای مختلف
تدریس و در اختیار قرار دادن آن به دانشجویان راه رسیدن به اهداف و توسعه
شایستگیهای آنان را فراهم آورند (فرناندز ،کاربالو و گالن .)2171 ،7اهمیت این
موضوع در آن است که سرنوشت دانشجویان و کسب شایستگیهای الزم برای آمادگی
زندگی در دنیای واقعی ،به اساتید آنها و میزان شایستگی آنان در زمینههای مختلف

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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ازجمله کیفیت رابطه استاد و دانشجو 7و استفاده از روش تدریس فعال دارد (ژائو ،گولد
و مک کورمیک2111 2؛ سوگمار2114 ،؛ مرشا ،بیشاو و تگنگه .)2178 ،8عالوه بر
تعامل بین استاد و دانشجو که مستقیماً بر کیفیت تجارب آموزشی و شایستگیهای
آموزشی و کاربردی آنان مؤثر است ،کسب دانش 9که از آن بهعنوان شناسایی و
جمعآوری اطالعات ،سازماندهی ،ذخیره و انتقال آن به پایگاه دانش و یا هر پایگاه
دیگری که بتوان از آن بهدرستی استفاده کرد ،یاد میشود (الیاس ،اوارد ،حسن وگزی
یری )2119 ،9بر میزان شایستگیهای دانشجویان تأثیرگذار خواهد بود .کسب دانش
میتواند کارایی بهرهبرداری از فرصتها را آسان ،دانش الزم را برای کاهش هزینهها،
بهینهسازی فرآیندها ،عملکرد و خدمات موجود را افزایش دهد (توربن و آندرسون،7
 .)2119در هر جامعهای هدف نهایی آموزش عالی تدارک فرصتهای مناسب بهمنظور
کسب دانش ،مهارت و نگرش در قالب شایستگیهایی خاص برای دانشجویان است
بهنحویکه به آنان در اثربخشی فعالیتهایشان و اثربخشی جامعه کمک کند (محمدی،
ناصری جهرمی و معینی شهرکی.)7842 ،
با رویداشت به پژوهشهای انجامشده در زمینه متغیرهای پژوهش حاضر ،به نظر
میرسد که روشهای تدریس و تعامل استاد و دانشجو پیشبینی کننده معنادار
شایستگیهای دانشجویان است (هرناندزلوپز و همکاران .)2177 ،راما)2177( 1
پژوهشی با عنوان عملکرد اساتید برای تدریس مؤثر انجام داد یافتههای پژوهش حاکی
از آن است که برای اینکه اساتید به حداکثر کارایی خود برسند و مؤثر باشند باید به
موارد زیر توجه کنند )7:آگاهی از نقش آموزشی خود؛  )2توانایی شناخت شخصیت
دانشجو؛  )8توانایی کنترل عاطفی آنها؛  )9داشتن ثبات شخصیتی؛  )9آمادگی برای
ایجاد رابطه مثبت با دانشجویان؛  )7توانایی اتخاذ سبکهای خاص تدریس .تیچزو
فالیشمنت )2179( 8پژوهشی با عنوان روابط دانشجو با اساتید و جهتگیریهای
دستیابی به اهداف انجام دادند .یافتهها نشان میدهد دانشجویانی که درک قویتری از
1. abilityy to craete good relationship
2. Zhao, C. M., Golde, C. M., & McCormick. A. C.
3. Mersha, Y., Bishaw, A., & Tegegne, F.
4. knowledge acquisition
5. Elias, M., Awad, M., Hassan, H., & Ghaziri, S.
6. Turban, E. & Anderson,N J, E.
7. Rama, S.
8. Thijs, J., & Fleischmann, F.

289

رابطه ساختاری تعامل استاد و دانشجو و روش ...

تدریس اساتید خود دارند موفقیت آنها در تحصیل بیشتر است .چان ،تونگا و
هندرسون ) 2171( 7گزارش دادند که اساتید در حین تدریس باید با دانشجویان خود
ارتباط مؤثری برقرار کنند که این امر میتواند دیدگاه دانشجویان به تدریس را تغییر
دهد و بهنوبهی خود موجب افزایش عملکرد دانشجویان میشود .کنگز ،سیکلندر،
راندولف و ریو کامو )2171( 2پژوهشی با عنوان تعامل بین دانشجویان با اساتید و
رضایت آنها از یادگیری انجام دادند و نتایج حاکی از آن است که تفاوت در آموزش
دادن اساتید و تعامل عاطفی در یادگیری تا حدی میتواند تفاوت در رضایت
دانشجویان با محیط یادگیری غنی 8را توضیح دهد .میر دریکوند ،حاجی حسین نژاد،
عسگری و ادیب منش ( )7849به نقش روش تدریس فعال بر عملکرد تحصیلی
دانشجویان اشاره کردهاند .علیایی و آقامالیی ( )7849در پژوهشی با عنوان بررسی و
تحلیل روش تدریس معلمان بر اهمیت روش تدریس اساتید در ارتقای کیفیت یاددهی
ـ یادگیری دانشجویان تأکید دارند .متقی ،یزدی ،بنی جمالی و درویزه ( )7848در
پژوهش خود به این نکته اشاره کردند که ارتباط معلم ـ دانشآموز بر عملکرد تحصیلی
تأثیرگذار است و با بهبود روابط معلم و دانشآموز ضمن افزایش انگیزش و بهبود
عملکرد دانشآموز میتوان تصمیم به ترک تحصیل را در دانشآموزان کاهش داد.
با توجه به آنچه مطرح گردید آموزش عالی برای برخورداری از کیفیت بهتر،
ساختارهای کارآمدتر و قابلیتهای بیشتر برای گسترش یادگیری ،ترویج دانش ،توسعه
پژوهش ،تولید علم و ارتباط مؤثر با جامعه برای بهسازی مداوم فرایند آموزش
دانشگاهی ،توانمندسازی نیروی انسانی و خودسازی (محمدی و جعفری)7849 ،
نیازمند استفاده از روشهای مناسب تدریس است .با توجه به پژوهشهای صورت
گرفته ،اساتید با روشهای تدریس فعال مسئول پاسخگویی به میزان توسعه شایستگی
دانشجویان میباشند (دارلینگ هومند2111 ،9؛ کمیسیون اروپا )2178 ،9و بستر مناسب
برای پیشرفت فراگیران در جهت تحقق اهداف مهم آموزشی و توانمندسازی آنان را
فراهم میآورند (ویلیامز2111 ،؛ کوستر و دنگرنیک )2118 ،7کسب دانش بهصورت
1. Chan, Z. C., Tong, C. W., & Henderson, S.
2. Kangas, M., Siklander, P., Randolph, J., & Ruokamo, H.
3. Play ful learning environment
4. Darling-Hammond, L.
5. European Commission
6. Koster, B. & Dengerink, J. J.
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مطلوب بهترین پیشبینیکنندهی توسعه شایستگی دانشجویان است (رابینز ،الوِر،
دیویس ،النگلی و کارل استروم)2119 ،7؛ درگیر بودن فعال فراگیر در حین تدریس و
تعامالت بین دانشجویان موجب رشد و بهسازی فردی دانشجویان میگردد و بر توسعه
ذهنی ،تحصیلی و فردی دانشجویان تأثیر بسزایی دارد (هو و کووه2119 ،2112 ،2؛
فیلکینز و دوئل2112 ،8؛ شرودر و کووه2118 ،؛ کزار و کنزی)2117 ،9؛ کیفیت تالش
دانشجویان و بازخورد به آنان بر رشد فردی و کسب شایستگی دانشگاهی آنان کمک
میکند و این نتایج نشاندهندهی تأثیر مثبت این متغیر بر توسعه دانشگاهی است
(پاسکارال و ترنزینی7447 ،9؛ مییرز2117 ،7؛ پیت من2118 ،؛ آوندانو2118 ،1؛ یح،8
2119؛ میلر.)2111 ،4
توسعه شایستگی دانشجویان بیانگر نظام آموزشی کارآمد و موفق است که عوامل و
متغ یرهای مختلفی با آن رابطه دارند .در این پژوهش تعامل استاد و دانشجو و روش
تدریس فعا ل اساتید و همچنین تأثیر کسب دانش بر توسعه شایستگی دانشجویان
موردبررسی قرار خواهد گرفت که متشکل از چهار متغیر ،تحت عنوان روش تدریس
فعال ،تعامل استاد و دانشجو (متغیرهای مستقل) ،کسب دانش (متغیر میانجی) و توسعه
شایستگی (متغیر وابسته) است .ازآنجاکه توسعه شایستگی دانشجویان یکی از
شاخصهها و مالکهای مهم کارآمد بودن نظام آموزشی و تحلیل عوامل مربوط به آن از
اساسیترین موضوعات پژوهشی نظام آموزش عالی به شمار میآید ،بنابراین در این
پژوهش به بررسی و مطالعه توسعه شایستگی دانشجویان و عوامل تأثیرگذار بر آن
پرداخته خواهد شد .اگر متغیرهای مستقل در حد مطلوب دارای ارزش سعودی باشند
به طبع موجب افزایش و بهبود توسعه شایستگی دانشجویان خواهد شد که این امر
ارتقاء دانشگاه و نظام آموزشی را به همراه دارد؛ بنابراین دانشگاهی میتواند با
دانشگاههای برتر در جوامع و ملل مختلف وارد عرصه رقابت شود که در زمینههای
1. Robbins, S. B., Lauver, K., Le, H., Davis, S., Langley, R., & Carlstrom, A.
2. Hu, S., & Kuh, G. D.
3. Filkins, J. W., & Doyle, S. K.
4. Kezar, A., & Kinzie, J.
5. Pascarella, E. T., & Terenzini, P. T.
6. Meyers, R. L.
7. Avendano, J.
8. Yeh, H.
9. Miller, E. V.
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متعدد و متنوع ازجمله مدیریت دانشگاه ،دانشجویان و اساتید ،مدیریت پژوهشها،
مدیریت توسعه شایستگی و غیره در سطح قابلمالحظهای برتر باشد .با توجه به مطالب
ذکرشده و پیشینه پژوهش و اهمیت توسعه شایستگیهای دانشجویان بهعنوان مشتریان
اصلی آموزش عالی ،هدف این پژوهش ،بررسی رابطه ساختاری تعامل استاد و دانشجو
و روش تدریس فعال اساتید با میانجیگری کسب دانش با توسعه شایستگی دانشجویان
خواهد بود (شکل .)7
تعامل استاد و
دانشجو

توسعه شایستگی
دانشجویان

کسب دانش
روش تدریس فعال
اساتید

شکل  .1مدل مفهومی اثر تعامل استاد و دانشجو و روش تدریس فعال اساتید بر توسعه
شایستگیهای دانشجویان با نقش میانجی کسب دانش

هدف کلی پژوهش حاضر بررسی میزان اثر تعامل استاد و دانشجو و روش تدریس
فعال اساتید با میانجیگری کسب دانش بر توسعه شایستگیهای دانشجویان است.
روش
با توجه به اینکه پژوهش حاضر به بررسی رابطه تعامل استاد و دانشجو و روش
تدریس فعال اساتید با میانجیگری کسب دانش با توسعه شایستگیهای دانشجویان در
دانشگاه سمنان در سال تحصیلی  7847-41میپردازد ،روش پژوهش مورداستفاده
ازنظر هدف کاربردی و با توجه به نحوه گردآوری دادهها از نوع پژوهشهای توصیفی
ـ همبستگی است .جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانشجویان کارشناسی (8711
نفر) و کارشناسی ارشد ( 2891نفر) دانشگاه سمنان (جمعاً  71491نفر) در سال
تحصیلی  7847-41بوده است .با توجه به مسیرهای فرض شده تعداد  71پارامتر (9
پارامتر در ماتریس گاما 7 ،پارامتر در ماتریس بتا 2 ،پارامتر در ماتریس فای و  8پارامتر
در ماتریس سای) باید برآورد شود .بهاینترتیب ،حجم نمونه باید حداقل  9تا  91برابر
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پارامترها موردنظر باشد (مولر .)7447 ،بر این اساس ،نمونهای به حجم  277نفر با
استفاده از روش نمونهگیری تصادفی طبقهای در نظر گرفته شد .از بین  277نمونه
آماری 214 ،نفر معادل  %18/7دانشجوی دختر 91 ،نفر معادل  %27/9دانشجوی پسر
بودند .همچنین  788نفر حدود  78/8%از دانشجویان در مقطع کارشناسی؛  88نفر
حدود  87/2%در مقطع کارشناسی ارشد بودند .در این پژوهش از چهار ابزار به شرح
زیر استفاده شده است.
الف) پرسشنامه تعامل استاد و دانشجو :بهمنظور سنجش میزان تعامل استاد و دانشجو از
پرسشنامه تعامل استاد و دانشجو هرناندز لوپز و همکاران ( )2177مشتمل بر  9گویه
استفادهشده است ،این پرسشنامه بهصورت طیف پنج گزینهای لیکرت از خیلی کم ()7
تا خیلی زیاد ( )9درجهبندیشده است .اعتبار این مقیاس توسط پژوهشگر به روش
آلفای کرونباخ ( )1/124محاسبهشده است .بهمنظور بررسی روایی پرسشنامه تعامل
استاد و دانشجو از روایی سازهای استفاده شده است که نتایج آن به شرح زیر است.
نتایج تحلیل عاملی مندرج در شکل ( )2نشان میدهند که تمامی شاخصهای متغیر
تعامل استاد و دانشجو دارای بار عاملی بیشتر از  1/8است و برای سنجش متغیر تعامل
استاد و دانشجو شاخصهای مناسبی محسوب میشوند .با توجه به خروجی لیزرل
مقدار  x2به درجه آزادی ( 2/97 )dfاست که مقدار کم و مناسبی است .همچنین
خروجی میزان  RMSEA=1/111را برای مدل نشان میدهد.

شکل  .2مدل اندازهگیری تعامل استاد و دانشجو در حالت تخمین استاندارد
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ب) پرسشنامه روش تدریس فعال اساتید :بهمنظور سنجش روش تدریس فعال اساتید
از پرسشنامه روش تدریس فعال اساتید هرناندز لوپز و همکاران ( )2177استفادهشده
است .این پرسشنامه مشتمل بر  9گویه و بهصورت طیف پنج گزینهای لیکرت از خیلی
کم ( )7تا خیلی زیاد ( )9درجهبندیشده است .اعتبار این پرسشنامه توسط پژوهشگر به
روش آلفای کرونباخ ( )1/182محاسبهشده است .بهمنظور بررسی روایی پرسشنامه
روش تدریس فعال اساتید از روایی سازهای استفاده شده است .نتایج تحلیل عاملی
مندرج در شکل  8نشان میدهند که تمامی شاخصهای متغیر مربوطه دارای بار عاملی
بیشتر از  1/8است و برای سنجش متغیر روش تدریس فعال اساتید شاخصهای
مناسبی محسوب میشوند .با توجه به خروجی لیزرل مقدار  x2به درجه آزادی ()df
 2/18است که مقدار کم و مناسبی است .همچنین خروجی میزان  RMSEA=1/181را
برای مدل نشان میدهد.

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

ج) پرسشنامه کسب دانش :بهمنظور سنجش میزان کسب دانش دانشجویان از پرسشنامه
کسب دانش هرناندز لوپز و همکاران ( )2177استفادهشده است .این پرسشنامه مشتمل
بر  8گویه است که بهصورت طیف پنج گزینهای لیکرت از کامالً مخالفم ( )7تا کامالً
موافقم ( )9درجهبندیشده است .ضریب آلفای کرونباخ پرسشنامه کسب دانش
( )1/187محاسبهشده است .بهمنظور بررسی روایی پرسشنامه کسب دانش از روایی
سازهای استف اده شده است .نتایج تحلیل عامل تأییدی متغیر کسب دانش در شکل 9
نشان میدهند که تمامی شاخصهای متغیر دارای بار عاملی بیشتر از  1/8میباشند و
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برای سنجش متغیر کسب دانش شاخصهای مناسبی محسوب میشوند .با توجه به
خروجی لیزرل مقدار  x2به درجه آزادی ( 2/99 )dfاست که مقدار کم و مناسبی است.
همچنین خروجی میزان  RMSEA= 1/117را برای مدل نشان میدهد.

شکل  .4مدل اندازهگیری کسب دانش در حالت تخمین استاندارد

د) پرسشنامه توسعه شایستگی دانشجویان :با توجه به هدف پژوهش بهمنظور سنجش
توسعه شایستگی دانشجویان از پرسشنامه  9گویهای توسعه شایستگی هرناندز لوپز
همکاران ( )2177استفادهشده است؛ این پرسشنامه بهصورت طیف پنج گزینهای لیکرت
از خیلی کم ( )7تا خیلی زیاد ( )9درجهبندیشده است .اعتبار این پرسشنامه توسط
پژوهشگر به روش آلفای کرونباخ ( )1/182بهدستآمده است .بهمنظور بررسی روایی
پرسشنامه کسب دانش از روایی سازهای استفاده شده است .نتایج تحلیل عامل تأییدی
متغیر توسعه شایستگیهای دانشجویان در شکل ( )9نشان میدهند که تمامی
شاخصهای متغیر دارای بار عاملی بیشتر از  1/8است و برای سنجش متغیر توسعه
شایستگیهای دانشجویان شاخصهای مناسبی محسوب میشوند .با توجه به خروجی
لیزرل مقدار  x2به درجه آزادی ( 7/17 )dfاست که مقدار کم و مناسبی است .همچنین
خروجی میزان  RMSEA= 1/192را برای مدل نشان میدهد.
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شکل  .5مدل اندازهگیری توسعه شایستگیهای دانشجویان در حالت تخمین استاندارد

برای تحلیل دادهها از بستهبندی آماری برای تحلیل دادههای علوم اجتماعی نسخه
 774و نرمافزار روابط خطی ساختاری نسخه  2 8/9استفاده شد .شاخصهای توصیفی
شامل میانگین ،انحراف استاندارد و ضرایب همبستگی محاسبه شد .روابط فرضی
ساختاری با مدل تحلیل مسیر آزمون شد و شاخصهای برازندگی مدل نهایی گزارش
شد.
یافتهها
برای تعیین میانگین متغیرهای تعامل استاد و دانشجو ،روش تدریس فعال اساتید ،کسب
دانش و توسعه شایستگیهای دانشجویان از آمار توصیفی میانگین ،انحراف استاندارد و
ماتریس همبستگی بین متغیرهای پژوهش استفاده شد (جدول .)7
جدول  .1میانگین ،انحراف استاندارد و همبستگی بین متغیرهای پژوهش
متغیرها
 .7تعامل استاد و دانشجو

میانگین انحراف معیار
8/187

1/822

 .2روش تدریس فعال اساتید 8/711
8/787
 .8کسب دانش
 .9توسعه شایستگی دانشجویان 2/419

1/718
1/119
1/172

()7

()2

()8

()9

**

1/927
**
1/914
**1/918
**1/912** 1/918

**1/948

-

)1. Statistical Package for the Social Sciences (SPSS V19
)2. Linear Structural Relations (LISREL V8.54
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در دانشگاه موردمطالعه میانگین توسعه شایستگیهای دانشجویان ()M = 2/419
دریک بازه  9درجهای نشان میدهد که دانشجویان توسعه شایستگیهای خود را
پایینتر از سطح متوسط ارزیابی کردهاند ،اما میانگین تعامل استاد و دانشجو ،روش
تدریس ف عال اساتید و کسب دانش باالتر از سطح متوسط ارزیابیشده است .توسعه
شایستگیهای دانشجویان با تعامل استاد و دانشجو ،روش تدریس فعال اساتید و کسب
دانش رابطه معنادار و در جهت نظری دارد .شدت رابطه توسعه شایستگیهای

دانشجویان با کسب دانش بیشتر از سایر متغیرها است ( .)r=1/948 ،p>1/19توسعه

شایستگی های دانشجویان با تعامل استاد و دانشجو رابطه معناداری دارد (،p>1/19

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

اساتید مرتبط است تا با تعامل استاد و دانشجو.
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
دانشجو ( )-1/898و مقدار چولگی ()-1/977؛ مقدار کشیدگی روش تدریس فعال
اساتید ( )-1/241و مقدار چولگی ()1/198؛ مقدار کشیدگی کسب دانش ( )-1/977و
مقدار چولگی ()-1/219؛ مقدار کشیدگی توسعه شایستگیهای دانشجویان ()-1/297
و مقدار چولگی ( )-1/278است و در بازده ( )-2 ،2قرار دارند .این نشان میدهد
توزیع متغیرها از کشیدگی و چولگی نرمال برخوردار است .بهاینترتیب ،شاخصهای
برازش مدل فرضی بررسی شد .یافتهها نشان میدهد که مدل فرضی یک مدل دقیقاً
شناسا است .به این معنا که تعداد پارامترهای قابل برآورد مدل با تعداد واریانس-
کوواریانسهای مشاهدهشده دقیقاً برابر است ( .)c=pازاینرو برای بررسی برازندگی
مدل فرضی ضرایب مسیر و معناداری آنها بررسی شد.
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شکل  .6مدل نهایی اثر تعامل استاد و دانشجو و روش تدریس فعال اساتید
بر توسعه شایستگیهای دانشجویان با میانجیگری کسب دانش
*ضرایب معناداری گزارششدهاند

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

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

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

رگرسیون ( )22 =1/29 ،t=9/81 ،>1/19بر کسب دانش اثر مثبت و مستقیم دارند؛
کسب دانش بر توسعه شایستگیهای دانشجویان اثر معناداری ایفا میکند (،>1/19

) β =1/21 ،t=2/87؛ بر اساس تأیید نتایج باال تعامل استاد و دانشجو با میانجیگری
کسب دانش اثر غیرمستقیم برابر با  1/147و ضریب معناداری  2/789بر توسعه
شایستگیهای دانشجویان دارد؛ همچنین روش تدریس فعال اساتید با میانجیگری
کسب دانش اثر غیرمستقیم و معناداری برابر با  1/197و ضریب معناداری  2/989بر
توسعه شایستگیهای دانشجویان ایفا میکند.
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جدول  .2شاخصهای برازندگی مدل نهایی
شاخص

دامنه موردقبول

X2
Df
X2/df

P≤ 1/19

مقدار

نتیجه

8/14

تأیید

8 -9

8
2/48

تأیید

1/118

تأیید

1/47
1/81

تأیید
تأیید

1/49

تأیید

1/49
1/49

تأیید
تأیید

RMSEA ≥ 1/18

RMSEA

GFI ≤ 1/41

GFI

AGFI ≤ 1/41

AGFI

NFI ≤1 /41

NFI

CFI≤ 1/41

CFI

IFI≤ 1/41

IFI

بررسی جدول  2شاخصهای برازش مدل حاکی از آن است که مدل نهایی ،برازش
نسبتاً مطلوبی با دادهها دارد.
جدول  .3اثر مستقیم ،غیرمستقیم و کل تعامل استاد و دانشجو ،روش تدریس فعال اساتید و کسب
دانش بر توسعه شایستگیهای دانشجویان
مسیر

اثر

تعامل استاد و دانشجو بر توسعه شایستگیهای
دانشجویان
برونزاد بر روش تدریس فعال اساتید بر توسعه شایستگیهای
دانشجویان
درونزاد
تعامل استاد و دانشجو بر کسب دانش
روش تدریس فعال اساتید بر کسب دانش
درونزاد بر
درونزاد

کسب دانش بر توسعه شایستگیهای دانشجویان

اثر مستقیم اثر غیرمستقیم

اثر کل

**1/88

*1/147

**1/927

**1/87

*1/197

**1/877

**1/99

-

**1/99

**

1/29

-

**

**1/21

-

**1/21

*ضرایب متریک گزارششده

اثرات مستقیم ،غیرمستقیم و کل در جدول  8گزارش شده است.

1/29
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جدول  .4نتایج آزمون مسیرهای فرض شده
فرضیه

مسیر فرض شده

7

تعامل استاد و دانشجو بر توسعه شایستگیهای دانشجویان

**

1/88

2

روش تدریس فعال اساتید بر توسعه شایستگیهای دانشجویان

**

1/87

8

تعامل استاد و دانشجو بر کسب دانش

**

1/99

تأیید

9

روش تدریس فعال اساتید بر کسب دانش

**1/29

تأیید

9

کسب دانش بر توسعه شایستگیهای دانشجویان

**

1/21

تأیید

*1/147

تأیید

*1/197

تأیید

7
1

معناداری مسیر

تعامل استاد و دانشجو با میانجی کسب دانش بر توسعه شایستگیهای
دانشجویان
روش تدریس فعال اساتید با میانجی کسب دانش بر توسعه
شایستگیهای دانشجویان

نتیجه
تأیید
تأیید

نتایج آزمون مسیرهای فرض شده در جدول  9گزارش شده است.
بحث و نتیجهگیری
در این مطالعه با توجه به کارکردهای روش تدریس فعال اساتید و تعامل استاد و
دانشجو ،یک مدل فرض ی از روابط ساختاری تعامل استاد و دانشجو و روش تدریس
فعال اساتید با توسعه شایستگی های دانشجویان تدوین شد و نقش میانجی کسب دانش
در روابط ساختاری برجسته گردید.
نخستین یافتهی این پژوهش حاکی از آن است که میانگین تعامل استاد و دانشجو و
روش تدریس فعال اساتید از دیدگاه دانشجویان باالتر از حد متوسط است .این یافته با
یافته راما ( )2177همراستا است .آموزش ،فرایند یاددهی ـ یادگیری است که بین معلم
و دانشآموز ،استاد و دانشجو انجام میپذیرد؛ یادگیری نهفقط شامل انتقال دانش
عمومی است بلکه شامل تغییر رفتارها ،اعتقادات و ارزشهای افراد نیز است که در اثر
تعامل با یکدیگر حاصل میگردد؛ بنابراین در امر یادگیری عالوه بر میزان تسلط استاد
بر تدریس و نحوه انتقال مفاهیم ،تعامالت و روابط بین استاد و دانشجو از مهمترین
عوامل اثربخش بودن آموزش و همچنین از عوامل مؤثر بر رشد شایستگیهای
دانشجویان محسوب میشود که از دیدگاه دانشجویان نمونه پژوهش ،اعضای هیأت
علمی در این عوامل در سطح متوسطی عمل میکنند .همچنین در توجیه نتیجه
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بهدستآمده می توان گفت که اساتید در برقراری ارتباط مناسب با دانشجویان خود و
شناخت عالئق و توانمندیهای آنان و انتخاب روش مناسب انتقال مفاهیم آموزشی،
استفاده از فنون ایجادکننده سؤال در جریان تدریس ،شناخت بینش و مهارتهای
دانشجویان متناسب با اهداف تدریس ،به چالش کشیدن دانشجویان در راستای
فعالیتهای تدریس ،استفاده از روشهای ارزیابی مناسب و فراهم کردن فرصتهای
یادگیری به شیوه مناسب عمل کردهاند.
یافتهی دیگر این پژوهش حاکی از آن بود که بین توسعه شایستگیهای دانشجویان
با تعامل استاد و دانشجو ،روش تدریس فعال اساتید و کسب دانش رابطه مثبت و
معنادار وجود دارد .این یافته یا برخی از یافته پژوهش هرناندز لوپز و همکاران ()2177
همراستا است .این یافته بدان معناست که تعامل مناسب بین استاد و دانشجو و بهبود
روش تدریس فعال اساتید که شامل ایجاد جوّ مساعد یادگیری؛ درگیر کردن فعاالنه
یادگیرندگان؛ ارزیابی دانش ،مهارت و نگرش یادگیرندگان؛ تسهیل دستیابی به اهداف
آموزشی برای یادگیرندگان؛ دادن بازخورد به یادگیرندگان؛ آگاهی از میزان شایستگی و
توانایی تدریس خود؛ پرورش خود راهبری و یادگیری مادامالعمر است ،میتواند بر
رشد شایستگیهای دانشجویان تأثیر مثبتی بگذارد .بر اساس پژوهشهای انجامشده
عواملی چون تعامل استاد و دانشجو و روش تدریس فعال اساتید ،تعامالت فردی و
گروهی اساتید و دانشجویان ازجمله عوامل بسیار مؤثر بر رشد و توسعه شایستگیهای
دانشجویان است (کنگز و همکاران2171 ،؛ چان و همکاران)2171 ،
یافته دیگر پژوهش حاکی از آن بود که تعامل استاد و دانشجو بر توسعه
شایستگی های دانشجویان اثر مستقیم و معناداری دارد .این یافته با نتایج پژوهشهای
(چان و همکاران2171 ،؛ مؤمنی مهموئی و همکاران )7841 ،هماهنگ است .همچنین
تعامل استاد و دانشجو با میانجیگری کسب دانش بر توسعه شایستگیهای دانشجویان
اثر غیرمستقیم و معناداری دارد .این یافته بدان معناست که اساتید در حین تدریس باید
با دانشجویان خود ارتباط مؤثری برقرار کنند که این امر میتواند دیدگاه دانشجویان به
تدریس را تغییر دهد و بهنوبهی خود موجب افزایش عملکرد و شایستگیهای
دانشجویان میشود .ازآنجاییکه فرایند آموزشوپرورش بسیار مهم و پیچیده است،
حرفه تدریس باید توسط افراد حرفهای و قابلاعتماد با تخصص انجام گیرد .اساتید
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موفق در حرفه خود باید دارای دانش گستردهای از رشتههای دیگر مانند تعلیم و
تربیت ،روانشناسی و روششناسی باشند و اینها ویژگیهایی است که بدون آن
نمیتوان دانش را به دانشجویان انتقال داد .در این رابطه ،بسیار مهم است که استادان
شخصیتهای دانشجویان را تشخیص دهند و با آنها روابط سالم برقرار کنند که این
امر بهنوبه خود میتواند موجبات افزایش شایستگی دانشجو را به همراه داشته باشد ،از
سوی دیگر تعامل شایسته بین استاد و دانشجو میتواند کسب دانش از سوی دانشجو و
رشد شایستگیهای او را بهصورت غیرمستقیم تحت تأثیر قرار دهد.
نتیجه دیگر این پژوهش حاکی از آن است که روش تدریس فعال اساتید بهصورت
مستقیم و با میانجیگری کسب دانش بر توسعه شایستگیهای دانشجویان اثر مستقیم و
غیرمستقیم ایفا میکند .این یافته با نتایج پژوهشهای (علیایی و آقامالیی7849 ،؛
فرناندز و همکاران )2171 ،همراستا میباشند .برای ارتقای کیفیت یاددهی ـ یادگیری،
روش تدریس اساتید از اهمیت باالیی برخورداراست .در شیوه سنتی کالسهای ساکت
موردتوجه مدیران بود که در این روش دانشجویان فقط متکلم وحده بود اما در روش
نوین تالش میشود که از روشهای نوین و ترکیبی استفاده گردد زیرا موجبات توسعه
شایستگی یادگیرندگان را فراهم میآورد .بااینوجود اگر اساتید در حین تدریس از
روشهای فعال یادگیری (فراهم کردن شرایط برای جلبتوجه و مشارکت همهجانبه با
ایجاد هیجان و انگیزش در یادگیرندگان) که یکی از ابعاد مهم شایستگی تدریس است،
استفاده کنند باعث یادگیری اطالعات و یافتههای طوالنیتر یادگیرندگان میگردد که
بهنوبه خود میتواند بر شایستگیهای دانشجویان تأثیرگذار باشد .از سوی دیگر
اساتیدی که از روش تدریس فعال استفاده میکنند ،میتوانند از طریق کسب دانش
بیشتر از سوی دانشجو به پرورش خود راهبری و یادگیری مادامالعمر (آموزش اتکای
به نفس ،آموزش حل مسائل پیرامون ،آموزش یادگیری مؤثر ،دائمی و کاربردی)
دانشجویان بپردازند و از این مسیر شایستگیهای دانشجویان (توسعه تواناییها،
مهارتهایی و قابلیتهایی برای حل مسائل مختلف و کسب موفقیت بهطور شایسته) را
افزایش دهند.
بهطورکلی بر اساس نتایج بهدستآمده میتوان چنین برداشت کرد که تعامل استاد و
دانشجو و روش تدریس فعال اساتید و کاربرد کسب دانش در یادگیری توسط اساتید و
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دانشجویان موجب افزایش توسعه شایستگیهای دانشجویان ،ارتقاء دانشگاه و بهنوبه
خود پیشرفت کشور خواهد شد .درنهایت میتوان گفت که مطلوب بودن تعامل استاد و
دانشجو و روش تدریس فعال اساتید منجر به ارتقای توسعه شایستگیهای دانشجویان
میگردد؛ و اساتید از طریق ایجاد ارتباط با دانشجویان خود و شناخت عالیق،
توانمندیها و قابلیت های آنان و انتخاب روش مناسب انتقال مفاهیم (کسب دانش)
میتوانند بر توسعه شایستگیهای دانشجویان تأثیرگذار باشند.
محدودیت این مطالعه مربوط به ابزارهای اندازهگیری است .ابزارهای اندازهگیری
پرسشنامهای دارای تعدادی از محدودیتهای ذاتی (خطای اندازهگیری ،عدم
خویشتننگری ،پاسخهای قابلپذیرش اجتماعی) هستند.
بر اساس یافتههای بهدستآمده در این مطالعه پیشنهاد میشود تا پژوهشگران در
مطالعات آتی بر روی سایر جوامع مطالعه حاضر را تکرار کنند تا شواهدی از گسترش
دستاوردهای علمی دانشجویان در کشور فراهم آید .همچنین ،پیشنهاد میشود عالوه بر
استفاده از ابزارهای معتبر برای اندازهگیری سازهها از سایر روشهای اندازهگیری
استفاده شود تا شواهدی از بسط روابط مشاهدهشده از یک روش به روشهای دیگر به
دست آید؛ همچنین با توجه به یافته پژوهش که حاکی از پایین بودن میانگین
شایستگیهای دانشجویان بود ،پیشنهاد میگردد :اساتید تعامل صمیمانه و مطلوبتری با
دانشجویان برای پیشرفت آنها ایجاد کنند و بر یادگیری مادامالعمر تمرکز کنند که بهتبع
آن شایستگی دانشجویان نیز توسعه مییابد؛ پیشنهاد میشود که استادان مهارت ارتباطی
خود را بهبود بخشند تا بتوانند ارتباط بهتری با دانشجویان برقرار کنند و همچنین
دانشگاه با برگزاری دورههای آموزشی به سطح مهارتهای آنان کمک کند؛ دانشگاه
باید نگاه ویژهای به برنامههای بالندگی شایستگی دانشجویان با توجه به محیط متغیر و
متحول و پویای کنونی داشته باشد و به ارتقاء کیفیت برنامههای توسعه شایستگی
دانشجویان ،توجه ویژه کند.
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