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 چکیده

-رابطه روش تدریس فعال اساتید با توسعه شایستگی شددر این پژوهش تالش 

 با ی قرار گیرد. پژوهش حاضربررس موردهای دانشجویان دانشگاه سمنان 
 تحقیقات نوع از هاداده گردآوري نحوه به توجه با و کاربردي هدف، به توجه

جامعه آماری پژوهش شامل تمام  شود.می توصیفی ـ همبستگی محسوب

نفر( در  10950کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشگاه سمنان )دانشجویان 

گیری تصادفی که با استفاده از روش نمونه بودند 1396-97سال تحصیلی 

نفر  83نفر کارشناسی و  183نمونه پژوهش ) عنوانبهنفر  266ای طبقه

های روش تدریس فعال مقیاس هاآنکارشناسی ارشد( انتخاب شدند. همه 

 های دانشجویانو توسعه شایستگی( 2016و همکاران ) ندز لوپزهرنا اساتید

را تکمیل کردند. پس از محاسبه پایایی ( 2016و همکاران ) هرناندز لوپز

رگرسیون خطی های آماری همبستگی و ها با استفاده از روشابزارها، داده

بین روش تدریس فعال اساتید با  :ها نشان داد کهشدند. یافته تحلیل

های دانشجویان رابطه مثبت و معنادار وجود دارد. روش توسعه شایستگی

های توسعه شایستگی پیش بین کننده معنادارتدریس فعال اساتید 

 باشد.میدانشجویان 
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ابعاد مدیریت  ازجملههای متنوع و متعددی ها در عرصهدانشگاهامروزه 

-المللی، مدیریت پژوهش و سرمایهدانشجویان و اساتید در سطح ملی و بین

ها نیازمند حفظ اعتبار، کنند، آنگذاری در آن با همدیگر رقابت می

دانشجویان و  داشتننگهشهرت، تولید کارهای پژوهشی سطح باال، راضی 

، 1و پاسخگویی به نیازهای رو به رشد جامعه هستند )فایندلو اساتید

ها و مراکز آموزش عالی توسط نیروهای (. بر این اساس دانشگاه2012

اند، تقاضا برای آموزش عالی تغییر پیچیده و قدرتمند احاطه شده

های در حال افزایش بوده و به دلیل افزایش بیکاری و بحران روزروزبه

کنند تا با کسب تخصص و مدرک دانشگاهی برای تالش می اقتصادی افراد

یافتن و ایفای شغل مناسب آماده شوند. لذا آموزش عالی باید خدمات و 

ها و بهسازی آموزش بهتری به افراد ارائه کند و در این جریان شایستگی

تواند نقش مؤثری داشته باشد )الکساندر، مداوم اساتید و دانشجویان می

های (. البته پاسخگویی به رسالت2012، 2لریش، دیویس و ودکارونن، او

یی دانشگاه )یمنی دوزی چندمعنانوین در نظام دانشگاهی و درک مفهوم 

(، همواره ضرورت توجه به موضوع مدیریت بالندگی 1387سرخابی، 

گذاران و مدیران عالی آموزش عالی الزامی یاستسدانشجویان را از سوی 

ها به موضوع بالندگی دانشجویان العمل دانشگاهرو عکسینازانموده است. 

 توجهقابلمشتریان اصلی دانشگاه، همواره به موضوعی جذاب و  عنوانبه

ها دانشگاه زمان مروربهکه یطوربهشده است، یلتبددر محافل دانشگاهی 

 طوربههایی هستند که و مؤسسات آموزش عالی دریافتند نیازمند برنامه

اساسی در مدیریت، توسعه و بهسازی این سرمایه به آنان کمک نماید 

 (.  2007، 4لوک، پارکر و ریچاردسون ؛ لیتل،2001، 3)کاتریگت

ها، ترین عناصر نظام آموزش عالی و دانشگاهدر این راستا، یکی از مهم

ناپذیری در تحقق این کننده و انکارباشند که نقش تعییناساتید می

های آموزش عالی ازنظر کمی و کیفی دارند، لذا بررسی رسالتاهداف و 

ی تدریس و ویژه در حیطهها در ابعاد مختلف و بهعملکرد و تعامل آن

توانند بر توسعه شایستگی دانشجویان داشته باشند، بسیار تأثیری که می

(. مفهوم شایستگی نخستین بار توسط 1393ضروری است )جعفری و عبد شریفی 

و اوایل  1960شناس دانشگاه هاروارد( در اواخر دهه )روان 5لندمک کل

دانست ها را از عوامل کلیدی می( شایستگی1973مطرح شد. مک کللند ) 1970

بینی گذارد و نسبت به هوش برای پیشکه بر کارایی یادگیری اثر می

( 2013) 7(. راچ و استینر1998، 6خروجی یادگیری کارآمدتر است )کوپر

-ها و مهارتها، تواناییفشارند که شایستگیًا بر این عقیده پای میاخیر

منظور حل مسائلی که برای ها را بهتوانند آنهایی است که افراد می

عنوان تمایالت و ها بهافتد، کسب کنند. بعالوه شایستگیآنان اتفاق می

ز و آمیمنظور کاربرد موفقیتهای انگیزشی، ارادی و اجتماعی بهمهارت

شود. ها و شرایط مختلف در نظر گرفته میها در زمینهحلمسئوالنه این راه

 10( و گنزی و هاگر2011) 9(، گنزالیز2012) 8راگان، بیگاتل و دیلون
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ای از رفتارها )نه لزومًا ها مجموعه( نیز معتقدند که شایستگی2010)

کار و حرفه رفتارهای فردی(، نگرش و باورهایی است که برای موفقیت در 

باید در افراد وجود داشته باشد. البته کاوشی در مطالعات آموزش عالی 

پذیر نیست؛ اما تعریفی سادگی امکاندهد که تعریف شایستگی بهنشان می

اند از مجموعه از شایستگی که بسیار موردتوجه همگان قرار دارد، عبارت

مؤثر و سطح باال  های اساسی و مهم در افراد که منجر به عملکردویژگی

نظران دیگر بر این باورند (. همچنین صاحب2009، 11شود )سوگماردر کار می

های خالقانه و ها، ظرفیتکه توسعه شایستگی حداقل اطالعات، مهارت

هایی است که باید توسط افراد برای انجام ای و مطلوبیتهای حرفهگرایش

 (. 2003، 12نیایاوظایف اثربخش و ارائه خدماتشان کسب شود )زیم

کننده ، توسعه شایستگی یکی از عوامل تعیینذکرشدهبر اساس اوصاف 

(. بدیهی است 2011، 13باشد )سالیم و کورشیدر ارزیابی برتری آموزشی می

دانشجویان نقش بسیار مهمی در ایجاد بهترین کیفیت  14که توسعه شایستگی

تصادی و اجتماعی ی ملی و عامل پیشرفت اقالتحصیالنی که سرمایهفارغ

(. 2009، 15کند )علی، جوزاف، علی، مختار و سالمتجامعه هستند ایفا می

توسعه شایستگی دانشجویان به میزان پیشرفت آنان در جهت تحقق اهداف 

ی دانشجویان از شده(، ارزیابی خود گزارش2007، 16مهم آموزشی )ویلیامز

آمیز تحصیلی وفقیت(، عملکرد م2005، 17های صورت گرفته )هاردیپیشرفت

ها نفس آنان در کاربرد روش( و اعتمادبه2007، 18آنان در دانشگاه )چن

. بر این (2002، 19شود )پیس و کووهو داشتن دانش مرتبط به آن اطالق می

روش تدریس فعال اساتید  اساس پژوهش حاضر به دنبال بررسی رابطه بین

 باشد.های دانشجویان میبا توسعه شایستگی

 

 

 پژوهشی مبانی

ینه متغیرهای پژوهش حاضر، زم در شدهانجامهای با رویداشت به پژوهش

بینی های تدریس و تعامل استاد و دانشجو پیشرسد که روشبه نظر می

باشد )هرناندزلوپز و های دانشجویان میمعنادار شایستگی کننده

ید برای ( پژوهشی با عنوان عملکرد اسات2011) 20(. راما2016همکاران، 

برای  حاکی از آن است که، پژوهش هایتدریس مؤثر انجام داد یافته

باید به  به حداکثر کارایی خود برسند و مؤثر باشند اینکه اساتید

( توانایی شناخت 2 ( آگاهی از نقش آموزشی خود؛1موارد زیر توجه کنند:

یتی؛ ( داشتن ثبات شخص4ها؛ ( توانایی کنترل عاطفی آن3شخصیت دانشجو؛ 

( توانایی اتخاذ 6( آمادگی برای ایجاد رابطه مثبت با دانشجویان؛ 5

روابط ( پژوهشی با عنوان 2015) 21فالیشمنت های خاص تدریس. تیچزوسبک

های دستیابی به اهداف انجام دادند. گیریجهتو  اساتید اب جودانش

تری از تدریس اساتید خود قوی دانشجویانی که درک دهدها نشان مییافته

 گرن، نتایج مطالعه وال ها در تحصیل بیشتر است.دارند موفقیت آن
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استاد در در راستای گسترش نقش  (2016) 22سورنسن هومند و جرندرسون

ها و اقداماتی جهت ایجاد رابطه آموزش دانشجویان و توسعه شایستگی

اقدامات اساتید در مناسب بین استاد و دانشجو حاکی از آن بود که 

 شود. های دانشجویان میبرقراری رابطه مطلوب، موجب توسعه شایستگی

در پژوهش خود به نقش استاد در کسب توسعه  (2016)گرن و همکاران  وال

 23هندرسون تونگا و های دانشجویان اشاره نموده است. چان،شایستگی

دانشجویان خود ( گزارش دادند که اساتید در حین تدریس باید با 2017)

تواند دیدگاه دانشجویان به که این امر می ارتباط مؤثری برقرار کنند

ی خود موجب افزایش عملکرد دانشجویان نوبهتدریس را تغییر دهد و به

پژوهشی با عنوان  (2017) 24کامو ریو و راندولف سیکلندر، شود. کنگز،می

یادگیری انجام ها از تعامل بین دانشجویان با اساتید و رضایت آن

 و اساتید آموزش دادن در و نتایج حاکی از آن است که تفاوت دادند

 دانشجویان رضایت در تفاوت تواندمی حدی تا یادگیری در عاطفی تعامل

 نژاد، نیحس حاجي ،دریکوند ریمدهد.  توضیح را 25محیط یادگیری غنی با

عملکرد تحصیلی ( به نقش روش تدریس فعال بر 1394) ادیب منشو  عسگري

( در پژوهشی با 1395آقامالیی ) و اند. علیاییدانشجویان اشاره کرده

اساتید عنوان بررسی و تحلیل روش تدریس معلمان  بر اهمیت روش تدریس 

تأکید دارند. متقی،  در ارتقای کیفیت یاددهی ـ یادگیری دانشجویان

نکته اشاره ( در پژوهش خود به این 1393یزدی، بنی جمالی و درویزه )

آموز بر عملکرد تحصیلی تأثیرگذار است کردند که ارتباط معلم ـ دانش

آموز ضمن افزایش انگیزش و بهبود عملکرد و با بهبود روابط معلم و دانش

 آموزان کاهش داد.توان تصمیم به ترک تحصیل را در دانشآموز میدانش

 
 شناسیروش

روش تدریس فعال اساتید و رابطه پژوهش به بررسی  کهنیابا توجه به 

پرداخته است، روش تحقیق  ی دانشجویانهایستگیشابا توسعه کسب دانش 

جامعه آماری این پژوهش شامل از نوع توصیفي ـ همبستگی بوده است. 

نفر(  2850نفر( و کارشناسی ارشد ) 8100کلیه دانشجویان کارشناسی )

 بوده است.  1396-97نفر( در سال تحصیلی  10950دانشگاه سمنان )جمعًا 

گروه  عنوانبهنفر  266ای تعداد گیري طبقهکه با استفاده از نمونه

دت دادند. وهش را تكمیل و عوکننده در پژوهش، ابزارهای پژنمونه شرکت

 روش تدریس فعالپرسشنامه روش تدریس فعال اساتید منظور سنجش میزان به

 شدهاستفادهگویه  5مشتمل بر ( 2016و همکاران ) هرناندز لوپزاساتید 

( 1ی کم )لیاز خای لیکرت طیف پنج گزینه صورتبهاست، این پرسشنامه 

همچنین با توجه به هدف پژوهش است.  شدهیبنددرجه( 5) ادیزتا خیلی 

ای توسعه گویه 4توسعه شایستگی دانشجویان از پرسشنامه  سنجش منظوربه

این ؛ است شده( استفاده2016) همکاران و هرناندز لوپزشایستگی 

( تا خیلی 1ای لیکرت از خیلی کم )طیف پنج گزینه صورتبهپرسشنامه 

 است. شدهیبنددرجه( 5زیاد )

 های پژوهشیافته

                                                             
22 Kangas, Siklander, Randolph & Ruokamo 
23 Chan, Tonga ChienWai & Henderson 
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های دانشجویان با توسعه شایستگیروش تدریس فعال اساتید آیا بین  .1

 رابطه معناداری وجود دارد؟

 904/2های دانشجویان )میانگین توسعه شایستگی موردمطالعه در دانشگاه

= M های دهد که دانشجویان توسعه شایستگیای نشان میدرجه 5( دریک بازه

روش اما میانگین اند، از سطح متوسط ارزیابی کرده ترخود را پایین

شده است. توسعه یابیارزباالتر از سطح متوسط تدریس فعال اساتید 

رابطه معنادار و روش تدریس فعال اساتید های دانشجویان با شایستگی

)472.0,.05(دارد در جهت نظری   pr. 

 

های با توسعه شایستگیروش تدریس فعال اساتید : نتایج ضرایب همبستگي 1جدول 

 دانشجویان

 های دانشجویانتوسعه شایستگی متغیرها

روش تدریس 

 فعال اساتید

 472/0 ضریب همبستگی

 001/0 سطح معناداری

266 

 

های توسعه شایستگیبینی کننده پیشروش تدریس فعال اساتید آیا  .2

منظور پاسخگویی به این پرسش از ضریب به باشد؟میدانشجویان 

 استفاده شده است. خطیرگرسیون 

روش تدریس فعال گردد، ( مالحظه می2های جدول )با توجه به یافته

بیني را پیش های دانشجویانتوسعه شایستگی% از واریانس 503/0اساتید 

روش تدریس فعال اساتید كند. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که مي

توسعه بینی مثبت و معنادار داراي قابلیت پیش 510/0با ضریب رگرسیون 

باشد. این یافته بدان معناست می 001/0در سطح  های دانشجویانشایستگی

تواند منجر گذاری بر روی آن میو سرمایهروش تدریس فعال که توجه به 

 گردد. دانشگاه سمنان های دانشجویانتوسعه شایستگیبه افزایش 

 

 
روش تدریس فعال بر اساس  های دانشجویانتوسعه شایستگیبیني : میزان پیش2جدول

 اساتید

 

 
 

 گیریبحث و نتیجه

 هایشایستگی توسعه بین نخستین یافته پژوهش حاکی از آن بود که

. دارد وجود معنادار و مثبت رابطه روش تدریس اساتیدبا  دانشجویان

 (2016) همکاران و لوپز این یافته یا برخی از یافته پژوهش هرناندز

این یافته بدان معناست که تعامل مناسب بین استاد و راستا است. هم

که شامل ایجاد جّو مساعد  اساتید فعال تدریس روشدانشجو و بهبود 

؛ ارزیابی دانش، مهارت و یادگیرندگانیادگیری؛ درگیر کردن فعاالنه 

؛ تسهیل دستیابی به اهداف آموزشی برای یادگیرندگاننگرش 

؛ آگاهی از میزان شایستگی ادگیرندگانی؛ دادن بازخورد به یادگیرندگان

العمر ی و یادگیری مادامخود راهبرو توانایی تدریس خود؛ پرورش 

متغیر 

 بینپیش
 R 2R F β متغیر مالک

مقدار 

t 

سطح 

 معناداری

روش تدریس 

 فعال اساتید

توسعه 

های شایستگی

 دانشجویان

510/0 258/0 
965/88 

05/0 P< 
510/0 642/9 001/0 



های دانشجویان تأثیر مثبتی بگذارد. تواند بر رشد شایستگیباشد، میمی

عواملی چون تعامل استاد و دانشجو و روش  شدهانجامبر اساس تحقیقات 

 ازجملهی و گروهی اساتید و دانشجویان تدریس فعال اساتید، تعامالت فرد

 دانشجویان است. هایشایستگیعوامل بسیار مؤثر بر رشد و توسعه 

روش تدریس فعال اساتید  یافته دیگر پژوهش حاکی از آن بود که ت

-های دانشجویان میبینی کننده مستقیم و معنادار توسعه شایستگیپیش

؛ 1395)علیایی و آقامالیی، های این یافته با نتایج پژوهش باشد.

باشند. براي ارتقاي کیفیت راستا می( هم2010فرناندز، کاربالو و گالن، 

یاددهی ـ یادگیري، روش تدریس اساتید از اهمیت باالیی برخورداراست. 

های ساکت موردتوجه مدیران بود که در این روش در شیوه سنتی کالس

شود که از ش نوین تالش میدانشجویان فقط متکلم وحده بود اما دررو

های نوین و ترکیبی استفاده گردد زیرا موجبات توسعه شایستگی روش

وجود اگر اساتید در حین تدریس آورد. بااینیادگیرندگان را فراهم می

توجه و مشارکت های فعال یادگیری )فراهم کردن شرایط برای جلباز روش

گیرندگان( که یکی از ابعاد جانبه با ایجاد هیجان و انگیزش در یادهمه

باشد، استفاده نمایند باعث یادگیری اطالعات و مهم شایستگی تدریس می

تواند بر نوبه خود میگردد که بهتر یادگیرندگان میهای طوالنییافته

های دانشجویان تأثیرگذار باشد. از سوی دیگر اساتیدی که از شایستگی

توانند از طریق کسب دانش بیشتر کنند، میروش تدریس فعال استفاده می

العمر )آموزش از سوی دانشجو به پرورش خود راهبری و یادگیری مادام

اتکای به نفس، آموزش حل مسائل پیرامون، آموزش یادگیری مؤثر، دائمی 

های دانشجویان و کاربردی( دانشجویان بپردازند و از این مسیر شایستگی

هایی برای حل مسائل مختلف و قابلیتهایی و ها، مهارتتوسعه توانایی)

 ( را افزایش دهند.طور شایستهکسب موفقیت به
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Abstract 

Faculty’s active teaching method with students’ competencies development by mediating the 

knowledge acquisition among the students of Semnan University. The present study is an applied 

research on the basis of purpose and is a type of descriptive-correlative studies on the basis of data 

collection method. Statistical population of the study included all the undergraduates and masters of 

Semnan University (10950 people) in the academic year 1396-97 that 266 students (183 

undergraduates and 83 masters) were selected as study sample using stratified sampling method. 

 All faculty’s active teaching method, knowledge acquisition and students’ competencies 

development scales. After calculating the validity and reliability of the instruments, the data was 

analyzed by correlation and path analysis methods. The findings showed that there is a positive and 

significant faculty’s active teaching method, and knowledge acquisition with students’ competencies 

development . 

Faculty’s active teaching method has a direct and significant effect on students’ competencies 

development. Faculty’s active teaching method with the mediation of knowledge acquisition has an 

indirect and significant effect on students’ competencies development. The results  

Of this study indicated the importance 

 Of paying attention to the teaching method, 

Knowledge acquisition in increasing the students’ competencies. 

Key words: active teaching method, knowledge acquisition, student’s competence 
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