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 سكینه جعفری
 چكیده

هدف پژوهش حاضر بررسی نقش ميانجی يادگيری مشارکتی در رابطه شايستگی تدريس و 
باشد.  منان میای اعضای هيأت علمی با دستاورد تحصيلی دانشجويان دانشگاه س صالحيت حرفه
 تحقيقات نوع از ها داده گردآوری نحوه به توجه با و کاربردی هدف، به توجه با پژوهش حاضر

جامعه آماری پژوهش شامل تمام دانشجويان کارشناسی و  شود. می ـ همبستگی محسوب توصيفی
اده از روش بودند که با استف 1931-35نفر( در سال تحصيلی  19000کارشناسی ارشد دانشگاه سمنان )

نفر کارشناسی ارشد(  11نفر کارشناسی و  173عنوان نمونه پژوهش ) نفر به 010ای  گيری خوشه نمونه
ای اعضای  های شايستگی تدريس اعضای هيأت علمی، صالحيت حرفه ها مقياس انتخاب شدند. همه آن

پس از محاسبه روايی و دستاورد تحصيلی دانشجويان را تکميل کردند.  هيأت علمی، يادگيری مشارکتی
های  های آماری همبستگی و تحليل مسير تحليل شدند. يافته ها با استفاده از روش و پايايی ابزارها، داده

ای  بين شايستگی تدريس اعضای هيأت علمی، صالحيت حرفه :به دست آمده حاکی از آن بود که
رابطه مثبت و معنادار وجود  اعضای هيأت علمی، يادگيری مشارکتی و دستاورد تحصيلی دانشجويان

گری يادگيری  دارد. شايستگی تدريس اعضای هيأت علمی بر دستاورد تحصيلی دانشجويان با ميانجی
صورت مستقيم معنادار نيست. صالحيت  مشارکتی اثر غيرمستقيم و معناداری دارد؛ اما اين اثر به

مستقيم و معناداری دارد؛ اما با ای اعضای هيأت علمی بر دستاورد تحصيلی دانشجويان اثر  حرفه
  کند. گری يادگيری مشارکتی اثر غيرمستقيم و معناداری بر دستاورد تحصيلی دانشجويان ايفا نمی ميانجی
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 مقدمه
باشد که نقش  های موردتوجه میترين نهاد آموزش عالی در هر کشوری يکی از مهم

عنوان نهادی متفکر، آگاه و  ی جوامع بر عهده دارد و از دانشگاه به انکارناپذيری در روند توسعه

های خود در سه زمينه آموزش،  رود که با انجام وظايف و رسالت نوآور در جامعه، انتظار می

های  ی در تحقق آرمانهای مؤثرتر بتواند گام پژوهش و عرضه خدمات علمی و اجتماعی

 (.Hoseini & Nasr, 2012, 40) کشور را به سمت پيشرفت رهنمون سازدجامعه بردارد و همواره 

های آموزش عالی  ترين اولويت طورکلی گسترش و بهبود يادگيری و تدريس بايد از مهم به

ترين  از مهمدر اين راستا، يکی (. Little, Locke, Parker & Richardson, 2007بگيرد ) قرار

کننده و  باشند که نقش تعيين ها اعضای هيأت علمی می عناصر نظام آموزش عالی و دانشگاه

های آموزش عالی ازنظر کمّی و کيفی دارند، لذا  ناپذيری در تحقق اهداف و رسالت انکار

ی تدريس  ويژه در حيطه ها در ابعاد مختلف و به و صالحيت آن  بررسی عملکرد و شايستگی

توانند برافزايش کيفيت يادگيری يادگيرندگان و دستاوردهای آنان از تحصيل  أثيری که میو ت

ای حداقل باشد. شايستگی تدريس و صالحيت حرفه داشته باشند بسيار ضروری می

هايی است که  ای و مطلوبيت های حرفه های خالقانه و گرايش ها، ظرفيت اطالعات، مهارت

 برای انجام وظايف اثربخش و ارائه خدماتشان کسب شودبايد توسط اعضای هيأت علمی 
(Al-Sharif, 2010; Al-Hattami, Muammar & Elmahdi, 2013 .) 

Robert, bing-you, Rarie, Robert, Kalli and Janet (2009, 102)  معتقدند که

های تدريس اعضای هيأت علمی مشتمل بر هفت بعد ايجاد جوّ مساعد يادگيری؛  شايستگی

ر کردن فعاالنه يادگيرندگان؛ ارزيابی دانش، مهارت و نگرش يادگيرندگان؛ تسهيل دستيابی درگي

به اهداف آموزشی برای يادگيرندگان؛ دادن بازخورد به يادگيرندگان؛ آگاهی از ميزان شايستگی 

العمر است. نتايج مطالعات و توانايی تدريس خود؛ پرورش خودراهبری و يادگيری مادام

شده اعضای هيأت علمی و بهبود  تدريس ادراک های های شايستگی به چارچوب صورت گرفته

های آموزشی برای آماده کردن يادگيرندگان  های سياست ترين پايه عنوان مهم و گسترش آن به

بنابراين اعضای هيأت  (،Al-Sharif, 2010) برای زندگی در جامعه تأکيد بسيار زيادی دارند

هايی هستند که به اين  های تدريس جديد و به کار بستن مهارت روش علمی نيازمند استفاده از

 (. Al-Sharif, 2010, 342مهم کمک کند )
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ای اعضای هيأت علمی را  صالحيت حرفه Robert et al., (2009, 101)از سوی ديگر 

های علمی آن، آشنايی با روانشناسی ياددهی ـ شامل نگرش جامع به دانشگاه و رسالت

های پژوهشی، آشنايی با اصول و مبانی های پژوهش و مديريت طرحآشنايی با روش يادگيری،

نامه و قوانين آموزش عالی، آشنايی با اهداف مشاوره فردی، گروهی و سازمانی، آشنايی با آيين

ها، آشنايی با های راهبردی دانشگاه و دقت در تشخيص انحراف از اهداف و برنامهو برنامه

ها( و حداکثر ها و فضاعنی کاهش اتالف در امکانات )انسانی، زمان، هزينهمديريت ناب، ي

عنوان  ای، درک دانشگاه بههای اخالق حرفهاستفاده از امکانات دانشگاه، آشنايی با استاندارد

، 1دانند. راهبرد کميسيون اقتصادی سازمان ملل برای اروپاسازمان يادگيرنده و دانش آفرين می

ای اعضای هيأت علمی و نيازهايشان در خصوص درک آموزش پايدار  ی حرفهها بر صالحيت

کند. اعضای  ها برای آموزش ديگران برای تحقق توسعه پايدار جامع، تمرکز می و توانايی آن

ای ويژه برای توانمند کردن  های حرفههيأت علمی در آموزش پايدار،  به صالحيت

ساس اين درک و توجه به پيچيدگی و ارتباطات يادگيرندگان برای درک جهان و عمل بر ا

ها اغلب  زيستی، نياز دارند. اين صالحيت های اقتصادی، اجتماعی و محيط درونی ميان جنبه

 (. Stevens, 2008, 8شوند ) های آموزش پايداری، ارجاع داده می عنوان صالحيت به

های ه گروهيادگيری مشارکتی يک رويکرد آموزشی به ياددهی ـ يادگيری است ک

يادگيرندگان را در کار با يکديگر، برای حل يک مسئله، تکميل يک وظيفه، يا توليد يک 

کند. يادگيری مشارکتی بر اين عقيده استوار است که يادگيری ذاتاً يک عمل محصول درگير می

کنند و از طريق صحبت کردن کنندگان در آن با يکديگر صحبت میاجتماعی است که شرکت

ديگر يادگيری مشارکتی، آموزشی است که يادگيرندگان را در  عبارت افتد؛ بهری اتفاق میيادگي

ها، تحت شرايط وابستگی مثبت، مسئوليت فردی، تعامل ارتقاء دهنده، استفاده کار در گروه

مناسب از مهارت مشارکتی و فرايند گروهی جهت تحقق بخشيدن به يک هدف مشترک درگير 

ای درگرو توان آموزشی آن  های  تحصيلی هر جامعه(. پيشرفتSrinivas, 2010, 18کند ) می

جامعه است همچنين کارآيی هر نظام آموزشی را با سنجش ميزان دستاوردهای تحصيلی 

های آموزشی که در آن اعضای هيأت علمی توان برآورد نمود، امروزه روش می يادگيرندگان

های پذيرنده غيرفعال، نسبت به روش يادگيرندگانوده و ها بدهنده اطالعات و دانسته تنها ارائه

                                                      
1-  United Nations Economic Commission for Europe (UNECE) 
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در جريان تدريس فعال، پرانرژی، هماهنگ و همسو  يادگيرندگانيادگيری مشارکتی که در آن 

 (. Slavin & davis 2006, 12هستند جايگاهی ندارد )

دهد تا با يکديگر بحث کنند، اين فرصت را می يادگيرندگانيادگيری مشارکتی به 

های فرصت وليت يادگيری خود را بر عهده بگيرند و خالصه اينکه متفکر انتقادی گردند ومسئ

يادگيری مشارکتی در  (.Chávez, 2006بهتری برای رشد تحصيلی و فردی به دست آورند )

دهد تری را در اختيار دانشجويان قرار میمقايسه با يادگيری انفرادی معلومات بيشتر و عميق

(Keramati, 2003, 63امروزه يادگيری مشارکتی يکی از شيوه .) های مؤثر و کارآمد در جهان

تحصيلی بااليی چون افزايش فردی، اجتماعی و معاصر است که با آثار و دستاوردهای 

تواند انگيزه الزم را برای های اجتماعی و تفکر خالق مینفس، احترام واقعی، مهارت عزت

 (. Zhao, Kuh & Carini, 2005آورد )به وجود میرشد علمی و اجتماعی دانشجويان 

کننده در  از سوی ديگر دستاوردهای تحصيلی دانشجويان يکی ديگر از عوامل تعيين

(. واضح است که دستاوردهای Saleem & Qureshi, 2011باشد ) برتری آموزشی می ارزيابی

ی  التحصيالنی که سرمايه غنقش بسيار مهمی در ايجاد بهترين کيفيت فار يادگيرندگانتحصيلی 

 ,Ali, Jusoff, Aliکند ) پيشرفت اقتصادی و اجتماعی جامعه هستند ايفا می ملی و عامل

Mokhtar & Salamat, 2009, 83 .) دستاوردهای تحصيلی دانشجويان به ميزان پيشرفت آنان در

نشجويان از ی دا شده (، ارزيابی خود گزارشWilliams, 2007اهداف مهم آموزشی )جهت تحقق 

و آميز تحصيلی آنان در دانشگاه  عملکرد موفقيت(، Hardy, 2005های صورت گرفته ) پيشرفت

اطالق  (Chen, 2007ها و داشتن دانش مرتبط به آن ) نفس دانشجويان در کاربرد روش  به اعتماد

ورد ای؛ دستا ، نيز دستاوردهای تحصيلی را شامل دستاورد حرفه Pace & Kuh (2002)شود می

دانند که عوامل بسياری از قبيل تحصيالت  رشد فردی؛ دستاورد تحصيلی و دستاورد ذهنی می

های تدريس و  ها، عوامل انگيزشی، عوامل شخصی، روش های قبلی و ميزان موفقيت در آن دوره

محيط کالس، عوامل مرتبط با برنامه درسی، مسائل محيط آموزشی و تسلط اعضای هيأت علمی 

ی آن بر عملکرد تحصيلی دانشجويان و دستاوردهای آنان از  ی ارائه درس و نحوهبر موضوع 

 (. Saleem & Qureshi, 2011; Mersha, Bishaw & Tegegne, 2013) گذارد تحصيل اثر می

از سوی ديگر آموزش عالی برای برخورداری از کيفيت بهتر، ساختارهای کارآمدتر و 

گيری، ترويج دانش، توسعه پژوهش، توليد علم و ارتباط های بيشتر برای گسترش ياد قابليت
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مؤثر با جامعه برای بهسازی مداوم فرايند آموزش دانشگاهی، توانمندسازی نيروی انسانی و 

های شايستگی تدريس و  نيازمند استفاده از قابليت (Sarkar-Araee, 2009)خود نوسازی 

ه به تحقيقات صورت گرفته، اعضای باشد. با توج علمی می ای اعضای هيأتصالحيت حرفه

ای مطلوب مسئول پاسخگويی به ميزان هيأت علمی با شايستگی تدريس و صالحيت حرفه

 ,European Commission, 2012; Jafari & Abdsharifiباشند ) دستاوردهای تحصيلی دانشجويان می

آموزشی و در جهت تحقق اهداف مهم  يادگيرندگانو بستر مناسب برای پيشرفت ( 2014

يادگيری  (؛ Williams, 2007; Koster &Dengerink, 2008) آورند توانمندسازی آنان را فراهم می

 ,Robbins, Lauverباشد ) ی دستاوردهای تحصيلی دانشجويان می کننده بينی مشارکتی بهترين پيش

Davis, Langley & Carlstrom, 2004فعال  (؛ استفاده از يادگيری مشارکتی و درگير بودن

در حين تدريس و تعامالت بين دانشجويان موجب رشد و بهسازی فردی  يادگيرنده

 سزايی دارد گردد و بر دستاوردهای ذهنی، تحصيلی و فردی آنان تأثير به دانشجويان می

(Hu & Kuh, 2002; Kezar & Kinzie, 2006 ؛ کيفيت تالش دانشجويان و بازخورد به آنان)

ی  دهنده کند و اين نتايج نشان وردهای دانشگاهی آنان کمک میبر رشد فردی و کسب دستا

 ;Miller, 2008; Avendano, 2003باشد ) تأثير مثبت اين متغير بر دستاوردهای دانشگاهی می

Yeh, 2004 .) 

رسد  شده درزمينه متغيرهای پژوهش حاضر، به نظر می های انجام با رويداشت به پژوهش

باشد های تحصيلی میمهمی در رابطه با تحقق دستاورد ندهبينی کنکه کيفيت تدريس پيش

(Conard, 2006 .)Pittman (2003)  در پژوهشی خود گزارش نمود که کيفيت تالش

دانشجويان و ادراک آنان از محيط دانشگاهی تأثير معناداری بر ميزان تحقق دستاوردهای آنان 

کيفيت تالش دانشجويان در حين  ود کهحاکی از آن ب Miller (2008, 1) نتايج پژوهش دارد.

تدريس و بازخورد به آنان از سوی اعضای هيأت علمی بر رشد فردی و کسب دستاوردهای 

ی تأثير  در زمينه Ugbe and Agim (2010, 31)نتايج تحقيق  دانشگاهی آنان تأثيرگذار است.

شايستگی معلمان و  شايستگی معلمان بر عملکرد تحصيلی يادگيرندگان نشان داد که بين ميزان

ی مثبت و معناداری وجود دارد. به اين  افزايش يا کاهش عملکرد تحصيلی يادگيرندگان رابطه

های تدريس معلمان و افزايش تجارب آنان عملکرد تحصيلی  معنا که با افزايش شايستگی

اشتند ی معلمانی که کمتر صالحيت د وسيله يافت و در مقابل آموزش به يادگيرندگان بهبود می



 351 (3ی  شماره، 3197ستان هار و تابب، 25سال ، ی ششم )دوره، تربیتی دانشگاه شهید چمران اهواز علوم ی مجله

 Ugoan (2012, 1)همچنين بر اساس نتايج پژوهش  شد. باعث افت عملکرد تحصيلی آنان می

های معلمان و افزايش بهبود مديريت آموزش کالسی و دستاورد  ی مثبتی بين شايستگی رابطه

 تحصيلی وجود دارد.

Zhao, Kuh and Carini (2013, 209)  چهار مؤلفه شايستگی يادگيری، با اشاره به

 دادنديستگی آموزشی، شايستگی اجتماعی و شايستگی فناوری برای تدريس معلمان نشان شا

آورانه های محوری تدريس با عملکرد تدريس نو عنوان شايستگی که بين اين چهار شايستگی به

به اين نتايج اشاره کردند در پژوهشی  Cecar (2013, 462)آنان ارتباط معناداری وجود دارد. 

ميانگين، مربوط به نيازهای آموزشی است، به اين معنا که اعضای هيأت علمی باالترين  که

های بيشتری در تمايل به کسب آگهی از تغييرات و الزامات آموزشی و همچنين آموزش

روز دارند تا بتوانند از اين طريق بر دستاورد تحصيلی دانشجويان تأثير های مختلف و به زمينه

های داخلی حاکی از آن بود که از ديدگاه دانشجويان از يافته بسزايی داشته باشند. برخی

طور مستقيم دستاوردهای  تواند به شده اعضای هيأت علمی می های تدريس ادراک شايستگی

های (. يافتهJafari & Abdsharifi, 2014, 47تحصيلی دانشجويان را تحت تأثير قرار دهد )

حاکی از آن است که بين وضعيت  Salimi, Keshavarzi and Haidari (2015, 85)پژوهش 

های اعضای هيأت علمی شکاف زيادی وجود دارد که اين امر موجود و مطلوب شايستگی

 تواند دستاوردهای تحصيلی دانشجويان را تحت تأثير قرار دهد.نوبه خود می به

گردد که هرچند  با توجه به آنچه مطرح گرديد و بررسی پيشينه پژوهش مشخص می

ای حرفه تدريس و صالحيت های متعددی در زمينه متغيرهای شايستگی ون پژوهشتاکن

اعضای هيأت علمی و دستاورد تحصيلی دانشجويان صورت گرفته است، اما تاکنون پژوهشی 

ای اعضای هيأت علمی با حرفه تدريس و صالحيت زمان به رابطه شايستگی صورت هم که به

قش ميانجی يادگيری مشارکتی بپردازد، صورت نگرفته است. دستاورد تحصيلی دانشجويان و ن

شده، مدلی از روابط بين اين متغيرها در نظر گرفته  لذا پژوهش حاضر با توجه به موارد اشاره

ای اعضای هيأت علمی حرفه تدريس و صالحيت شده شايستگی است. در مدل مفهومی ارائه

زا اثر مستقيم دارند. دانشجويان به عنوان متغير درون زا بر دستاورد تحصيلی عنوان متغير برون به

ای اعضای هيأت حرفه تدريس و صالحيت همچنين، يادگيری مشارکتی در رابطه شايستگی

 (.1کند )شکل  علمی با دستاورد تحصيلی دانشجويان نقش ميانجی ايفا می
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ی هيأت علمی بر دستاوردهای ای اعضامدل مفهومی اثر شايستگی تدريس و صالحيت حرفه . 1شکل 

 (های زير مدل اثرات باقيمانده هستندپيکان) با نقش ميانجی يادگيری مشارکتی تحصيلی دانشجويان

 

 های زیر مطرح و پیگیری شد:در راستای هدف پژوهش، سؤال

مستقيم و معناداری بر دستاورد تحصيلی های تدريس اعضای هيأت علمی اثر آيا شايستگی .1

 دارد؟دانشجويان 

ای اعضای هيأت علمی اثر مستقيم و معناداری بر دستاورد تحصيلی  حرفه آيا صالحيت .0

 دانشجويان دارد؟

گری يادگيری مشارکتی اثر  های تدريس اعضای هيأت علمی با ميانجی آيا شايستگی .9

 غيرمستقيم و معناداری بر دستاورد تحصيلی دانشجويان دارد؟

گری يادگيری مشارکتی اثر  علمی با ميانجیای اعضای هيأت  حرفه آيا صالحيت .1

 غيرمستقيم و معناداری بر دستاورد تحصيلی دانشجويان دارد؟
 

 شناسی پژوهش روش
که پژوهش حاضر به بررسی نقش ميانجی يادگيری مشارکتی در رابطه شايستگی  با توجه به اين

يان در دانشگاه ای اعضای هيأت علمی با دستاورد تحصيلی دانشجوتدريس و صالحيت حرفه

پردازد، روش پژوهش مورد استفاده از نظر هدف کاربردی و  می 1931-35سمنان در سال تحصيلی 

 باشد. ها از نوع تحقيقات توصيفی ـ همبستگی میبا توجه به نحوه گردآوری داده
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 گیری و روش نمونه  جامعه آماری، برآورد نمونه

ن کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشگاه جامعه آماری اين پژوهش شامل کليه دانشجويا

بوده است. با توجه به مسيرهای فرض شده  1931-35نفر( در سال تحصيلی  19000سمنان )

پارامتر در ماتريس فای  0پارامتر در ماتريس بتا،  1پارامتر در ماتريس گاما،  1پارامتر ) 10تعداد 

 50تا  5ترتيب، حجم نمونه بايد حداقل  اين پارامتر در ماتريس سای( بايد برآورد شود. به 9و 

نفر  010ای به حجم  (. بر اين اساس، نمونهMueller, 2011, 112برابر پارامترها موردنظر باشد )

نفر معادل  173نفر از دانشجويان دانشگاه سمنان ) 010کنندگان  در نظر گرفته شد. شرکت

ارشناسی ارشد( بودند که با % در دوره ک0/91نفر معادل  11% در دوره کارشناسی، 1/11

 ای انتخاب شدند.ای چند مرحلهگيری خوشه استفاده از روش نمونه

 

 ابزارهای پژوهش

منظور سنجش شايستگی تدريس اعضای  به الف( شایستگی تدریس اعضای هیأت علمی:

گويه  90که مشتمل بر  Robert et al., (2009)های تدريس  هيأت علمی از پرسشنامه شايستگی

( تا خيلی 1ای ليکرت از خيلی کم )صورت طيف پنج گزينه ستفاده شده است، اين پرسشنامه بها

( 13/0پايايی اين مقياس توسط محقق به روش آلفای کرونباخ ) شده است. بندی ( درجه5زياد )

 بود. 001/0در سطح معناداری  11/0 -10/0ها با نمره کل  محاسبه شده است. دامنه همبستگی گويه

ای اعضای منظور سنجش صالحيت حرفه به ای اعضای هیأت علمی:صالحیت حرفهب( 

استفاده شده است.  Robert & et al., (2009)ای هيأت علمی از پرسشنامه استاندارد صالحيت حرفه

( تا خيلی 1ای ليکرت از خيلی کم )گويه و به صورت طيف پنج گزينه 91اين پرسشنامه مشتمل بر 

( 13/0توسط محقق به روش آلفای کرونباخ )پرسشنامه پايايی اين دی شده است. بن( درجه5زياد )

 بود. 001/0در سطح معناداری  11/0 -77/0ها با نمره کل  محاسبه شده است. دامنه همبستگی گويه

منظور سنجش ميزان يادگيری مشارکتی دانشجويان از پرسشنامه  به ج( یادگیری مشارکتی:

استفاده شده است. اين پرسشنامه مشتمل بر Moghimi and Ramezani (2013) يادگيری مشارکتی 

( 5( تا کامالً موافقم )1ای ليکرت از کامالً مخالفم )صورت طيف پنج گزينه باشد که بهگويه می 19

( محاسبه شده 17/0)يادگيری مشارکتی  پرسشنامه ضريب آلفای کرونباخبندی شده است.  درجه

 بود. 001/0در سطح معناداری  51/0 -10/0ها با نمره کل  است. دامنه همبستگی گويه
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به منظور سنجش دستاورد  با توجه به هدف پژوهش :تحصیلی دانشجویان د( دستاورد

 Pace and Kuh (2002)ای دستاوردهای تحصيلی گويه 00تحصيلی دانشجويان از پرسشنامه 

( تا خيلی 1ليکرت از خيلی کم )ای صورت طيف پنج گزينه استفاده شده است؛ اين پرسشنامه به

( 30/0پايايی اين پرسشنامه توسط محقق به روش آلفای کرونباخ ) است. بندی شده ( درجه5زياد )

 بود. 001/0در سطح معناداری  11/0 -10/0ها با نمره کل  دامنه همبستگی گويه آمده است. دست به
 

 ها روش تحلیل داده
و  131های علوم اجتماعی نسخه  اری برای تحليل دادهبندی آم ها از بسته برای تحليل داده

0 افزار روابط خطی ساختاری نسخه نرم
های توصيفی شامل ميانگين،  استفاده شد. شاخص 8.54

انحراف استاندارد و ضرايب همبستگی محاسبه شد. روابط فرضی ساختاری با مدل تحليل 

 .های برازندگی مدل نهايی گزارش شد مسير آزمون شد و شاخص
 

 ها یافته
ای برای تعيين ميانگين متغيرهای شايستگی تدريس اعضای هيأت علمی، صالحيت حرفه

اعضای هيأت علمی، يادگيری مشارکتی و دستاوردهای تحصيلی دانشجويان از آمار توصيفی، 

(. 0و  1ای و ماتريس همبستگی بين متغيرهای پژوهش استفاده شد )جداول تی تک نمونه

موردمطالعه ميانگين شايستگی   ای حاکی از آن بود که: در دانشگاهتک نمونه نتايج آزمون تی

دهد که دانشجويان  ای نشان میدرجه 5( دريک بازه M=  130/0تدريس اعضای هيأت علمی )

اند. الگوی  تر از سطح متوسط ارزيابی کردهشايستگی تدريس اعضای هيأت علمی را پايين

شود. با اين تفاوت که در  ای اعضای هيأت علمی مشاهده میمشابهی در مورد صالحيت حرفه

اين مقياس، پراکندگی کمتر از شايستگی تدريس اعضای هيأت علمی است؛ اما ميانگين 

 شده است. يادگيری مشارکتی و دستاورد تحصيلی دانشجويان باالتر از سطح متوسط ارزيابی

همچنين نتايج ضريب همبستگی بين متغيرها نشان داد که: دستاورد تحصيلی دانشجويان با 

ای اعضای هيأت علمی و يادگيری شايستگی تدريس اعضای هيأت علمی، صالحيت حرفه

 تحصيلی دانشجويان باصالحيت  مشارکتی رابطه مثبت و معناداری دارد. شدت رابطه دستاورد
 

                                                      
1-  Statistical Package for Social Sciences (SPSS V19)  

2-  .Linear Structural Relations (LISREL V8.54) 
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ای، يادگيری مشارکتی و دستاوردهای فهمقايسه ميانگين شايستگی تدريس، صالحيت حر . 1جدول 
 تحصيلی با ميانگين معيار

 انحراف میانگین متغیر

 استاندارد
 میانگین

 tمقدار  معیار
 درجه

 آزادی

 سطح

 معناداری
 599/0 130/0 شايستگی تدريس

9 

01/1 

053 

001/0 

 001/0 11/5 500/0 110/0 ایصالحيت حرفه

 001/0 50/11 115/0 951/9 يادگيری مشارکتی

 001/0 71/1 709/0 010/9 دستاورد تحصيلی
 

 ( دستاورد تحصيلیp , 919/0=r≤05/0ای اعضای هيأت علمی بيشتر از ساير متغيرها است )حرفه

(. p , 031/0=r≤05/0دانشجويان با شايستگی تدريس اعضای هيأت علمی رابطه معناداری دارد )

ابطه معناداری دارد همچنين دستاورد تحصيلی دانشجويان با يادگيری مشارکتی دانشجويان ر

(05/0≥p , 050/0=r يادگيری مشارکتی بيشتر با شايستگی تدريس اعضای هيأت علمی مرتبط .)

 ای اعضای هيأت علمی و دستاورد تحصيلی دانشجويان.است تا باصالحيت حرفه

برای آزمون مدل فرضی اين مطالعه الگوی روابط همبستگی بين متغيرها در نظر گرفته شد. 

ها حاکی از آن است  دگی و چولگی تک متغيری و چند متغيری بررسی شد. يافتهنخست کشي

های برازش  ترتيب، شاخص اين ها صادق است. بهکه فرض توزيع نرمال چند متغيری در داده

دهد اثر مستقيم شايستگی تدريس اعضای هيأت  ها نشان می مدل فرضی بررسی شد. يافته

( معنادار نيست. p  ,51/0=, t09/0=11≥05/0ن )علمی بر دستاورد تحصيلی دانشجويا

ای اعضای هيأت علمی بر يادگيری مشارکتی معنادار همچنين، اثر مستقيم صالحيت حرفه

 (.p  ,05/1=, t07/0=11≥05/0نيست )

بر اين بود که  نتايج به دست آمده حاکی از آن است که گرچه در مدل فرضی اوليه، فرض

شايستگی اعضای هيأت علمی بر دستاورد تحصيلی دانشجويان اثر مستقيم دارد، اما احتماالً 

ترتيب، مسير مستقيم شايستگی  اين دانشگاهی فرض متناسبی نيست. به  چنين فرضی در محيط

تدريس اعضای هيأت علمی بر دستاورد تحصيلی دانشجويان حذف شد. يک دليل احتمالی 

حذف اين مسير آن است که از ديدگاه دانشجويان قلمرو پژوهش شايستگی تدريس برای 

اعضای هيأت علمی در حد مطلوب نبوده است و ميانگين اين متغير کمتر از حد متوسط است. 

 احتماالً، اعضای هيأت علمی دارای شايستگی تدريس چندانی نيستند که بتواند دستاورد 
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 قرار دهد. تحصيلی دانشجويان را تحت تأثير

ای اعضای هيأت علمی بر ر مدل اوليه فرض بر اين بود که صالحيت حرفههمچنين، د

ترتيب، مسير  اين يادگيری مشارکتی اثر مستقيم دارد، اما در آزمون مدل اين فرض تأييد نشد. به

ای اعضای هيأت علمی بر يادگيری مشارکتی حذف شد و حذف اين مستقيم صالحيت حرفه

ای اعضای هيأت علمی بر يادگيری قيم صالحيت حرفهشود که اثر غيرمستمسير باعث می

تواند عدم آشنايی اعضای مشارکتی منتفی شود. يک دليل احتمالی برای حذف اين مسير می

آفرين عنوان يادگيرنده و دانش هيأت علمی با روانشناسی يادگيری ـ ياددهی و درک دانشگاه به

ای اعضای هيأت علمی ر ناچيز صالحيت حرفهای از اثتواند نشانه باشد. پيامد چنين امری می

 بر يادگيری مشارکتی باشد.
 

 ضريب همبستگی متغيرهای پژوهش . 0جدول 

 شايستگی متغيرها

 تدريس 
 صالحيت 

 ایحرفه
 يادگيری

 مشارکتی 
 دستاورد

 تحصيلی 
    - . شايستگی تدريس1

   - 715/0** ای. صالحيت حرفه0

  - 015/0** 901/0* * . يادگيری مشارکتی9

 - 050/0** 919/0** 031/0** . دستاورد تحصيلی1

*P<      001/0 **P< 05/0  
 

منظور اصالح مدل، مسيرهای غير معنادار از مدل حذف شدند و برازندگی داده  درنهايت، به

های  گزارش شده است. بررسی شاخص 9شده نهايی در شکل  ـ مدل بررسی شد. مدل اصالح

 (. 9ها دارد )جدول  حاکی از آن است که مدل نهايی، برازش نسبتاً مطلوبی با دادهبرازش مدل 

 گزارش شده است. در مدل نهايی در 1اثرات مستقيم، غيرمستقيم و کل در جدول شماره 

که شايستگی تدريس اعضای هيأت علمی بر دستاورد تحصيلی دانشجويان با   حالی

 تقيم دارد، اما شايستگی تدريس اعضای هيأت علمیگری يادگيری مشارکتی اثر غيرمس ميانجی

 بر دستاورد تحصيلی دانشجويان اثر مستقيم ندارد. يافته ديگر حاکی از آن است که صالحيت

-ای اعضای هيأت علمی بر دستاورد تحصيلی دانشجويان اثر مستقيم دارد، اما با ميانجیحرفه

 ن اثر غيرمستقيم ندارد. گری يادگيری مشارکتی بر دستاورد تحصيلی دانشجويا
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 شده های برازندگی مدل نهايی اصالحشاخص . 9جدول 
 نتیجه مقدار دامنه موردقبول شاخص

X
2 05/0 ≤P 11/0 تأييد 

Df - 0 - 

X
2
/df 5- 9 03/0 تأييد 

RMSEA 05/0 ≥ RMSEA 001/0 تأييد 

GFI 30/0 ≤  GFI 33/0 تأييد 

AGFI 30/0 ≤  GFI 31/0 تأييد 

NFI 30/ 0≤ NFI 1 تأييد 

CFI 30/0 ≤ CFI 1 تأييد 

IFI 30/0 ≤ IFI 1 تأييد 
 

 
 

ای اعضای هيأت علمی بر دستاورد مدل نهايی اثر شايستگی تدريس و صالحيت حرفه . 0شکل 
 اند  شده *ضرايب استاندارد گزارش                     تحصيلی دانشجويان با نقش ميانجی يادگيری مشارکتی

 

 
 

ای اعضای هيأت علمی بر دستاورد مدل نهايی اثر شايستگی تدريس و صالحيت حرفه .9شکل 
 اند  شده *ضرايب معنادار گزارش                    تحصيلی دانشجويان با نقش ميانجی يادگيری مشارکتی
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ای اعضای هيأت علمی و اثر مستقيم، غيرمستقيم و کل شايستگی تدريس، صالحيت حرفه  .1جدول 
 ادگيری مشارکتی بر دستاورد تحصيلی دانشجوياني

 اثر کل اثر غيرمستقيم اثر مستقيم مسير اثر

 زا بر برون

 زا درون

 07/0* 07/0* - شايستگی تدريس بر دستاورد تحصيلی
 90/0** - 90/0** ای بر دستاورد تحصيلیصالحيت حرفه

 91/0** - 91/0** شايستگی تدريس بر يادگيری مشارکتی
 - - - ای بر يادگيری مشارکتیحيت حرفهصال

ميانجی بر 
 /.17** - /.17** يادگيری مشارکتی بر دستاورد تحصيلی زا درون

  >P<  113/1**P*15/1اند             ضرایب متریک گزارش شده  *         

 

 گیریبحث و نتیجه
تدريس های  ی اين پژوهش حاکی از آن است که ميانگين شايستگینخستين يافته

تر از حد ای آنان از ديدگاه دانشجويان، پايينشده اعضای هيأت علمی و صالحيت حرفه ادراک

آموزش همراستا است.  Salimi and et al., (2015, 85)متوسط است. اين يافته با يافته پژوهش 

پذيرد؛  آموز، استاد و دانشجو انجام میفرايند ياددهی ـ يادگيری است که بين معلم و دانش

فقط شامل انتقال دانش عمومی است بلکه شامل تغيير رفتارها، اعتقادات و  يادگيری نه 

گردد؛ بنابراين در امر  باشد که در اثر تعامل با يکديگر حاصل می های افراد نيز می ارزش

يادگيری عالوه بر ميزان تسلط استاد بر تدريس و نحوه انتقال مفاهيم، تعامالت و روابط بين 

ترين عوامل اثربخش بودن آموزش و همچنين از عوامل مؤثر بر رشد  انشجو از مهماستاد و د

شود که از ديدگاه دانشجويان نمونه پژوهش، دستاوردهای تحصيلی دانشجويان محسوب می

همچنين در توجيه نتيجه کنند. اعضای هيأت علمی در اين عوامل در سطح ضعيفی عمل می

ای هيأت علمی در برقراری ارتباط مناسب با دانشجويان توان گفت که اعضآمده می دست به

های آنان و انتخاب روش مناسب انتقال مفاهيم آموزشی، خود و شناخت عالئق و توانمندی

های دانشجويان استفاده از فنون ايجادکننده سؤال در جريان تدريس، شناخت بينش و مهارت

های تدريس، در راستای فعاليت متناسب با اهداف تدريس، به چالش کشيدن دانشجويان

يادگيری به شيوه مناسب های های ارزيابی مناسب و فراهم نمودن فرصت استفاده از روش

 اند.  نکرده عمل

 ی ديگر اين پژوهش حاکی از آن است که بين دستاوردهای تحصيلی دانشجويان با  يافته
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گيری مشارکتی رابطه ای اعضای هيأت علمی و يادهای تدريس و صالحيت حرفه شايستگی

 Jafari and Abdsharifi (2014, 47) اين يافته يا برخی از يافته پژوهمثبت و معنادار وجود دارد. 

های تدريس و  باشد. اين يافته بدان معناست که افزايش و بهبود شايستگیهماهنگ می

ن ای اعضای هيأت علمی که شامل ايجاد جوّ مساعد يادگيری؛ درگير کردصالحيت حرفه

؛ تسهيل دستيابی به اهداف يادگيرندگان؛ ارزيابی دانش، مهارت و نگرش يادگيرندگانفعاالنه 

؛ آگاهی از ميزان شايستگی و توانايی يادگيرندگان؛ دادن بازخورد به يادگيرندگانآموزشی برای 

تواند بر رشد  باشد، می العمر می تدريس خود؛ پرورش خود راهبری و يادگيری مادام

ای؛ فردی؛ تحصيلی و ذهنی دانشجويان تأثير مثبتی بگذارد. بر اساس  ای حرفهدستاورده

ای اعضای هيأت علمی، شده عواملی چون شايستگی تدريس و صالحيت حرفه تحقيقات انجام

 ;Pace, & Kuh, 2002; Hu & kuh, 2002تعامالت فردی و گروهی اساتيد و دانشجويان )

Kezar & Kinzie, 2006 ای گروهی ازجمله عوامل بسيار مؤثر بر رشد ه ( و فعاليت

 (. Pascarella & Terenzini, 1991دستاوردهای دانشجويان است )

شايستگی تدريس اعضای هيأت علمی بر  يافته ديگر پژوهش حاکی از آن بود که

های اين يافته با نتايج پژوهش دستاوردهای تحصيلی دانشجويان اثر مستقيم و معناداری ندارد.

(Robbins & et al., 2000; Hu & kuh, 2002; Kezar & Kinzie, 2006; Zhao, kuh & carini 

2013; Jafari & Abdsharifi, 2014شايستگی تدريس اعضای هيأت  باشد؛ اما( ناهمراستا می

باواسطه يادگيری مشارکتی بر دستاوردهای تحصيلی دانشجويان اثر غيرمستقيم و  علمی

ای وجود دارد که  کننده شواهد قانع Johnson & Johnson (1986)ظر طبق ن معناداری دارد.

ها را يافته و اطالعات و يافته های يادگيری مشارکتی به سطح باالتری از تفکر دستگروه

سپارند. کنند، به خاطر میتر از يادگيرندگان که کامالً به شکل انفرادی عمل میطوالنی

های فعال يادگيری )فراهم کردن در حين تدريس از روشوجود اگر اعضای هيأت علمی  بااين

جانبه با ايجاد هيجان و انگيزش در يادگيرندگان( که توجه و مشارکت همه شرايط برای جلب

باشد، استفاده نمايند باعث يادگيری اطالعات و يکی از ابعاد مهم شايستگی تدريس می

تواند بر دستاوردهای تحصيلی آنان وبه خود مین گردد که به تر يادگيرندگان می های طوالنی يافته

تأثيرگذار باشد. از سوی ديگر اعضای هيأت علمی که از شايستگی تدريس بااليی برخوردار 

العمر توانند از طريق يادگيری مشارکتی به پرورش خود راهبری و يادگيری مادامباشند می
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يادگيری مؤثر، دائمی و )آموزش اتکای به نفس، آموزش حل مسائل پيرامون، آموزش 

ای )نتايجی که منجر به  های حرفهکاربردی( دانشجويان بپردازند و از اين مسير دستاورد

های رشد فردی )نتايجی که منجر به ارتقاء يادگيری هنر و فن کاربردی گردد(؛ دستاورد

 های تحصيلی )نتايجی که منجر به ارتقاء دانش وخصوصيات شخصی فرد شود(؛ دستاورد

های ذهنی )نتايجی که منجر به رشد و ارتقاء فکری و عقالنی معلومات فرد شود( و دستاورد

 شود( آنان را افزايش دهند.

ای اعضای هيأت علمی  های حرفه نتيجه ديگر اين پژوهش حاکی از آن است که صالحيت

يم ندارد که های تحصيلی دانشجويان اثر غيرمستقگری يادگيری مشارکتی بر دستاورد با ميانجی

( ناهمراستا بوده است؛ Astin, 1999; Slavin & Davis, 2006های ) اين يافته با نتايج پژوهش

ای اعضای هيأت علمی بر دستاورد تحصيلی دانشجويان اثر مستقيم و  اما صالحيت حرفه

 باشد. راستا می هم (Miller, 2008; Jahanian, 2010) معناداری دارد؛ که با نتايج پژوهش

ای موردنياز اعضای هيأت علمی شامل ارزيابی دانشجويان های حرفهتوضيح اينکه صالحيت

های دانش، مهارت و نگرش؛ ايجاد در ايجاد اهداف متقابلی برای دانشجويان در زمينه

هايی جهت پيشرفت فراگيران در دستيابی به اهداف؛ ايجاد بازخوردهايی خاص که  فرصت

باشد؛ دادن بازخورد  يت تالش يادگيرنده در ارتباط با اهداف وی میی کميت و کيف دهنده نشان

ای از خود بهسازی؛ ايجاد منابع جذاب برای بهبود بخشی؛ سازنده به دانشجويان؛ تعيين دامنه

عنوان يک  های خود و ديگران و عمل نمودن بهتشويق دانشجويان در به چالش کشيدن فرضيه

های تحصيلی دانشجويان ايفا مستقيم و معناداری بر دستاوردباشد که اين امر اثر  الگو می

توان گفت استفاده از فنون ايجاد کننده سؤال در اجرای تدريس، کند. از سوی ديگر، می می

های دانشجويان متناسب با اهداف تدريس؛ به چالش کشيدن ارزيابی دانش، بينش و مهارت

های ارزيابی مناسب و فراهم فاده از روشهای تدريس؛ استدانشجويان در راستای فعاليت

ساز بهبود تواند زمينههای مناسب يادگيری از سوی اعضای هيأت علمی مینمودن فرصت

ای دانشجويان شود. همچنين پرروش دستاورد ذهنی دانشجويان از سوی دستاوردهای حرفه

با درس؛ به  اعضای هيأت علمی با حمايت از دانشجويان در حل مسائل و مشکالت مرتبط

های آموزشی؛ استفاده از منابع مختلف برای  چالش کشيدن عقايد دانشجويان در راستای فعاليت

 بهبود فعاليت آموزشی و حمايت و پشتيبانی دانشجويان به منظور پيدا کردن منابع مناسب 
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 های اين پژوهش باشد.تواند دليل ديگری برای يافته آموزشی، هم می

لعه حاضر مربوط به طرح آن است. نقش ميانجی يادگيری نخستين محدوديت مطا

های ای اعضای هيأت علمی بر دستاوردهای حرفه مشارکتی در شايستگی تدريس و صالحيت

زمانی  تحصيلی دانشجويان روابط علّی نيستند، در بهترين شرايط اين روابط نوعی روابط هم

گيری  ه های اندازگيری است. ابزار اندازه هایهستند. محدوديت دوم اين مطالعه مربوط به ابزار

نگری،  گيری، عدم خويشتن های ذاتی )خطای اندازهای دارای تعدادی از محدوديت پرسشنامه

 پذيرش اجتماعی و...( هستند. های قابل پاسخ

گران در مطالعات  شود تا پژوهش آمده در اين مطالعه پيشنهاد می دست های به بر اساس يافته

ی ساير جوامع مطالعه حاضر را تکرار نمايند تا شواهدی از گسترش دستاوردهای آتی بر رو

شود عالوه بر استفاده از ابزارهای علمی دانشجويان در کشور فراهم آيد. همچنين، پيشنهاد می

گيری استفاده شود تا شواهدی از بسط  های اندازه ها از ساير روش گيری سازه معتبر برای اندازه

های ديگر به دست آيد؛ و نيز به پژوهشگران  شده از يک روش به روش  هروابط مشاهد

شود، عالوه بر روش يادگيری  های روش تدريس نيز پيشنهاد می مند به پژوهش در حوزه عالقه

های رقابتی، مسابقه تيمی،  های ديگری نيز وجود دارد )روش شده در اين پژوهش روشبحث 

تواند  گرفتن از گروه و ...( که می ادگيری انفرادی با ياریخواندن و نوشتن تلفيقی مشارکتی، ي

 های تحصيلی يادگيرندگان مورد بررسی قرار دهند.ها را بر بازده موردتوجه قرار گيرد و تأثير آن
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