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  مقدمه

محیط رقابتی آموزش عالی در دنیاي امروزي، نیازهاي    

جدیدي را براي ذینفعان از جمله دانشجویان و جامعه و 

براي ان پدید آورده است که آموزش عالی باید ـکارفرمای

یکی از . گویی به این نیازها توانایی الزم را داشته باشدپاسخ

ها به چنین نیازهایی، افزایش هاي پاسخ گویی دانشگاهراه

اساتید  بهره مندي ازهاي دانشگاهی و همچنین کیفیت فعالیت

 تدریس ند کیفیتکمطرح می( ایزلر ).1-2( شایسته است

 عنوانبه باید که تاس توجهی قابل عوامل جمله از اساتید

 کیفیت برآیند که گیرد قرار مدنظر دانشگاهی اهداف از بخشی

 ارتقاي عالی اصوال مراکزآموزش در و بوده یادگیري مطلوب

 شودمی تعریف دانشجویان، براي موثر یادگیري هايفرصت

 چیزي آن تدریس، همکاران کیفیت و مارش اعتقاد به). 3(

 تدریس را آنعلمی، تایه اعضاي و دانشجویان که است

 و تدریس کلی هايلفهؤم يدربردارنده و دانندمی اثربخش

 مرتبط عالی آموزش هايموقعیت با بیشتر و بوده یادگیري

 بعد از منظور که باورند این بر نظرانبرخی از صاحب. است

 هايفعالیت بودن ثرؤم میزان بررسی واقع در ،آموزش کیفی

طرح  تدریس،تدوین هايمهارت شامل که است تدریس

درس، انگیزش، مدیریت کالس درس، ارزشیابی یادگیري 

 استاد علمی توانایی و کالس در رفتار دانشجویان، شخصیت،

تواند بر توانایی رسد میاز عواملی که به نظر می). 4( شودمی

توان به استادان براي اجراي تدریس با کیفیت موثر باشد، می

 ).5( ها اشاره نمودعلمی دانشگاهت اهاي اعضاي هیشایستگی

، ویژگی یا مهارت برجسته كشناسان شایستگی را محرروان

 .شوداند که منجر به عملکرد شغلی بهتر میتعریف کرده

ها باید ترینگویند که در انتخاب شایستهمی مرابیل و ریچارد

هاي هاي رفتاري، باورها، ویژگیها، شاخصبه توانایی

در ). 6( هاي افراد توجه شودا و مهارتهشخصیتی، نگرش

 يکنند که نشان دهندهمی ارایهها الگویی را واقع شایستگی

 آنجس سیلوا ).7( فرد با عملکرد برتر در شغل محوله است

کند که برنامه هاي آموزشی براي تربیت معلمان و بیان می

استادان در هر سطحی، باید شایستگی هاي الزم را براي 

موسسات آموزش عالی باید . ها به وجود آوردآن تدریس در

هاي استادان دانش و مهارت يتري در توسعهنقش بسیار فعال

این موسسات باید اطمینان یابند که استادان آنها . ایفا کنند

هاي تدریس، به عالوه بر مهارت دانش تخصصی، مهارت

کارگیري تکنولوژي آموزشی، تعیین راهبردهاي آموزشی، از 

کند بیان می وانگ ایی). 8( یستگی الزم نیز برخوردار باشندشا

هاي استادان منجر به تفکر منطقی، برقراري که شایستگی

ولیت پذیري، خالقیت و نوآوري و به وارتباط، موفقیت، مس

 آنجایی ازاما  ).9( شودخصوص یادگیري در دانشجویان می

 و تجزیه قدرت و عمیق درك ایجاد توانایی که در یادگیري،

بسیار با  دانشجویان، در شده ارایه محتواهايبه  نسبت تحلیل

 عملکردهاي و رفتارها يمجموعه لذا ).10( اهمیت است

 به دستیابی باعث تدریس کیفیت از بخشی به عنوان استاد

 .شودمی تر دانشجویانبهتر و عمیق یادگیري و آموزشی اهداف

نظران وقت در این خصوص، یکی از موضوعاتی که صاحب

  ).11( اند، یادگیري فعال استزیادي صرف آن کرده

 هاياستراتژي از ايگسترده طیف فعال، یادگیري اصطالح

 یادگیري امر در فراگیران، فعال مشارکت منظور به یادگیري

 ورـمح دهـیادگیرن ردـرویک در فعال ريـیادگی ).12( است

 به فراگیران آن در که شود دار معنی یادگیري باعث تواندمی

در  ).13( پردازندمی خود جدید دانش ساخت به ثروم طور

شود، به این روش سطوح باالي فکري فراگیران تحریک می

شکلی که تمام فراگیران به صورت فعال در فرایند آموزش 

هدف از یادگیري فعال این است که یادگیرنده . دخالت دارند

و با انگیزه در  به لذت درونی حاصل از یادگیري دست یابد

پی کشف حقایق باشد، به این ترتیب تفکر منطقی جایگزین 

  ). 14( شودتفکر سطحی می



 تدریس نسبت به یادگیري فعال دانشجویان هاي شایستگی و کیفیتلفهوبررسی قابلیت پیش بینی کنندگی م         34

 96 پاییز ،27 ي شماره ،10 ي دوره زنجان، پزشکی علوم در آموزش ي توسعه ي مجله

شایستگی و کیفیت تدریس  دهد کهنتایج مطالعات نشان می

  باشدثیر گذار بر یادگیري دانشجویان میااساتید از عوامل ت

کیفیت دهد که نشان میکشاورز نتایج پژوهش  ).15- 17(

بینی تواند پیشرفت تحصیلی دانشجویان را پیشتدریس می

در پژوهشی به این نتیجه دست پیري و قبادي  ).18( نماید

بین کاربست یادگیري فعال با عملکرد  يرابطه یافتند که

 تحصیلی و همچنین کاربست یادگیري فعال و خودکارآمدي

اعالم کرد باید  غیبی در پژوهش خود). 19( معنادار است

هاي تدریس استادان ها و روشکـاذ کرد تا سبـاتخري ـتدابی

 يدر دانشگاه متناسب با سبک یادگیري خاص هر رشته

تا آموزش مطلوب تحقق یابد و دانشجویان  ،تحصیلی باشد

تخصصی خود را یاد بگیرند و از دانش  يبتوانند مبانی رشته

نیز در  اوهلسن .)20( خود به طور کاربردي استفاده کنند

نشان داد که کیفیت تدریس معلمان باعث بهبود و  پژوهشی

وي یکی . شودافزایش بروندادهاي تحصیلی دانش آموزان می

داند که باعث هاي کیفی استادان را کارآمدي آنان میاز ویژگی

 شوددانشجویان می یادگیريبهبود توانایی تدریس استاد و 

با تعریف چارچوبی براي شایستگی استادان،  جو ).21(

ها را از جمله عوامل مهم در کیفیت ها و شخصیت آنقابلیت

آمدي، عالقه وي معتقد است که خودکار. داندتدریس شان می

هاي شخصیتی عنوان ویژگیمندي، باورها و اعتقادات به

ي تدریس، تحصیالت مناسب و هاستادان و همچنین تجرب

ثر فیت تدریس استادان موداشتن مدرك تحصیلی مرتبط، بر کی

در پژوهشی ارتباط  و همکاران دارلینگ هاموند). 22( است

بین کیفیت تدریس استادان و پیشرفت تحصیلی را بررسی 

کردند و دریافتند استادانی که کیفیت تدریس و شایستگی 

 ب افت تحصیلی دانشجویان می گردندکمتري دارند موج

مطالعات انجام شده به  ،گرددهمچنان که مالحظه می ).23(

بین کیفیت تدریس و شایستگی اساتید با  يررسی رابطهب

بروندادهاي آموزشی نظیر پیشرفت تحصیلی و یادگیري توجه 

اي در خصوص تاثیر این عوامل بر یادگیري کرده و مطالعه

 که توجهفعال دانشجویان صورت نپذیرفته است، در صورتی

 و محصول عنوان برونداد به یادگیري فعال دانشجویان به

است و این در حالی است که  یافته چندان دو ضرورتی صلی،ا

هاي یاددهی یادگیري و نظام اغلب فراگیران با توجه به روش

ارزشیابی، به دنبال حفظ مطالب یا استخراج مستقیم اطالعات 

از متن هستند، بیشتر آن ها یاد نگرفتند که چگونه در تفسیر و 

ت شخصی و باز تولید ها بتوانند بر اساس خالقیباط متنناست

 فکري خود عناصر متن را تلفیق، ارزیابی و سازماندهی کنند

کیفیت تدریس استادان و شایستگی  با توجه به اینکه). 24(

ضرورت آنان اثر مستقیم بر بازدهی یادگیري دانشجویان دارد، 

طراحی و به کارگیري استانداردهاي مناسب براي تعیین میزان 

محیط دانشگاه و استفاده از این شایستگی استادان در 

استانداردها براي استخدام و ارتقا، زمینه پرورش استادان با 

کند تا این استادان شایسته بتوانند شایستگی باال را فراهم می

کیفیت تدریس و در نتیجه، کیفیت برونداد نظام آموزش عالی 

و براي بهبود کیفیت آموزش باید به بهبود را بهبود بخشند 

فیت تدریس، شایستگی اساتید  و یادگیري فعال فراگیران، کی

و همچنین با توجه به  به طور هم زمان توجه اساسی کرد

اینکه تاکنون این پژوهش در دانشگاه علوم پزشکی مازندران 

لذا این پژوهش به دنبال پاسخگویی به صورت نگرفته است، 

اتید، باشد که آیا شایستگی و کیفیت تدریس اسمی الؤساین 

یادگیري فعال دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مازندران را 

 کند؟پیش بینی می

  

  بررسیروش 

ي بوده، جامعه همبستگیروش این مطالعه از نوع توصیفی    

دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی  يآماري شامل کلیه

سال دوم سال تحصیلی  نفر در نیم 5461مازندران به تعداد 

گیري در این مطالعه به صورت نمونه روش. بود 94-93

بندي شدند، اي بوده که بر اساس دانشکده طبقهتصادفی طبقه

براي تعیین حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران و با در 
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 354 درصد، 5و خطاي  درصد 95نظر گرفتن ضریب اطمینان 

هاي مورد مطالعه از میان نمونه). 25( نفر برآورد شده است

هاي پزشکی، دندانپزشکی، داروسازي، یان دانشکدهدانشجو

بهداشت، پرستاري مامایی ساري، پیراپزشکی، پرستاري آمل، 

براي . پرستاري بهشهر و پردیس خودگردان رامسر بوده است

جمع آوري اطالعات از سه پرسشنامه شایستگی استاد، کیفیت 

 شداستفاده تدریس و همچنین یادگیري فعال دانشجویان 

یه که توسط گو 14این پرسشنامه با : نامه شایستگیپرسش

خیلی زیاد ( اي لیکرتبا طیف پنج گزینهجعفري و همکاران 

و  2، کم با امتیاز 3، متوسط با امتیاز 4، زیاد با امتیاز 5با امتیاز 

 3و شامل  )27،26( تهیه شده است ) 1خیلی کم با امتیاز 

. اي استحرفهتوانایی، مهارت ارتباطی و اخالق  مولفه

که  داردویه گ 20این پرسشنامه : ه کیفیت تدریسپرسشنام

خیلی (اي لیکرت توسط سراج و همکاران  با طیف پنج گزینه

، کم با امتیاز 3، متوسط با امتیاز 4، زیاد با امتیاز 5زیاد با امتیاز 

 4شامل و ) 28( تهیه شده است) 1و خیلی کم با امتیاز  2

ي تدریس، ارزشیابی تدریس و روابط طرح درس، اجرا مولفه

شنامه بر این پرس: پرسشنامه یادگیري فعال. بین فردي است

هاي مبنی بر ویژگی نظر البناوکس خصوصا اساس مبانی نظري،

یید ایادگیري فعال توسط پژوهشگران ساخته شد و پس از ت

یادگیري  يپرسشنامه شدمطالعه صاحب نظران وارد مرحله 

خیلی ( با طیف پنج گزینه اي لیکرت ویهگ 14فعال داراي 

، کم با 3ط با امتیاز ـ، متوس4از ـ، زیاد با امتی5زیاد با امتیاز 

هاي مولفهل ـو شام ساخته شد) 1و خیلی کم با امتیاز  2امتیاز 

و له اهاي آموزشی، مشارکت گروهی، حل مستنوع در موقعیت

وایی یید روایی صوري و محتابراي ت. انتقال یادگیري است

. از نظر اساتید اهل فن استفاده شد یادگیري فعال يپرسشنامه

 5پژوهشگران از یادگیري فعال، در بررسی کیفی محتوا 

پرسشنامه،  اینی  ـمتخصص درخواست کردند تا پس از بررس

بر اساس معیارهاي دستور زبان فارسی، استفاده از واژه هاي 

جاي مناسب  مناسب، ضرورت، اهمیت، قرارگیري عبارات در

براي بررسی روایی محتوا . دهند ارایهخود، بازخورد الزم را 

 شاخص نسبت روایی محتوا 2از یادگیري فعال  به شکل کمی

)CVR (و شاخص روایی محتوا )CVI (ابتدا . استفاده شد

متخصص  20براي تعیین شاخص نسبت روایی محتوا از 

زشی رشته هاي علوم تربیتی، آموزش عالی و تحقیقات آمو

درخواست شد تا هر آیتم را بر اساس طیف سه 

ضروري است، مفید است ولی ضروري نیست، (قسمتی

 بر اساس جدول الوشه. بررسی نمایند) ضرورتی ندارد

Lawshe
، براي تعیین حداقل ارزش شاخص نسبت روایی  

بر اساس (درصد 42ها از آن CVRمحتوا، عباراتی که میزان 

ارزیابی ) > 05/0P(بود، معنادارباالتر)متخصص 20ارزیابی 

، بر اساس شاخص CVIسپس بررسی . شده حفظ گردید

بدین منظور ). 29(روایی محتواي والتس و باسل اجرا شد

را در اختیار متخصصان یادگیري فعال  يپژوهشگر، پرسشنامه

قرار داد و از ایشان درخواست کرد تا بر اساس شاخص 

مربوط بودن، ساده بودن  روایی محتواي والتس و باسل میزان

و واضح بودن هر یک از عبارات موجود در پرسشنامه را 

بدین ترتیب سه معیار،  مربوط بودن، ساده بودن . تعیین نمایند

قسمتی  4و واضح بودن به طور مجزا در یک طیف لیکرتی 

در این . ها مورد بررسی قرار گرفتبراي هر یک از آیتم

ارت به ـراي هر عبـحتوا بپژوهش، امتیاز شاخص روایی م

ارات داراي ـان موافق با عبـیله تقسیم تعداد متخصصـوس

هیرکاس و . بر تعداد کل متخصصان محاسبه شد 4و  3 يرتبه

ها بر رش آیتمـراي پذیـو باالتر را ب/. 79نمره  ارانـهمک

بعد، بر اساس  يهـدر مرحل. دـیه نموده انـتوص CVIاساس 

ایی محتواي همه عبارات میانگین نمرات شاخص رو

) S-CVI/Ave(امه، متوسط شاخص روایی محتوايـپرسشن

 90/0 ينمره) 2006( پولیتوبک. ردیدـه گـه محاسبـپرسشنام

 توصیه نموده اند S-CVI/Aveرش ـراي پذیـو باالتر را ب

براي تعیین پایایی پرسشنامه از روش ضریب آلفاي  ).29(

 يبراي پرسشنامه 853/0کرونباخ استفاده شد،  مقدار  
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کیفیت  يبراي پرسشنامه 894/0شایستگی اساتید، مقدار  

براي یادگیري فعال  938/0 تدریس اساتید و مقدار 

ت اجرا ـد جهـییاد که مورد تـه گردیـان محاسبـدانشجوی

 ارهـدرب اـهیـآزمودن یهـتوج با پژوهش اجراي. دـباشمی

 هاآن همکاري از تـرضای درخواست و شـداف پژوهـاه

 و شـپژوه اخالق تـرعای منظور به و رفتـورت گـص

 و )اجرا از قبل( شفاهی صورت به هم ها،ودنیـوق آزمـحق

 در یـدرخواست اتـاطالع باالي( کتبی به صورت هم

 به صرفا پرسشنامه، این که گردید نشان رـخاط) امهـنـپرسش

جهت تجزیه و تحلیل  .است پژوهشی ور اهدافـمنظ

تک گروهی،  تحلیل  tهاي پارامتریک زموناطالعات از آ

انس، ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون استفاده ـواری

 رمـن از ادهـاستف با هاتحلیل تمام تجزیه و شده است و

  .است شده انجام  SPSS 18افزار

  

  در پژوهش توصیف دموگرافیک افراد مورد مطالعه: 1جدول 

  

  دانشکده

  پردیس رامسر  داروسازي  پزشکی
 دندان

  پزشکی

پرستاري 

  ساري
  بهداشت

پیراپزشکی 

  ساري

پیراپزشکی 

  آمل
  پرستاري آمل

نفر  52

)17%(  

نفر  30

)8/9%(  

نفر  40

)1/13%(  

نفر  13

)2/4%(  

نفر  33

)8/10%(  

نفر  30

)8/9(%    

نفر  68

)2/22%(  

 9/6(نفر  21

(%  

 2/6(نفر  19

%(  

  

  معدل

  -  مشخص نکردند  17باالي   17تا  14  14زیر 

  -  )درصد 9/36(نفر  113  )درصد 9/23(نفر  73  )درصد 35(نفر  107  )درصد 2/4(نفر  13

  

  ترم تحصیلی

  -  مشخص نکردند  10تا  8ترم   7تا  5ترم   4تا  2ترم 

  -  )درصد 3/3(نفر  10  )درصد 2(نفر  6  )درصد 5/25(نفر  78  )درصد 3/69(نفر  212

  

  جنسیت

  -  -  مشخص نکردند  مرد  زن

  -  -  )درصد 6/1(نفر 5  )درصد 8/27(نفر 85   )درصد 6/70(نفر 216

  

 هایافته

ارزیابی شایسـتگی اسـاتید، کیفیـت تـدریس و یـادگیري       -1

 :فعال دانشگاه علوم پزشکی مازندران

اي با توجه به نتایج جدول با استفاده از آزمون تی تک نمونه

که متغیر شایستگی اساتید داراي شد  مشخص 2شماره

برابر  tي ست که با توجه به اینکه مقدارآمارها 15/3میانگین 

منجر به رد  ،است 001/0و سطح معناداري برابر با  73/4با 

فرضیه صفر شده و در نتیجه اینکه شایستگی اساتید بیشتر از 

متغیر کیفیت تدریس اساتید داراي میانگین . متوسط است

و  24/7برابر با  tي است که با توجه به اینکه مقدارآماره 21/3

منجر به رد فرضیه  ،است 0001/0سطح معناداري برابر با 

صفر شده و در نتیجه اینکه کیفیت تدریس اساتید بیشتر از 

است  11/3متغیر یادگیري فعال داراي میانگین . متوسط است

و سطح  06/4برابر با  tي که با توجه به اینکه مقدارآماره

رد فرضیه صفر شده و منجر به  ،است 001/0معناداري برابر با 

در نتیجه اینکه یادگیري فعال دانشجویان بیشتر از متوسط 

 . است
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  اينتایج ارزیابی متغیرها با استفاده از آزمون تی تک نمونه: 2جدول 

  سطح معناداري             tمقدار آماره                                  میانگین                   متغیرها

  001/0  73/4  15/3  ی اساتیدشایستگ

  001/0  24/7  21/4  کیفیت تدریس اساتید

  001/0  06/4  11/3  یادگیري فعال دانشجویان

 

شایستگی اساتید، کیفیت تدریس اساتید و  يمقایسه -2

 :یادگیري فعال دانشجویان دانشکده هاي مختلف

شود، با استفاده از مشاهده می 3 همان طور که در جدول

هت مقایسه بین نظر دانشجویان در ج ANOVAآزمون 

خصوص متغیرهاي شایستگی اساتید، کیفیت تدریس و 

هاي دانشگاه علوم پزشکی یادگیري فعال در بین دانشکده

مازندارن، مشخص گردید در متغیر شایستگی اساتید با سطح 

اختالف معناداري بین  22/11برابر  Fوآماره  001/0معناداري 

بطوري که با استفاده از . دارد دانشکده هاي مختلف وجود

کده ـیر در هر دانشـو بررسی میانگین متغ  Tukeyآزمون 

پرستاري مامایی ساري،  يتوان نتیجه گرفت دانشکدهمی

پیراپزشکی ساري، پزشکی و پیراپزشکی آمل با سطح 

هاي باشند، همچنین دانشکدهدر یک گروه می 69/0معناداري 

راپزشکی آمل و بهداشت با پیراپزشکی ساري، پزشکی ، پی

پزشکی  يدر یک گروه و دانشکده 055/0سطح معناداري 

پزشکی رامسر و  بهداشت،ساري، پیراپزشکی آمل، 

در یک گروه و  547/0داروسازي با سطح معناداري 

هاي بهداشت، پزشکی رامسر، داروسازي و دانشکده

در یک گروه قرار  358/0دندانپزشکی با سطح معناداري 

پرستاري آمل و دانپزشکی با هیچ کدام از  يه و دانشکدهداشت

  .باشنددر یک گروه نمیدانشکده ها از نظر شایستگی اساتید 

 001/0سطح معناداري  ر متغیر کیفیت تدریس اساتید با د

هاي اختالف معناداري بین دانشکده 59/7برابر  Fوآماره 

  Tukeyبطوري که با استفاده از آزمون . مختلف وجود دارد

توان نتیجه گرفت و بررسی میانگین متغیر در هر دانشکده می

-هاي پرستاري آمل، پیراپزشکی ساري، پرستاريدانشکده

مامایی ساري، پیراپزشکی آمل و پزشکی ساري با سطح 

هاي پیراپزشکی در یک گروه و دانشکده 142/0معناداري 

 مامایی ساري، پیراپزشکی آمل، پزشکی،- ساري، پرستاري

بهداشت، داروسازي و پزشکی رامسر با سطح معناداري 

هاي پزشکی رامسر و در یک گروه و دانشکده 054/0

در یک گروه متجانس  078/0دندانپزشکی با سطح معناداري 

  .باشندمی

 001/0در متغیر یادگیري فعال دانشجویان با سطح معناداري 

هاي هاختالف معناداري بین دانشکد 49/11برابر  F وآماره 

  Tukeyبطوري که با استفاده از آزمون . مختلف وجود دارد

توان نتیجه گرفت و بررسی میانگین متغیر در هر دانشکده می

هاي پرستاري آمل، پیراپزشکی آمل، پیراپزشکی دانشکده

ساري، پرستاري مامایی ساري و پزشکی با سطح معناداري 

ري، در یک گروه، دانشکده هاي پیراپزشکی سا 075/0

پرستاري مامایی ساري، پزشکی ساري و رامسر با سطح 

هاي پرستاري مامایی در یک گروه، دانشکده 171/0معناداري 

ساري، پزشکی ساري و پزشکی رامسر و بهداشت با سطح 

هاي پزشکی رامسر و در یک گروه، دانشکده 074/0معناداري 

در یک گروه  955/0بهداشت و داروسازي با سطح معناداري 

اي بهداشت و داروسازي و دندانپزشکی با ـهو دانشکده

 در یک گروه متجانس قراردارند 079/0سطح معناداري 

  .)4جدول(
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  در متغیرها ANOVA نتایج آزمون: 3جدول

  سطح معناداري Fمقدار آماره   متغیرها

  0001/0  22/11 اساتید شایستگی

  0001/0  59/7  اساتید تدریس کیفیت

  0001/0  49/11 ویاندانشج فعال یادگیري

 

  

  هاي متجانس در متغیرهاجهت مشخص کردن گروه Tukeyنتایج آزمون : 4جدول 

  دانشکده       

  

              بندي گروه

پرستاري 

  آمل

-پرستاري

مامایی 

  ساري

پیراپزشکی 

  ساري

پیراپزشکی   پزشکی

  آمل

پزشکی   بهداشت

  رامسر

  دندانپزشکی  داروسازي

  شایستگی اساتید 

  )گروه(ین میانگ

5/2 )1(  93/2 )2(  

  

94/2 

  )3و2(
  

17/3 

  )4و3و2(

17/3 

  )4و3و2(

36/3 

  )5و4و3(

40/3 

  )5و4(

44/3 

  )5و4(

67/3 )5(  

  کیفیت تدریس

  )گروه(میانگین 

91/2 )1(  03/3 

  )2و1(

02/3 

  )2و1(

27/3 

  )2و1(

03/3 

  )2و1(

33/3 )2(  42/3 

  )3و2(

39/3 )2(  80/3 )3(  

  یادگیري فعال

  )گروه(میانگین 

87/2 )1(  02/3 

  )3و2و1(

95/2 

  )2و1(

04/3 

  )3و2و1(

87/2 )1(  37/3 

  )5و4و3(

26/3 

  )4و3و2(

41/3 

  )5و4(

72/3 )5(  

 

 
 اساتیدتدریس  کیفیتمتغیرهاي شایستگی  يتعیین رابطه -3

 :و یادگیري فعال با یکدیگر

ستگی و یشا(ي بین متغیرهاي پیش بین جهت بررسی رابطه

از ) یادگیري فعال(متغیر مالك با ) کیفیت تدریس اساتید

کیفیت  بین متغیر. آزمون همبستگی پیرسون استفاده شد

و ضریب  001/0تدریس و یادگیري فعال، با سطح معناداري 

بین متغیرهاي . رابطه معناداري وجود دارد 61/0همبستگی 

شایستگی اساتید و یادگیري فعال نیز، با سطح معناداري 

ناداري ـمع يهـرابط 65/0ی ـب همبستگـو ضری 001/0

  . وجود دارد

اساتید  ستدری تیکیفو  یشایستگ يامتغیرهبین  نهمچنی

و ضریب  001/0 داريامعن حسطبا  زنی) نبی شپی يامتغیره(

  .دارد دووج داريامعنرابطه  72/0 همبستگی

هاي شایستگی و مؤلفهی گنندکینیب شیپ تیقابل تعیین

  یادگیري فعالنسبت به کیفیت تدریس 

 Fي گردد مقدار آمارهمالحظه می 5 جدولدر که  روهمانط

-می 001/0است و سطح معناداري برابر با  958/126برابر با 

 یخطتوان نتیجه گرفت وجود رگرسیون باشد در نتیجه می

به یادگیري  ت تدریس نسبتـبین متغیرهاي شایستگی و کیفی

  .اشدبفعال معنادار می
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  رسیون خطیمربوط به رگ ANOVA: 5جدول

 معناداري سطح F آماره  هاي توان دوممیانگین  درجه آزادي  هاي دوممجموع توان  منابع

  782/16  2  564/33  رگرسیون
  

958/126  

  

001/0  
  132/0  303  052/40  باقیمانده

    305  615/73  کل

  

جهت بررسی ضرایب رگرسیون  6همان طور که در جدول 

ی اساتید ـود، متغیر شایستگـده می شـش مشاهـمدل پژوه

و متغیر  t 295/4و مقدار آماره  001/0با سطح معناداري 

 t 447/6و آماره  001/0کیفیت تدریس با سطح معناداري 

ویان ـال دانشجـري فعـر یادگیـاداري با متغیـارتباط معن

  .دارند

  

  مدل پژوهشضرایب رگرسیون   :6جدول

  

  متغیرها

  تعیین ضریب

R2 

  بتا  

Beta 
 سطح معناداري Tآماره   بتا استاندارد

  

  
VIF 

  مقدار عرض از مبدا

675/0  

063/1      969/7  001/0    

  472/2  001/0  295/4  286/0  271/0 کیفیت تدریس اساتید

  472/2  0001/0  447/6  429/0  374/0 شایستگی اساتید

  

در رگرسیون خطی چند متغیره پس از برازش مدل به بررسی 

پردازیم که براي این منظور از شده می کفایت مدل برآورد

ون جهت بررسی عدم خود ـن واتسـهاي دوربیآزمون

ال بودن ـون نرمـده، آزمـالت باقیمانـهمبستگی بین جم

ت بررسی وجود یا عدم ـها جه VIFدل، از ـانده مـباقیم

ایم که وجود همخطی بین متغیرهاي مستقل مدل استفاده کرده

  .ها آورده شده استاین شاخص به بوطمرزیر مقادیر  در جدول

نشان  VIFگردد مقادیر مالحظه می 6همانطور که در جدول 

رهاي پیش بین مدل ـن متغیـی بیـود هم خطـي وجدهنده

بوده و همینطور در تعیین  2باالي  VIFاز آنجایی که . باشدمی

همبستگی بین متغیرهاي پیش بین نیز دیده شد که با ضریب 

  ها وجود دارد در معناداري بین آن يرابطه 7/0همبستگی 

  

مدل پیش بینی یادگیري فعال می توان از یکی از متغیرهاي 

  .شایستگی اساتید و کیفیت تدریس اساتید استفاده نمود

است  631/1ي دوربین واتسون مدل نیز برابر با مقدار آماره

همبستگی بین  بوده و در نتیجه عدم خود 2عددي نزدیک به 

 .گرددیمانده ها نیز تایید میباق

ها جهت تشخیص نرمال بودن باقیمانده p-pاز طرفی نمودار 

 .کندها را تایید مینیز نرمال بودن باقیمانده

 
  بحث

 و تدریس کیفیت که است داده نشان پژوهش این نتایج   

 علوم دانشگاه دانشجویان فعال یادگیري و اساتید شایستگی

 این نتایج .است بوده متوسط از بیشتر مازندران پزشکی

 تدریس کیفیت و شایستگی که است داده نشان پژوهش



 تدریس نسبت به یادگیري فعال دانشجویان هاي شایستگی و کیفیتلفهوبررسی قابلیت پیش بینی کنندگی م         40

 96 پاییز ،27 ي شماره ،10 ي دوره زنجان، پزشکی علوم در آموزش ي توسعه ي مجله

 پزشکی علوم دانشگاه دانشجویان فعال یادگیري و اساتید

 و در هر سه متغیر کیفیت بود متوسط از بیشتر مازندران

تدریس، شایستگی و یادگیري فعال اختالف معنی داري بین 

. داشت مازندران وجود دانشکده هاي مختلف علوم پزشکی 

بین شایستگی و کیفیت تدریس اساتید با یادگیري فعال 

همبستگی وجود داشته است و شایستگی و کیفیت تدریس 

اساتید  می تواند متغیر یادگیري فعال دانشجویان دانشگاه 

  .بینی نمایدعلوم پزشکی مازندران را پیش

دریس اساتید کیفیت تها نشان داد که حاضر یافته يدر مطالعه 

در متغیر کیفیت تدریس  متوسط بیشتر بوده است و از حد

هاي مختلف پزشکی، اختالف معناداري بین دانشکده

داروسازي، دندانپزشکی، پرستاري مامایی ساري، پرستاري 

آمل، پیراپزشکی ساري، پیراپزشکی آمل، بهداشت، پرستاري 

تقد جونز مع. دبهشهر، پردیس خودگردان رامسر وجود دار

ز یها بسیار حااست که کیفیت تدریس اساتید در دانشگاه

). 11( باشداهمیت است و بر یادگیري دانشجویان اثرگذار می

به اعتقاد مارش و همکاران کیفیت تدریس آن چیزي است که 

-ت علمی آن را تدریس اثربخش میادانشجویان و اعضاي هی

گیرد بر می هاي کلی تدریس و یادگیري را در مولفهدانند که 

 نتایج مطالعات پاك مهر). 30( باشدو بر یادگیري اثرگذار می

 - دارلینگ ،)31( ، شهیدي)26( ، جعفري و همکاران)16(

 . حاضر همخوانی دارد يبا مطالعه) 22( و جو) 23( هاموند

هاي این پژوهش نشان داد که شایستگی اساتید دانشگاه یافته

حد متوسط بوده است و در  علوم پزشکی مازندران باالتر از

هاي مختلف متغیر شایستگی اختالف معناداري بین دانشکده

پزشکی، داروسازي، دندانپزشکی، پرستاري مامایی ساري، 

پرستاري آمل، پیراپزشکی ساري، پیراپزشکی آمل، بهداشت، 

. پرستاري بهشهر، پردیس خودگردان رامسر وجود دارد

 تدریس کیفیت بر ثیرگذارات عوامل از یکی استاد هايشایستگی

 استادان هايشایستگی کندمی بیان) 8( آنجلس سیلوا .است

 در آنان تدریس کیفیت به مربوط مسائل ترینمهم از یکی

 براي را زیر هايمولفهنظران اي از صاحبعده. هاستدانشگاه

 رفتار استاد، دانش: دانندمی مناسب استادان شایستگی تعریف

 ثروم کنترل و استاد شخصیت گیري،تصمیم تاد،اس تفکر استاد،

کند که بیان می) 9(وانگییی. دانشجویان یادگیري هايفعالیت

هاي استادان منجر به تفکر منطقی، برقراري ارتباط، شایستگی

ولیت پذیري، خالقیت و نوآوري در دانشجویان وموفقیت، مس

 مکارانهاي جعفري و هیافته هاي این پژوهش بایافته. شودمی

) 22( و جو) 23( هاموند-دارلینگ ،)31( شهیدي ،)27(

استادان شایسته در برقراري ارتباط از آنجا که . همخوانی دارد

کنند، این تر عمل میو تعامل با فراگیر در فرایند تدریس موفق

  .موضوع قادر است اثربخشی تدریس را بهبود بخشد

فعال دانشگاه  هاي این پژوهش نشان داد که یادگیريیافته

در . علوم پزشکی مازندران باالتر از حد متوسط بوده است

هاي متغیر یادگیري فعال اختالف معناداري بین دانشکده

مختلف پزشکی، داروسازي، دندانپزشکی، پرستاري مامایی 

ساري، پرستاري آمل، پیراپزشکی ساري، پیراپزشکی آمل، 

امسر وجود بهداشت، پرستاري بهشهر، پردیس خودگردان ر

 يروش یادگیري فعال یک رویکرد نوین به نحوه. دارد

معتقد است که ) 32( نلسون. تدریس در کالس درس است

 جدید ايـهراه يارایه و فعال یادگیري براي شرایط ایجاد با

. کرد کمک آموزان دانش الزم در هايمهارت کسب به توانمی

ه این نتیجه در پژوهش خود به ب) 33( پیشگاهی و همکاران

تر کردن حضور رسیدند که یادگیري فعال به دلیل فعال

دانشجویان در کالس درس حین تدریس، و برانگیختن 

ها موجب افزایش میزان ماندگاري سطوح باالي فکري آن

همچنین . شوداطالعات در ذهن پس از جلسه تدریس می

دانشجویان رضایت بیشتري از اجراي این روش تدریس 

حاضر  يبا مطالعه) 34( ایج مطالعات جانسوننت. دارند

هاي این مطالعه با شواهد و هماهنگی یافته. همخوانی دارد

هاي نظرات دیگران همگی بیانگر این مطلب است که روش

  هاي غیر فعال اثر بیشتري در یادگیري فعال در مقایسه با روش
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  ).35(یادگیري فراگیران دارد

که بین شایستگی اساتید و  دهدنتایج این پژوهش نشان می

مثبت و معناداري وجود  يیادگیري فعال دانشجویان رابطه

تواند متغیر یادگیري فعال را پیش دارد و شایستگی اساتید می

ا میزان شایستگی، ویژگی زیربنایی فرد است که ب. بینی نماید

کیان . در یک شغل یا وضعیت، رابطه دارد اوعملکرد موفقیت 

هاي روي صفات و ویژگی شایستگی برمعتقدند  )36( و کیوین

لذا استادان باید عالوه بر مهارت در . دارد ثیراتاساسی شخص 

هایی را براي ها و مهارتزمینه تخصصی خودشان، توانایی

گسترش رابطه مثبت میان استاد و دانشجو، انتقال دانش، 

انگیزش، خالقیت دانشجویان، تشویق دانشجویان به تفکر 

هاي  یافته هاي این پژوهش بایافته. دي را نیز دارا باشندانتقا

 )36( کیان و کیوین) 31( ، شهیدي)27( جعفري و همکاران

در پژوهش خود به این نتیجه ) 31( شهیدي. همخوانی دارد

رسید که خود کارآمدي و شایستگی استادان به صورت 

مستقیم و مثبت رابطه معناداري با کیفیت تدریس دارد، 

نین ارتباط متقابل مثبت و معنادار بین خودکارآمدي و همچ

 يرسد جهت توسعهلذا به نظر می. شایستگی وجود دارد

یادگیري فعال دانشجویان که بتوانند بر مشکالت تحصیلی 

ق آیند الزم است به مولفه ي شایستگی اساتید پرداخت و یفا

 ها عالوه برت علمی دانشگاهادر جذب و استخدام اعضاي هی

 هاي رفتاري، ویژگی شاخصتخصص و کارایی به ها، توانایی

  .هاي آنان نیز توجه کافی نمودو شایستگی هاي شخصیتی

دهد که بین کیفیت تدریس اساتید نتایج این پژوهش نشان می

و یادگیري فعال دانشجویان رابطه مثبت و معناداري وجود 

ي فعال را تواند متغیر یادگیردارد و کیفیت تدریس اساتید می

هاي مرتب، منظم، تدریس یک سلسله فعالیت. بینی نمایدپیش

هدفدار و از پیش طراحی شده است، فعالیتی که هدفش ایجاد 

شرایط مطلوب یادگیري است، فعالیتی که به صورت تعامل و 

ها و رفتار متقابل بین معلم و فراگیر جریان دارد؛ یعنی ویژگی

گذارد و ثیر میاتار فراگیران تها و رفرفتار معلم در فعالیت

یافته هاي . شودثر میاها و رفتارهاي آنان متبالعکس از ویژگی

 ، طالع پسند)20( ، غیبی)18( هاي کشاورزیافته این پژوهش با

 پورسل و رنزولی ، تاملینسون، کاپالن،)26( ، جعفري)37(

 )21( و اوهلسن) 40( اسچانک و ، پاجارز)39( ، پري)38(

دهد که نشان می) 18(نتایج پژوهش کشاورز. ی داردهمخوان

پیشرفت تحصیلی دانشجویان و بین کیفیت تدریس استادان 

تواند پیشرفت معنادار وجود دارد و کیفیت تدریس می يرابطه

غیبی در پژوهش . تحصیلی دانشجویان را پیش بینی نماید

ها و خود اعالم کرد که باید تدابیري اتخاذ کرد تا سبک

هاي تدریس استادان در دانشگاه متناسب با سبک شرو

یادگیري خاص هر رشته تحصیلی باشد تا آموزش مطلوب 

تحقق یابد و دانشجویان بتوانند مبانی رشته تخصصی خود را 

یاد بگیرند و از دانش خود به طور کاربردي استفاده کنند تا 

 رابطه جعفري و همکاران در). 20(افرادي کارآمد تربیت کنند

ت علمی با کیفیت اهاي اعضاي هیخودکارآمدي و شایستگی

مثبت و  يرابطهکه خودکارآمدي دادند تدریس آنان نشان 

نتایج این تحقیق ). 26(کیفیت تدریس رابطه دارد معناداري با

دهد باال بودن کیفیت تدریس و تحقیقات مشابه نشان می

 موجب بهبود بروندادهاي تحصیلی دانش آموزان از جمله

  . گرددتر و پیشرفت تحصیلی آنان مییادگیري عمیق

که بین متغیرهاي  است دادهنشان همچنین نتایج این پزوهش 

نیز ) متغیر هاي پیش بین(شایستگی و کیفیت تدریس اساتید 

 از یکی استاد هاي شایستگی. معناداري وجود دارد يرابطه

 یانبآنجلس سیلوا  .است تدریس کیفیت بر ثیرگذارات عوامل

 مربوط لیمسا ترین مهم از یکی استادان هايشایستگی کند می

عده اي از ). 8( هاستدانشگاه در آنان تدریس کیفیت به

 شایستگی تعریف براي را زیر هايمولفهصاحب نظران 

 استاد، تفکر استاد، رفتار استاد، دانش: دانند می مناسب استادان

 هايعالیتف ثروم کنترل و استاد شخصیت گیري، تصمیم

هاي  یافته هاي این پژوهش بایافته. دانشجویان یادگیري

 هاموند- دارلینگ ،)31( شهیدي ،)27( جعفري و همکاران
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جو معتقد است شایستگی . همخوانی دارد) 22( و جو) 21(

استادان، قابلیت ها و شخصیت آنها را از جمله عوامل مهم در 

ن شایسته در از آنجا که  استادا. کیفیت تدریس شان است

تر در فرایند تدریس موفق با فراگیر و تعامل برقراري ارتباط

اثربخشی تدریس را بهبود  کنند، این موضوع قادر استمی عمل

 .بخشد

  

  گیرينتیجه

 اساتید  کیفیت تدریسو نتایج نشان داده است که شایستگی    

و یادگیري فعال دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مازندران 

 تدریس، کیفیت متغیر سه هر در واست بوده  مناسب

 دانشکده بین داري معنی اختالف فعال یادگیري و شایستگی

 بین. است داشته وجود مازندران پزشکی علوم مختلف هاي

 همبستگی یادگیري فعالبا کیفیت تدریس اساتید  شایستگی و

متغیر می تواند  اساتید شایستگی و کیفیت تدریس ،وجود دارد

ي فعال دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مازندران را یادگیر

توجه به نتایج به دست آمده از تحقیق  با .بینی نمایدپیش

 شودریزان آموزش عالی پیشنهاد میحاضر به مدیران و برنامه

هاي نوین تدریس هاي آموزشی مانند شیوهبا برگزاري کارگاه

هاي اساتید گیدر رشد و ارتقاي شایست ،هاي فرهنگیو کارگاه

دانشگاه و همچنین بهبود کیفیت تدریس آنان موثر واقع 

  ت علمی باید به اشوند، هنگام استخدام و جذب اعضاي هی

آموزش توجه  هایی چون شایستگی و موضوعات کیفیمولفه

 از بیش تمرکز بیشتري نمایند تا خالء موجود را که حاصل

 افت به جر بهبوده و من آموزشی نظام کمی در بر عوامل حد

عالی شده است، مرتفع گردد،  آموزش نظام هايکارایی برنامه

ت علمی دانشگاه به یادگیري فعال دانشجویان ااعضاي هی

دانشجویان در طول ترم تحصیلی در مورد توانایی توجه کنند، 

هاي اي و مهارتهاي حرفهولیتواساتید در تدریس، مس

روه آموزشی خود بازخورد ارتباطی آنان به استادان و مدیران گ

هاي نظرسنجی ارزشیابی اساتید را با دقت داده و فرم ارایهرا 

شود نتایج این ن پیشنهاد میـد، همچنیـنظر تکمیل نماین

له، احل مس و بحث را جهت مطالعه، تحقیق و تحقیقات مشابه

ت علمی او اعضاي هی هاي آموزشیدر اختیار مدیران گروه

 .قرار دهند

  

  تشکر تقدیر و

گران از معاونت تحقیقات و فنـاوري  ـه پژوهشـن وسیلـبدی   

دران کـه امکــان انجــام ایــن  ـی مازنـــگاه علــوم پزشکـــدانشـ 

دانشـجویان   يم نمودند و همچنین از کلیـه ـش را فراهـپژوه

تشکر و قـدردانی   ،دـش یاري نمودنـراي این پژوهـکه در اج

حقیقاتی مصوب به ه حاصل طرح تـج این مقالـنتای.  نمایندمی

  .باشددانشگاه علوم پزشکی مازندران می 1501کد 
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