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چكيده
هدف این پژوهش ،ارائه مدل ساختاری از رابطهی بين شایستگيهای تدریس ادراکشدده
اعضای هيأتعلمي و دستاوردهای تحصيلي دانشجویان علومتربيتي و روانشناسي دانشگاه
شيراز بود .شرکتکنندگان در پژوهش 222 ،نفر از دانشجویان ( 321زن 37 ،مدرد) بودندد
که با استفاده از روش نمونهگيری تصادفي طبقهای انتخاب شدند .همده ننهدا مقيدا هدای
محقق سداخته شایسدتگيهای تددریس ادراکشدده اعضدای هيدأتعلمي و دسدتاوردهای
تحصيلي دانشجویان را تکميل کردند .یافتهها نشان داد ،اثر ابعداد شایسدتگيهای تددریس
ادراکشده اساتيد (ایجاد جوّ مساعد یادگيری؛ درگيرکردن فعاالنه فراگيران؛ ارزیابي دانش،
مهارت و نگرش فراگيران؛ تسدهيل دسدتيابي بده اهدداف نموزشدي بدرای فراگيدران؛ دادن
بدازخورد بدده فراگيددران؛ نگداهي از ميددتان شایسددتگي و تواندایي تدددریس خددود؛ پددرورش
خودراهبری و یادگيری مادامالعمر) ،بر ابعاد دستاوردهای تحصيلي دانشدجویان (دسدتاورد
حرفهای؛ دستاورد رشد فردی؛ دستاورد تحصيلي؛ دستاورد ذهني) مثبت و معندادار اسدت.
در این پژوهش ،تلویحات کاربردی یافتهها مورد بحث قرار گرفته است.

واژههاي کليدي :شایسدتگيهای تددریس ،دسدتاوردهای تحصديلي ،اعضدای هيدأتعلمي،
دانشجویان.
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تاريخ پذيرش2999/9/21 :

44

مجلهي مطالعات آموزش و يادگيري ،دوره ششم ،شماره اول ،بهار و تابستان 3131

مقدمه
نموزش عالي در هر کشوری یکي از مهمترین نهادهای مدورد توجده اسدت کده نقدش
انکارناپذیری در روند توسعهی جوامع بر عهده دارد و از دانشگاه به عندوان نهدادی متفکدر،
نگاه و نونور در جامعه ،انتظار ميرود که با انجام وظایف و رسالتهای خود در سده زمينده
نموزش ،پژوهش و عرضه خدمات علمي و اجتمداعي (بازرگدان ،فت نبدادی و عديناللهدي،
 )3132بتواند گامهای مؤثرتری در تحقق نرمانهای جامعه بدردارد و همدواره کشدور را بده
سمت پيشرفت رهنمون سازد (حسديني و نصدر .)3133 ،بدهطدور کلدي گسدترش و بهبدود
یادگيری و تدریس باید از مهمترین اولویتهای نموزش عدالي قدرار بگيدرد (ليتدل ،لدوک،
پارکر و ریچاردسون .)2227 ،3در این راستا ،یکي از مهمترین عناصر نظام نمدوزش عدالي و
دانشگاهها ،اعضای هيأتعلمي هستند که نقش تعيينکننده و انکارناپذیری در تحقق اهداف
و رسالتهای نموزش عالي از نظر کمي و کيفي دارند ،لذا بررسي عملکرد و شایستگيهای
ننها در ابعاد مختلف و به ویژه در حيطهی تدریس و تأثيری که ميتوانند بر افتایش کيفيدت
یادگيری فراگيران و دستاوردهای نندان از تحصديل داشدته باشدند ،بسديار ضدروری اسدت.
شایستگي تدریس ،حداقل اطالعات ،مهارتها ،ظرفيتهای خالقانه و گرایشات حرفهای و
مطلوبيتهایي است که باید توسط اعضای هيأتعلمي برای انجام وظایف اثربخش و ارائده
خدماتشددان کسددد شددود (زیمنيایددا2221 ،2؛ ریچددن و سددالگانيک2221 ،1؛ دراگانيدددیس و
منتتا 2226 ،4؛ الشریف2232 ،5؛ الحاتمي ،معمر و المهدی.)2231 ،6
رابددرت 7و همکدداران ( )2223بددر ایددن باورنددد کدده شایسددتگيهای تدددریس اعضددای
هيأتعلمي مشتمل بر هفت بُعد ایجاد جوّ مساعد یادگيری3؛ درگيرکردن فعاالنه فراگيدران3؛
ارزیابي دانش ،مهارت و نگرش فراگيدران32؛ تسدهيل دسدتيابي بده اهدداف نموزشدي بدرای
فراگيران33؛ دادن بازخورد بده فراگيدران32؛ نگداهي از ميدتان شایسدتگي و تواندایي تددریس
خود31؛ پرورش خودراهبری و یادگيری مادام العمر 34است .نتایج مطالعات صدورت گرفتده
بر لتوم توجه به چارچوبهای شایستگيهای تددریس ادراکشدده اعضدای هيدأتعلمي و
بهبود و گسترش نن به عنوان مهمترین پایههای سياسدتهای نموزشدي بدرای نمداده کدردن
فراگيران برای زندگي در جامعه تأکيد زیادی دارند (بينگ د یو ،لي ،ترووبریج ،وارکلديس و
هافلر2223 ،35؛ الشریف ،)2232 ،بنابراین ،اعضای هيأتعلمي نيازمند استفاده از روشهدای
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تدریس جدید و بهکاربستن مهارتهایي هسدتند کده بده ایدن مهدم کمدک کندد (شدوف و
ماليک2223 ،36؛ زاقلول و السایه 2224 ،37به نقل از الشریف.)2232 ،
دستاوردهای تحصيلي دانشجویان ،یکي دیگر از عوامل تعيينکننده در ارزیابي برتدری
نموزشي است (ساليم و کورشي .)2233 ،33بدیهي است که دستاوردهای تحصيلي فراگيدران
نقش بسيار مهمي در تربيدت فار التحصديالن کارنمددی دارد کده سدرمایهی ملدي و عامدل
پيشرفت اقتصادی و اجتماعي جامعه محسدوب ميشدوند (علدي ،یوسدف ،علدي ،مختدار و
سالمت .)2223 ،33دستاوردهای تحصيلي دانشجویان ،بده ميدتان پيشدرفت نندان در جهدت
تحقق اهداف مهم نموزشي (ویليامت ،)2227 ،22ارزیابي خدودگتارششددهی دانشدجویان از
پيشرفتهای صورت گرفته و عملکرد موفقيدتنميدت تحصديلي نندان در دانشدگاه (چدن،23
 ،)2227اعتماد بهنفس دانشجویان در کاربرد روشها و داشتن دانش مدرتبط بده نن (لدي،22
 )2232اطالق ميشود .پيس و کووه )2222( 21نيت دستاوردهای تحصيلي را شامل دسدتاورد
حرفهای؛ دستاورد رشد فردی؛ دستاورد تحصديلي و دسدتاورد ذهندي ميدانندد کده عوامدل
متعددی از قبيل تحصيالت دورههای قبلي و ميتان موفقيت در ننها ،عوامل انگيتشي ،عوامل
شخصي ،روشهای تدریس و محيط کال  ،عوامل مرتبط با برنامه درسدي ،مسدائل محديط
نموزشي و تسلط اعضای هيأتعلمي بدر موضدود در  ،بدر نن اثدر ميگذارندد (رومدر،24
3331؛ ونرونک ،گروب ،اشنایتمن و فولکر3333 ،25؛ اشدنایدر2222 ،26؛ کدارمرا2221 ،27؛
ساليم و کورشي2233 ،؛ مرشا ،بيشاو و تگنه.)2231 ،23
از سوی دیگر ،نموزش عالي برای برخورداری از کيفيت بهتر ،ساختارهای کارنمدتر و
قابليتهای بيشتر برای گسترش یادگيری ،تدرویج داندش ،توسدعه پدژوهش ،توليدد علدم و
ارتباط مؤثر با جامعه برای بهسازی مداوم فرایند نموزش دانشگاهي ،توانمندسدازی نيدروی
انساني و خودنوسدازی (سدرکارنراني ،)3133 ،نيازمندد اسدتفاده از قابليتهدای شایسدتگي
تدریس ادراکشده اعضای هيأتعلمي است .با توجه به تحقيقات صورت گرفتده ،اعضدای
هيأتعلمي با شایسدتگي تددریس مطلدوب ،مسدئول پاسدخگویي بده ميدتان دسدتاوردهای
تحصيلي فراگيران هستند (دارلينگ د هموندد2222 ،23؛ کميسديون اروپدا )2231 ،12و بسدتر
مناسد برای پيشرفت فراگيران در جهت تحقق اهداف مهم نموزشي و توانمندسدازی نندان
را فراهم مينورند (ویليدامت2227 ،؛ کوسدتر و دنگریندک)2223 ،13؛ یدادگيری مدادامالعمدر
بهترین پيشبينيکنندهی دسدتاوردهای تحصديلي دانشدجویان اسدت (رابيندت 12و همکداران،
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)2224؛ درگير بودن فعال فراگير در حدين تددریس و تعدامالت بدين دانشدجو د اعضدای
هيأتعلمي موجد رشد و بهسازی فردی دانشجویان ميگردد و بدر دسدتاوردهای ذهندي،
تحصيلي و فردی ننان تأثير بستایي دارد (هو و کووه2222 ،11؛ فيلکيندت و دویدل2222 ،14؛
شرودر و کووه2221 ،15؛ کتار و کنتی)2226 ،16؛ کيفيت تالش دانشجویان و بدازخورد بده
ننان به رشد فردی و کسد دستاوردهای دانشگاهي ننان کمک ميکند و ایدن نتدایج ،نشدان
دهندهی تأثير مثبت این متغير بر دسدتاوردهای دانشدگاهي اسدت (پاسدکارال و ترنتیندي،17
3333؛ ميیرز2223 ،13؛ پيتمن2221 ،13؛ نوندانو2221 ،42؛ ی 2224 ،43؛ ميلر.)2223 ،42
با توجه به مطالد ذکر شده و بررسي پيشينه پژوهش و اهميدت نقدش شایسدتگيهای
تدریس ادراکشده اعضای هيأتعلمي در موفقيت سازمانهای نموزشي جهت دسدتیدابي
به مطلوبيدتهدای نموزشدي و سدازماني و همچندين ایجداد شدرایط مطلدوب در توسدعهی
دستاوردهای تحصيلي دانشدجویان ،هددف ایدن پدژوهش ،بررسدي روابدط سداختاری بدين
شایستگيهای تدریس ادراکشده اعضای هيأتعلمي و دستاوردهای تحصيلي دانشدجویان
در نظر گرفته شد .در راستای این هدف ،و با توجه به مدل مفهومي از روابط بين متغيرهای
پژوهش (شکل  ،)3فرضيه پژوهش عبدارت اسدت از شایسدتگيهای تددریس ادراکشدده
اعضای هيأتعلمي ،پيشبيني کننده مثبدت و معندادار دسدتاوردهای تحصديلي دانشدجویان
است.
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دستاوردهای رشد فردی

شایستگیهای
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تسهیل اهداف
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دانشجویان

بازخورد به فراگیران

دستاوردهای تحصیلی

دستاوردهای ذهنی

ارزیابی تدریس

یادگیری مادامالعمر

شكل  :2مدل مفهومی تأثير شايستگیهاي تدريس اعضاي هيأتعلمی بر دستاوردهاي
تحصيلی دانشجويان

روش
پددژوهش حاضددر بدده ارائدده مدددل سدداختاری از رابطددهی بددين شایسددتگيهای تدددریس
ادراکشده اعضای هيأتعلمي و دسدتاوردهای تحصديلي دانشدجویان ميپدردازد .بندابراین،
روش تحقيق مورد استفاده توصيفي و از نود همبستگي است.
جامعه آماري ،نمونه و روش نمونهگيري
جامعه نمداری ایدن پدژوهش ،شدامل کليدهی دانشدجویان دانشدکدهی علدومتربيتي و
روانشناسي دانشگاه شيراز در سال تحصيلي  3132- 31اسدت کده  222نفدر از نندان (321
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زن 37 ،مرد) با استفاده از روش نمونهگيری تصادفي طبقهای بده عندوان نموندهی پدژوهش
انتخاب و مورد پرسشگری قرار گرفتند.
ابزار پژوهش
در این پژوهش از دو ابتار استفاده شد
 -3مقياس محققساخته شايستگیهاي تدريس اعضاي هيأتعلمی مبتني بدر مددل
رابرت و همکاران ( )2223که شامل زیرمقيا های ایجاد جوّ مساعد یادگيری؛ درگيرکدردن
فعاالنه فراگيران؛ ارزیابي دانش ،مهارت و نگدرش فراگيدران؛ تسدهيل دسدتيابي بده اهدداف
نموزشي برای فراگيران؛ دادن بازخورد به فراگيران؛ نگداهي از ميدتان شایسدتگي و تواندایي
تدریس خود؛ پرورش خودراهبری و یادگيری مادامالعمر است .این مقيدا  12 ،گویده دارد
که پاسخ به ننها ،بر اسا

طيف ليکرت پنج درجهای صورت ميگيرد.

به منظور بررسي روایي سازهای مقيدا

شایسدتگيهای تددریس ادراکشدده اعضدای

هيأتعلمي ،از روش تحليل عاملي اکتشافي 41استفاده شد .نتدایج تحليدل عداملي بده روش
مؤلفههای اصلي ،44با چرخش واریماکس ،وجود هفت عامل را تأیيد نمود .مالک اسدتخرا
عوامل ،شيد نمودار اسکری 45و ارزش ویژه 46باالتر از یک بدود .مقددار  KMOبرابدر بدا
 2/34و ضرید نزمون کرویت بارتلت برابر با  2137/33بود که در سط  2/223معندادار و
حاکي از کفایت نمونهگيری و ماتریس همبستگي گویهها برای انجام تحليل عاملي بدود .در
جدول  3نتایج تحليل عاملي نورده شده است.
پایایي ابعاد این مقيا

به روش نلفای کرونباخ مورد محاسبه قدرار گرفدت و ضدرائبي

برابر با ( 2/33ایجاد جوّ مساعد یدادگيری)؛ ( 2/33درگيدر کدردن فعاالنده فراگيدران)؛ 2/32
(ارزیابي دانش ،مهارت و نگرش فراگيران)؛ ( 2/37تسهيل دسدتيابي بده اهدداف نموزشدي)؛
( 2/36دادن بازخورد به فراگيران)؛ ( 2/32انعکا

و ارزیابي توانایي تدریس خود)؛ و 2/32

(پرورش خویشتنداری و یادگيری مادامالعمر) به دست نمد.
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جدول  :2نتايج تحليل عامل اکتشافی مقياس شايستگیهاي تدريس ادراکشده اعضاي
هيأتعلمی
گویهها

گویهها

گویهها

عاملي

گویهها

عاملي

گویهها

بار

بار

بار عاملي

بار

بار

عاملي

گویهها

اول

دوم

چهارم

پنجم

ششم

هفتم

عاملي

بار

گویهها

عامل

عامل

عامل سوم

عامل

عامل

عامل

عامل

عاملي

بار
عاملي

3

2/65

5

2/62

7

2/66

31

2/43

33

2/52

21

2/41

27

2/56

2

2/71

6

2/57

3

2/64

34

2/66

22

2/67

24

2/51

23

2/72

1

2/62

3

2/63

35

2/73

23

2/71

25

2/75

23

2/62

4

2/12

32

2/76

36

2/63

22

2/43

26

2/74

12

2/67

33

2/65

37

2/56

13

2/71

32

2/52

33

2/45

12

2/66

ارزش
ویژه

32/337

3/32

3/33

واریانس

7/36

6/22

6/32

55/24

کل

 -2مقياس محققساخته دستاوردهاي تحصيلی دانشجويان مبتندي بدر مددل پديس و
کووه ( )2222که مشتمل بر چهار زیرمقيدا

دسدتاوردهای حرفدهای ،دسدتاوردهای رشدد

فردی ،دستاوردهای تحصيلي و دستاوردهای ذهني است .این مقيا

دارای  22گویه اسدت

که پاسخ به ننها به صورت طيف ليکرت پنج نقطهای درجهبندی شده است.
به منظور بررسي روایي سازهای مقيا

دستاوردهای تحصيلي دانشجویان نيت از روش

تحليل عاملي اکتشافي استفاده شدد .نتدایج تحليدل عداملي بده روش مؤلفدههای اصدلي ،بدا
چرخش واریماکس وجود چهار عامل در گویهها را تأیيد نمدود .مدالک اسدتخرا عوامدل،
شيد نمودار اسکری و ارزش ویژه باالتر از یک بود .مقدار  KMOبرابر با  2/36و ضدرید
نزمون کرویت بارتلت برابر بدا  3533/224بدود کده در سدط  2/223معندادار و حداکي از
کفایت نمونهگيری و ماتریس همبستگي گویهها برای انجام تحليل عاملي بود .در جددول 2
نتایج تحليل عاملي نورده شده است .پایایي ابعاد این مقيا

نيت بده روش نلفدای کرونبداخ

مورد محاسبه قدرار گرفدت و ضدرائبي برابدر بدا ( 2/34ترتيدد دسدتاورد حرفدهای)؛ 2/33
(دستاورد رشد فردی؛ ( 2/32دستاورد تحصيلي؛ و ( 2/33دستاورد ذهني) بهدست نمد.

5/43
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جدول  :1نتايج تحليل عوامل اکتشافی مقياس دستاوردهاي تحصيلی دانشجويان

گویهها

گویهها

بار عاملي

گویهها

حرفهای

فردی
بار عاملي

تحصيلي

گویهها

دستاورد

دستاورد رشد

دستاورد
بار عاملي

دستاورد ذهني
بار عاملي

3

2/34

5

2/47

31

2/61

32

2/43

2

2/31

6

2/65

34

2/65

35

2/52

1

2/77

7

2/56

36

2/63

4

2/67

3

2/56

37

2/61

3

2/73

33

2/72

32

2/62

33

2/72

33

2/52

22

2/65

ارزش
ویژه

33/13

واریانس
کل

6/72

35/52

35/23

55/72

به دنبال نتایج حاصل از تحليل عاملي اکتشافي ،تحليل عاملي تایيدی نيت به این شرح
بر روی مقيا ها انجام گرفت
الف) تحليل عاملی تأييدي مرتبه دوم متغيرشايستگیهاي تدريس ادراک شدده اعضداي
هيأتعلمی
همدانطور کدده در شدکلهای  2و  1مشدداهده ميشدود ،کليدده بارهدای عدداملي و اعددداد
معناداری مربوط به پارامترهای مدل در حالت مطلوبي بدوده و شداخ

های بدرازش مددل،

حاکي از مناسد بودن مدل اندازهگيری متغير مربوطه هستند .نسبت نزمون خيدو به درجه
نزادی برابر با  2/63و کمتر از مقدار مجاز  1است و  RMSEAنيت  2/233است .همچندين
نتایج مدل در حالت تخمدين اسدتاندارد حداکي از نن اسدت کده در ميدان ابعداد هفتگانده
شایستگيهای تدریس اعضای هيأتعلمي ،سده بعدد دادن بدازخورد بده فراگيدران ،تسدهيل
دستيابي به اهداف نموزشي ،و ارزیابي دانش ،مهارت و نگرش فراگيران ،سهم بيشدتری در
تبيين شایستگيهای تدریس ادراکشده اعضای هيأتعلمي دارند .سه بعد یادشده به ترتيد

ارائه مدل ساختاری از رابطهی بين شایستگيهای تدریس ادراکشده اعضای هيأتعلمي...
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دارای باالترین ضرید استاندارد ( )2/43( ،)2/46و ( )2/52در ميدان سدایر عوامدل و ابعداد
تأثيرگذار بر شایستگيهای تدریس ادراک شدده اعضدای هيدأتعلمي اسدت .ایدن یافتدهها
نشاندهنده اهميت این سه بعدد ميدان دانشدجویان در شدکلگيری شایسدتگيهای تددریس
ادراکشده اعضای هيأتعلمي در دانشگاه است.
ایجاد جوّ مساعد
یادگيری فراگيران

2/13

درگير کردن فعاالنه
فراگيران

2/45
ارزیابي دانش ،مهارت

شایستگي تدریس

2/46

و نگرش فراگيران

2/43

تسهيل دستيابي به
اهداف نموزشي

2/52
دادن بازخورد به

2/43
2/13

فراگيران
نگاهي از ميتان
شایستگي تدریس خود

پرورش خودراهبری و
یادگيری مادامالعمر

Chi – Square = 37.54, df =14, P-value = 0.00061 RMSEA = 0.088

شكل  :1مدل اندازهگيري شايستگیهاي تدريس ادراکشده اعضاي هيأت علمی در حالت
تخمين استاندارد
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ایجاد جوّ مساعد یادگيری
فراگيران
6/22

درگير کردن فعاالنه فراگيران

3/46
ارزیابي دانش ،مهارت و
شایستگي تدریس

32/36

نگرش فراگيران

33/21

تسهيل دستيابي به اهداف
نموزشي

32/34
دادن بازخورد به فراگيران
3/12
نگاهي از ميتان شایستگي
3/64

تدریس خود
پرورش خودراهبری و
یادگيری مادام العمر

Chi – Square = 37.54, df =14, P-value = 0.00061 RMSEA = 0.088

شكل  :9مدل اندازهگيري شايستگیهاي تدريس ادراکشده اعضاي هيأت علمی در حالت
ضرايب معناداري

ب) تحليل عاملی تأييدي مرتبه دوم متغيردستاوردهاي تحصيلی دانشجويان
شکلهای  4و  5نشان ميدهند کليده بارهدای عداملي و اعدداد معنداداری مربدوط بده
پارامترهای مدل در حالت مطلوبي بوده و شاخ

های تناسد مدل حاکي از مناسدد بدودن

مدل اندازه گيری متغير مربوطه هستند .نسبت کدای دو بده درجده نزادی برابدر بدا  2/32و
کمتر از مقدار مجاز  1است و  RMSEAنيت  2/252است .همچنين نتدایج مددل در حالدت
تخمين استاندارد حاکي از نن اسدت کده در ميدان ابعداد چهارگانده دسدتاوردهای تحصديلي
دانشجویان ،دو بعد دسدتاورد رشدد حرفدهای و دسدتاورد ذهندي سدهم بيشدتری در تبيدين
دستاوردهای تحصيلي دانشجویان دارند .دو بعد یاد شده به ترتيد دارای بداالترین ضدرید
استاندارد ( )2/63( ،)2/71در ميان سایر عوامل و ابعاد تأثيرگذار بر دسدتاوردهای تحصديلي

ارائه مدل ساختاری از رابطهی بين شایستگيهای تدریس ادراکشده اعضای هيأتعلمي...
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دانشجویان است .ایدن یافتدهها بيدانگر اهميدت ایدن دو بعدد در شدکلگيری دسدتاوردهای
تحصيلي دانشجویان است.
دستاورد حرفهای
2/55

دستاورد تحصيلي

2/71
2/61

دستاورد رشد فردی

دستاورد تحصيلي

2/63
دستاورد ذهني
Chi – Square = 17.51, df =6, P-value = 0.00061 RMSEA = 0.088

شكل  :4مدل اندازهگيري دستاوردهاي تحصيلی در حالت تخمين استاندارد

دستاورد حرفهای
7/62
دستاورد رشد
دستاورد تحصيلي

32/15

فردی

3/33

دستاورد تحصيلي

3/64

دستاورد ذهني

Chi – Square = 17.51, df =6, P-value = 0.00061 RMSEA = 0.088

شكل  :0مدل اندازهگيري دستاوردهاي تحصيلی در حالت ضرايب معناداري

روش تحليل دادهها
بددرای تحليددل دادههددا از نرمافتارهددای ( SPSSنسددخه  )33و ليددترل (نسددخه ) 3/54
استفاده شد .شداخ

های نمدار توصديفي شدامل ميدانگين ،انحدراف اسدتاندارد و ضدراید

همبستگي محاسبه شد .روابدط فرضدي سداختاری بدا مددل معدادالت سداختاری نزمدون و
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شاخ

های برازندگي مدل نهایي گتارش شد.
يافتهها

اطالعات توصديفي متغيرهدای شایسدتگيهای تددریس ادراکشدده اعضدای هيدأتعلمي و
دستاوردهای تحصيلي دانشجویان ،شامل ميانگين ،انحراف معيار؛ و نيت مداتریس همبسدتگي
بين متغيرهای پژوهش در جدول  1نمده است.
جدول  :9ميانگين ،انحراف معيار ،همبستگی و ضرايب پايايی متغيرها
متغير
 .3ایجاد جوّ مساعد
یادگيری
 .2درگير کردن
فعاالنه فراگيران

M

SD

3

1/12

2/72

2/33

1/26

2/77

2/16

2

1

4

5

6

7

3

3

32

33

2/33

 .1ارزیابي دانش،
مهارت و نگرش

1/34

2/66

2/23

2/41

2/32

فراگيران
 .4تسهيل دستيابي به
اهداف نموزشي
 .5دادن بازخورد به
فراگيران

1/32

2/72

2/27

2/13

2/52

2/37

1/23

2/63

2/23

2/13

2/44

2/54

2/36

1/26

2/73

2/21

2/21

2/14

2/14

2/43

 .6نگاهي از ميتان
شایستگي تدریس

2/32

خود
 .7پرورش
خودراهبری و

1/21

2/63

2/12

2/16

2/16

2/42

2/14

2/46

2/32

یادگيری مادامالعمر
 .3دستاورد حرفهای 1/23

2/32

2/42

2/46

2/24

2/25

2/33

2/27

2/42

2/34

1/16

2/72

2/24

2/23

2/12

2/25

2/24

2/22

2/16

2/52

2/33

1/25

2/32

2/13

2/24

2/25

2/33

2/22

2/21

2/13

2/27

2/43

2/32

1/32

2/72

2/23

2/33

2/12

2/23

2/22

2/24

2/15

2/12

2/43

2/52

 .3دستاورد رشد
فردی
 .32دستاورد
تحصيلي
 .33دستاورد ذهني

* ضراید پایایي بر روی قطر ماتریس قرار دارند و همه ضدرائد همبسدتگي مداتریس در سدط
هستند

2/33

 P<2/223معندادار

ارائه مدل ساختاری از رابطهی بين شایستگيهای تدریس ادراکشده اعضای هيأتعلمي...
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نتایج جدول  1حاکي از نن است کده بدين ابعداد مختلدف شایسدتگيهای تددریس و ابعداد
مختلف دستاوردهای تحصيلي رابطه مثبت و معنادار وجود دارد .وجود ایدن همبسدتگيها،
مجوز استفاده از مدل معادالت ساختاری را فراهم نورد.
یافتهها نشان دادند شایستگيهای تدریس ادراکشده اعضای هيأتعلمي اثر ساختاری
معندداداری ( P <2/23و  )β =2/71بددر دسددتاوردهای تحصدديلي دانشددجویان دارد ،و ایددن
شایستگيها ميتوانند  %44از واریانس دسدتاوردهای تحصديلي دانشدجویان را تبيدين کنندد
(شکل  .)6بررسي شاخ

های برازش مدل (جددول  )4نيدت حداکي از نن اسدت کده مددل

نهایي پژوهش ،برازش نسبتاً مناسبي با دادهها دارد.
ايجاد جوّ مساعد
يادگيري فراگيران
درگير کردن فعاالنه

2/14

فراگيران
ارزيابی دانش ،مهارت

دستاورد
2/46

حرفهاي

و نگرش فراگيران

2/54

2/46
تسهيل دستيابي به
اهداف نموزشي
دادن بازخورد به

2/47
2/47

دستاورد
شايستگی
تدريس

/71
2

دستاورد

2/44

تحصيلی

2/43

فراگيران
آگاهی از ميزان

/47
2/43

2

شايستگی تدريس
خود
پرورش خودراهبري

رشد فردي
دستاورد
تحصيلی

دستاورد
ذهنی

2/42

و يادگيري مادام العمر

Chi – Square = 120.21, df =42, P-value = 0.0000 RMSEA = 0.092

شكل  :5مدل نهايی اثر شايستگیهاي تدريس بر دستاوردهاي تحصيلی دانشجويان در حالت
تخمين استاندارد
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جدول :4شاخصهاي برازندگی مدل نهايی اصالح شده
دامنه مورد قبول

مقدار

نتيجه

شاخ
X2

P<2/25

322/23

تأیيد

Df

-

42

-

X2/df

1 -5

2/36

تأیيد

RMSEA

RMSEA> 2/23

2/232

رد

GFI

GFI<2/32

AGFI

GFI<2/32

2/33
2/36

تأیيد
رد

NFI

NFI<2 /32

2/33

تأیيد

CFI

CFI<2/32

2/34

تأیيد

IFI

IFI<2/32

2/34

تأیيد

بحث و نتيجهگيري
یافتههای پژوهش حاضر نشان داد که بين ابعاد شایستگيهای تدریس اسداتيد و ابعداد
دسددتاوردهای تحصدديلي دانشددجویان ،رابطدده معنددادار وجددود دارد .بدددین صددورت کدده
شایستگيهای تدریس اعضای هيأتعلمي ،اثر مثبت و معناداری بر دسدتاوردهای تحصديلي
دانشجویان دارند .معني این یافته ننست که افتایش و بهبود شایستگيهای تدریس اعضدای
هيأتعلمي که شامل ایجاد جوّ مساعد یادگيری؛ درگيدر کدردن فعاالنده فراگيدران؛ ارزیدابي
دانش ،مهارت و نگرش فراگيران؛ تسهيل دستيابي به اهداف نموزشي بدرای فراگيدران؛ دادن
بددازخورد بدده فراگيددران؛ نگدداهي از ميددتان شایسددتگي و توانددایي تدددریس خددود؛ پددرورش
خودراهبری و یادگيری مادامالعمر است ،ميتواند بر رشدد دسدتاوردهای حرفدهای؛ فدردی؛
تحصيلي و ذهني دانشجویان تأثير مثبتي داشته باشد.
رایان و کوپر ( )3333معتقدندد کده اعضدای هيدأتعلمي از طریدق ایجداد ارتبداط بدا
دانشجویان خود و شناخت عالیق و توانمنددیهای نندان و انتخداب روش مناسدد انتقدال
مفاهيم نموزشي ،بر دستاوردهای تحصيلي نندان مؤثرندد .اهميدت تعدامالت دانشدجویان بدا
اساتيد و تأثير نن بر رشد فردی و تحصيلي ننان (شرودر و کووه2221 ،؛ کووه و همکداران،
2225؛ کتار و کنتی )2226 ،از یک سو ،و وجدود جدوّ مسداعد یدادگيری کده شدکلدهنده
روابط سازماني است ،از سوی دیگر ،ميتواند نشاندهنده این امر باشدد کده شایسدتگيهای

ارائه مدل ساختاری از رابطهی بين شایستگيهای تدریس ادراکشده اعضای هيأتعلمي...
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تدریس اعضای هيأتعلمي تأثير مثبت و معناداری بدر دسدتاوردهای تحصديلي دانشدجویان
دارد .از جمله دالیل دستيابي به چنين نتيجهای را از سویي ميتوان وجود احترام متقابل بين
دانشجویان و اعضای هيأتعلمي؛ ایجاد محيط یادگيری برانگيتانندده؛ نظدارت بدر تکداليف
دانشجویان و در نظرگرفتن تفاوتها و اسدتعدادهای فدردی دانشدجویان از سدوی اعضدای
هيأتعلمي دانست که موجد رشد دستاورد حرفدهای دانشدجویان (شدامل کسدد داندش،
مهارت ،تخص

در زمينههای مختلف) ميگردد .از سوی دیگر ،ميتوان گفدت اسدتفاده از

فنون ایجادکننده سوال در اجرای تدریس؛ ارزیابي دانش ،بيدنش و مهارتهدای دانشدجویان
متناسد با اهداف تدریس؛ به چالش کشيدن دانشجویان در راسدتای فعاليتهدای تددریس؛
استفاده از روشهای ارزیابي مناسد؛ و فراهم نمودن فرصتهای مناسد یادگيری از سدوی
اعضای هيأتعلمي ميتواند زمينهساز بهبود دستاوردهای رشد حرفدهای دانشدجویان شدود.
همچنين پرورش دستاورد ذهني دانشجویان از سدوی اعضدای هيدأتعلمي بدا حمایدت از
دانشجویان در حل مسائل و مشکالت مرتبط با در ؛ به چالش کشيدن عقایدد دانشدجویان
در راستای فعاليتهای نموزشي؛ استفاده از منابع مختلف بدرای بهبدود فعاليدت نموزشدي و
حمایت و پشتيباني دانشجویان به منظور پيدا کردن مندابع مناسدد نموزشدي ،هدم ميتواندد
دليل دیگری برای یافتههای این پژوهش باشد .این یافتهی پژوهش همسو بدا نتدایج برخدي
پژوهشها از جمله ميلر ()2223؛ ليناکيل ،مالين و تدایوب ( )2224اسدت .بدهطور کلدي بدر
اسا

نتایج بهدست نمده ميتوان گفت که مطلوب بودن شایستگيهای تدریس ادراک شده

اعضای هيأتعلمي منجر به ارتقای دستاوردهای تحصيلي دانشجویان ميگدردد ،و اعضدای
هيأتعلمي از طریق ایجاد ارتباط بدا دانشدجویان خدود و شدناخت عالیدق ،توانمنددیها و
قابليتهای ننان و انتخاب روش مناسد انتقال مفاهيم نموزشدي ،بدر دسدتاوردهای فدردی،
حرفهای و نموزشي دانشجویان تأثيرگذار هستند.
نخستين محدودیت مطالعه حاضر مربوط به نمونده شدرکتکنندگان اسدت .یافتدههای
حاصل از این مطالعه به جامعه دانشجویان دانشکده علوم تربيتي و روانشناسي قابل تعمديم
هستند ،از اینرو ،پژوهشگران نسبت به هرگونده تعمديم بده جوامدع نمداری دیگدر هشددار
ميدهند .محدودیت دیگر این مطالعه مربوط به ابتارهای اندازهگيری است ،زیدرا ابتارهدای
اندازهگيری پرسشدنامهای دارای تعددادی از محددودیتهای ذاتدي (خطاهدای انددازهگيری،
عدمخویشددتننگری ،پاسددخهای قابلپددذیرش اجتمدداعي و )...هسددتند .یکددي دیگددر از
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محدودیتهای این مطالعه ناشي از خود گتارشي بودن نن است کده برخدي از دانشدجویان
 در.ننچه مورد پسند اجتماد اسدت ارائده داده باشدند

ممکن است پاسخهایشان را بر اسا

 مشداهده رفتدار و،این زمينه بهتر است از سایر روشهای جمعنوری دادهها مانند مصداحبه
 پيشدنهاد ميشدود عدالوه بدر اسدتفاده از ابتارهدای معتبرتدر بدرای. اسدتفاده شدود،مانند نن
 از سایر روشهای اندازهگيری استفاده شود تا شواهدی از بسط روابدط،اندازهگيری سازهها
.مشاهده شده از یک روش به روشهای دیگر به دست نید
يادداشت ها
1. Little, Locke, Parker &
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7. Robert
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19. Ali, Jusoff, Ali, Mokhtar &
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21. Chen
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