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Abstract 

Introduction: Current study aims to investigate the required educational and research 

competencies to the students to be successful in terms of university life in Tehran state and 

non-state university's board point of views. 

Methods: in terms of methodology this is a description_ measuring and in terms of purpose 

this is a functional research. Statistical universe in this study consists of Tehran state and non-

state university’s boards during1394_1395. Sampling method was classified randomly 

(according to volume) and this was consists of 377 members. Research tools was the 

researchers questionnaire and to determine its validity, content validity was applied. In 

addition to adviser and consultant professors, the questionnaire contributed to some of the 

interested professors to make their own views on the questionnaire and to determine the 

questionnaire stability, Cronbach alpha applied and we reached stability coefficient (95%) 

and collected data analyzed by description methods and referential tests analyzed such as 

Freeman test and Pierson coefficient.  

Results: In Tehran university board’s point of views (96/31%) students educational 

competencies are effective in higher and middle level on students scientific and practical 

success and in (90/19%) point of views, research competencies are effective in middle and 

higher levels on student’s success. Learning and getting the related skills to learning are 

considered as the first step to research field and student at the lower level need more 

educational competencies and at the higher levels need more research competencies to be 

successful in university life. 

Conclusions: the results showed that students need 14 educational and 11 research 

competencies to be successful during the university period. Educational and learning 

competencies comparing the research competencies, do have more role in scientific success 

during the university period. Also these competencies importance are determined in this study 

in terms of board point of views and in addition, they have provided some suggestions to 

improve the competencies in the students. 
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مقدمه

 آن همه که نیروی انسانی دارد به سیستمی نگرش شایستگی نوعی

 انجام بودن اثربخش با ارتباط در هاو نگرش هامهارت ها،ویژگی صفات،

شود و چهار مولفة مهارت، دانش، می شامل را هامسئولیت و وظایف

توجه به  توانایی و نگرش بوده و صالحیت یا شایستگی یک دانشجو نیز با

مولفة اصلی قابل مطالعه است. دانشجویان به عنوان نیروهای این چهار 

های خاص خود را دارند تا بتوانند یک ساز جامعه، نیاز به صالحیتآینده

 انسانی جوامع فرد موفق در دانشگاه و سپس در جامعه باشند. توسعه

 است. عالی داشته آموزش نهاد بروندادهای با تنگاتنگی ارتباط همواره

چه  و کارکردی نظر از چه خود تاریخی سیر طول در عالی شآموز نهاد

 چشمگیری تغییرات زمانه مقتضیات و شرایط به توجه با ختاری سا نظر از

 نظامهای امروزه که ایعمده هایچالش از یکی .است دیده خود به را

 و ارتقاء بهبود، نحوة و کیفیت بحث مواجه هستند آن با عالی آموزش

 تخصصی دلیل . به[1] است در آن یافته پرورش انسانی نیروی تضمین

فراوانی  انتظار و آموزشی یهابرنامه تنوع و باالتر سطوح در آموزش شدن

 اقتصادی و اجتماعی فرهنگی، توسعه و رشد در عالی آموزش نظام از که

 افزایش آموزشی رهبری و سازماندهی ضرورت اهمیت و رود،می جامعه

مدیران  علمی و آموزشی )به یهاسازمان ژهیها( بوسازمان نیاز و یافته

ی های مدیریتها صالحیتشایسته که به عنوان دانش آموختگان دانشگاه

 تحقق عوامل از است. یکی شده آشکار پیش بیش از اند،کسب کرده

 به آگاه و مدیران )افراد( توانمند از برخورداری عالی، آموزش نظام اهداف

 و انسانی فنی، یهامهارت واجد و مدیریتی هاسبک و هاهینظر اصول،

 را آموزشی یهاسازمان ساختار توانمی آنها، کمک به که اکی استادر

 برد را بهره حداکثر انسانی نیروی و ی سرمایه، فناو از و ساخت دگرگون

 در بیشتری ریتأث ،رودیم انسانی سازمانها انتظار نیروی . اکنون از[2]

 درست همان باشند. این داشته ،دهندیم که ارائه خدماتی و تولیدات

 .[3] یابد اهمیت شایستگی رقابت، در محیط شده که موجب است چیزی

 13/11/1395 تاریخ دریافت:

 04/06/1396 :پذیرش تاریخ

 واژگان کلیدی:

 شایستگی

  و آموزشی هایشایستگی

 یادگیری

 پژوهشی هایشایستگی

 دانشگاهی زندگی

  دانشگاه برای نشر حقوق تمامی

 بقیه اهلل )عج( پزشکی علوم

 .است محفوظ

 چکیده
  زندگی در دانشجویان موفقیت برای نیاز مورد پژوهشی و آموزشی هایصالحیت تعیین حاضر پژوهش هدف :مقدمه

 .است تهران شهر دولتی غیر و دولتی هایدانشگاه علمی هیات اعضای دیدگاه از دانشگاهی

  آماری جامعة. باشدمی کاربردی هدف لحاظ به و پیمایشی -توصیفی تحقیق یک روش لحاظ به پژوهش این: کار روش

  1394-95 تحصیلی سال در تهران شهر دولتی غیر و دولتی هایدانشگاه علمی هیأت اعضای از عبارت پژوهش این

  ابزار. است نفربوده 377 با برابر نمونه تعداد و( حجم با متناسب) ایطبقه تصادفی شیوه به گیرینمونه روش باشندمی

  الوهع منظور این به. است شده استفاده محتوایی روایی از آن، روایی تعیین برای و بوده ساخته محقق پرسشنامه تحقیق،

  رقرا باسابقه و پژوهش موضوع به مندعالقه استادان از نفر چند اختیار در پرسشنامه مشاور، و راهنما استادان نظرات بر

  تفادهاس کرونباخ آلفای ضریب از پرسشنامه، پایایی نمودن مشخص برای و گردید اعمال پرسشنامه در آنها نظرات و گرفت

  آمار هایآزمون و توصیفی آمار هایروش از استفاده با شده آوریجمع هایداده و آمد بدست( 95/0) پایایی ضریب و

 .شد تحلیل و تجزیه پیرسون همبستگی و فریدمن آزمون جمله از استباطی

  در دانشجویان آموزشی هایصالحیت ،(درصد 31/96) تهران شهر دانشگاههای علمی هیأت اعضای دیدگاه از ها:یافته

  هایصالحیت آنها، از( درصد 19/90) دیدگاه از و دارد تأثیر دانشجویان عملی و علمی موفقیت بر باالتر و متوسط سطح

  با مرتبط مهارتهای کسب و یادگیری. است بوده تأثیرگذار دانشجویان موفقیت بر باالتر و متوسط سطح در پژوهشی

  هایتصالحی به بیشتری نیاز تحصیلی پایین مقاطع در دانشجویان و شده تلقی پژوهش عرصة به ورود مقدمة یادگیری

 .رنددا دانشگاهی زندگی در موفقیت برای پژوهشی هایصالحیت به بیشتر نیاز باالتر مقاطع در و یادگیری و آموزشی

  11 و آموزشی شایستگی 14 به نیاز دانشگاهی دوران در موفقیت برای دانشجویان که داد نشان نتایج نتیجه گیری:

  فقیتمو در بیشتری نقش پژوهشی، هایصالحیت به نسبت یادگیری و آموزشی هایصالحیت. دارند پژوهشی شایستگی

  میعل هیأت اعضای دیدگاه از هاشایستگی این اهمیت و اولویت همچنین. دارند دانشگاه در دانشجویان تحصیلی و علمی

 .تاس شده ارائه دانشجویان در هاصالحیت این بهبود برای پیشنهادهایی آنها، تبیین ضمن و شده مشخص مقاله این در

             DOI: 10.29252/edcbmj.11.01.07         مقاله پژوهشی

 دانشگاهی زندگی در موفقیت برای دانشجویان نیاز مورد پژوهشی و آموزشی هایشایستگی

 2 خسروی الناز ،*،1 جاهد علیحسین

 
 هران، ایران، ت(ره) خمینی امام یارگار واحد اسالمی آزاد دانشگاه استادیار، 1
 هران، ایران، ت(ره) خمینی امام یارگار واحد اسالمی آزاد دانشگاه دانشجو، 2
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ای های ویژهآموزش عالی ازجمله نهادهای جامعه است که دارای رسالت

های جامعه و نظام ارزشی آن، تولید و غنا بخشی از جمله ارتباط با آرمان

ز جامعه، ابه دانش و فرهنگ کشور، تربیت نیروی انسانی متخصص مورد نی

تسریع و تسهیل فرایند توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی کشور، 

ی ها و مؤسسات آموزش عالبرقراری و گسترش ارتباط متقابل بین دانشگاه

های فرهنگی علمی و صنعتی، اقتصادی و خدماتی کشور، و سایر بخش

ایجاد تسهیل برقراری روابط علمی، سیاسی و اقتصادی در سطح منطقه 

ها، وظایف و عملکرد . در جهت تحقق این رسالت[4] باشدجهان می و

ن تریگیرد. از جمله یکی از مهمخاصی بر عهده نظام آموزش عالی قرار می

آموزش عالی نقش دارد؛ دانشجویان  یهاها که در تحقق رسالتنقش

شوند؛ بدین هستند که عضو اصلی در نظام آموزش عالی محسوب می

ز صالحیت و شایستگی خاصی برخوردار باشد ترتیب دانشجو نیاز است ا

تا بتواند در جهت حفظ این وظایف بکوشد و تالش خود را به عمل آورد. 

هایی است که میان ترین عامل، کنش و واکنشدر کسب شایستگی مهم

استاد و دانشجو و سپس میان دانشجو با سایر عناصر برنامة درسی 

مل، دانش، مهارت و حساسیت عناصر این تعا افتددانشگاهی اتفاق می

یاددهنده از یکسو و انتظارات یادگیری، وضعیت اقتصادی اجتماعی و 

ویژگی فرهنگی یادگیرنده از سوی دیگر است که موفقیت یا شکست 

ها به صالحیت و در بیشتر مطالعات و پژوهش .کننددانشگاه را تعیین می

ی دانشجویشایستگی استادان یا به چند بعد مختصر از شایستگی 

که صالحیت و شایستگی دانشجو عامل  یشده است. درصورتپرداخته

حساس و مهمی در فرایند یک سازمان )نظام آموزشی( خواهد بود، 

 ترین افراد )دانشجو( نیاز به معیار وبنابراین انتخاب و تشخیص شایسته

ه بهایی است تا افراد واجد شرایط و با لیاقت این وظیفه و رسالت را مالک

. برای رسیدن به موفقیت تحصیلی و از سویی برای [5] عهده بگیرند

ای بازار کار، نیاز است گویی به نیازهای حرفهگی جهت پاسخآماده

سب دانش، مهارت و تغییر دانشجویان در طول تحصیل در راستای ک

ای داشته باشند. اما موضوع های ویژههای خود، شایستگینگرش

های مورد نیاز برای دانشجویان موردی است که از گذشته تا صالحیت

های اخیر به آن اهمیت چندانی داده نشده است و االن و بویژه در سال

ند اید داشته باشآموخته بهای الزم را که یک دانشبنابراین آنها کیفیت

ها ها از طرفی به موفقیت تحصیلی آناغلب دارا نیستند و نبود این کیفیت

زند و از طرف دیگر و فرایندهای تدریس، یادگیری و پژوهش لطمه می

ها را بعد از استخدام های آموزش بدو خدمت و حین خدمت سازمانهزینه

عدم شناخت  .[6] دهدالتحصیالن دانشگاهی افزایش میفارغ

و  یپژوهش و زندگی علممورد نیاز در جریان آموزش و  یهاتیصالح

ای برای شکست فرایندهای ها مقدمهعدم ارزیابی و توسعة این صالحیت

های مطرح علمی آموزش عالی در تربیت افرادی مطابق با اهداف و ویژگی

شده در اسناد باالدستی آموزش عالی است. و در این صورت 

الت یالتحصیالن حتی در صورت استخدام در مشاغل مربوط به تحصفارغ

خودشان، نخواهند توانست کارهای محوله را با عالقه، دقت و کیفیت الزم 

های متعددی به انجام رسانند. در دوران تحصیل دانشگاهی شایستگی

های اخالقی و ارزشی، آموزشی، پژوهشی، تعاملی و همچون شایستگی

توان برشمرد. گسترش بی رویة آموزش عالی در فرهنگی اجتماعی را می

های توسعه های اخیر که اغلب ناهماهنگ با آمایش سرزمین و برنامهسال

های بهبود کیفی آموزش عالی بوده است باعث شده است و حتی برنامه

که بجای رقابت در توسعة شایستگی دانشجویان و بهبود کیفیت درونداد، 

های کشور در های دانشگاهی، اغلب دانشگاهها و خروجیفرآیند و برنامه

ای جذب دانشجوی بیشتر و کسب درآمد از طریق شهریة دانشجویی راست

 توان انتظار داشتبا یکدیگر رقابت داشته باشند. در این شرایط نمی

های کشور بواسطة یادگیرهای گان بسیاری از دانشگاهآموختهدانش

دانشگاهی، توانایی ایجاد تحول در خود و در جامعه را داشته باشد. به 

گفت که تمرکز عمدة فرایند یاددهی و یادگیری در  توانجرأت می

های آموزشی و پژوهشی است و در ها مرتبط با بهبود شایستگیدانشگاه

های توجه کمتری شده های درسی دانشگاهی به سایر شایستگیبرنامه

است و این امر شاید به دلیل رسالت مهم تربیت نیروی انسانی متخصص 

ها باشد. علیرغم اهمیت باالی بهبود سط دانشگاهو ماهر مورد نیاز جامعه تو

های دانشجویان تاکنون در ایران تحقیقی در زمینة شایستگی

های مورد نیاز دانشجویان برای موفقیت آموزشی و پژوهشی آنها صالحیت

صورت نگرفته است و مشخص نیست دانشجوی موفق در دانشگاه و به 

 های کلی و جزئیه شایستگیتبع آن در زندگی شغلی و اجتماعی، به چ

 هاینیازمند است؟ تحقیق حاضر تالش دارد از میان تمامی شایستگی

آموزشی و پژوهشی مورد نیاز دانشجویان در  یهاتیقابل مطالعه، صالح

 دوران تحصیل در دانشگاه را مشخص نماید.

 مفهوم صالحیت

)صالحیت( به یک اصطالح چند منظوره تبدیل شده  یستگیامروزه شا

گیرد های علمی مورد استفاده قرار میاست که با معانی مختلف در زمینه

 ( و ارائهتی. یکی ازدالیل شفاف نبودن مفهوم شایستگی( صالح[5]

های های مختلف در این زمینه عدم تمایز میان دو مفهوم زمینهتعریف

گی های شایستهای مرتبط با افراد است. زمینهشایستگی و شایستگی

هایی هستند که فرد در آن شایستگی دارد، در حالی که بیانگر فعالیت

های مبتنی بر فرد مجموعه صفاتی هستند که به فرد این شایستگی

دهد تا در زمینه خاصی شایستگی داشته باشد. در واقع انایی را میتو

های شایستگی اغلب مبتنی بر شغل هستند در حالی که اساساً زمینه

( تی. مفهوم شایستگی( صالح[7] باشندها، مبتنی بر فرد میشایستگی

معموالً در دو حالت متصور است: یکی بیشتر به صالحیت کالن فرد در 

اید هایی که بقعیت شغلی وی اشاره دارد و دیگری بیشتر به صالحیتمو

در کنار هم جمع شوند تا فرد را در یک موقعیت شغلی موفق سازند. اولی 

 بودن فرد برای انجام اثربخش کارهاینشانگر توانایی کالن یعنی شایسته

است  ییمربوط به شغل است و تعریف دوم ناظر به ویژگی )شایستگی( ها

فرد برای عملکرد اثربخش در یک شغل خاص نیاز دارد. این دو تعریف  که

اند. دومی دربردارندة آن چیزی است با وجود نزدیکی به یکدیگر، متفاوت

که برای موفقیت در یک شغل الزم است، در حالی که اولی با استانداردی 

 شود، ارتباط داردکه هر فرد برای توفیق در یک شغل با آن سنجیده می

 )صالحیت( دسته یستگیای، شا در مطالعه [5] (Sanchezسانچز ) .[8]

های مرتبط به هم تعریف ها و مهارت ای از دانش، خصوصیات، نگرش

گذارد و با عملکرد افراد در کار  کند که بر شغل افراد تأثیر زیادی میمی

واند با استانداردهای قابل قبولی ارزیابی شود و از ت همبستگی دارد و می

 وسعه بهبود یابد.طریق آموزش وت

 داد: جای کلی دسته پنج در تعاریف شایستگی را توانمی کلی، به طور

 یک براساس مطلوب سطحی در عملکرد توانایی به عنوان شایستگی .1

 نداد برو یک به عنوان شایستگی به تعریف خاص، که این استاندارد

 شغلی یا کاری وظایف توانایی انجام شایستگی مثال: به عنوان .نگردمی

 استخدامی. استانداردهای براساس
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 ویژگیهای دانش، از استفاده و انتخاب توانایی به عنوان . شایستگی2

است.  نیاز مورد مطلوب( سطح در عملکرد برای ها )کهها و نگرشمهارت

 از تواندمی معین موقعیت( (بافت یک شایسته، در شخص مثالً: یک

به  را مناسب و رفتارهای برگزیند را یکی موجود رفتارهای از ایمجموعه

 گیرد. به کار خاص هدف یک به رسیدن منظور

 مهارت و دانش، (خاص هایویژگی داشتن به عنوان شایستگی .3

تصویری  شایستگی :مثالً نداد. درو یک به عنوان یا شایستگی ،)هانگرش

 نشان را ایحرفه عملکرد برای های مورد نیازتوانایی و ها،مهارت دانش، از

 .دهدمی

 انجام تواندمی فرد یک که آنچه محض توصیف به عنوان . شایستگی4

مثالً:  نگرد.می نداد برو یک چشم به شایستگی به تعریف نیز این دهد

 به بتواند بایستی فرد که نداد است برو یا رفتار عمل، یک شایستگی

 .گذارد نمایش

 باال گروه چهار از عناصری شامل شایستگی، مفصل تعاریف بیشتر .5

 .هستند

 دستاوردهای به رسیدن برای سازمان یا فرد یک توانایی مثالً: شایستگی

 عملکردمحور هایشامل: توانایی فردی هایشایستگی .است خاص

 نیز و دانش ساختارهای از هاییشامل خوشه خود که است یکپارچه

 هانگرش و الزم روانیِهای توانایی مؤثر و و تعاملی شناختی، هایتوانایی

به طورکلی  مسائل و حل وظایف، انجام برای که است هاییارزش و

است  الزم نقش یا موقعیت سازمان، خاص، حرفة یک در مؤثر عملکرد

[9]. 

 دانشجو

ر قدر پواژه دانشجو، به اندازه کرامت و تقدسش، وسیع و پردامنه است. آن

اش انگشتی اشاره بریم، نسیمی تازه از افق که هرگاه به هر سوی کرانه

توان هایی است که میترین واژهاه از مقدّسیابیم. دانشجو و دانشگمعنا می

در فرهنگ اسالمی سراغ گرفت. اسالم دینی است که درس خواندن را 

کند و به تقدیس داند و به عالمان اندیشمند مباهات میفریضه می

پردازد و لزوم توجه و پاسداری از آن را به همگان های علمی میمحیط

ارد که دل به سعادت حقیقی بیان میکند و شروطی را برای نیگوشزد می

های علمی و آموزشی، تجلّی دانشگاه اسالمی را نوید تحقق آن در محیط

دهد و ترک آن موجب خسران و انحراف در مراکز آموزشی خواهد شد می

جوید و از لحاظ لغوی به معنی کسی است که دانش می دانشجو .[10]

در اصطالح، برای اطالق به محصالن رسمی در سطح تحصیالت دانشگاه 

 آموزدرود. در یک نظام آموزشی، وقتی یک فرد میو پس از آن به کار می

ئل مسا»گویند که و برایش می« انداند و چه کردهدیگران چه گفته»که 

دانش آموز، دانشجو یا طلبه « اندگونه حل کردهپیچیده یک علم را چ

ای را رسد و مسئله تازهاست. فقط از زمانی که خودش به مزر دانش می

کند یک محقق و دانشمند است. کلمه دانشجو از لحاظ کشف یا حل می

بارِ معنایی، حامل معنای خیلی جالب توجّه و مهمّی است. دانشجو یعنی 

ه در دست اوست. این خصوصیات، در کلمه جوانِ طالب علمی که آیند

دانشجو هست. دانشجو، یعنی جوان؛ چون دانشجویی، قهراً مربوط به 

وجوی از دانش هم در کلمة دوران جوانی است. طالب علم بودن و جست

دانشجو هست. چون فرض این است که آینده کشور، به سمت اداره علمی 

ه عالمانه و منطبق بر موازین رود دیگر؛ یعنی به سمت ادارکشور پیش می

ای که علم و فهم محاسبه رود و هر کشور و هر جامعهدانش پیش می

 .[11] دقیق، در همه شوؤن آن دخالت داشته باشد، وضعش بهتر است

دانشجو به عنوان قشر باسواد و فرهنگی جامعه، افزون بر شخصیت 

اجتماعی خود، الگوی رفتار و تفکر دیگران است. برخی در این عرصه 

های اند که حتی پس از پیمودن مدارج و موقعیتگیر بودهچنان چشم

 .[10] مختلف، همچنان دوره دانشجویی آنان الگوبردار استعالی 

 دانشجوی موفق

 های مختلف اجتماعیریزی، نخستین ضرورت عرصهنظم، انضباط و برنامه

جویی و و بویژه شرط موفقیت در عرصه دانش و پژوهش است. دانش

تواند با درجات هر فعالیت هدفمند انسانی، می پژوهی، همسان بادانش

گوناگونی از موفقیت همراه گردد. عوامل مختلفی در توفیق یک دانشجو 

تردید بخش قابل اند که بیدخیل-در تالش علمی و تحقیقی خود –

توجهی از آن عوامل درونی هستند، به این معنا که در حیطه اختیار و 

. دانشجو فعالیت درسی خود را در یک مقطع [12]کنترل او قرار دارند 

کند و هدف او ددستیابی تحصیلی از یک تراز علمی خاص )مبدأ( آغاز می

این امکان وجود دارد به سطح معینی از دانش و تخصص )مقصد( است. 

که در این مسیر عواملی قهری پا در میانی کنند و مانع پیشرفت در خور 

او گردند )همان منبع(. به طور خاص، عوامل توفیق یک دانشجو طیف 

سازند که در یک سوی آن امکانات مادی، همچون محیط ای را میگسترده

د. الزم و... قرار دارن آموزشی مناسب کتابخانه، آزمایشگاه، منابع مطالعاتی

این طیف به تدریج به سمت عوامل روانی مانند اعتماد به نفس، 

رود و سرانجام عوامل روحی و ریزی، داشتن اراده قوی و... پیش میبرنامه

معنوی از جمله توکل به خدا و استمداد از قدرت بیکران او، تهذیب اخالق، 

عوامل، کم و بیش، سهمی  شود. هر یک از ایناصالح نیت و ... ختم می

در موفقیت یک دانشجو و دانش پژوه دارند و موفقیت نهایی او در گرو 

ی موفق برای دانشجو .[12] تالش برای تأمین توأمان همه آنها است

اند. برای مثال بخشی از ویژگیهای ها و وظایف متعددی برشمردهویژگی

 :[13]باشد جزئی دانشجوی موفق به شرح ذیل می

 . اهداف بلند مدت خود را شناسایی کند.1

های درس شرکت کند، جز زمانی که بیمار است و یا در . در همه کالس2

 موارد اورژانسی پیش آید.

. قبل از شروع کالس، همه تکالیف خواندنی را مطالعه کند و برای آن 3

 آماده شود.

 با خود بیاورد.. کتاب و و همه مواد الزم برای شرکت در کالس 4

 تر باشد.. در جلوی کالس بشیند، جایی که توجه به استاد راحت5

شود، . در طول زمان برگزاری کالس فعاالنه به و مطالبی که ارائه می6

 فکر کند.

 . با سؤاالت مناسب در کالس مشارکت کند.7

. از درس یادداشت برداری دقیق کند و بالفاصله پس از اتمام کالس 8

هایی که مبهم یا سؤال بر های خود را مرور نماید تا آن قسمتیادداشت

 انگیز مشخص کند.

های کالسی خود را پس از کالس با کتب منبع مقایسه کند . یادداشت9

 و جزئیات بیشتری را بیفزاید.

 . همه تکالیف خود را به موقع تحویل دهد.10

فهم خود از . در خارج از کالس از هر فرصت و منبعی برای افزایش 11

 محتوای درسی ارائه شده بهره ببرد.
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. اهداف یادگیری معین و حجم مشخصی از محتوای درسی را برای 12

 هر جلسه مطالعه خود در نظر بگیرد.

 . در مقابل فشارهای روانی و جسمانی مقاومت نشان دهد.13

 . با تمرین تمرکز خود راباال ببرد و از تعویق انداختن امور درسی کاهش14

 دهد.

. در طول مطالعه سراغ درسهای متنوعی برود و از انجام یک نوع تکلیف 15

 برای مدت طوالنی اجتناب کند.

. از منابع در دسترس در محیط دانشگاه، همچون کتابخانه و مراکز 16

 مشاوره دانشجویی استفاده کند.

 های مطالعه را بکار گیرد، فقط حفظ نکند.. انواع تکنیک17

تفریحی سالم و سازنده  یهاتیدرسی و دانشگاهی را با فعال. کار 18

 متوازن سازد.

. از سیگار کشیدن، مصرف مشروبات الکلی وداروهای اعتیاد آور حتی 19

 برای یک بار بپرهیزد.

. هرگاه نیاز دارد از افراد متخصص و یا متولیان مربوطه در دانشگاه 20

 تقاضای کمک یا مشاوره کند.

 نها یک برنامه مطالعه مشخص طراحی و دنبای کند.. برای آزمو21

 . در همة آزمونهای کالسی حضور یابد.22

 بخواند و دنبال کند. قاًیها دقها را در آزمون. همه دستورالعمل23

 . به میزان کافی بخوابد و غذاهای سالم و مقوی مصرف کند.24

 . از یادگیری لذت ببرد.25

های مورد نیاز بین تمامی شایستگی با توجه به هدف مطالعة حاضر از

های آموزشی و پژوهشی به شرح زیر قابل تبیین و دانشجویان، شایستگی

 بررسی است:

 آموزشیشایستگی 

 تعریف صالحیت آموزشی و یادگیری

برداری از اطالعات جهت بروز توانایی، فراهم کردن پردازش، انتخاب و بهره

 آموزش یادگیری محیط خلق در مهارت العمر داشتنیادگیری مادام

 تأثیر و چندگانه هایهوشمندی لحاظ تئوری با اثربخش، یادگیری جهت

یادگیری را صالحیت آموزشی و یادگیری  و آموزش بر اطالعات فناوری

 .[1]نامند می

 های زیر است:که شامل شایستگی "یادگیری در خصوص دانایی".1

بروز توانایی، فراهم کردن پردازش، انتخاب و بهره برداری از اطالعات 

آموزش و  محیط خلق در مهارت داشتنجهت یادگیری مادام العمر، 

 هایهوشمندی لحاظ کردن تئوری اثربخش، یادگیری جهت یادگیری

یادگیری و تشویق برای  و آموزش بر اطالعات تکنولوژی تأثیر و چندگانه

 حرفه. به مربوط توسعه مستمر هایبرنامه قدم برداشتن بر اساس

های زیر ستگیکه شامل شای "یادگیری در خصوص عمل یا کاربرد".2

 گردد:می

 به تقاضا در تیمی( و فردی کاری )سطح زندگی با مرتبط توانایی بروز

 وریبهره سطح افزایش جهت اختراع هوش و خالقیت کاری، بروز شرایط

 جهت در منابع کارای و اثربخش خود و مدیریت به مربوط حرفه در فرد

 پایدار توسعه

 های زیر است:شایستگیکه در برگیرنده  "یادگیر بودن". 3

 و )مادی جسمی و روحی ههای جنب بین تعادل که شخصیتی بروز

 کند برقرار زندگی را معنوی(

مسئولیت شخصی جهت تصمیمات و  پاسخگویی و از قوی درک داشتن

 اقدامت

 نظایر آن و مسئله حل خالق، انتقاد، (فکری تهای مهار باالی سطح بروز

[1]. 

 پژوهشی یستگیشا

 علمی هایفرد دارای این شایستگی فردی است که با استفاده از روش

درصدد رسیدن به شناختی تازه از مسائل و مفاهیم مختلف است. او با 

 هایتر پدیدهتر و عمیقاستفاده از ابزارهای گوناگون به مشاهده دقیق

. فردی که با استفاده از روشهای علمی در [14] پردازداطراف خود می

صدد رسیدن به شناختی تازه از مسائل و مفاهیم مختلف است و با استفاده 

اطراف خود  یهادهیپد ترقیتر و عماز ابزارهای گوناگون به مشاهده دقیق

 .پردازدیم

 هشی عبارتند ازمؤلفه یا ابعاد شایستگی پژو

. توانایی تفسیر، 2ها، آوری دادهگیری، جمع. توانایی کاوش، اندازه1

. سؤال کردن از مشاهدات و 3ها، تحلیل، ترکیب و استخراج الگوها و مدل

. توانایی صحیح 5. شناخت منابع علمی چاپی و الکترونیکی، 4مطالعات، 

بطور کلی در ادبیات و فرهنگ گذشته  .[14] حل تحقیقبرای پیشبرد مرا

اه آموزی و استاد و دانشجو، ارزش و جایگاسالمی و ایرانی ما علم و علم

خاص دارند و این به خاطر ارزشی است که علم دارد. وقتی که خود یک 

موضوعی ارزش واالیی داشته باشد، طبیعی است کسانی که به آن کار 

آموز باشد و چه کسی که علم را به دیگران آموزش پردازند، چه علممی

کنند چون خود موضوع ارزش دارد. به دهد، هر دو ارزش پیدا میمی

ب است که دانشجو باید دارای صالحیت و شایستگی توانمند همین سب

ها و های دانشجویان و بررسی مالکباشد. اهمیت بحث شایستگی

های آن لزوم انجام پژوهش حاضر را دوچندان کرده است. به شاخص

های اخیر به دلیل رشد صنایع و نیاز پیش از پیش به خصوص در سال

های وع شغلی، بحث صالحیتهای متننیروهای متخصص در زمینه

ای دانشجویان اهمیت بیشتری یافته است. بنابراین برای شخصی و حرفه

رسیدن به موفقیت تحصیلی و از سوی دیگر جهت پاسخگویی به نیازهای 

های مورد نیاز ای بازار کار باید در مرحله اول به شناخت صالحیتحرفه

ی ریزبه آنان برنامه دانشجویان پرداخت و در گام بعدی جهت دستیابی

 نمود. بررسی مبانی نظری و نتایج تحقیقات انجام شده نشانگر شایستگی

های آموزشی و پژوهشی متعددی است که برای موفقیت دانشجویان در 

های آموزشی و پژوهشی شان در دانشگاه، بویژه در فعالیتدوران تحصیل

ها نشان داده شده است. این شایستگی 1تصویر آنها ضروری است در 

های متعدد آموزشی شود شایستگیهمانطور که در این شکل مشاهده می

و پژوهشی در موفقیت دانشجویان در یادگیری و پژوهش و ارتقای علمی 

ها با یکدیگر ارتباط نیز دارند. به مؤثر هستند و در کل این شایستگی

های تقویت و بهبود شایستگیهای آموزشی با عبارت دیگر شایستگی

پژوهشی و بالعکس ارتباط دارد

.
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 های آموزشی و پژوهشی مورد نیاز دانشجویان برای موفقیت زندگی دانشگاهییستگیشا :1تصویر 

 

 

 کارروش 

های آموزشی و لی این مقاله تعیین شایستگیاز آنجا که هدف ک

پژوهشی دانشجویان است. روش مطالعه براساس هدف و ماهیت، از نوع 

ها، پژوهش پیمایشی و از نظر روش گردآوری داده-کاربردی و توصیفی

کمی است. جامعه آماری این پژوهش، شامل اعضای هیأت علمی تمام 

تهران و دارای مجوز فعالیت  های دولتی و غیر دولتی شهروقت دانشگاه

از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداست، درمان و آموزش 

 377( است و حجم نمونه بر حسب فرمول کوکران، 1جدول پزشکی )

دفی گیری تصاها با استفاده از روش نمونهنفر تعیین شده است و نمونه

نامه محقق ها از پرسشبرای گردآوری دادهاند. ای انتخاب شدهطبقه

سؤال  14نامه حاوی سؤال( استفاده شد. این پرسش 25ساخته )شامل 

سؤال مربوط به شایستگی پژوهشی  11مربوط به شایستگی آموزشی و 

است و برای تعیین روایی از روایی محتوایی )به روش تأیید توسط 

اده پرسشنامه با استف متخصصان موضوع( استفاده شد. همچنین پایایی

 تعیین گردید. %95از ضریب آلفای کرونباخ، 

آمار توصیفی نظیر  یهاآوری شده نیز با استفاده از روشهای جمعداده

جداول فراوانی و ترسیم نمودارهای مورد نیاز و آزمونهای آمار استنباطی 

شامل آزمون فریدمن و ضریب همبستگی پیرسون مورد تجزیه و تحلیل 

 گرفته است. قرار

 هاافتهی

آوری شده، در این مقاله به دو سؤال های جمعبر اساس تجزیه و تحلیل داده

 اصلی زیر که مورد هدف مقاله حاضر هستند پاسخ داده شده است.

های آموزشی و یادگیری دانشجویان از دیدگاه سؤال اول: صالحیت

 های شهر تهران شامل چه مواردی هستند؟استادان دانشگاه
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درصد از پاسخگویان معتقدند  69/3شود طور که مشاهده میهمان

ضعیفی در موفقیت علمی و  ریهای آموزشی و یادگیری تأثصالحیت

متوسطی دارد و  ریدرصد معتقدند تأث 5/60عملی دانشجویان دارد. 

های آموزشی تاثیری قوی در درصد نیز معتقدند صالحیت 79/35

 ن خواهد داشت.موفقیت علمی و عملی دانشجویا

 

 حجم نمونه: 1 جدول

 تعداد نمونه فراوانی جامعه نوع دانشگاه

 154 8887 های دولتیدانشگاه

 139 7994 های غیر دولتیدانشگاه

 84 4843 های علوم پزشکیدانشگاه

 377 21724 جمع کل

 

 صالحیت آموزشی و یادگیری در موفقیت دانشگاهی دانشجویاننقش  :2جدول 

 درصد معتبر درصد فراوانی صالحیت آموزشی

 69/3 44/3 13 ضعیف

 51/60 49/56 213 متوسط

 79/35 42/33 126 قوی

 0/100 36/93 352 جمع

 - 63/6 25 بدون پاسخ

 - 0/100 377 جمع کل

 

 دانشجویان از دیدگاه استادانهای آموزشی و یادگیری تیصالح :3جدول 

 میانگین رتبه های آموزشیصالحیت

 77/9 توانایی فهم مطالب درسی

 64/9 توانایی انجام تمرین

 66/8 کنجکاوی و پاسخ هدفمند

 66/8 مهارت در حل مسئله

 40/8 ریزی و خودنظم دهیبرنامه

 36/8 دهی و تحلیل مطالبتوانایی سازمان

 47/7 پردازیتوانایی ایده

 16/7 توانایی در تعامل علمی

 13/7 هاتوانایی ارتباط دادن یادگیری

 10/7 مهارت در پردازش اطالعات

 74/6 هانوآوری و ترکیب داده

 00/6 توانایی بسط دهی و تولید جمالت اضافی برای ارتباط یک موضوع یا چند موضوع با یکدیگر

 85/5 مهارت استفاده از ابزارها و مواد آموزشی

 06/4 توانایی در حفظ کردن و به یادسپاری

 000/0=  سطح معناداری، 921/795=  خی دو، 352=  تعداد* 
 

 انشجویاندنقش صالحیت پژوهشی دانشجویان در موفقیت دانشگاهی  :4جدول 

 درصد معتبر درصد فراوانی صالحیت پژوهشی

 48/10 81/9 37 ضعیف

 54/36 21/34 129 متوسط

 97/52 60/49 187 قوی

 0/100 63/93 353 جمع

 - 36/6 24 بی پاسخ

 - 0/100 377 جمع کل
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 های پژوهشی دانشجویان از دیدگاه استادانتیصالح: 5جدول 

 میانگین رتبه های پژوهشیصالحیت

 05/7 هاتوانایی مشاهده، پردازش و مقایسه داده

 68/6 شناخت منابع علمی

 47/6 توانایی در شناسایی مسئله

 35/6 تعامل و مباحثه علمی با دیگران

 34/6 هاآوری و تحلیل دادهتوانایی جمع

 21/6 سؤال کردن از مشاهدات و مطالعات

 98/5 سواد اطالعاتی

 93/5 هاتوانایی تفسیر و تحلیل و استخراج الگوها و مدل

 66/5 آگاه کردن دیگران از دستاوردهای علمی

 18/5 بینی کردنتوانایی پیش

 16/4 هاآشنایی با مقررات پژوهشی و رعایت دقیق آن

 000/0، سطح معناداری = 979/283، خی دو = 353تعداد = 

 

 

 

اند، که با استفاده از آزمون فریدمن بدست آمده 3جدول های یافته

های آموزشی و یادگیری میانگین رتبه و اهمیت هر یک از صالحیت

شان را نشان تاثیرگذار در موفقیت دانشجویان در دوران دانشگاهی

دهند. سطح معناداری نیز در سطح مطلوبی است و نشان از آن دارد می

 درصد قابل استناد است. 99که مطالب مذکور در سطح اطمینان 

های پژوهشی دانشجویان از دیدگاه استادان سؤال دوم: صالحیت

 های شهر تهران شامل چه مواردی هستند؟دانشگاه

درصد از پاسخگویان معتقدند  48/10ها بیانگر آن است که یافته

های پژوهشی اهمیتی ناچیزی در موفقیت علمی و عملی صالحیت

درصد از آنان معتقدند  97/52ت. در مقابل دانشجویان خواهد داش

های پژوهشی تاثیری قوی در موفقیت علمی و عملی صالحیت

اند که این نوع صالحیت درصد نیز ابراز داشته 54/36دانشجویان دارد. 

 میانگین رتبه و تاثیری متوسط در موفقیت دانشجویان خواهد داشت.

ر در موفقیت های پژوهشی تاثیرگذااهمیت هر یک از صالحیت

نشان داده شده است.  5جدول شان در دانشجویان در دوران دانشگاهی

سطح معناداری نیز در سطح مطلوبی است و نشان از آن دارد که مطالب 

 درصد قابل استناد است. 99مذکور در سطح اطمینان 

 بحث

 رهنگیف کیفیتی که مسائلی وجود با دانشگاه حیات حفظ امروزی جامعه در

 و جویاندانش) دانشگاه اصلی ارکان به زیادی وابستگی است؛ یافته تمدنی و

برای پرورش صحیح دانشجویان نیاز به شناسایی  .دارد( علمی هیأت اعضای

های آموزشی های آنها داریم. اهمیت بحث صالحیتصالحیت و شایستگی

های آن لزوم انجام ها و شاخصو پژوهشی دانشجویان و بررسی مالک

های اخیر به پژوهش حاضر را دو چندان کرده است. به خصوص در سال

های دلیل رشد صنایع و نیاز پیش از پیش به نیروهای متخصص در زمینه

ای دانشجویان اهمیت های شخصی و حرفهمتنوع شغلی، بحث صالحیت

هیأت  ایبیشتری یافته است. نتایج این تحقیق نشان داد از دیدگاه اعض

های آموزشی درصد(، صالحیت 31/96علمی دانشگاههای شهر تهران )

دانشجویان در سطح متوسط و باالتر بر موفقیت علمی و عملی دانشجویان 

های درصد( از پاسخ دهندگان، صالحیت 19/90تأثیر دارد و از دیدگاه )

از  .پژوهشی در سطح متوسط و باالتر بر موفقیت دانشجویان تأثیرگذار است

های آموزشی و یادگیری که عبارتند از توانایی فهم مطالب میان صالحیت

درسی، توانایی انجام تمرین، کنجکاوی و پاسخ هدفمند، برنامه ریزی و خود 

نظم دهی، توانایی سازمان دهی و تحلیل مطالب، توانایی ایده پردازی، 

مهارت در حل  ،هایریادگیتوانایی در تعامل علمی، توانایی ارتباط دادن 

ها، مسئله، مهارت در پردازش اطالعات، ابزارها و مواد نو آوری و ترکیب داده

مهارت استفاده ازابزارها و مواد آموزشی، توانایی در حفظ کردن و به یاد 

توانایی بسط دهی و تولید جمالت اضافی برای ارتباط یک موضوع  سپاری،

هایی همچون توانایی فهم باشند، صالحیتیا چند موضوع با یکدیگر می

( و 64/9(، توانایی انجام تمرین با رتبه )77/9مطالب درسی با رتبه )

( بیشترین اهمیت و مهارت استفاده 66/8کنجکاوی و پاسخ هدفمند با رتبه )

( و توانایی در حفظ کردن و به 85/5از ابزارها و مواد آموزشی با رتبه )

های آموزشی یت را در میان صالحیت( کمترین اهم06/4یادسپاری با رتبه )

( در 2002ها با نتایج پژوهش گودلدر )اند. این یافتهو یادگیری داشته

 دانشجویان آماده سازی برای بهبود مستمر اهمیت "پژوهشی با عنوان

 یهاتیصالح کسب برای باید را دانشجویان است که معتقد و کرده تأکید

( در پژوهشی با عنوان 1391مکاران )، حکیم زاده و ه"کرد آماده یاحرفه

 "بررسی صالحیت بالینی دانشجویان پرستاری بر اساس خود ارزیابی"

( در پژوهشی با عنوان 1395همکاران ). ماهانی و [15] باشدهمسو می

عمومی مورد نیاز برای موفقیت دانشجویان در زندگی علمی  یهایستگیشا"

شناسایی  "پژوهشی با عنوان رحمانی و همکاران هم در  [16] "یاو حرفه

مطلوب دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد مدیریت با تمرکز  یهایستگیشا

اند که بیان کرده شانیهاافتهیدر . [17] "ایرانی  –بر رویکرد اسالمی 

یکی از  باشدیشایستگی مهارتی که شامل مهارت در حل مسئله و ... م

و شارع پور  شودیشایستگی دانشجویان محسوب م یهامهمترین شاخص

بررسی میزان شایستگیهای  "و همکاران همچنین در پژوهشی با عنوان 

برای باال بردن سطح . [18] باشدیهمسو م"کانونی در میان دانشجویان 

ی با تخصص توانندیآموزشی و یادگیری دانشجویان، م یهاتیارتقا صالح

 مهارت در کشف وشدن افراد نسبت به رشته تحصیلی خود در دانشگاه و 

 های درسیهای درسی بویژه برنامه توان با بازنگری برنامهحل مسائل، می
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تر، های تخصصی های منسوخ و افزودن سرفصل قدیمی، حذف سرفصل

تر، سطح آموزش و یادگیری افراد را باالتر برد. پژوهش محورتر و مهارتی

ارزشی  های منسوخ، حذف دروس اخالقی، عمومی و منظور حذف سرفصل

هایی نامرتبط با مهارت کاری و مهارتهای زندگی باشد بلکه سرفصلنمی

ها و دروس نامرتبط وقت  فردی و اجتماعی است چرا که با حذف سرفصل

بیشتری صرف کارهای گروهی و عملی مربوط به رشته خود را جایگزین 

 تهای تخصصی را هم به صورشود افراد مهارتکنند و این کار باعث میمی

 تئوری و هم عملی یاد بگیرند.

های پژوهشی از قبیل توانایی مشاهده، پردازش و مقایسه همچنین صالحیت

ها، شناخت منابع علمی، توانایی در شناسایی مسئله، تعامل و مباحثه داده

ها، سؤال کردن از علمی با دیگران، توانایی جمع آوری و تحلیل داده

تی، توانایی تفسیر و تحلیل و استخراج مشاهدات و مطالعات، سواد اطالعا

ها، آگاه کردن دیگران از دستاوردهای علمی، توانایی پیش الگوها و مدل

چون هایی هم. صالحیتباشندیبینی کردن و آشنایی با مقررات پژوهشی م

( و شناخت منابع 05/7ها با رتبه )داده سهیتوانایی مشاهده، پردازش و مقا

اهمیت و توانایی پیش بینی کردن با رتبه  نیشتری( ب68/6علمی با رتبه )

( 16/4( و آشنایی با مقررات پژوهشی و رعایت دقیق آنها با رتبه )18/5)

ها با اند.. این یافتههای پژوهشی داشتهکمترین اهمیت را در میان صالحیت

 نظریه تاکید بر تلفیق"( در پژوهشی با عنوان 2001نتایج پژوهش تردیف )

و  "مختلف یهاپژوهش در دانشجو به کیفیت بخشی موضوع است عمل و

 یهایستگیشناسایی شا "رحمانی و همکاران هم در پژوهشی با عنوان 

مطلوب دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد مدیریت با تمرکز بر رویکرد 

 اند که شایستگی مهارتی کهبیان کرده شانیهاافتهیدر "ایرانی  –اسالمی 

 یهایکی از مهمترین شاخص باشدیشامل برقراری ارتباط مؤثر و ... م

برای باال  .[19] باشدهمسو می شودیشایستگی دانشجویان محسوب م

حیت پژوهشی دانشجویان، استادان و اعضای هیئت علمی بردن صال

 به دانشجویان هایستگیها و شاها نقش بسزایی در انتقال مهارتدانشگاه

های آموزشی در زمینه پژوهش و تحقیق برای دارند، برگزاری کارگاه

های پژوهشی آنان در پی دانشجویان اهمیت اساسی در پیشبرد صالحیت

شود یادگیری مهارتهای پژوهشی در ن پیشنهاد میخواهد داشت. بنابرای

گرفته شود و در کنار  تریقالب دروسی همچون روش تحقیق و سمینار جد

آن کارگاههای آموزشی ارزان قیمت و در صورت امکان، رایگان؛ برای 

 دانشجویان تحصیالت تکمیلی برگزار شود.

 نتیجه گیری

ی و های آموزشتوان گفت صالحیتها نیز میبا توجه به میانگین پاسخ

های پژوهشی، نقش بیشتری در موفقیت یادگیری نسبت به صالحیت

علمی و تحصیلی دانشجویان در دانشگاه دارند. در کل همانطور که 

دهد میانگین رتبه و اهمیت هر یک از نشان می 5، 4، 3، 2ی هاجدول

های پژوهشی در سطح یادگیری و صالحیت-های آموزشیصالحیت

درصد تاثیرگذار در موفقیت دانشجویان در دوران  99اطمینان 

های شان بوده و قابل استناد است. شناخت صالحیتدانشگاهی

می و عملی دانشجویان اثر بسیاری بر آینده تأثیرگذار بر موفقیت عل

ها و در نهایت رشد و توسعه کاری دانشجویان، کیفیت علمی دانشگاه

کشور خواهد داشت. بطور کلی پژوهش حاضر نشانگر آن است که 

دانشجویان برای موفقیت در دوران تحصیل در دانشگاه نیاز به 

توجه به های آموزشی و پژوهشی دارند بنابراین با صالحیت

های آموزشی و پژوهشی شناسایی شده، الزم است با آموزش، صالحیت

های دانشجویان، بویژه آن دسته از تمرین و تقویت شایستگی

هایی که اهمیت بیشتری داشته و رتبة باالتری به خود شایستگی

اند بر میزان موفقیت علمی و عملی دانشجویان در اختصاص داده

های با توجه به اولویت و اهمیت باالتر شایستگی دانشگاه افزود. همچنین

فت که گ توانیهای پژوهشی مآموزشی و یادگیری نسبت به شایستگی

یادگیری و کسب مهارتهای مرتبط با یادگیری مقدمة ورود به عرصة 

ری تر نیاز بیشتها در مقاطه پایینپژوهش است و دانشجویان در دانشگاه

گیری و در مقاطه باالتر نیاز بیشتر به های آموزشی و یادبه صالحیت

های پژوهشی برای موفقیت در زندگی دانشگاهی دارند. الزم صالحیت

 -های آموزشیبه ذکر است این پژوهش به دنبال تعیین صالحیت

یادگیری و پژوهشی دانشجویان از دیدگاه اساتید بوده است و سایر 

مند ین به محققان عالقهها مورد بررسی قرار نگرفته است. بنابراصالحیت

 ها و عالوه برشود ضمن بررسی سایر صالحیتبه موضوع پیشنهاد می

های بعدی به مقایسة دریافت دیدگاه اساتید و صاحبنظران، در پژوهش

ها های دانشجویان موفق و دانشجویان ناموفق در دانشگاهصالحیت

 بپردازند.

 سپاسگزاری

دولتی و غیر دولتی شهرتهران  یاهازکلیه اعضای هیات علمی دانشگاه

و استاد راهنما خود که در زمینه تکمیل پرسشنامه این تحقیق همکاری 

 .کنمیاند، تقدیر و تشکر منموده

 اخالقی هیدییتأ

ها و استاد پرشنامه این پژوهش با هماهنگی اساتید برخی از دانشگاه

ام بوده و در ها بدون نراهنما خود توزیع و اجرا گردید. این پرسشنامه

 تکمیل آن هیچ اجباری نبوده است.

 منابع مالی

شده است. نیاین پژوهش توسط نویسنده تأم یهانهیکلیه هز
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