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Abstract
The present study is aimed towards identification desirable indices for
teaching and learning activities in regard with the Humanity Courses for
universities and the extent to which these indices are attention. In the present
study, exploratory mixed-methods research was used. For the qualitative
section, we underwent quasi-structured interviews with 20 distinguished and
qualified experts and faculty members of universities having their expertise
in teaching and learning activities design. Also, 360 of the students of
universities comprised the quantitative statistical population. In the
quantitative section, a descriptive-survey method was employed. This
number of participants was selected using multistage cluster sampling
method. To examine the reliability of interview questions and
questionnaires, we recruited formal and content reliability. And, we used
Cronbach's alpha coefficients to evaluate the validity of our questionnaires.
We also employed in the qualitative part, the Structural and interpretative
method was opened and in the quantitative part, descriptive and inferential
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statistics to wage on analyzing the data. The results indicated that the
interviewees outlined 10 indices as the salient indices of teaching and
learning activities. The quantitative data also indicated that the range and
degree of implementing and corresponding to the indices of teaching and
learning activities seem to be less than desirable. Therefore, it necessarily
requires far more significant attention.

Keywords: Teaching and Learning Activities; The Humanity Courses in
Universities..
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یادگیری دروس رشتههای علوم انسانی دانشگاهها و میزان توجه
به آنها
دانشجوی دکتری برنامهریزی درسی در آموزش عالی ،دانشگاه

مصطفی باقریان فر

محمدرضا آهنچیان

اصفهان ،دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی ،اصفهان ،ایران.


استاد گروه علوم تربیتی ،دانشگاه اصفهان ،دانشکده علوم تربیتی و
روانشناسی ،اصفهان ،ایران
استاد گروه مدیریت آموزشی و توسعه منابع انسانی ،دانشگاه فردوسی

تاریخ پذیرش44/40/32 :

احمدرضا نصراصفهانی

تاریخ ارسال99/40/32 :

شناسایی شاخصهای مطلوب برای فعالیتهای یاددهی و

مقاله پژوهشی

فصلنامه روان شناسی تربیتی

مشهد ،دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی ،مشهد ،ایران.

پژوهش حاضر باهدف شناسایی شاخصهای مطلوب برای فعالیتهای یاددهی و یادگیری دروس رشتههای
علوم انسانی دانشگاهها و میزان توجه به آنها انجام شد .در پژوهش حاضر ،از طرح ترکیبی و از نوع
اکتشافی متوالی استفاده شد .در بخش کیفی با  02نفر از متخصصان و اعضای هیئتعلمی دانشگاههای
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چکیده

کشور که در حوزه فعالیتهای یاددهی و یادگیری صاحبنظر هستند ،مصاحبه نیمه ساختاریافته به عمل
آمد .جامعه آماری بخش کمی دانشجویان دانشگاهها بودند که به روش خوشهای چندمرحلهای ،تعداد 062
طریق مصاحبه نیمهساختاریافته و پرسشنامه محقق ساخته جمعآوری شد .برای تعیین روایی سؤالهای
مصاحبه و پرسشنامه از روایی صوری و محتوایی و برای برآورد پایایی پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ
استفاده شد .برای تحلیل دادههای پژوهش در بخش کیفی از روش ساختاری و تفسیری و در بخش کمی از
آمار توصیفی و استنباطی بهره گرفته شد .نتایج پژوهش نشان داد ده شاخص از منظر مصاحبهشوندگان
 نویسنده مسئولarnasr@edu.ui.ac.ir :
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نفر انتخاب شدند .در بخش کمی ،از روش توصیفی – پیمایشی بهره گرفته شده است .دادههای پژوهش از
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مهمترین شاخصهای فعالیتهای یاددهی و یادگیری بودند .یافتههای کمی نشان داد میانگین عمل به
شاخصهای فعالیتهای یاددهی و یادگیری در دروس رشتههای علوم انسانی دانشگاهها نامطلوب بوده و
نیاز به توجه بیشتری دارد.

کلیدواژهها :فعالیت یاددهی و یادگیری ،رشتههای علوم انسانی دانشگاهها.
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مقدمه
برنامه درسی از عوامل مهم ارتقای کیفیت آموزش عالی است (دهقانی و همکاران،
 .)0222لوننبرگ 1و ارنشتاین ،2996( 2ص  )082برنامه درسی را قلب تعلیم و تربیت
خواندهاند .برنامه درسی بهعنوان مجموعه فعالیتهای آموزشی ،محیط یادگیری
(جورددنز 0و زپکه ،)0229 ،4دستورالعملها و تجربههای برنامهریزی شدهای که بهمنظور
دستیابی به هدفهای یادگیری ارائه میشود تعریف شده است (اسکات 5و بریسیوس،6
 .)0226عدهای از صاحبنظران در تعاریف گوناگونی که از برنامه درسی ارائه کردهاند
صراحتاً به عناصر برنامه درسی پرداختهاند .برای مثال ،کالین )2985( 2به نه عنصر ،آیزنر

8

( )2994به هفت عنصر ،بوشامپ ،2982( 9ص  )208به دو عنصر؛ تایلر )2949( 22به چهار
عنصر و اکر )0220( 22به ده عنصر اشاره کردهاند.
یکی از عناصر برنامه درسی که صاحبنظران مذکور به آن اشاره داشتهاند و در این
پژوهش موردبررسی قرار گرفته است فعالیتهای یاددهی و یادگیری است .این فعالیتها
اشاره به چگونگی ،نحوه عمل و فعالیت یادگیرندگان توجه دارد .فعالیتهای یاددهی و
یادگیری ،فرصتهایی برای کسب تجربیات مستقیم ،ارزشیابی و بازاندیشی درباره
یادگیری است .برخی از فعالیتها و تجارب یادگیری پیشاپیش توسط برنامهریزان و یا
مؤسسات تدارک دیده میشوند درحالیکه برخی دیگر از آنها از قبل تعیینشده نیست و
حاصل تجربه خود یادگیرندگان در محیطهای آموزشی است .بخشی از فعالیتهای
یادگیرنده بهطورکلی بهعنوان تعهدی است که دانشجویان به استادان میدهند که باید در
1. Lunenburg
2. Ornstein
3. Jordens
4. Zepke
5. Scott
6. Brysiewicz
7. Klein
8. Eisner
9. Beauchamp
10. Tyler
11. Akker
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خارج از ساعات کالس و بدون مشارکت استادان انجام شود (کیدوال.)0224 ،2
افزایش مهارت و سرعت فردی هر دانشجو ،مستلزم تمرین و فعالیتهای بیشتر است.
ازنظر آموزشی تمامی فعالیتهایی که استادان در جهت تکمیل یا کاربردی کردن
آموزشهای کالسی یک دانشجو مقرر میکند عنوان فعالیت یاددهی و یادگیری را به خود
میگیرد و هدف آن دستیابی دانشجویان به مهارتهای کالسی ،نوشتاری ،حسی-
حرکتی و فکری میباشد .فعالیتهای یاددهی و یادگیری از قویترین ابزارهایی هستند که
استادان میتوانند از آنها استفاده نمایند .یکی از وظایف استادان ،طراحی و تهیه
فعالیتهای یاددهی و یادگیری مناسب است که به دانشجو کمک کند تا خطاهایش
کاهش یابد و موفقیتهایش در مسیر یادگیری افزون شود .بر این اساس مفهوم فعالیتهای
یاددهی و یادگیری دروس گسترش مییابد و نمیتوان آن را در پرسش تکراری و
بازنویسی متون خالصه کرد .تایلر (لوننبرگ و ارنشتاین 0222 ،ترجمه شریف )2092 ،در
مورد تجارب یادگیری اذعان میدارد« :تجارب یادگیری اشاره به تعامل بین یادگیرنده و
شرایط بیرونی در محیط دارد که او میتواند نسبت به آن واکنش نشان دهد .یادگیری از
طریق رفتار یادگیرنده رخ میدهد».
کوپر )2989( 0فعالیتهای یاددهی و یادگیری را وظیفهای که توسط استادان برای
دانشجویان تعیین میشود تا در ساعات خارج از دانشگاه انجام پذیرد تعریف کرده است
(دتمرز 0و همکاران .)0222 ،همچنین کوپر و همکاران ( )0226به مجموعه اثرات مثبت و
منفی فعالیتهای آموزشی در مطالعات خود پی بردند و بیان داشتند که این اثرات مثبت
شامل حفظ و یادآوری بهتر مطالب ،افزایش درک و فهم ،تفکر انتقادی بهتر ،شکلگیری
مفاهیم و پردازش اطالعات ،غنیسازی برنامه درسی ،افزایش خود جهتدهی ،خود نظم
دهی و خود مدیریتی است و اثرات منفی از دست دادن رغبت و عالقه به کتابهای درسی
و مطالب آموزشی ،خستگی جسمی و روحی ،محرومیت از اوقات فراغت و فعالیتهای
1. Kidwell
2. Cooper
3. Dettmers
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اجتماعی ،تحتفشار قرار دادن فرزندان به انجام فعالیتها به نحو احسن ،فریب دادن ،تقلب
و کپی کردن از سایر دانشجویان است.
کوپر ( )2989عواملی چون خصوصیات و ویژگیهای دانشجویان ،ویژگیهای
فعالیت آموزشی ،عوامل کالسی ،عوامل اجتماعی و پیگیری فعالیتها توسط مدرسان و
دانشجویان را ارائه میدهند که بر فعالیتهای خارج از محیط آموزشی یادگیرنده و رفتار و
پیشرفت آنان تأثیرگذار است .به گفته کوپر ( )2989فعالیتهای یاددهی و یادگیری
میتواند در جنبههایی مانند حجم ،اهداف ،میزان انتخاب ،مدتزمان انجام آن ،محیط
انجام آن و روشی که فعالیت ها را انجام دهد (انفرادی یا گروهی) متفاوت باشد (ژو،2
 .)0228اخیراً ،مطالعات در زمینه فعالیتهای آموزشی انجامشده که رابطه آنها را با
چندین متغیر موردبررسی قرار داده و منتج به دستاوردهای تحصیلی بیشتری گردیده است.
میزان زمان صرف شده برای فعالیتهای آموزشی ازجمله متغیرهایی است که موردتوجه
بسیاری از پژوهشگران قرارگرفته و نتایجی از اثربخشی فعالیتهای آموزشی و زمان در نظر
گرفتهشده بهدستآمده است (دتمرز و همکاران ،0220 ،تراوتوین 0و همکاران.)0229 ،
بهعنوانمثال ،پژوهش کیت )2980( 0ارتباط مثبت بین میزان زمان صرف شده برای
فعالیتهای آموزشی و پیشرفت تحصیلی یادگیرندگان را نشان داد (کوپر و همکاران،
 .)0226در مقابل ،تحقیقاتی که حجم فعالیتهای یاددهی و یادگیری را بررسی کردهاند،
نتایج آنها حاکی از آن بود که بین حجم فعالیتهای یادگیری و پیشرفت تحصیلی ارتباط
مثبتی وجود دارد (فرناندز-آلونسو ،4سوارز-آلوارز 5و مونیز.)0225 ،6
کوپر ( )0222هدف از ارائه فعالیتهای یاددهی و یادگیری را ،تمرین (مطالب
بیشتری جهت افزایش مهارتهای بیشتر) ،آمادهسازی (آماده کردن دانشجو جهت
1. Xu
2. Trautwein
3. Keith
4. Fernandez-Alonso
5. Suarez-Alvarez
6. Muniz
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یادگیری مباحث و موضوعات بعدی) ،گسترش (انتقال یادگیری قبلی به موقعیتهای
جدید) و خالقیت (ادغام چندین صالحیت در یک کار بهعنوان پروژه تحقیقاتی) میداند.
او همچنین اظهار داشت این فعالیتها میتواند در کسب اهداف دیگری مانند ارتباط
دانشجویان با صنایع ،استادان ،دانشجویان ،سایر افراد جامعه ،خانواده مؤثر باشد .اگرچه
کوپر و همکاران ( )0226نتیجه گرفتند که تمرین و بررسی مطالبی که در کالس تدریس
میشود بیشترین هدف فعالیتهای است که استادان از آن استفاده میکنند .همچنین نتیجه
گرفتند که بررسی فعالیتهای یادگیری ،ارزشیابی را بهبود میبخشد و به دانشجویان
کمک میکند تا نمرات بیشتری را کسب کنند .عالوه بر این ،اپشتین 2و وانورهیز)0220( 0
تأکید کردند که جنبه اساسی اهداف فعالیتهای یادگیری ،افزایش حداکثری تأثیر در
یادگیری و موفقیت تحصیلی یادگیرندگان است.
فعالیتهای یاددهی و یادگیری مرکز توجه بسیاری از مطالعات بینالمللی بوده است.
محققان آموزشی ایاالتمتحده به این نتیجه رسیدهاند که دانشجویان باید بیش از آنچه یاد
بگیرند ،باید چگونه یادگرفتن را بیاموزند (رابینسون .)0226 ،0اپشتین و وانورهیز ()0222
دریافتند که فعالیتهای یادگیری به دانشجویان کمک میکند تا با مسئولیتپذیری ،درک
مدیریت زمان را بر عهده بگیرند و صالحیت و اعتماد به نفس خود را افزایش دهند.
همچنین اخیراً دانشگاه هاروارد اعالم کرد که امتحانات نهایی دیگر اجباری نیست
(هاروارد )0222 ،و تمام نمره دروس میتواند به فعالیتها اختصاص یابد مگر در موارد
اضطراری و شرایط خاص .فعالیتهای یاددهی و یادگیری باید با سایر عناصر برنامه درسی
ارتباط تنگاتنگی داشته باشد (واترتوت )0229 ،4و معموالً برای تحکیم یادگیری ،مطالب
بهصورت عملی ارائه شود .نتایج پژوهش اسریکلوب 5و وانگانیچ )0224( 6حاکی از آن
1. Epstein
2. VanVoorhis
3. Robinson
4. Vatterott
5. Sriklaub
6. Wongwanich

تهای یاددهی و...؛ باقریان فر و همکاران | 883
شاخصهای مطلوب برای فعالی 

شناسایی

بود که فعالیتهای یاددهی و یادگیری باید نوآورانه ،جالب و جذاب باشد و  90درصد
فعالیتهای یادگیری اکثریت استادان منجر به افزایش عالقه در فراگیران میشود و
دانشجویان میتوانند از انواع فعالیتها جهت تمرین استفاده و از طریق فرایند تفکر دانش
جدید را کسب و با همکالسیهای خود در تعامل و به درسهای خود توجه کنند.
فالیت )0222( 2و کانتر ،0باومرت 0و کولر )0222( 4در پژوهشهایی به این نتایج
دست یافتند که استادان باید فعالیتهای مختلفی را در اختیار دانشجویان قرار دهند تا آنان
بتوانند فعالیتها را از روی خالقیت و عالقه انتخاب کنند تا دلسرد نشوند .فعالیتها باید به
روشنی مشخص شوند و استادان در هنگام مشارکت در فعالیتها به دانشجویان مشاوره
دهند .عالوه بر این ،رامیرز-والرد 5و همکاران ( )0225در پژوهشی به این نتایج دست
یافتند که اگر فعالیتهای یک درس به درستی طراحی شده باشند دانشجویانی که
فعالیت های یادگیری بیشتری انجام دادند نمره پایانی باالتری کسب کردند.
ابراهیمپورکومله ،نادری و سیفنراقی ( )2092در پژوهشی به این نتایج دست یافتند که
مهمترین ویژگیهای عنصر فعالیتهـای یادگیری شامل ارتبـاط بـا هدفهـای برنامه
درسـی ،پرورش مهارتهای سـطوح عالـی ،ترغیب یادگیرنـده بـه فعالیـت گروهـی،
تدارک دیدن مسائل مبهم و عجیب بهعنوان تکلیف ،فعالیتهای مبتنی بر تعامل و
مشارکت ،تصمیمگیری ،برنامهریز ،مهارتهای فرایندی ،تفکر انتقادی و خالق باشد.
همچنین موسوی و همکاران ( )2096در پژوهشی دریافتند مهمترین شاخصهای نوآوری
در فعالیتهای یاددهی و یادگیری شامل یادگیری تجربی در تدوین و اجرا ،توجه به
خودراهبری ،توجه به مهارتهای تفکر استقرایی ،قیاسی ،حل مسئله ،انتقادی و قدرت
تحلیل ،ارزشیابی کیفی و مدام دانشجویان در زمینه تسلط بر مبانی نظری زیباییشناسی،
توجه به اصول مبتنی بر دیالوگ و بهرهگیری از دیدگاهها و دانش نوین در عنصر
1. Fleith
2. Kunter
3. Baumert
4. Koller
5. Ramirez-Velarde
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فعالیتهای یاددهی و یادگیری میباشد .نتایج پژوهشهای صادقی و همکاران ( )2092و
عارفی و همکاران ( )2092نشان دادند بین وضعیت موجود فعالیتهای یاددهی و یادگیری
با وضعیت مطلوب آن از دیدگاه دانشجویان فاصله و شکاف وجود دارد.
فعالیتهای یادگیری باعث ایجاد تغییر (هوور-دمپسی و همکاران )0222 ،2افزایش
کارایی یادگیری ،نشان دادن تسلط بر موضوع ،کمک به آمادگی در آزمونها ،تمرین و
آمادگی و توسعه انواع مهارتهای فکری میشود (کیدوال)0224 ،؛ بنابراین جای تعجب
نیست که فعالیتهای یاددهی و یادگیری غالباً بهعنوان یک استراتژی مهم آموزشی برای
بهبود پیشرفت تحصیلی یادگیرندگان در نظر گرفته میشوند (کوپر و همکاران0226 ،؛
ژو .)0220 ،0ارزشیابی از فعالیتها ازجمله تدابیری است که میتواند تسهیلکننده
کیفیتبخشی به دروس باشد؛ تدابیری که با شناسایی وضعیت موجود ،کشف نقاط ضعف
و قوت ،تبیین اثرات خواسته یا ناخواسته برنامه و یا موسسه منجر به شفافیت وضعیت
موجود شده است .نتایج تحقیقات حاکی از آن است ارزشیابی که در دانشگاهها انجام
میشود بیشتر بر ویژگیهای اخالقی استادان متمرکز هستند .دراینباره ،تحقیقات نشان
میدهند پرسشنامههای ارزشیابی که در پایان هر ترم تحصیلی به دانشجویان ارائه میشود
در مورد نمرهگذاری برای استادان است درحالیکه کمتر از دانشجویان خواسته میشود تا
یادگیری خود یا فعالیتهایی که در طی یکترم تحصیلی برای یک درس انجام میدهند
را ارزشیابی کنند .این در حالی است که گردآوری اطالعات از این طریق میتواند به بهبود
فعالیتهای یاددهی و یادگیری مطلوب دروس کمک کند (ادستروم .)0228 ،0با توجه به
کمبود پژوهش در زمینه عنصر فعالیتهای یاددهی و یادگیری ،همچنین محدودیتهایی
ازجمله عدمکفایت برخی از مطالعات صورت گرفته در مورد عناصر برنامه درسی و عدم
استفاده از روش های مختلف در انجام آنان ،ضرورت انجام چنین پژوهشی روشن میباشد.
پژوهش حاضر درصدد است تا شاخصهای مطلوب برای فعالیتهای یاددهی و یادگیری
1. Hoover-Dempsey
2. Xu
3. Edstrom
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برنامه درسی را شناسایی و میزان توجه به آنها در رشتههای علوم انسانی دانشگاهها را
بررسی نماید و از این طریق به سؤاالت پژوهش پاسخ دهد.
 -2شاخصهای مطلوب برای فعالیتهای یاددهی و یادگیری دروس رشتههای علوم
انسانی دانشگاهها چه مواردی است؟
 -0میزان توجه به شاخصهای مطلوب فعالیتهای یاددهی و یادگیری در دروس
رشتههای علوم انسانی در دانشگاه موردمطالعه چه میزان است؟
 -0میزان توجه به شاخصهای مطلوب فعالیتهای یاددهی و یادگیری در رشتههای
علوم انسانی در دانشگاه موردمطالعه چه میزان است؟
 -4میزان توجه به شاخصهای مطلوب فعالیتهای یاددهی و یادگیری در دانشگاه
موردمطالعه چه میزان است؟
 -5آیا بین نظرات دانشجویان در مورد میزان توجه به شاخصهای مطلوب
فعالیتهای یاددهی و یادگیری برحسب رشتههای علوم انسانی در دانشگاه موردمطالعه
تفاوت معناداری وجود دارد؟
 -6آیا بین نظرات دانشجویان در مورد میزان توجه به شاخصهای مطلوب
فعالیت های یاددهی و یادگیری برحسب جنسیت در دانشگاه موردمطالعه تفاوت معناداری
وجود دارد؟

روش پژوهش
پژوهش حاضر ازنظر هدف کاربردی و به لحاظ روش ،ترکیبی اکتشافی متوالی از نوع
ساخت ابزار است که در آن دادههای کیفی بهمنظور شناسایی شاخصها و کمک به تنظیم
پرسشنامه جمعآوری و تحلیل شد .برای آنکه بتوانیم شاخصهای مطلوب فعالیتهای
یاددهی و یادگیری را جهت ارزیابی شناسایی کنیم و همچنین مطلع شویم شاخصهای
شناساییشده تا چه میزان در طراحی فعالیتهای ارائهشده کاربرد دارد از روش ترکیبی
اکتشافی استفادهشده است .در بخش کیفی دیدگاه استادان دانشگاههای کشور و
متخصصان حوزه تعلیم و تربیت درباره فعالیتهای یاددهی و یادگیری و در بخش کمی
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دیدگاه دانشجویان سال سوم و چهارم کارشناسی یکی از دانشگاههای سطح یک کشور در
تحصیلی  2098-2099جمعآوریشده است .ضمناً بخش کیفی بهمنظور بررسی عمیق
موضوع فعالیتهای یاددهی و یادگیری از روش مطالعه موردی و بخش کمی به روش
توصیفی از نوع پیمایشی اجرا گردیده است .مطالعه موردی کیفی یک راهبرد پژوهش
است که در یک بستر و زمینه خاص انجام میشود و روشی که امکان بررسی عمیق
موضوع و کشف ابعاد پنهان را فراهم میآورد (داناییفرد ،الوانی و آذر.)2098 ،

شکل  .0فرآیند تحقیق ترکیبی اکتشافی متوالی از نوع ابزارسازی (اقتباس از کرسول 0و
پالنوکالرک)2663 ،2

شرکتکنندگان پژوهش :افراد متخصص در حوزه عناصر برنامه درسی و فعالیتهای
یاددهی و یادگیری بهعنوان مشارکتکنندگان بالقوه ،با استفاده از رویکرد هدفمند و روش
نمونهگیری افراد کانونی 0متناسب با موضوع پژوهش (صاحبنظران کلیدی )4و استفاده از
معیار کفایت «اشباع نظری 5دادهها» انتخاب شدند؛ بدین گونه که مصاحبهها تا جایی پیش
رفت که محقق به اشباع نظری رسید و مصاحبههای بیشتر ،اطالعات جدیدی ارائه نمیکرد.
ازاینرو 02 ،نفر از استادان مجرب و متخصص کشور در حوزه عناصر برنامه درسی در این
پژوهش مشارکت داده شدند .با توجه به اینکه اعتبار یافتهها در این قبیل پژوهشها به
1. Creswell
2. Bellau Clark
3. critical cases sampling
4. Critical case
5. Theoretical Saturation
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توانمندی ،دانش و تجارب مصاحبهشوندگان بستگی دارد ،بدین گونه سعی گردید که
افرادی انتخاب گردند که بالقوه میتوانستند پاسخگوی سؤاالت پژوهش باشند و دارای
سابقه باالی  22سال و تجربه غنی از پدیده موردبررسی و توانایی و تمایل به بیان روشن آن
داشته و در آموزش و پژوهش شاخص باشند .از میان مصاحبهشوندگان  6نفر زن و  24نفر
مرد و ازنظر مرتبه علمی  20نفر در مرتبه دانشیاری و  2نفر استاد بودند.
جامعه آماری در بخش کمی پژوهش شامل تمامی دانشجویان سال سوم و چهارم
دوره کارشناسی یکی از دانشگاههای سطح یک کشور در سال تحصیلی 2098 – 99
میباشد .ضمناً برای آنکه نتایج پژوهش در بازنگری برنامه درسی دروس رشتهها
مورداستفاده قرار بگیرد از این جامعه آمار بهره گرفته شد .روش نمونهگیری در بخش
کمی بنا به جامع بودن دانشگاه ،خوشهای چندمرحلهای بوده است؛ بدینصورت که از بین
دانشکدههای حوزه علوم انسانی ،دانشکدههای علوم تربیتی و روانشناسی ،علوم جغرافیا و
برنامهریزی و علوم اداری و اقتصاد انتخاب شدند .سپس ،در هر دانشکده ،دو گروه که
دارای رشته کارشناسی 2بودند ،انتخاب و سپس از هر گروه یکرشته و در ادامه دو درس
از درسهای تخصصی 0هر رشته انتخاب و پرسشنامهها در بین دانشجویان آنها بهصورت
سرشماری توزیع شده است .بهطورکلی  062نفر از دانشجویان بهعنوان نمونه انتخاب شدند.
از این تعداد  096نفر معادل  80/0درصد دانشجویان زن و  64نفر معادل  22/8درصد
دانشجویان مرد بودند .شایانذکر است نسبت تعداد زن و مرد پژوهش حاضر با تعداد
دانشجویان زن و مرد دانشگاه موردنظر معادل است .همچنین  00/00درصد دانشجویان
دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی 00/00 ،درصد دانشجویان دانشکده علوم جغرافیا و
برنامهریزی و  00/00درصد دانشجویان دانشکده علوم اداری و اقتصاد بودند .یادآور
 .2رشته های علوم تربیتی و روانشناسی از دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی ،رشتههای برنامهریزی روستایی و
برنامهریزی شهری از دانشکده علوم جغرافیا و برنامهریزی و رشتههای حقوق و مدیریت دولتی از دانشکده علوم اداری
و اقتصاد انتخاب شدند.
 .0دروس تخصصی بر مبنای اینکه واقعاً از دروس اساسی رشته باشند و با مشورت با استادان و متخصصان هر رشته و
گروه انتخاب گردیدند که عناوین آن در قسمت یافتهها آمده است.
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میشود برای آنکه بتوانیم اطالعات غنی بهدست آوریم از دو جامعه آماری متخصصان در
بخش کیفی و دانشجویان در بخش کمی استفاده شده است.
روش گردآوری دادهها :برای گردآوری دادهها در بخش کیفی از مصاحبه عمیق
نیمهساختاریافته استفاده شد .از روش مصاحبه نیمهساختاریافته برای دستیابی به اطالعات نو
و غنی درون ذهن افراد و تعامل مستقیم کالمی بهره گرفته شد .برای آنکه اطالعات غنی
با اجازه و رضایت مشارکتکنندگان و با اطمینان از محرمانه ماندن و همچنین باال بردن
اعتبار دادههای مصاحبه ،مصاحبهها با بهرهگیری از ابزارهای دیجیتال ضبط شد .کوتاهترین
مصاحبه  40دقیقه و بلندترین آن  56دقیقه به طول انجامید .متوسط زمان مصاحبهها 49
دقیقه بوده است .مصاحبه فردی توسط پژوهشگر در شرایطی غیررسمی انجام شد .برای
انجام مصاحبهها ،نویسندگان نخست نامهای را با ذکر اهداف پژوهش و نقش
مصاحبهشونده در انجام این پژوهش و سؤاالت پژوهش تنظیم و بهصورت حضوری و یا از
طریق پست الکترونیک تقدیم مصاحبهشوندگان گردیدند .نویسندگان با کوشش زیاد
سعی نمودند رضایت مصاحبهشونده را جلب کنند .زمان و مکان مصاحبه توسط
مصاحبهشوندگان تنظیم شد .ارسال این اطالعات باعث شد تا مصاحبهشوندگان به اهمیت
پژوهش پی ببرند و با آمادگی قبلی به سؤالها پاسخ دهند .همانطور که ذکر گردیده است
ابزار جمعآوری دادهها در پژوهش ،مصاحبه عمیق نیمهساختاریافتهای است که پرسشها از
قبل مشخصشده ،لکن در مواردی که الزم بود پرسشهای جزئیتری نیز مطرح میشد تا
منظور مصاحبهشوندگان بهخوبی مشخص شود.
برای تجزیهوتحلیل دادههای کیفی از روش ساختاری 2و تفسیری 2استفاده شد .بدین
منظور ،پژوهشگر برای تجزیهوتحلیل دادههای حاصل از مصاحبه ،پس از جمعآوری آنها،
.2در تحلیل ساختاری متن پیاده شده ،واژهها ،مفاهیم و ارتباط میان آنها بر حسب میزان تکرار ،تعداد واژهها ،الفاظ،
کنایهها و اصطالحات به کار رفته در جملهها و میزان تکرارشان شمارش و بررسی میگردد تا الگوهای موجود در
گفتهها کشف شود (.)Karimi & Nasr, 2012
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چندین بار بهدقت به متن آنها گوش سپرد و سپس آنها را کلمه به کلمه بهصورت
مکتوب درآورد .سرانجام این مراحل دنبال شد )2 :ابتدا به هر مصاحبهشونده یک کد
اختصاص داده شد؛  )0در ذیل هر سؤال پژوهش ،جملههایی با معنای مشابه در تمام
مصاحبهها کنار یکدیگر قرار گرفتند و مطابق با مفهوم مستتر در آنها برایشان نام و کد در
نظر گرفته شد؛  ) 0با مرور مجدد ،کدهای مشابه در کنار یکدیگر قرار گرفتند و مقولههایی
بزرگتر تشکیل شد -این کار روی تمام سؤالهای مصاحبه انجام شد -و ادغام و
دستهبندی مقولهها تا رسیدن به یک نظام مقولهبندی مناسب ادامه یافت و سپس ،بر اساس
مشابهتها ،مقولههای اصلی و فرعی استخراج و الگوی کلی ارائه شد؛  )4این مقولهها را
متخصصان و استادان بازنگری نمودند و اصالحات الزم در مقولههای اصلی و فرعی
صورت گرفت .برای افزایش دقت در تحلیل دادهها در بخش کیفی از نرمافزار
مکسکیودا 0استفاده شده است.
برای اعتباریابی کیفی از تکنیک قابلقبول و معتبر بودن استفاده شد .قابلقبول بودن
میزانی است که میتوان نتایج بهدستآمده را صحیح و قابل باور دانست .برای رسیدن به
این باور ،از روش همسوسازی استفاده شد و سعی گردید با جمعآوری دادههای کافی از
منابع چندگانه ،این باورپذیری را ایجاد نمود .بهعالوه ،از تکنیک کنترل توسط اعضاء از
طریق ارائه نتایج تحلیل دادهها به مشارکتکنندگان برای چک کردن و بررسی نتایج نیز
استفاده گردید .دادههای بهدستآمده از مصاحبهها توسط مصاحبهشوندگان بررسی و
مواردی نیز اصالح گردید .برای افزایش پایایی پژوهش ،مصاحبهها با یک برنامه قبلی در
یک فضای مناسب و رعایت شرایط مصاحبه با راهنماییهای الزم و بهدوراز سوگیری و
اعمالنظر شخصی و با استفاده از دستگاه ضبطصوت انجام میگرفت .ضمناً همزمان با

 .2در این روش تحلیل ،پژوهشگر درصدد است تا حد امکان ،به آشکار نمودن پیامهای نهفته در متن نوشتاری مصاحبه
بپردازد .طبقه توصیه گیلهام ،برای دستیابی به این هدف ،متن مصاحبه باید به طور کامل و با شرح جزئیات نوشته شود
(.)Gilham, 2000: 63
2. Maxqda
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گردآوری دادهها ،تجزیهوتحلیل آنها با دو هدف بازخورد برای مصاحبههای فردی و
اطمینان از اشباع دادهها آغاز شد .الزم به ذکر است که مصاحبهها قبل از شیوع ویروس
کویید  29انجامشده است.
ابزار پژوهش در بخش کمی :برای گردآوری دادهها در بخش کمی از پرسشنامه
محقق ساخته مبتنی بر شاخصهای استخراجشده از بخش کیفی و متون تخصصی
استفادهشده است .از ابزار مذکور برای بررسی میزان توجه به شاخصها در فعالیتهای
طراحیشده توسط استادان در نمونه پژوهش بهره گرفتهشده است .پرسشنامه ارزشیابی از
فعالیتهای یاددهی و یادگیری شامل  22گویه است .هرکدام از گویهها بر اساس طیف
لیکرت  5درجهای از خیلی کم ( )2تا خیلی زیاد ( )5نمرهگذاری شدند .بهمنظور تعیین
روایی پرسشنامه هشت نفر از اعضای هیئت علمی و متخصصان تعلیم و تربیت در مورد آن
اظهارنظر کردند و اصالحات الزم اعمال شد .برای برآورد پایایی و همبستگی درونی
سؤاال ت پرسشنامه از آلفای کرونباخ استفاده شد .پس از اجرای آزمایشی پرسشنامه بین 02
نفر از افراد نمونه ،پایایی آن  2/940برآورد گردید .انتخاب و استفاده از روشهای آماری
در هر پژوهش به عواملی ازجمله ماهیت موضوع ،اهداف و امکانات اجرایی محقق بستگی
دارد .لذا برای تجزیهوتحلیل ویژگیهای جمعیتشناختی گروههای موردمطالعه از آمار
توصیفی و بهمنظور پاسخگویی به پرسشهای تحقیق ،از روشهای آماری استنباطی
(آزمون  tتکنمونهای 2و آزمون مانوا )0با رعایت پیشفرضها استفاده شده است .بهمنظور
بررسی نرمال بودن یا نرمال نبودن توزیع متغیر پژوهش ،از آزمون کولموگروف اسمیرنوف
استفاده شد .نتایج آن نشان داد سطح معناداری آزمون در متغیر فعالیتهای یاددهی و
یادگیری بیشتر از  2/25میباشد (آماره آزمون= 2/94؛  .)Sig = 2/00لذا نرمال بودن دادهها
تأیید گردید .توضیحاتی ازجمله اطمینانبخشی به مصاحبهشوندهها در خصوص محرمانه
 .2در این پژوهش برای مقایسه نمره میانگین شاخصهای فعالیتهای یاددهی و یادگیری با نمره مالک استفاده
گردید.
 .0در این پژوهش برای مقبسه میانگین متغیرهای جمعیت شناختی نبست به میزان استفاده از شاخصها در تعیین
فعالیتها به کار برده شد.
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شناسایی

بودن اطالعات بهدستآمده و نام آنان و دادن آزادی برای شرکت در پژوهش که از نکات
رعایت شده اخالق باشد ،گفته شد.

یافتهها
یافتههای پژوهش با توجه به سؤاالت پژوهش به تفکیک ارائه میگردند:

سؤال اول :شاخصهای مطلوب برای فعالیتهای یاددهی و یادگیری دروس
رشتههای علوم انسانی دانشگاهها چه مواردی است؟
با مطالعهی دقیق مصاحبههای صاحبنظران ،ده مقوله از نظرات آنها استخراج شد
که در جدول  2به شرح زیر میباشد.
جدول  .0نتایج حاصل از تحلیل دادههای مصاحبه
مقوله

مقوله

تکرار در

اصلی

فرعی

نقل قول

نقل قولها
مصاحبهشونده کد  20اظهار داشت« :یک استاد وقتی فعالیتی را برای دانشجویان
تعریف و ارائه میکند باید مطالبی که در کالس درس میدهد با اهداف و
محتوای درس مرتبط باشد در غیر این صورت انجام دادن آن برای دانشجویان
سخت است .برخی از فعالیتهایی که استادان به دانشجویان محول میکنند
ارتباط آنچنانی با محتوای درس ندارد .بهطور مثال ،درصورتیکه هدف درس
کاربرد محتوا و یادگیریها در زمینه عمل باشد ضروری است فعالیتهای

مرتبط بودن
فعالیتهای
یاددهی و
یادگیری

یادگیری به نحوی طراحی شوند که در عمل ،امکان استفاده و کاربرد

فعالیتهای
ارائه شده با
اهداف و
محتوای
درس

یادگیریها را ارزشیابی کنند» .همچنین ،بنابر اظهارات مصاحبهشونده کد  4بیان
02

داشت« :اولین معیار و مالکی که باید در فعالیتها در نظر بگیرد تناسب آنها با
اهداف و محتوای درس است .فعالیتهایی که مطابق اهداف و محتوای
تعیینشده درس نباشد دانشجویان نمیتوانند از عهده آن برآیند و انگیزه الزم را
برای انجام آن ندارند و ممکن است فعالیتها به دانشجویان دیگر داده شود و از
آنها خواسته شود که برای دانشجو انجام دهند .بهطور مثال ،استادان از
دانشجویان میخواهند که مقالهای در ارتباط با درس بنویسند یا پروژهای را
انجام دهند .درحالیکه پروژهای که دانشجویان انجام میدهند ارتباط چندانی با
درس و مطالب درسی ندارد .لذا دانشجویان از دوستان خود میخواهند که
پروژه را برای آنان انجام دهند».
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مقوله

مقوله

تکرار در

اصلی

فرعی

نقل قول

نقل قولها
بنابر عقیده پاسخگوی کد  ، 20استادان در اوایل ترم باید بهگونهای فعالیتهای
آموزشی یک درس را طراحی کنند که دانشجویان را در طولترم با انواع
فعالیتها ازجمله تحقیق و پژوهش آشنا سازند و استادان میتوانند در طولترم از
دانشجویانی که تمایل به کنفرانسهای کالسی دارند بهره گیرند .بهطور مثال،

تنوع و
نوآوری در

خالصه کردن محتوای درس جدید اگرچه کار آموزنده و مفیدی است ولی اگر
22

فعالیتها

هر هفته تکرار شود باعث خستگی و دلزدگی میشود و باید از تنوع فعالیتی
استفاده کرد .همچنین مصاحبهشونده کد  22اشاره داشت« :انجام تکالیف متنوع
و جدید باعث میشود که مشکالت یادگیری دانشجویان کاهش و موفقیتشان
افزون یابد .استادان میتوانند بر اساس شرایط خاص فعالیتهای ابتکاری طراحی
نمایند و با طراحی فعالیتهای متنوع ،فرصتهای یادگیری بیشتری را برای آنها
فراهم کرد».
به مصاحبهشونده کد  ،6جهت اینکه فعالیتهای آموزشی تأثیرگذار باشد باید
حجم آنها منطقی باشد؛ مثالً اینکه هر جلسه تکلیفی را برای دانشجویان انتخاب
کنیم ممکن است از عهده انجام آن بر نیایند یا ناقص و بیکیفیت بوده و تأثیر
آنچنانی نخواهد داشت و یا بهقولمعروف کار آبکی (سطحی) انجام میدهند و
همچنین افزایش فعالیتها به معنای بهبود و افزایش بازدهی نیست بلکه باید بر

منطقی بودن
حجم

اساس تعادل تکالیف انتخاب شوند .همچنین در این راستا مصاحبهشونده کد 25
20

فعالیتها

اظهار داشت« :فعالیتهایی که به دانشجویان ارائه میشود باید ازنظر حجم
متناسب با طولترم باشد .به طور مثال ،ما یک موضوع یا فعالیت آموزشی را
طراحی میکنیم که هم کار بررسی اسناد را و هم بررسی میدانی بهویژه مشاهده
یا مصاحبه داشته باشد .این بررسیها باعث میشوند که حجم فعالیت افزایش
یابد و دانشجو نتواند از عهده آن برآید .حجم فعالیتهای یاددهی و یادگیری
باید بر مبنای تعامل ،گفتگو و همفکری بین استادان و دانشجویان مشخص
گردد».
مشارکتکننده کد  0اظهار داشت« :همکاران (استادان) باید فعالیتهایی برای

تناسب سطح

دانشجویان انتخاب کنند که متناسب با تواناییهای هر یک از دانشجویان ،درک

دشواری
فعالیتها با
توانایی
دانشجویان

26

علمی آنان و چگونگی بکار گیری اصول علمی و پژوهشی دانشجویان باشد.
کسانی که ضعیفتر هستند میتوانند فعالیتهایی که نسبتاً آسانتر هست به
آنها دهند یا اینکه با گروهی که قویتر هستند مشارکت دهد .بهطور مثال ،من
یک درس با دو گروه مختلف دارم .یک گروه تکنولوژی آموزشی و یک
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شناسایی
مقوله

مقوله

تکرار در

اصلی

فرعی

نقل قول

نقل قولها
گروه برنامهریزی درسی .بچههای گروه تکنولوژی آموزشی در کار عملی و
کارهای رایانه ای باید واردتر باشند و انتظار من هم همین هست .فعالیتی که برای
گروه یک انتخاب میکنم با گروه دو متفاوت هست .چون تواناییهاشون با هم
متفاوت هست» .همچنین به عقیده مشارکتکننده شماره  ،29تکالیفی که برای
دانشجویانم انتخاب میکنم سعی میکنم در سطح دشوار نباشد و نسبت به ترم
آنها و سطح توانایی آنان تکالیفم را مشخص میکنم .تکالیف اگر دشوار باشند
حوصله انجام دادن آن را ندارند و ممکن است خودشان انجام ندهند و به
کسانی که فعالیتها را انجام میدهند و پول میگیرند جهت انجام دادن تحویل
دهند.
پاسخگوی کد  ، 9اگر همکاران بتوانند بخشی از نمره نهایی درس را به فعالیتها
اختصاص دهند دانشجویان انگیزه بیشتری برای انجام فعالیتها دارند و باعث
میشود دانشجویان اهمیت بیشتری به انجام دادن فعالیتها دهند .دانشجویان

اختصاص
بخشی از
نمره نهایی

تمام تالش خود را انجام میدهند تا بهترین نمره را کسب کنند و سعی میکنند
28

فعالیتها را به نحو احسن انجام دهند .مصاحبهشونده شماره  22بیان داشت:
«فعالیتهای ارائه شده به دانشجویان هنگامی باارزش و بااهمیت هستند که
بخشی از نمره پایانی دانشجو باشد .دان شجو تالش خواهد کرد که باکیفیتترین

به فعالیتها

کار را جهت گرفتن نمره کامل به استاد تحویل دهد .ازاینرو ،فعالیتها زمانی
بیشترین تأثیر را بر روی دانشجویان دارد که نمره فعالیت پس از یک هفته به
دانشجو ارائه و بهعنوان بخشی از نمره پایانی باشد».
مشارکتکننده کد  2بیان داشت« :باید برای دانشجویان فعالیتی را انتخاب کنیم
که چالش برانگیز و جذاب باشد .بدین گونه که دانشجو از انجام دادن آن لذت
ببرد و با عالقه زیاد آنها را پیگیری کند .اگر فعالیتها با نگرش انتقادی ارائه
شوند دانشجویان با عالقه و تمایل خاصی به دنبال پاسخ آن خواهند بود».
همچنین مصاحبهشونده شماره  26عنوان کرد« :داشتن فعالیتهای با معنا و

چالشبرانگیز
بودن
فعالیتها

24

چالشگرانه باعث میشود دانشجویان نسبت به کار خویش عالقهمند شوند،
بینظمی در کالس کمتر میشود و زمانی که اطالعات درسی برای دانشجویان
با معنا و چالشبرانگیز باشد ،یادگیری تقویت میشود .استادان باید سعی کنند
که اطالعات چون عالقهها ،روش فکری و میزان آمادگی دانشجویان را جستجو
نمایند؛ چراکه یک عامل مهم برای پیدا کردن فعالیتهای با معنا و
چالشبرانگیز است و دانشجویان همچنین عالقمند هستند که پاسخهای سایر
دوستان را بشنوند».
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مقوله
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اصلی

فرعی

نقل قول

نقل قولها
مصاحبهشونده کد  2اظهار داشت« :برخی مواقع دانشجویان نسبت به فعالیت-
هایی که به آنها ارائه میشود اعتراض دارند .برخی از آنها همعقیده داشتند
که نباید تکالیف با یک موضوع مشخص برای همه دانشجویان طراحی شود؛
چراکه تعدادی از دانشجویان از روی سایر دانشجویان کپیبرداری میکنند و
تحویل میدهند .این باعث میشود که برخی از دانشجویان فعالیتی را انجام
ندهند و یا با کپیبرداری از دوستان خود نمره کسب کنند» .همچنین بنابر عقیده
شرکتکننده کد  ،8استادان قبل از آنکه ترم تحصیلی شروع شود باید تمامی

متفاوت بودن
فعالیتهای
دانشجویان

9

فعالیتهای مربوط به درس را طراحی کنند .بهطور مثال ،اگر فعالیتی در
موردبررسی خدمات آموزش عالی یک کشور بود باید دانشگاههای آن را
مشخص نمایند و هر دانشجو یک دانشگاه را بررسی نماید .این کار باعث

با یکدیگر

خواهد شد که هر یک از دانشجویان ،فعالیت متفاوتی را انجام دهند .همچنین
مشارکتکننده کد  22اذعان داشت« :همکاران وقتی میخواهند برای
دانشجویان فعالیتی طراحی کنند باید فعالیتهای سال قبل را هم در نظر بگیرند؛
چراکه برخی از دانشجویان بهجای اینکه تکلیف جدید بنویسند تکالیف سال
گذشته را میگیرند و تحویل میدهند .باید نوآوری در فعالیتشان باشد .تکالیف
تکراری برای دانشجویان ،مشکلی را برطرف نخواهد کرد».
مصاحبهشونده کد  ،24مهمترین کاری که استادان جهت پاسخ دادن سریع
دانشجویان به فعالیتها مدنظر قرار دهند این است که دستورالعمل نحوه انجام
فعالیتها را برای دانشجویان روشن و مشخص نمایند .بهطوریکه اگر قرار است
کار مصاحبه ای انجام دهند باید توضیح دهند که مصاحبه با چه کسانی و چگونه
تدوین

انجام دهند و اگر میخواهند کار مشاهدهای یا پرسشنامهای انجام دهند

دستورالعمل

دستورالعمل روشنی از نحوه انجام دادن فعالیت به آنان ارائه دهند .روشن بودن

واضح برای

22

نحوه انجام فعالیتهای آموزشی و پژوهشی باعث میشود که دانشجویان راه را

انجام

بهدرستی انتخاب و طی کنند و بهآسانی به پاسخ درست و صحیح سؤاالت دست

فعالیتها

یابند .همچنین شرکتکننده کد  22در این مورد اظهار داشت« :فعالیتهایی که
بهصورت مبهم به دانشجویان ارائه میشود آنان را دچار سردرگمی نموده و بار
یادگیری را کاهش میدهند .به طوری که مطالعات نشان دادند اگر فعالیتهای
یاددهی و یادگیری با دقت طراحی و دستورالعمل انجام آن را برای دانشجویان
تشریح نماید آن فعالیتها مفید خواهند بود».
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مقوله

مقوله

تکرار در

اصلی

فرعی

نقل قول

نقل قولها
پاسخگوی کد  0در این مورد اظهار داشت« :به نظر باید استادان فعالیتهایی را
انتخاب کنند که جنبه کاربردی و عینی داشته باشه .مثالً فعالیتی انتخاب شود که
دانشجویان جهت انجام آن وارد بازار کار شوند و در بازار کار حضور یابند و از
نزدیک مشاهده کنند و با دست خود لمس کنند .این باعث میشه وقتی

مبتنی بر
نیازها و
مسائل واقعی

فارغ التحصیل شدند با نحوه کار کردن آشنا باشند .عالوه بر این باید جنبه
25

دانشجویان

ملموس و عینی داشته باشند که دانشجویان مسائل را مشاهده و لمس کنند و
بتوانند پس از فارغالتحصیلی بهراحتی به نیازهای خود و جامعه پاسخ دهند».
همچنین شرکتکننده کد  02بیان داشت« :اگر مبنای فعالیتهای تدوین شده بر
نیازهای اصلی و مسائل واقعی دانشجویان باشد قطعاً فعالیتها کاربردی و
اثرگذار خواهد بود .همچنان که تحقیقات قبلی هم نشان دادند مبنای هر
موفقیتی انجام دادن فعالیتهای کاربردی و شناخت دقیق مسائل و حل
آنهاست».
مشارکتکننده کد  ،5یکی از مالکهایی که در ارائه فعالیتها باید مد نظر قرار
داد امکان انتخاب فعالیتها توسط دانشجویان است؛ چراکه این عمل باعث

امکان

می شود دانشجویان فعالیتی را انتخاب کنند که بر اساس عالقه و تمایل ،سطح

انتخاب
فعالیتها
توسط
دانشجویان

8

اطالعاتی خود و شرایط و امکانات آنان باشد و منجر به باکیفیت انجام دادن
فعالیتها شود .همچنین شرکتکننده شماره  28بیان داشت« :فعالیتهای
طراحی شده برای انجام دادن ،باید توسط دانشجویان انتخاب شوند؛ چراکه
ممکن است دانشجویان فعالیتهایی را انتخاب کنند که با تجارب قبلی آنها
تناسب داشته باشد و بتوانند سریعتر آن را با بهترین کیفیت انجام دهند».

سؤال دوم :میزان توجه به شاخصهای مطلوب فعالیتهای یاددهی و یادگیری
در دروس رشتههای علوم انسانی در دانشگاه موردمطالعه چه میزان است؟
نظرات دانشجویان در مورد میزان توجه به شاخصهای فعالیتهای یاددهی و
یادگیری دروس رشتههای علوم انسانی دانشگاهها در جداول  0تا  2ارائه گردیده است.
عنوان درسها در برخی از جداول بهصورت کد ارائه شده است .روشهای تدریس (کد
 ،)2درس روش تحقیق (کد  ،)0نظریههای مشاوره (کد  ،)0اصول راهنمایی و مشاوره (کد
 ،)4برنامهریزی شهری (کد  ،)5مدیریت شهری (کد  ،)6برنامهریزی روستایی (کد ،)2
مدیریت روستایی (کد  ،)8حقوق اساسی (کد  ،)9روش تحقیق در حقوق (کد ،)22
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مدیریت توسعه (کد  )22و مدیریت تحول سازمانی (کد .)20
در ادامه ،نتایج توصیفی نظرات دانشجویان نسبت به شاخصهای فعالیتهای یاددهی
و یادگیری در هر یک از دروس در دانشگاه موردمطالعه در جدول  0ارائه گردیده است.
جدول  .2جدول توصیفی شاخصهای فعالیتهای یاددهی و یادگیری برحسب دروس مختلف
ردیف
2

کد

شاخصها

2

محتوای درس

0
0

منطقی بودن حجم فعالیتها

5
6
2
8
9
22
میانگین

0

0

4

5

6

2

8

9

20 22 22

مرتبط بودن فعالیتها با اهداف و 0/02 0/40 0/02 0/22 0/00 0/62 0/22 0/22 0/00 0/40 0/22 0/62

تنوع و نوآوری در فعالیتها

4

0

2/29 2/08 2/29 2/00 2/02 2/28 2/90 2/20 2/84 2/85 2/92 2/89
0/00 0/90 0/00 0/62 0/02 0/40 0/20 0/00 0/42 0/22 0/60 0/02
2/26 2/06 2/24 2/02 2/26 2/05 2/88 2/22 2/22 2/29 2/26 2/26
0/62 0/00 0/02 0/62 0/22 0/22 0/22 0/52 0/02 0/02 0/22 0/20
2/52 2/96 2/20 2/00 2/25 2/84 2/22 2/80 2/88 2/24 2/26 2/26

تناسب سطح دشواری فعالیتها با 0/92 0/00 0/52 0/90 0/22 0/22 0/02 0/60 0/42 0/42 0/20 0/22
توانایی دانشجویان

2/25 2/02 2/22 2/22 2/22 2/90 2/94 2/26 2/82 2/22 2/28 2/25

اختصاص بخشی از نمره نهایی به 0/92 0/56 0/92 0/00 0/02 0/00 0/02 0/00 0/62 0/92 0 0/52
فعالیتها

2/20 2/29 2/85 2/20 2/28 2/04 2/24 2/02 2/26 2/88 2/22 2/85

چالشبرانگیز بودن فعالیتها

0/62 0/20 0/90 0/92 0/02 0/40 0/02 0/82 0/42 0/50 0/92 0/52
2/20 2/00 2/24 2/09 2/92 2/92 2/02 2/05 2/22 2/82 2/90 2/24

متفاوت بودن فعالیتهای

0/42 0/90 0/82 0/62 0/02 0/52 0/20 0/50 0/02 0/50 0/22 0/20

دانشجویان با همدیگر

2/89 2/52 2/22 2/02 2/80 2/20 2/85 2/00 2/99 2/22 2/90 2/22

تدوین دستورالعمل واضح برای 0/02 0/22 0/92 0/52 0/22 0/20 0/20 0/62 0/52 0/02 0/22 0/02
انجام فعالیتها

2/28 2/98 2/20 2/05 2/26 2/28 2/88 2/22 2/22 2/86 2/89 2/25

مبتنی بودن بر نیازها و مسائل واقعی 0/02 0/20 0/22 0/40 0/22 0/62 0/20 0/42 0/22 0/22 0/42 0/22
دانشجویان

2/88 2/02 2/22 2/05 2/25 2/00 2/99 2/00 2/94 2/82 2/92 2/20

امکان انتخاب فعالیتها توسط 2/92 0/22 0/92 0/50 0/42 0/42 2/92 0/40 0/40 2/90 0/52 0/22
دانشجویان

2/95 2/00 2/50 2/05 2/26 2/29 2/82 2/24 2/26 2/92 2/24 2/22

0/08

0/24

0/48 0/29 0/24 0/25 0/00 0/66 0/22 0/62 0/48 0/06

2/80

2/60

2/20 2/25 2/82 2/84 2/92 2/82 2/22 2/92 2/85 2/54

 .2در جدول ،سطر اول مربوط به میانگین و سطر دوم مربوط به انحراف معیار میباشد.
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یافتههای مندرج در جدول  0نشان میدهد میانگین کلی دروس روشهای تدریس ،روش
تحقیق در حقوق و مدیریت توسعه باالتر از میانگین فرضی جامعه ( )0بوده و سایر دروس
از نمره مالک پایینتر میباشد .شاخصهای ردیفهای  0 ،2و  5تا  22بیشترین میانگین را
در درس روشهای تدریس و ردیفهای  0و  4در درس مدیریت توسعه دارند .همچنین
شاخصهای ردیفهای  2تا  0و  5تا  9کمترین میانگین را در درس مدیریت شهری؛
ردیف  4در درس مدیریت روستایی و ردیف  22در درس نظریههای مشاوره دارند.

سؤال سوم -میزان توجه به شاخصهای مطلوب فعالیتهای یاددهی و
یادگیری در رشتههای علوم انسانی در دانشگاه موردمطالعه چه میزان است؟
نظرات دانشجویان نسبت به شاخصهای فعالیتهای یاددهی و یادگیری دروس در رشته-
های مختلف در جدول  0ارائه گردیده است.
جدول  .7جدول توصیفی شاخصهای فعالیتهای یاددهی و یادگیری برحسب رشتههای مختلف
علوم
ردیف

تربیتی

شاخصها
2

1

روانشناسی

)M (SD) M (SD

برنامهریزی برنامهریزی
شهری
)M (SD

روستایی

حقوق

مدیریت
دولتی

)M (SD) M (SD) M (SD

مرتبط بودن
2

فعالیتهای با اهداف و (0/92)2/04( 0/20)2/25( 0/52)2/02( 0/42)2/22( 0/08 )2/84( 0/25 )2/22
محتوای درس

0
0
4

تنوع و نوآوری در
فعالیتها
منطقی بودن حجم
فعالیتها
تناسب سطح دشواری
فعالیتها با توانایی

(0/60)2/05( 0/92)2/02( 0/00)2/25( 0/20)2/99( 0/05 )2/29( 0/90)2/24
(0/95)2/04( 0/90)2/22( 0/42)2/00( 0/02)2/98( 0/00 )2/86( 0/92)2/25
(0/25)2/29( 0/00)2/29( 0/08)2/29( 0/45)2/22( 0/40)2/92( 0/95)2/28

 .2مخفف میانگین mean
 .0مخفف ( standard deviationانحراف معیار) :نشان میدهد بهطور میانگین دادهها چه مقدار از مقدار
متوسط فاصله دارند.
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علوم
ردیف

تربیتی

شاخصها
2

1

روانشناسی

)M (SD) M (SD

برنامهریزی برنامهریزی
شهری
)M (SD

روستایی

حقوق

مدیریت
دولتی

)M (SD) M (SD) M (SD

دانشجویان
5
6

اختصاص بخشی از
نمره نهایی به فعالیتها
چالشبرانگیز بودن
فعالیتها

(0/00)2/29( 0/22)2/22( 0/85)2/05( 0/22)2/09( 0/28 )2/99( 0/08)2/20
(0/82)2/02( 0/90)2/06( 0/05)2/02( 0/50)2/02( 0/52)2/92( 0/02)2/20

متفاوت بودن
2

فعالیتهای دانشجویان (0/22)2/05( 0/22)2/00( 0/42)2/99( 0/08)2/22( 0/45)2/20( 0/95)2/98
با همدیگر
تدوین دستورالعمل

8

واضح برای انجام

(0/20)2/20( 0/22)2/02( 0/40)2/92( 0/00)2/20( 0/40)2/80( 0/20)2/99

فعالیتها
مبتنی بودن بر نیازها و
9

مسائل واقعی

(0/22)2/29( 0/52)2/02( 0/08)2/25( 0/00)2/20( 0/22)2/92( 0/28)2/24

دانشجویان
22

امکان انتخاب فعالیت-
ها توسط دانشجویان
میانگین

(0/52)2/09( 0/20)2/42( 0/42)2/22( 0/02)2/98( 0/28)2/98( 0/82)2/22
(0/44)2/88( 0/06 )2/85( 0/40 )2/22( 0/22 )2/22

()2/80
0/92

(0/80)2/88

یافتههای مندرج در جدول  0حاکی است که بیشترین توجه به شاخصهای فعالیتهای
یاددهی و یادگیری در رشته علوم تربیتی ( )0/22و کمترین توجه در رشته برنامهریزی
شهری با میانگین ( )0/06بوده است .تمامی شاخصها در رشتههای روانشناسی،
برنامهریزی شهری و برنامهریزی روستایی دارای میانگینی پایینتر از میانگین فرضی جامعه
( )0بودند .شاخصهای ردیفهای  0 ،2و  5تا  22بیشترین میانگین را در رشته علوم تربیتی،
ردیف  0در رشته مدیریت دولتی ،ردیف  4در رشته حقوق هستند .همچنین شاخصهای
ردیفهای  9 ،2و  22کمترین میانگین را در رشته روانشناسی ،شاخصهای ردیفهای ،0
 2 ،5 ،0و  8در رشته برنامهریزی شهری و شاخصهای ردیفهای  4و  6کمترین میانگین
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را در رشته برنامهریزی روستایی دارا هستند.

 -0میزان توجه به شاخصهای مطلوب فعالیتهای یاددهی و یادگیری در
دانشگاه موردمطالعه چه میزان است؟
نظرات دانشجویان نسبت به شاخصهای فعالیتهای یاددهی و یادگیری دروس با
توجه به نمره مالک ( )0در جدول  4ارائه گردیده است.
جدول  .0نتایج آزمون  tتک نمونهای مقایسه میانگین نمرات شاخصهای فعالیتهای یاددهی و
یادگیری
ردیف

شاخصهای فعالیتهای یاددهی و
یادگیری
مرتبط بودن فعالیتهای ارائه شده با اهداف و

میانگین

انحراف
معیار

t

Sig

0/24

2/242

 -4/00٭٭٭2/2222

0

تنوع و نوآوری در فعالیتها

0/50

2/265

 -2/69٭٭٭2/2222

0

منطقی بودن حجم فعالیتها

0/64

2/222

 -6/02٭٭٭2/2222

0/26

2/225

 -4/22٭٭٭2/2222

5

اختصاص بخشی از نمره نهایی به فعالیتها

0/22

2/265

2/25

6

چالشبرانگیز بودن فعالیتها

0/24

2/248

 -4/02٭٭٭2/2222

2

متفاوت بودن فعالیتهای دانشجویان با همدیگر

0/62

2/929

-0/06

0/62

2/256

 -2/00٭٭٭2/2222

9

مبتنی بودن بر نیازها و مسائل واقعی دانشجویان

0/44

2/205

 -9/00٭٭٭2/2222

22

امکان انتخاب فعالیتها توسط دانشجویان

0/48

2/282

 -8/05٭٭٭2/2222

0/66

2/880

 -2/02٭٭٭2/222

2

4

8

محتوای درس

تناسب سطح دشواری فعالیتها با توانایی
دانشجویان

تدوین دستورالعمل واضح برای انجام فعالیتهای
دانشجویان

میانگین

2/964
٭٭2/222

P< 0/0001٭٭٭ P< 0/01٭٭

دادههای مندرج در جدول  4نشان میدهند که شاخص ردیف  5دارای باالترین میانگین و
شاخص ردیف  9دارای کمترین میانگین میباشد .عالوه بر این میانگین تمامی شاخصها
بهجز شاخص ردیف  5از میانگین فرضی جامعه ( )0کمتر و در سطح  P>2/222و
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 P>2/22معنادار بوده است .به عبارتی دیگر ،میانگین نه شاخص بهطور معناداری کمتر از
میانگین فرضی  0میباشد.

سؤال پنجم :آیا بین نظرات دانشجویان در مورد میزان توجه به شاخصهای
مطلوب فعالیتهای یاددهی و یادگیری برحسب رشتههای علوم انسانی در
دانشگاه موردمطالعه تفاوت معناداری وجود دارد؟
نتایج آزمون تحلیل واریانس چند متغیری مانوا برای بررسی معنیداری اثر متغیر
رشتهها در میزان کاربرد شاخصهای فعالیتهای یاددهی و یادگیری حاکی از آن است که
با توجه به میزان المبدا ویلکز ( )Eta2 = 2/252( ،)F =2/22( ،)2/268و سطح معناداری
بهدستآمده ( ،) P= 2/222تفاوت معناداری بین رشتهها وجود دارد .برای بررسی اختالف
معناداری بین رشتههای مختلف از آزمون تحلیل واریانس چندمتغیری مانوا استفاده گردیده
شده که نتایج آن در جدول  5قابل مشاهده است.
جدول  .5نتایج تحلیل واریانس چندمتغیری مانوا
شاخصها

ردیف

مرتبط بودن فعالیتهای ارائهشده با اهداف

مجموع
مجذورات

df2 df1

F

Sig

08/90

5

054

 6/05٭٭٭2/2222

0

تنوع و نوآوری در فعالیتها

05/45

5

054

 5/55٭٭٭2/2222

0

منطقی بودن حجم فعالیتها

02/22

5

054

 5/00٭٭٭2/2222

44/48

5

054

 2/80٭٭٭2/2222

5

اختصاص بخشی از نمره نهایی به فعالیتها

26/22

5

054

0/40

6

چالشبرانگیز بودن فعالیتها

04/60

5

054

 5/58٭٭٭2/2222

2

4

2
8

و محتوای درس

تناسب سطح دشواری فعالیتها با توانایی
دانشجویان

متفاوت بودن فعالیتهای دانشجویان با
همدیگر
تدوین دستورالعمل واضح برای انجام
فعالیتهای دانشجویان

٭2/205

29/05

5

054

0/02

٭٭2/228

02/68

5

054

0/85

٭٭2/220
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شناسایی
ردیف

مجموع

شاخصها

مجذورات

مبتنی بودن بر نیازها و مسائل واقعی

9

دانشجویان
امکان انتخاب فعالیتها توسط دانشجویان

22

میانگین

df2 df1

06/89

5

054

00/20

5

054

04/29

5

F

Sig

 4/06٭٭٭2/2222
0/00

٭٭2/226

054

٭٭٭2/2222

P< 0/0001٭٭٭ P< 0/01٭٭ P< 0/05٭

یافتههای حاصل از جدول  5گویای آن است که تفاوت میانگین تمامی شاخصهای
فعالیتهای یاددهی و یادگیری در شش گروه مذکور در سطح اطمینان ،P>2/222
 P>2/22و  P>2/25معنادار بوده است.
در ادامه برای آنکه مشخص گردد در کدام رشتهها تفاوت معناداری وجود دارد از
آزمون تعقیبی گابریل استفاده و نتایج آن در جدول  6ارائه شده است.
جدول  .0آزمون تعقیبی گابریل در شاخصهای فعالیتهای یاددهی و یادگیری با توجه به رشته
تحصیلی
ردیف

تفاوت

خطای

سطح

میانگین

استاندارد

معناداری

علوم تربیتی  -روانشناسی

2/22

2/020

٭2/225

علوم تربیتی -برنامهریزی شهری

2/25

2/020

٭2/229

روانشناسی  -حقوق

-2/25

2/020

٭2/229

برنامهریزی شهری  -حقوق

-2/20

2/020

٭2/200

تنوع و نوآوری در

علوم تربیتی -برنامهریزی شهری

2/280

2/026

٭٭2/226

فعالیتها

برنامهریزی شهری  -حقوق

-2/280

2/026

٭2/224

علوم تربیتی -برنامهریزی شهری

2/62

2/292

٭2/202

روانشناسی  -حقوق

-2/62

2/292

٭2/202

روانشناسی – مدیریت دولتی

-2/626

2/292

٭2/208

برنامهریزی شهری  -حقوق

-2/600

2/292

٭2/202

برنامهریزی شهری – مدیریت دولتی

2/65

2/292

٭2/226

روانشناسی -حقوق

-2/280

2/294

٭٭2/222

شاخصها
مرتبط بودن فعالیتهای

2

ارائهشده با اهداف و
محتوای درس

0

0

4

منطقی بودن حجم
فعالیتها

تناسب سطح دشواری

گروههای موردبررسی
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ردیف

5

تفاوت

خطای

سطح

میانگین

استاندارد

معناداری

2/294

٭٭2/224
٭٭2/222

شاخصها

گروههای موردبررسی

فعالیتها با توانایی

روانشناسی -مدیریت دولتی

-2/222

دانشجویان

برنامهریزی شهری  -حقوق

-2/266

2/294

برنامهریزی شهری  -مدیریت دولتی

-2/22

2/294

٭٭2/226

برنامهریزی روستایی -حقوق

-2/800

2/294

٭٭٭2/2222

برنامهریزی روستایی -مدیریت دولتی -2/266

2/294

٭٭2/222

چالشبرانگیز بودن

علوم تربیتی  -روانشناسی

2/262

2/020

٭٭2/220

فعالیتها

علوم تربیتی -برنامهریزی شهری

2/200

2/020

٭٭2/225

متفاوت بودن
6

فعالیتهای دانشجویان

علوم تربیتی – برنامهریزی شهری

2/662

2/022

٭2/225

با همدیگر
2

8

تدوین دستورالعمل

علوم تربیتی  -روانشناسی

2/62

2/289

٭2/204

واضح برای انجام

علوم تربیتی -برنامهریزی شهری

2/22

2/289

٭٭2/224

فعالیتها

علوم تربیتی -برنامهریزی روستایی

2/62

2/289

٭2/204

مبتنی بودن بر نیازها و

علوم تربیتی  -روانشناسی

2/280

2/289

٭٭2/220

روانشناسی – مدیریت دولتی

-2/22

2/020

٭٭2/229

امکان انتخاب فعالیتها

علوم تربیتی  -روانشناسی

2/680

2/020

٭2/200

توسط دانشجویان

علوم تربیتی -برنامهریزی شهری

2/662

2/020

٭2/208

علوم تربیتی – روانشناسی

2/582

2/255

٭٭2/220

علوم تربیتی – برنامهریزی شهری

2/648

2/255

٭٭2/222

علوم تربیتی – برنامهریزی روستایی

2/568

2/255

٭٭2/224

روانشناسی -حقوق

-2/425

2/255

٭2/205

برنامهریزی شهری – حقوق

-2/502

2/255

٭٭2/229

برنامهریزی شهری – مدیریت دولتی

-2/425

2/255

٭2/205

مسائل واقعی
دانشجویان

9

میانگین

P< 0/01٭٭ P< 0/05٭

یافتههای مندرج در جدول  6نشان میدهد که بیشترین تفاوت میانگین بین رشتههای برنامه-
ریزی روستایی و حقوق در شاخص ردیف  4و کمترین تفاوت میانگین بین رشتههای
روانشناسی با حقوق و برنامهریزی شهری با مدیریت دولتی وجود دارد.
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سؤال ششم -آیا بین نظرات دانشجویان در مورد میزان توجه به شاخصهای
مطلوب فعالیتهای یاددهی و یادگیری برحسب جنسیت در دانشگاه
موردمطالعه تفاوت معناداری وجود دارد؟
نتایج آزمون تحلیل واریانس چند متغیری مانوا برای بررسی معنیداری اثر متغیر
جنسیت در میزان کاربرد شاخصهای فعالیتهای یاددهی و یادگیری حاکی از آن است
که با توجه به میزان المبدا ویلکز ( )Eta2 = 2/220( ،)F =0/222( ،)2/900و سطح
معناداری بهدستآمده ( ،) P= 2/228تفاوت معناداری بین جنسیت وجود دارد .برای
بررسی اختالف معناداری بین دانشجویان زن و مرد از آزمون تحلیل واریانس چندمتغیری
استفاده گردیده شده که نتایج آن در جدول  2قابل مشاهده است.
جدول  .3نتایج تحلیل واریانس چندمتغیری مانوا
شاخصهای
ردیف

فعالیتهای یاددهی
و یادگیری

میانگین

میانگین

مجموع

مردها

زنها

مجذورات

df1

df2

F

Sig

مرتبط بودن فعالیتهای
2

ارائهشده با اهداف و

0/20

0/69

5/20

2

058

4/09

٭2/202

محتوای درس
0
0

تنوع و نوآوری در
فعالیتها
منطقی بودن حجم
فعالیتها

0/89

0/45

22/05

2

058

2/68

٭٭2/226

0/22

0/55

22/02

2

058

9/09

٭٭2/220

تناسب سطح دشواری
4

فعالیتها با توانایی

0/25

0/22

6/00

2

058

5/26

٭2/205

دانشجویان
5
6
2

اختصاص بخشی از نمره
نهایی به فعالیتها
چالشبرانگیز بودن
فعالیتها
متفاوت بودن فعالیتهای

0/20

0/98

2/26

2

058

2/86

2/055

0/25

0/62

2/08

2

058

5/62

٭2/228

0/84

0/54

4/95

2

058

4/22

٭2/246
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شاخصهای
ردیف

فعالیتهای یاددهی
و یادگیری

میانگین

میانگین

مجموع

مردها

زنها

مجذورات

df1

df2

F

Sig

دانشجویان با همدیگر
تدوین دستورالعمل
8

واضح برای انجام

0/86

0/54

5/05

2

058

4/84

٭2/208

فعالیتهای دانشجویان
9
22

مبتنی بودن بر نیازها و
مسائل واقعی دانشجویان
امکان انتخاب فعالیتها
توسط دانشجویان
میانگین

0/82

0/06

22/22

2

058

8/48

٭٭2/224

0/84

0/42

22/40

2

058

2/50

٭٭2/226

0/95

0/62

6/50

2

058

8/55

٭٭2/224

P< 0/01٭٭ ٭ P< 0/05

یافتههای حاصل از جدول  2گویای آن است که میانگین نظرات دو گروه مرد و زن در
میزان کاربرد شاخصهای فعالیتهای یاددهی و یادگیری دروس ازجمله ردیفهای ،4 ،2
 2 ،6و  8در سطح  P <2/25و ردیفهای  22 ،9 ،0 ،0و میانگین کلی در سطح P <2/25

معنادار بوده و شاخص ردیف  5معنادار نبوده است .میانگین تمامی شاخص در گروه مردها
بیشتر از گروه زنها بوده است.

بحث و نتیجهگیری
در راستای پاسخ به سؤالهای پژوهش ،ابتدا دادههای کیفی و در ادامه دادههای کمی
موردنیاز جمعآوری گردید .نتایج سؤال اول پژوهش نشان داد از منظر مصاحبهشوندگان
مهمترین شاخصهای فعالیت های یاددهی و یادگیری در دروس شامل شاخصهایی
ازجمله مرتبط بودن فعالیتها با اهداف و محتوای درس ،تنوع و نوآوری در فعالیتها،
منطقی بودن حجم فعالیتها ،تناسب سطح دشواری فعالیتها با توانایی دانشجویان،
اختصاص بخشی از نمره نهایی به فعالیتها ،چالشبرانگیز بودن فعالیتها ،متفاوت بودن
فعالیتهای دانشجویان با یکدیگر ،تدوین دستورالعمل واضح برای انجام فعالیتها ،مبتنی
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بر نیازها و مسائل واقعی دانشجویان ،امکان انتخاب فعالیتها توسط دانشجویان میباشد.
این موارد با نتایج پژوهشهای (موسوی و همکاران2096 ،؛ ابراهیمپورکومله و همکاران،
2092؛ فالیت0222 ،؛ کوپر0222 ،؛ کانتر و همکاران 0222 ،و اسریکلوب و وانگانیچ،
 )0224همخوانی دارد .در تبیین یافتههای مذکور میتوان گفت تنوع فعالیتها منجر به
بهبود عملکرد دانشجویان و افزایش اشتیاق آنان جهت توسعه و پیشرفت میشود و بدین
گونه نمرات باالتری را کسب کنند .استادان دانشگاههای کشور باید دامنه گستردهای از
فعالیتهای یادگیرندگان مانند حفظ کردن ،گوش دادن ،خواندن ،ایفای نقش ،گردش
علمی ،انجام تکلیف و شبیهسازی را در کالس درس بهکارگیرند تا دانشجویان سریعتر
مطالب را یاد بگیرند .فعالیتهای یادگیری نهتنها زمینه را برای دانشجویان فراهم میکند تا
دانش جدید را از طریق کانالهای مختلف یاد بگیرند بلکه آنها را قادر میسازند که
محیط کار مشترکی را با دوستان خود ایجاد نمایند .استادان باید دانشجویان را به مشارکت
در فعالیت های گروهی تشویق نماید تا امکان تعامل با دوستان خود را داشته باشند و به
یادگیری عالقهمند شوند و نگرش مطلوبتری نسبت به یادگیری و انجام فعالیتها داشته
باشند و می توانند با تعامل ،دانش قبلی خود را ارزشیابی کنند .عالوه بر این ،ارائه
فعالیت هایی که متناسب با نیازهای واقعی فراگیران و زندگی آنان باشد باعث میشود
دانشجویان شایستگیهای خود را اثبات کنند و مهارتهای موردنیاز را جهت ورود به بازار
کار کسب کنند و بتوانند بهآسانی در بازار کار ،کسب درآمد کنند و بدین گونه میزان
اشتغالزایی افزایش پیدا کند .به نظر جان دیویی ،رشد ذهنی فراگیران با فعالیتهای عملی
آنان نسبت مستقیم دارد .استادانی که مسائل را آماده در اختیار فراگیران قرار میدهند،
درواقع فرصت تجزیهوتحلیل وضعیتهای مسئله آفرین و کشف مستقالنه مسائل را از آنها
میگیرند .همچنین برنامه مراکز آموزشی باید بهگونهای باشد تا مانع فعالیت یادگیرندگان
نشود؛ چراکه یادگیری از طریق آنچه یادگیرندگان انجام میدهند صورت میگیرد نه از
طریق گفتههای استادان؛ بهعبارتدیگر ،دانشجویان نباید فقط به نوشتن و حفظ کردن
بپردازند بلکه از طریق مشارکت در عمل و همراهی با شاغالن حرفهای ،مطالب را راحتتر
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و عمیقتر بیاموزند .انجام فعالیت در بازار کار ،دانشجویان را فراتر از کتابهای درسی
خواهد برد و به دانشجویان کمک میکند تا محتوا را تجربه کنند .عالوه بر این ،ارائه
محتوای متناسب با تواناییهای دانشجویان میتواند به کسب دانش چندجانبه آنان کمک
نماید و مهارتهای خود را برای مقابله با چالشهای پیچیده صنعت تقویت نماید .در این
راستا ،فعالیتهای اکتشافی و تفصیلی میتوانند به دانشجویان در کسب دانش جدید ،تولید
ایدههای نو ،به چالش کشیدن تجربیات جدید ،کشف پاسخهای جدید و متنوع و درک
عمیقتر و گستردهتر کمک نماید.
نتایج سؤال دوم پژوهش نشان داد بر اساس جدول ( ،)0میانگین کلی دروس
روشهای تدریس  ،روش تحقیق در حقوق و مدیریت توسعه باالتر از نمره مالک بوده
است؛ اگرچه روح کلی نتایج حاکی از آن بود که میانگین تمام دروس در دانشگاه مطلوب
نبوده و نیاز به توجه بیشتری دارد .نتایج این پژوهش با یافتههای (صادقی و همکاران2092 ،
و عارفی و همکاران )2092 ،همخوانی دارد .نتایج این پژوهشها نشان داد بین وضعیت
موجود فعالیتهای یاددهی و یادگیری با وضعیت مطلوب آن از دیدگاه دانشجویان فاصله
و شکاف وجود دارد و دانشجویان رضایت از کیفیت فعالیتهای یاددهی و یادگیری
ندارند .ازآنجاییکه در سالهای اخیر اعضای هیئتعلمی بسیاری از دانشکدههای
دانشگاهها بازنگری برنامه دروس را بررسی کردهاند ،لذا نمیتوان گفت دالیل بهدست
آمدن چنین نتایجی ناشی از برداشت سنتی نسبت به برنامهریزی درسی در آموزش عالی
است لکن شاید بتوان گفت یکی از دالیل وضعیت نامطلوب فعلی این است که نقش
دانشجویان در بازنگری برنامههای درسی چشمگیر نبوده و به نیازها و انتظارات آنان
توجهی نشده است .حال آنکه رویکردهای جدید به کیفیت ،بیشترین اهمیت را به
انتظارات و نیازهای دانشجویان میدهد .توجه به نیازها و انتظارات دانشجویان در
فعالیت های یاددهی و یادگیری دانشجویان منجر به ایجاد مهارت در دانشجویان برای
دستیابی به اهداف خود شود و ورود به بازار کار و فرایند یادگیری را تسهیل میکند.
اگرچه صاحبنظران برای شناسایی نیازهای دانشجویان ،باید خود را جای آنان بگذارند.

تهای یاددهی و...؛ باقریان فر و همکاران | 833
شاخصهای مطلوب برای فعالی 

شناسایی

درصورتیکه آنها نمیتوانند ویژگیهای بیهمتای دانشجویان را بهطور کامل درک
کنند .لذا جهت افزایش و ارتقاء کیفیت باید توجه به رشد دانشجومداری مدنظر قرار
بگیرد؛ بدین معنا که از نظرات و پیشنهادهای دانشجویان نیز در هنگام تدوین برنامه درسی
دانشگاه و برنامهریزیهای آموزشی استفاده شود .عدم توجه به نیازها و انتظارات
دانشجویان آثاری چون بیانگیزگی ،خستگی از درس ،غیبت بیشازحد و بیحوصلگی و
حذف در درس را به دنبال داشته باشد .عالوه بر این ،از دیگر عوامل ،میتوان به متمرکز
بودن استادان روی کارهای پژوهشی نام برد .درحالیکه اولین و مهمترین رسالت دانشگاه
آموزش است .دغدغههای پژوهشی باعث میشود که فرصت مطالعه و کسب دانش و
اطالعات بروز را از استادان ربوده و تالش آنها در راستای افزایش و تقویت امتیازات
پژوهشی خود باشد .درحالی که آموزش یک فرایند پیچیده است که ممکن است عدم
توجه به آن یا هرگونه سهل انگاری در مورد آن منجر به هدر رفتن سرمایه انسانی شود.
آموزش دانشجویان بهترین ابزار برای توسعه مطلوب اطالعاتی است .اگر دانشگاههای ما
بخواهند به یک دانشگاه نسل چهارم تبدیل شوند باید اسباب و ابزار آن را فراهم کنند،
بدین معنی که به آموزش دانشجویان توجه زیادی شود .از دیگر عوامل شرایط نامطلوب
فعلی میتوان به عدم ارزشیابی از فعالیتهای یاددهی و یادگیری در برنامه دروس اشاره
کرد .ارزشیابیهایی که در دانشگاه انجام میشود بیشتر بر ویژگیهای استادان متمرکز
هستند .درحالیکه کمتر از دانشجویان خواسته میشود تا فعالیتهایی که در طی یکترم
تحصیلی برای یک درس انجام میدهند را ارزشیابی کنند .اگرچه امتیازات آموزشی و
ارزشیابی یکی از عوامل تأثیرگذار در تثبیت وضعیت استادان است لکن نیاز است که نحوه
ارزشیابی و سؤاالت ارزشیابی تغییر یابد تا بتوان شاهد تغییراتی مطلوب در حوزه
فعالیتهای یادگیری بود.
نتایج سؤال چهارم پژوهش نشان داد شاخصهای فعالیتهای یاددهی و یادگیری در
دانشگاه موردمطالعه به جزء شاخص اختصاص بخشی از نمره نهایی به فعالیتها ،کمتر از
میانگین فرضی جامعه و معنادار بوده است .دانشجویان دانشگاه موردمطالعه اعتقاد دارند
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استادان دانشگاه جهت انگیزه و ترغیب دانشجویان به انجام فعالیتها ،بخشی از نمره نهایی
را به فعالیتها اختصاص دادهاند .اختصاص نمره به فعالیتها باعث میشود دانشجویان به
فعالیتها توجه بیشتری داشته باشند و در بازه زمانی تعیینشده ،آن را پاسخ دهند .عالوه بر
این ،ارائه دقیق نمره به دانشجو در هر هفته در میزان اثربخشی تکالیف تأثیرگذار است.
نتایج سؤال پنجم پژوهش نشان داد میانگین تمامی شاخصها در تمام رشتهها تفاوت
معناداری داشته است .یافتهها حاکی از آن است میانگین دانشجویان رشته علوم تربیتی
نسبت به سایر رشتهها بیشتر و برابر با میانگین فرضی جامعه بوده است .در تبیین این یافتهها
میتوان گفت از دالیل بیشتر بودن ،به نحوه تدریس استادان رشته اشاره کرد .به نظر
میرسد با توجه به ماهیت رشته و توجه استادان به تدریس و تخصص آنان در امر آموزش،
میانگین شاخصهای فعالیتهای یاددهی – یادگیری بیشتر باشد .استفاده از راهبردهای
نوین در تدریس ،باعث میشود که دانشجویان بیشترین فعالیت یادگیری مستقل را انجام
دهند و با مشارکت فعال در کارهای گروهی در بروز تواناییها و قابلیتهای خود توانا
میشوند .نتایج سؤال ششم حاکی از آن بود میانگین تمامی شاخصها بهجز شاخص
«اختصاص بخشی از نمره نهایی به فعالیتها» در دو گروه زن و مرد معنادار بوده است و
نتایج سؤال مذکور نشان داد میانگین مردان از زنان بیشتر بوده است .همه دانشجویان عقیده
دارند بخشی از نمره پایانی دروس باید به فعالیتهای آموزشی آنان اختصاص داده شود؛
چراکه آثاری چون اشتیاق دانشجویان به انجام فعالیتها ،افزایش خودپنداره ،استقالل در
حل مسئله ،افزایش تواناییهای یادگیرنده ،تقویت نگرش مثبت به یادگیری و برانگیختن
حس کنجکاوی آنان را به دنبال خواهد شد .این نتایج ،با یافتههای پژوهش موسوی و
همکاران 2096 ،و ابراهیمپورکومله و همکاران 2092 ،همخوانی دارد .آنها اعتقاد دارند
تکلیف بر نگرش و انگیزش یادگیرندگان تأثیر دارد و یک برانگیزاننده قوی برای یادگیری
است که پیشرفت دانشجویان را در پی دارد.
درنهایت ،نتایج حاکی از آن است که فعالیتهای یاددهی و یادگیری دانشجویان را
قادر میسازد تا نگرش خود را نسبت به دروس تغییر داده و به یادگیری آنها عالقهمند
شوند .همچنین فعالیتهای یاددهی و یادگیری بهترین راهحل است تا دانشجویان را به فکر
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کردن و تمرین تشویق ن ماید و امکان تعامل با سایر دوستان و جامعه را ایجاد میکند.
استادان باید فعالیتهایی را طراحی نمایند تا یادگیری محتوا و مطالب درس تسهیل شود و
بهگونهای باشد تا با تجربیات قبلی آنها ارتباط برقرار کند .عالوه بر این ،در طراحی
فعالیتهای خود باید اهدافی چون توسعه احساس مسئولیت دانشجویان ،تقویت یادگیری،
آموزش مهارتهای مطالعه ،استقالل در یادگیری و فعال بودن مدنظر قرار دهند.
شاخصهای بهدستآمده در این پژوهش تاکنون در سایر مقاالت و پژوهشها یافت
نگردیده است و شاخصهای اکتشاف شده میتواند در تعیین فعالیتهای مؤثر و اثربخش
دانشجویان بسیار مفید و کارآمد باشند .همچنین نتایج بخش کمی این پژوهش میتواند به
استادان نمونه پژوهش در جهت مطلوبیت فعالیتهایی که برای دانشجویان درنظر میگیرند
مؤثر باشد .لذا پیشنهاد میشود فعالیتهایی برای دانشجویان در نظر گرفته شود که بر اساس
شاخصهای مطرحشده در پژوهش حاضر باشد ،بهطوریکه بتوان از تمامی راهبردی
یاددهی و یادگیری همچون فعالیتهای حل مسئله ،خالقیت و بارش مغزی استفاده شود و
به صورت گروهی و فردی فعالیت نمایند و به بحث و اظهارنظر درباره مسائل مربوط به
درس بپردازند .ازجمله محدودیتهای پژوهش ،محدود بودن جامعه آماری در بخش کمی
پژوهش به رشتههای علوم انسانی است .مشخص نیست که در سایر رشتهها فعالیتهای
یاددهی و یادگیری مطلوب چه شاخصهای مطلوبی دارند .لذا در تعمیم نتایج پژوهش
حاضر به سایر رشتهها باید احتیاط کرد .در پایان پیشنهاد میشود این پژوهش در دروس
رشتههای علوم فنی و مهندسی ،علوم پزشکی و دورههای تحصیلی کارشناسی ارشد و
دکتری صورت پذیرد.
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