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 چکیده 

های علوم یادگیری مطلوب برای دروس رشتههای یاددهی و های روشپژوهش حاضر با هدف شناسایی شاخص هدف:

 ها انجام شد. ها و میزان توجه به آنانسانی دانشگاه

در پژوهش حاضر، از طرح ترکیبی و از نوع اکتشافی متوالی استفاده شد. در بخش کیفی، از روش مطالعه  روش:

نفر از متخصصان  20کیفی با  پیمایشی بهره گرفته شده است. در بخش –موردی و در بخش کمی، از روش توصیفی 

-های یاددهی و یادگیری اهل نظر هستند، مصاحبه نیمههای کشور که در حوزه روشعلمی دانشگاهو اعضای هیئت

ای ها بودند که به روش خوشهساختاریافته به عمل آمد. جامعه آماری بخش کمی دانشجویان کارشناسی دانشگاه

های پژوهش در بخش کمی از طریق پرسشنامه محقق ان نمونه انتخاب شدند. دادهعنونفر به 360ای، تعداد چندمرحله

های مصاحبه و پرسشنامه از روایی صوری و آوری شد. برای تعیین روایی سؤالساخته مستخرج از بخش کیفی جمع

های پژوهش در بخش محتوایی و برای برآورد پایایی پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد. برای تحلیل داده

 های ساختاری و تفسیری و در بخش کمی از آمار توصیفی و استنباطی بهره گرفته شد.کیفی از روش روش

های یاددهی های روشترین شاخصشوندگان مهمنتایج پژوهش نشان داد چهارده شاخص از منظر مصاحبه :هایافته

های یاددهی و یادگیری دروس برای ارزشیابی و بازنگری روش شدههای شناساییتوان از شاخصو یادگیری بودند و می

های های روشهای کمی نشان داد میانگین توجه به شاخصها استفاده نمود. یافتههای علوم انسانی دانشگاهرشته

 ها نامطلوب بوده و نیاز به توجه بیشتری دارد.های علوم انسانی دانشگاهیاددهی و یادگیری در دروس رشته
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 و بیان مسئله مقدمه

 نظام .عامل و محرک اصلی در توسعه ملی جوامع دانست ترینمهم عنوانبهتوان میآموزش عالی را 

 با تربیت تخصصی افراد، مدیران و رهبران جامعه را در همه طرفازیکآموزش عالی در همه جوامع 

ها، نبوغ و پتانسیل فکری انسان سبب توسعه سازد و از طرف دیگر با رشد تواناییآماده می هابخش

، به انسانل مبتال های مختلف و مسائه با تحلیل چالشاینک عالوههبگردد. مرزهای دانش بشری می

نوآوری، نیروی اکتشاف و  بلکه به دلیل تقویت، پردازدمیها و اصالح نارسایی مسائلحل  تنها بهنه

 تمامی ابزارهایکردگان امکان ترقی و بهبود انتقادی در میان تحصیل ایگسترش روحیه و ابداعخالقیت 

ها نیازمند ابزارهایی همچون برنامه درسی متناسب تحقق این وظایف و رسالت .سازدمی را فراهمزندگی 

 .(Dehghani et al., 2011)است؛ چراکه برنامه درسی از عوامل مهم ارتقای کیفیت آموزش عالی است 

(Lonenberg and Ernststein, 1996) عنوانبهبرنامه درسی  .اندوتربیت خواندهبرنامه درسی را قلب تعلیم 

-ها و تجربه، دستورالعمل(Jordens and Zepke, 2009) آموزشی، محیط یادگیریهای مجموعه فعالیت

شود تعریف شده است های یادگیری ارائه میدستیابی به هدف منظوربهکه  ایشدهریزیبرنامههای 

(Scott and Brysiewicz, 2016; Abell, Debra and Thomas, 2005 .)در  نظرانصاحبای از عده

برای  .اندپرداخته برنامه درسی به عناصر صراحتاً ،اندتعاریف گوناگونی که از برنامه درسی ارائه کرده

؛ دو عنصر به (Beauchamp, 1975) هفت عنصر، به (Eisner, 1994) به نه عنصر،( Klein, 1985) مثال،

(Tyler, 1949) و چهار عنصر به (Akker, 2003) اندهاشاره کرد به ده عنصر. 

در این پژوهش اند و مذکور به آن اشاره داشته نظرانصاحبیکی از عناصر برنامه درسی که     

پردازان برنامه درسی معتقدند با نظریه .است یاددهی و یادگیریهای روشقرار گرفته است  یموردبررس

برای دستیابی به اهداف مستقیم و غیرمستقیم  طوربه توانمی یاددهی و یادگیریهای استفاده از روش

 هایهدفعناصری است که در تحقق  ترینمهمیکی از های یاددهی و یادگیری وشر .تالش نمودس ودر

به معنای  فقطفرآیند تدریس  .کندپیشرفت دانشجویان، نقش مؤثری ایفا می و افزایش انگیزهآموزشی و 

که از پیش  دارهدفالیتی است منظم و برای انتقال معلومات نیست، بلکه فع شاگردیاستاد و  ةرابط

بخش  یاددهی و یادگیریهای روش .ایجاد شرایط مطلوب یادگیری است و هدفش شودمیطراحی 

 غیرکالمیکالمی و  هایمهارتبر  ،در آموزش عالی تواندمیکه  یادگیری است فرایندز ا ناپذیریجدایی

باشد  تأثیرگذارتعهد آنان و  پذیریمسئولیتهای زندگی، همدلی، ، توسعه مهارتدانشجویان

(Podlahová et al., 2012 .)(Skalková, 2008 ) هی ندروش سازما عنوانبهبیان داشت روش تدریس

 ,Maňák and Švec) .شودمیآنان اهداف مورد انتظار  تحققمنجر به  ،و دانشجویان استادانهای فعالیت

های یادگیری و فعالیت استادانهای سیستم ساختاری فعالیت" عنوانبهمفهوم روش تدریس را ( 2003

 ,Tomova and Botikova) تعریف نموده است "دانشجویان با هدف دستیابی به اهداف آموزش خاص

2017.) 
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های دانشجویان است که تا حد زیادی بر یادگیری آنان های یاددهی و یادگیری یکی از نگرانیروش    

تا آنجا در امر آموزش اهمیت دارند که گروهی از علمای تربیتی،  یاددهی و یادگیریهای روش مؤثر است.

که  استادانی .انددانسته استاداز دانش و اطالعات علمی  ترمهمرا  یاددهی و یادگیریهای تسلط به روش

تر اند، موفقکه تنها به اطالعات علمی تکیه داشته استادانیاز دیگر  ،اندهای تدریس مسلط بودهبه روش

مطالب در کالس، هنر است و موفقیت در آن تابع بینش  ارائه معتقد است نحوه Cronbach .اندبوده

-ها در موقعیتهای تدریس و کاربرد مناسب آنهای یادگیرندگان و شناخت صحیح روشاز ویژگی استاد

های تدریس در وشهای تدریس معتقد است ردر زمینه اهمیت روش Azubel .باشدهای مختلف می

های تدریس مؤثر، یادگیری وسیله روشایجاد انگیزش در یادگیرندگان نقش اساسی دارد؛ چراکه به

نفسه فی یاددهی و یادگیریهای روش(. Saif, 2013)ای قوی حاصل خواهد شد و انگیزه توجهیقابل

اگر  .شودموفقیت تدریس میها موجب ضعف یا خوب یا بد نیستند بلکه نحوه و شرایط استفاده از آن

-مهارت استادمحتوای دروس منطبق نباشد و یا  های یادگیرندگان واهداف، توانایی روش انتخاب شده با

ها را در کالس فراهم ننموده یا زمینه اجرای آن کسب نکرده باشدها را های الزم برای استفاده از روش

 .شود و کیفیت تدریس او مناسب نخواهد بودبا شکست مواجهه می استادموارد  گونهایندر  .باشد

ریزی، تدریس و ارزشیابی درس از دو طیف استادمحور و دانشجو محور استفاده استادان در برنامه    

ی تصمیمات همه استادکه در آن  باشدمیمحور، یک سبک دستوری  استادطیف  ،در این میان کنند.می

فرآیند  مسئولیتاست، فراگیر،  شاگرد محور. در طیف دیگر که کندمیی درس اتخاذ را در هر مرحله

های درسی در برنامه .دارد بر عهدهگری و مربیگری را تسهیل نقشو استاد  گیردمییادگیری را بر عهده 

 در .است که در آن دانشجو نقش فعالی دارد یهایاساسی بر روش تأکیدهای آموزش آن، جدید و روش

برد؛ لذا این فرایند را به پیش می اواست و  جوها، نقش اصلی در فرایند یادگیری بر عهده دانشاین روش

معنی  همگی سایر عوامل چون تجهیزات و ابزارهای آموزشی، محتوا و اقدامات استاد در ارتباط با دانشجو

کند تا دهنده را ایفا میو سازمان جهت دهندهها نقش استاد در این روش .دنکنو مفهوم پیدا می

 ,.Sadeghi Dizaj et al) های دانشجویان را متناسب با اهداف درس در مسیر صحیح هدایت کندفعالیت

پرور و به چالش کشاندن مطالعات صورت گرفته، با خروج از رویکرد آموزشی حافظه براساس(. 2015

توان دانشجو را در رویکرد یاددهی ، میهای یاددهی و یادگیری مطلوبذهن دانشجویان از طریق فعالیت

 ها پرورش دادو یادگیری فعال کرد و روحیه کاوش، پژوهش، انتقاد و انجام کارهای مشارکتی را در آن

(Sirbu, Tonea, Iancu, Pet and Popa, 2015.) خواهند رویکرد فعالی را در ها، اگر میاستادان دانشگاه

( تأکید بر فرایند 1هایی چون قرار دهند باید به اصول و ویژگیهای یاددهی و یادگیری مدنظر روش

( توجه 3( تأکید عمده بر پردازش اطالعات و تشکیل ساخت ذهنی؛ 2نتیجه یادگیری؛  جایبهیادگیری 

( تأکید بر فرایند اکتشاف و حل مسئله؛ 5( تأکید بر انگیزش درونی؛ 4به دانش و تجربیات دانشجویان؛ 

( تأکید بر 8های گروهی و یادگیری مشارکتی؛ ( تأکید بر فعالیت7بردهای فراشناختی؛ ( تأکید بر راه6
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های ( تأکید بر فعالیت11( تأکید بر کیفیت یادگیری؛ 10سازی؛ ( تأکید بر مفهوم9سؤاالت دانشجویان؛ 

 (.gholami, 2019) ( تأکید بر ارزشیابی عملکرد و تربیت مطلوب فرهنگی؛ توجه کنند12پژوهشی و 

بر رضایت دانشجویان از های یاددهی و یادگیری در تدریس، عالوههای روشرعایت اصول و شاخص    

های های جهانی کمک خواهد کرد. همچنین دانشجویان از کالسبندیدرس، به رتبه دانشگاه در رتبه

(. taghizadeh, 2019شوند و جذابیت الزم را برای حضور دانشجویان خواهد داشت )درس گریزان نمی

دهند آموختگان بیش از کیفیت آنان اهمیت میهای ما به کمیت دانشاگرچه در حال حاضر، دانشگاه

(2016Shabani, کیفیت دانش .)های یاددهی و آموختگان نیز ناشی از ارائه محتوا با استفاده روش

یادگیری بر کیفیت و  های یاددهی واند که روشیادگیری اثربخش است. مطالعات زیادی نشان داده

ها و اصول عنصر یادگیری دانشجویان تأثیرگذار بوده است. تعدادی از این مطالعات، به برخی از شاخص

های جامع شاخص صورتبهای که اند لیکن مطالعهای داشتههای یاددهی و یادگیری اشارهروش

های لذا در ادامه به برخی از پژوهش قرار داده باشد، یافت نشد. موردبررسیهای یاددهی و یادگیری روش

 تواند در این مطالعه به پژوهشگران کمک نمایند اشاره شده است.داخلی و خارجی که می

سبک  براساسهای متنوع تدریس در پژوهش خود دریافت انتخاب شیوه (Kolb, 2005) برای مثال،

های آموزشی، موفقیت بیشتر ستراتژیها و اگستره وسیعی از فعالیت کارگیریبهیادگیری دانشجویان و 

 Keshavarzi, Yarmohammadian and) کندهای درسی و کیفیت بهتر آموزش را تضمین میبرنامه

2018Nadi, .) (2011 ,Shabani)  های متنوع تدریس، شیوه کارگیریبهتوانند با می استادانمعتقد است

در انتخاب  .تر کنندنزدیکعالقه و توجه دانشجویان را به درس جلب و تدریس خود را به یادگیری فعال 

، کارایی و اثربخشی آن با موضوع مورد تدریس و مبحث مربوطه نیز توجه تناسببهروش تدریس باید 

ه تفکر استاد و آگاهی او از فلسفه، روش تدریس، بسته به نحو کارگیریبهگفتنی است انتخاب و  .داشت

های بر آن، مربیان بزرگ بر این باورند که روشعالوه .های او در زمینه تعلیم و تربیت داردباور و نگرش

شوند و به همین ترتیب، تغییرهای ی تفکر ما درباره یادگیری تعیین مینحوه براساس مستقیماًتدریس 

تر در نگرش ما نسبت به خودمان و های آموزشی از تغییرهای وسیعراجع به شیوه تفکرحاصل در طرز 

های متنوعی را در فرایند تدریس، استادان باید روش( Wang ,2012)به باور  .است متأثرجهان پیرامون 

های تدریس مناسب را هر روش تدریس مزایای خاص خود را دارد و استادان باید روش .بگیرند کاربه

سازی ها توجه کرده تا به بهینهکرده و به تمامی روشانتخاب  دروس و موقعیت خاصمطابق با محتوا 

تناسب با هدف، های تدریس را اصول انتخاب روش ترینمهم (Maleki ,2013) .ندنروند تدریس کمک ک

سازی ها، نظام ارزشی، عالیق، تناسب با زمان آموزشی، فعالها و تواناییمحتوا، اصول یادگیری، محدودیت

های متنوع یادگیری، توازن ابعاد ، بسیج همه قوای درون، فرصتوپرورشآموزشیادگیرنده، تلفیق 

کند بیان می (Kolb ,2005) ها برشمرده است.پذیری در شرایط مختلف و ترکیب روشیادگیری، انعطاف

گستره وسیعی از  کارگیریبهسبک یادگیری دانشجویان و  براساسمتنوع تدریس  هایشیوهکه انتخاب 
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های درسی و کیفیت بهتر آموزش را تضمین های آموزشی، موفقیت بیشتر برنامهها و استراتژیفعالیت

 (.,.2017Hashemi,  andSharif, A, Zahed Babalan, A  Khaleghkhah, A) کندمی

   (Parish, 2016; Loyens and Rikers, 2011; Elen, Clarebout, Le´onard and Lowyck, 2007) 

 .هایی باید انتخاب شود که دانشجویان نقش فعالی در فرایند یادگیری داشته باشنددارند روش اعتقاد

از یادگیرنده محور داد رویکرد  نشان (Sharan and Eslavin, 1980) مطالعات صورت گرفته توسطنتایج 

دانشجویان در  مشارکت داد نشان نیز (Milis, 2010) پژوهش .بیشتر استاثربخشی  استادمحوررویکرد 

 در دانشجویان معنادار و فعال شرکت آن هدف اصلی که روش یادگیری گروهی یک عنوانبه دروس

 ,.Khaleghkhah et al) شودمی منجر دانشجویان یانگیزه افزایش به است یاددهی و یادگیری فرآیند

های تدریس نشان داد استادان باید از روش( نیز Rankin and Brown, 2016نتایج پژوهش )(. 2017

های نو تحریک متنوع و خالق در تدریس خود استفاده کنند؛ چراکه مغز را برای ایجاد افکار و دیدگاه

در محیط و فرایند یادگیری پدید  ایکنندهتسهیلکند و انگیزه درونی در دانشجویان ایجاد و نقش می

 ,Deslauriers, McCarty( و )Fisher and Hanzeh, 2019های )آورد. همچنین نتایج پژوهشمی

Miller, Callaghan and Kestin, 2019تر از های تدریس دانشجو محور اثربخش( نیز نشان دادند روش

( در پژوهش خود دریافت اگر نگرش Nithyanandama, 2020های تدریس استاد محور هستند. )روش

های یاددهی و یادگیری تغییر داده نشود تنها درصد بسیار ز روشدانشجویان به یادگیری با استفاده ا

های یاددهی و یادگیری کنند. در روشپایینی از دانشجویان مهارت الزم را برای استخدام کسب می

هایی چون مشارکت دانشجویان و درگیر کردن توجه آنان، تعامل بین استاد و دانشجو توجه به شاخص

ها بسیار حائز اهمیت است. همچنین نتایج شجویان و صنعت و رابطه بین آنو توجه به نیازهای دان

نیز نشان داد توجه به یادگیری مستقل در ارائه تدریس بسیار مهم است.  (Evans, 2020) پژوهش

استادان جهت تقویت یادگیری مستقل و عمیق، باید دانشجویان را به سمت صنعت ترغیب کنند تا 

 ها در صنایع، یادگیری خود را تقویت کنند.وقت آنبتوانند با کار کردن نیمه

یادگیری مطالب و محتوا و  ترین ابزارهایی است که زمینهمهمتدریس، یکی از تأثیرگذارترین و     

های تدریس را یکی کند و بسیاری از متخصصان، تسلط و مهارت استادان بر روشتربیت را فراهم می

های صالحیت ای که این مالک را بر دیگر مالکگونهآوردند؛ بههای شایستگی آنان به شمار میاز مالک

های یاددهی و های طراحی روشهای تدریس و فلسفهها، استراتژیدهند. فناوریاستادان ترجیح می

طور مداوم نیاز به پژوهش و ارزشیابی های یاددهی و یادگیری بهشوند که روشیادگیری باعث می

های تواند به ارزشیابی روشهای یاددهی و یادگیری میهای روشداشته باشد. شناسایی شاخص

های درسی کمک های کشور و بازنگری و اصالح برنامهی در برنامه درسی دانشگاهیاددهی و یادگیر

های علوم انسانی از حساسیت بیشتری برخوردار های درسی آموزش عالی، رشتهنماید. از بین برنامه

است؛ چنانکه مقام معظم رهبری نیز در این رابطه اشاره داشتند که علوم انسانی به اندازه علوم صنعتی 

ای برخوردار است. عالوه بر این، علوم انسانی ها از اهمیت ویژهپزشکی مهم است و پیشرفت در آن و

https://journals-sagepub-com.librarylogin-cupey.uagm.edu/action/doSearch?target=default&ContribAuthorStored=Evans%2C+Carl
https://journals-sagepub-com.librarylogin-cupey.uagm.edu/action/doSearch?target=default&ContribAuthorStored=Evans%2C+Carl
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اهمیت ارزشیابی  روازاینکند. جهت دهنده و فکرساز است و مسیر و حرکت جامعه را مشخص می

شود. ینمایان م ازپیشبیشهای تحصیلی علوم انسانی های درسی رشتهدروس، بازنگری و تحول برنامه

 ;Alibigi et al., 2019) هایهای صورت گرفته برای مثال پژوهشعالوه بر این، با توجه به پژوهش

Ghanbari and Soltani, 2018; Oppenheimer and Hargis, 2020; Kornell, 2020)  که مبتنی و

های فردی، اخالقی، رفتاری و چگونگی تدریس استادان متمرکز بر تدریس استادان بوده و توانمندی

-اند. لذا ضرورت این پژوهش به این دلیل است که تاکنون پژوهشی که شاخصقرار داده موردبررسیرا 

توانند های کشور میهای تدریس را شناسایی کرده باشد، یافت نشد. عالوه بر این، دانشگاههای روش

 ترممیانهایی پایان ترم و های علوم انسانی در ارزشیابیدروس رشته ها برای ارزشیابیاز این شاخص

های علوم ها را در دروس رشتهخود استفاده کنند. همچنین این پژوهش، میزان توجه به این شاخص

قرار داده است. این پژوهش سعی بر آن دارد با  موردبررسیهای جامع کشور انسانی یکی از دانشگاه

های های روشبرخی از مطالعات صورت گرفته، شاخص کفایتعدمپیشینه پژوهشی و  قرار دادن مدنظر

را در دروس  شدهشناساییهای یاددهی و یادگیری را شناسایی نماید و در ادامه میزان توجه به شاخص

 قرار دهد و بدین گونه به سؤاالت پژوهش پاسخ دهد. موردبررسیها های علوم انسانی دانشگاهو رشته

 

 ؤاالت پژوهشس

 سؤال کیفی:

ها چه های علوم انسانی دانشگاههای مطلوب یاددهی و یادگیری دروس رشتههای روششاخص -1

 مواردی است؟

 سؤاالت کمی:

های علوم انسانی در ای یاددهی و یادگیری در دروس رشتهههای روششاخص توجه بهمیزان  -2

 چه میزان است؟ موردمطالعه دانشگاه

 های علوم انسانی در دانشگاههای یاددهی و یادگیری در رشتههای روششاخص توجه بهمیزان  -3

 چه میزان است؟ موردمطالعه

 چه میزان است؟ موردمطالعه های یاددهی و یادگیری در دانشگاههای روششاخص توجه بهمیزان  -4

های یاددهی و یادگیری بر های روششاخص توجه بهآیا بین نظرات دانشجویان در مورد میزان  -5

 تفاوت معناداری وجود دارد؟ موردمطالعهدر دانشگاه های علوم انسانی حسب رشته

های یاددهی و یادگیری بر های روششاخص توجه بهآیا بین نظرات دانشجویان در مورد میزان  -6

 تفاوت معناداری وجود دارد؟ موردمطالعهدر دانشگاه  حسب جنسیت
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 پژوهش شناسیروش

پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و به لحاظ روش، ترکیبی اکتشافی متوالی از نوع ساخت ابزار 

آوری و تحلیل شد. در بخش منظور کمک به تنظیم پرسشنامه جمعهای کیفی بهاست که در آن داده

ش های یاددهی و یادگیری و در بخهای کشور و متخصصان حوزه روشکیفی دیدگاه استادان دانشگاه

سطح یک کشور در  1هایکمی دیدگاه دانشجویان سال سوم و چهارم دوره کارشناسی یکی از دانشگاه

آوری شده است. بخش کیفی به روش مطالعه موردی و بخش کمی جمع 1398-1399سال تحصیلی 

مطالعه موردی کیفی یک راهبرد  طورکلیبهبه روش توصیفی از نوع پیمایشی اجرا گردیده است. 

 شودپژوهش است که در یک بستر و زمینه خاص انجام می

عنوان های یاددهی و یادگیری دروس بهافراد متخصص در حوزه روشکنندگان پژوهش: شرکت

متناسب با  2گیری افراد کانونیکنندگان بالقوه، با استفاده از رویکرد هدفمند و روش نمونهمشارکت

انتخاب « هاداده 4اشباع نظری»( و استفاده از معیار کفایت 3نظران کلیدیژوهش )صاحبموضوع پ

های ها تا جایی پیش رفت که محقق به اشباع نظری رسید و مصاحبهشدند؛ بدین گونه که مصاحبه

نفر از استادان مجرب و اهل نظر کشور در حوزه  20رو، کرد. ازاینبیشتر، اطالعات جدیدی ارائه نمی

ریزی درسی، تکنولوژی آموزشی، مدیریت آموزشی(، روانشناسی و برنامه هایعلوم تربیتی )گرایش

ها در های یاددهی و یادگیری در این پژوهش مشارکت داده شدند. با توجه به اینکه اعتبار یافتهروش

نه سعی شد گوشوندگان بستگی دارد، بدینها به توانمندی، دانش و تجارب مصاحبهاین قبیل پژوهش

توانستند پاسخگوی سؤاالت پژوهش باشند و دارای سوابق اجرایی افرادی انتخاب گردند که بالقوه می

و توانایی و تمایل به بیان روشن آن داشته و  موردبررسیو عملی، تسلط علمی و تجربه غنی از پدیده 

قاالت را در زمینه بدین گونه که بیشترین م در آموزش و پژوهش شاخص باشند؛دارای تألیف و 

-از میان مصاحبه د.نهای یاددهی و یادگیری و در زمینه تدریس دانشجویان دارای شهره باشروش

نفر استاد  7نفر در مرتبه دانشیاری و  13نفر مرد و از نظر مرتبه علمی  14نفر زن و  6شوندگان 

 ( ارائه شده است:1بخش کیفی در جدول ) هایشوندهمصاحبهمشخصات دموگرافیک  بودند.

 

 

 

 

                                                           
شود به همین ها بیان شد که نام دانشگاه ذکر نمیآوری دادهبرای جمع برای کسب مجوز در دانشگاه با توجه به اینکه .1

 های جامع و سطح یک کشور است.منظور نام دانشگاه ذکر نشده است. دانشگاه موردنظر یکی از دانشگاه

2. Critical cases sampling 

3. Critical case 

4. Theoretical Saturation 
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 شوندگان(: مشخصات دموگرافیک مصاحبه1جدول )

کد 

 کنندهشرکت
 جنسیت

سابقه 

 کار

 مرتبه

 علمی

مدت 

زمان 

 مصاحبه

کد 

 کنندهشرکت
 جنسیت

سابقه 

 کار

مرتبه 

 علمی

مدت زمان 

 مصاحبه

 دقیقه 51 استاد 28 مرد 11 دقیقه 56 استاد 26 مرد 1

 دقیقه 50 دانشیار 12 زن 12 دقیقه 50 استاد 27 مرد 2

 دقیقه 54 استاد 26 مرد 13 دقیقه 51 دانشیار 12 زن 3

 دقیقه 51 دانشیار 11 زن 14 دقیقه 48 دانشیار 14 مرد 4

 دقیقه 52 دانشیار 9 مرد 15 دقیقه 45 دانشیار 15 زن 5

 دقیقه 46 دانشیار 10 مرد 16 دقیقه 54 استاد 26 مرد 6

 دقیقه 44 دانشیار 11 زن 17 دقیقه 50 استاد 23 مرد 7

 دقیقه 46 استاد 25 مرد 18 دقیقه 55 دانشیار 13 مرد 8

 دقیقه 43 دانشیار 12 مرد 19 دقیقه 44 دانشیار 14 زن 9

 دقیقه 44 دانشیار 14 مرد 20 دقیقه 47 دانشیار 10 مرد 10

دانشجویان سال سوم و چهارم کارشناسی یکی جامعه آماری در بخش کمی پژوهش شامل تمامی     

گیری در بخش باشد. روش نمونهمی 1398 – 99های سطح یک کشور در سال تحصیلی از دانشگاه

های حوزه علوم انسانی، صورت که از بین دانشکدهای بوده است؛ بدینای چندمرحلهکمی خوشه

ریزی و علوم اداری و اقتصاد انتخاب برنامه های علوم تربیتی و روانشناسی، علوم جغرافیا ودانشکده

های علوم شدند. در ادامه در هر دانشکده، دو گروه که دارای رشته کارشناسی بودند، انتخاب )رشته

-ریزی روستایی و برنامههای برنامهتربیتی و روانشناسی، رشتهتربیتی و روانشناسی از دانشکده علوم

های حقوق و مدیریت دولتی از دانشکده ریزی و رشتهیا و برنامهریزی شهری از دانشکده علوم جغراف

ها در هر رشته انتخاب و پرسشنامه 1های تخصصیعلوم اداری و اقتصاد( و سپس دو درس از درس

عنوان نفر از دانشجویان به 360 طورکلیبهصورت سرشماری توزیع شده است. ها بهبین دانشجویان آن

 8/17نفر معادل  64درصد دانشجویان زن و  2/82نفر معادل  296این تعداد نمونه انتخاب شدند. از 

ذکر است تعداد زن و مرد با تعداد دانشجویان زن و مرد دانشگاه درصد دانشجویان مرد بودند. شایان

درصد  33/33درصد دانشجویان دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی،  33/33معادل است. همچنین 

درصد دانشجویان دانشکده علوم اداری و  33/33ریزی و ده علوم جغرافیا و برنامهدانشجویان دانشک

 اقتصاد بودند.

ساختاریافته استفاده ها در بخش کیفی از مصاحبه نیمهها: برای گردآوری دادهروش گردآوری داده

ها مصاحبه مصاحبه را طراحی کردند و سپس دستورالعملها ابتدا شد. پژوهشگران برای انجام مصاحبه

ای با ذکر اهداف پژوهش، نقش ها، نامهآن پیش بردند. پژوهشگران برای انجام مصاحبه براساسرا 

                                                           
و گروه انتخاب گردیدند. ضمناً دروس در قسمت  استادان و متخصصان هر رشته اساس مشورت با. دروس تخصصی بر1

 شده است.ها ارائهیافته
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صورت حضوری و بهشونده در انجام پژوهش و سؤاالت مصاحبه )سؤاالت راهنما( تنظیم و مصاحبه

شوندگان نمودند. الزم به ذکر است قبل از ارسال فرم مصاحبه، توسط پست الکترونیک تقدیم مصاحبه

قرار گرفت و مواردی اصالح گردید. همچنین راهنمای  موردبررسیچند نفر از استادان و متخصصان 

صاحبه پایلوت، اصالح نهایی سؤاالت با استفاده از مرور متون و مشورت با استادان تهیه و پس چند م

شونده را ش زیاد سعی نمودند رضایت مصاحبهندگان با کوشدر راهنمای سؤاالت انجام پذیرفت. نویس

شوندگان تنظیم شد. ارسال این اطالعات باعث شد جلب کنند. زمان و مکان مصاحبه توسط مصاحبه

طور ها پاسخ دهند. همانی به سؤالشوندگان به اهمیت پژوهش پی ببرند و با آمادگی قبلتا مصاحبه

-ای است که پرسشساختاریافتهها در پژوهش، مصاحبه نیمهآوری دادهکه ذکر گردیده است ابزار جمع

شد تا منظور تری نیز مطرح میهای جزئیها از قبل مشخص شده، لکن در مواردی که الزم بود پرسش

های مقدماتی چون سابقه ها از پرسشپرسش خوبی مشخص شود. بدین گونه کهشوندگان بهمصاحبه

های کلیدی و پیگیرانه خاتمه یافت. با اجازه و رضایت کار و مرتبه شروع و در ادامه با پرسش

های مصاحبه، کنندگان و با اطمینان از محرمانه ماندن و همچنین باال بردن اعتبار دادهمشارکت

ترین دقیقه و طوالنی 43ترین مصاحبه ضبط شد. کوتاهگیری از ابزارهای دیجیتال ها با بهرهمصاحبه

دقیقه بوده است. مصاحبه فردی توسط  49ها دقیقه به طول انجامید. متوسط زمان مصاحبه 56آن 

ها قبل الزم به ذکر است که مصاحبه در شرایطی غیررسمی انجام شد.حضوری و  صورتبهپژوهشگر 

 انجام شده است. 19از شیوع ویروس کویید 

منظور، شد. بدین استفاده 2و تفسیری 1های کیفی از روش ساختاریداده وتحلیلتجزیهبرای     

 دقتبهها، چندین بار آوری آنهای حاصل از مصاحبه، پس از جمعداده وتحلیلتجزیهپژوهشگر برای 

مکتوب در آورد. سرانجام این مراحل  صورتبهها را کلمه به کلمه ها گوش سپرد و سپس آنبه متن آن

( در ذیل هر سؤال پژوهش، 2یک کد اختصاص داده شد؛  شوندهمصاحبه( ابتدا به هر 1دنبال شد: 

ها کنار یکدیگر قرار گرفتند و مطابق با مفهوم مستتر در هایی با معنای مشابه در تمام مصاحبهجمله

ا مرور مجدد، کدهای مشابه در کنار یکدیگر قرار گرفتند ( ب3ها برایشان نام و کد در نظر گرفته شد؛ آن

-و ادغام و دسته -های مصاحبه انجام شداین کار روی تمام سؤال -تر تشکیل شدهایی بزرگو مقوله

ها، مشابهت براساسبندی مناسب ادامه یافت و سپس، ها تا رسیدن به یک نظام مقولهبندی مقوله

متخصصان و استادان  ها را ( این مقوله4ج و الگوی کلی ارائه شد؛ های اصلی و فرعی استخرامقوله

                                                           
ها، الفاظ، یزان تکرار، تعداد واژهمها بر حسب ها، مفاهیم و ارتباط میان آندر تحلیل ساختاری متن پیاده شده، واژه .1

ها گردد تا الگوهای موجود در گفتهتکرارشان شمارش و بررسی می ها و میزانها و اصطالحات به کار رفته در جملهکنایه

 .( ,Karimi & Nasr 2012کشف شود )

های نهفته در متن نوشتاری مصاحبه در این روش تحلیل، پژوهشگر درصدد است تا حد امکان، به آشکار نمودن پیام .2

مصاحبه باید به طور کامل و با شرح جزئیات نوشته شود بپردازد. طبقه توصیه گیلهام، برای دستیابی به این هدف، متن 

(Gilham, 2000: 63.) 
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های اصلی و فرعی صورت گرفت. برای افزایش دقت در بازنگری نمودند و اصالحات الزم در مقوله

 استفاده شده است. 1کیوداافزار مکسها در بخش کیفی از نرمتحلیل داده

بودن میزانی است  قبولقابلو معتبر بودن استفاده شد.  لقبوقابلبرای اعتباریابی کیفی از تکنیک     

دانست. برای رسیدن به این باور، از روش  باورقابلرا صحیح و  آمدهدستبهتوان نتایج که می

های کافی از منابع چندگانه، این باورپذیری آوری دادههمسوسازی استفاده شد و سعی گردید با جمع

ها به ز تکنیک کنترل توسط اعضاء از طریق ارائه نتایج تحلیل دادهعالوه، ارا ایجاد نمود. به

های شود دادهکنندگان برای چک کردن و بررسی نتایج نیز استفاده گردید. یادآور میمشارکت

شوندگان بررسی و مواردی نیز اصالح گردید. برای افزایش ها توسط مصاحبهاز مصاحبه آمدهدستبه

ها با یک برنامه قبلی در یک فضای مناسب و رعایت شرایط مصاحبه با پایایی پژوهش، مصاحبه

انجام  صوتضبطشخصی و با استفاده از دستگاه  نظراعمالهای الزم و به دور از سوگیری و راهنمایی

های ها با دو هدف بازخورد برای مصاحبهآن وتحلیلتجزیهها، زمان با گردآوری دادهگرفت. ضمناً هممی

 ها آغاز شد.اطمینان از اشباع دادهفردی و 

ها در بخش کمی از پرسشنامه محقق ساخته مبتنی ابزار پژوهش در بخش کمی: برای گردآوری داده

از بخش کیفی و متون تخصصی استفاده شده است. پرسشنامه ارزشیابی  شدهاستخراجهای بر شاخص

طیف پنج ارزشی  براساسها از گویه گویه است. هر کدام 14های یاددهی و یادگیری شامل از روش

منظور تعیین روایی پرسشنامه هشت گذاری شدند. به( نمره5( تا خیلی زیاد )1لیکرت از خیلی کم )

و متخصصان در مورد آن اظهارنظر کردند و اصالحات الزم اعمال شد. برای  علمیهیئتنفر از اعضای 

از آلفای کرونباخ استفاده شد. پس از اجرای  برآورد پایایی و همبستگی درونی سؤاالت پرسشنامه

 935/0های یاددهی و یادگیری نفر از افراد نمونه، پایایی حیطه روش 30آزمایشی پرسشنامه بین 

های موردمطالعه از آمار توصیفی شناختی گروههای جمعیتویژگی وتحلیلتجزیهبرآورد گردید. برای 

ای و نمونهتک t های آماری استنباطی )آزمون، از روشهای تحقیقمنظور پاسخگویی به پرسشو به

-بخشی به مصاحبهاطمینان ازجملهها استفاده شده است. توضیحاتی فرضآزمون مانوا( با رعایت پیش

و نام آنان و دادن آزادی برای شرکت در  آمدهدستبهها در خصوص محرمانه بودن اطالعات شونده

 الق باشد، گفته شد.پژوهش که از نکات رعایت شده اخ

 

 ی پژوهشهایافته

 گردند:پژوهش به تفکیک ارائه می هایسؤالهای پژوهش با توجه به یافته

ها های علوم انسانی دانشگاهمطلوب دروس رشته یاددهی و یادگیریهای روشهای شاخص اول: سؤال

 چه مواردی است؟

                                                           
1. Maxqda 
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در جدول  ها استخراج شد کهاز نظرات آن، چهارده مقوله نظرانصاحبهای با مطالعه دقیق مصاحبه

 ها پرداخته شده است.باشد. در ادامه به تشریح هر یک از مقولهبه شرح زیر می 2

 
 های مصاحبهنتایج حاصل از تحلیل داده: (2)جدول 

مقوله 

 اصلی
 مقوله فرعی

تکرار در 

 قولنقل
 هاقولنقل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

متنوع بودن 

های روش

 تدریس

18 

استادان دانشگاه نباید فقط بر روش سخنرانی »اظهار داشت:  13شونده کد مصاحبه

های تدریس، یادگیری را برای تکیه کنند بلکه باید با تکیه بر ترکیب مختلفی از روش

یس راه رسیدن به های مختلف تدردهی روشدانشجویان تسهیل نمایند و یا سازمان

مقاصد و پیشرفت دانشجویان را آماده نمایند. به عبارتی اگر پای تخته رود و یک ساعت 

برد. آستانه تحمل افراد یک ربع تا بیست صحبت کند مطمئناً دانشجویان خوابشون می

های تدریس متنوعی استفاده کند دانشجویان رضایت دقیقه است. لذا اگر از روش

س خواهند داشت و تمایل دارند که روی کالس درس حاضر شوند و از مطلوب را از در

 «.یادگیری محتوای درس لذت ببرند

تأکید بر 

تعامل میان 

استاد و 

 دانشجو

18 

واقعاً سخت و آزاردهنده است که استاد بدون تعامل »اظهار داشت:  12پاسخگوی کد 

دانشجویان احساس  شودبا دانشجویان در مورد مطالب صحبت کند. این باعث می

خصوص خوب گی کنند. مگر اینکه فصاحت معلم یا طراحی برنامه درسی بهحوصلهبی

باشد، در غیر این صورت جذب دانشجویان دشوار است. روش تدریس مناسب باید یک 

روش تعاملی باشد. باید بین دانشجو و استاد تعامل و ارتباط برقرار شود و الزم است 

ها به وجود همدلی به وجود آید تا ارتباطی قوی و پایدار بین آن ها صمیمیت وبین آن

شود که دانشجویانی عالم، محقق، متعهد و با فرهنگ آید. ارتباط بین آنان منجر می

تعامل بین استادان و دانشجویان »نیز بیان داشت:  15شونده کد مصاحبه«. تربیت شود

های او و رشد صالحیت و شایستگیتواند یادگیری و کسب دانش از سوی دانشجو می

ها، توان عالیق، توانمندیرا تحت تأثیر قرار دهد و از طریق تعامل با دانشجویان می

های تدریس مناسب آن روش براساسها و استعدادهای دانشجویان را شناسایی و قابلیت

درسی  های برنامهرا انتخاب کرد و تعامل با دانشجویان فرصتی مناسب برای رفع چالش

 «.باشدهای تدریس میویژه روشبه

توجه به 

های توانایی

فردی و علمی 

 دانشجویان

16 

های هر یک از دانشجویان ، استادان باید با توجه به توانمندی10زعم پاسخگوی کد به

هایی تدریس هر یک از مقاطع باید با هم روش تدریس خود را انتخاب کنند. روش

طور مثال، در و توانایی دانشجویان با هم متفاوت است. به متفاوت باشد، چراکه سطح

مقطع دکتری، استادان تمام تأکیدات خود را بر روی کارهای پژوهشی و تحقیقی 

های جدید و نوآوری در زمینه موضوعات و گذاشته تا دانشجو به دنبال کشف ایده

در مقطع کارشناسی بدین گونه  کهدرحالیمحتوای درس و رشته پژوهشی خود باشد 

 نیست.

ترغیب 

دانشجویان به 

درس و 

 یادگیری

17 

کنیم باید باعث تحریک و ، روش تدریسی که انتخاب می1شونده کد زعم مصاحبهبه

ها ایجاد کند و اینکه شوق دانشجویان بر سر کالس درس باشد. باید عطش در آن

با عالقمندی میاد. آیا استاد میتونه ببینیم دانشجو با تنبلی سر کالس میاد یا 

دانشجویان را جذب درس کنه یا اینکه دانشجویان فقط به خاطر حضور غیاب استاد 

توانند با طرح کردن مسئله در ابتدای درس شوند. البته استادان میسر کالس حاضر می

یند. ها ایجاد انگیزه نموده تا بتوانند دانشجویان را جذب درس نماو تدریس در آن
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-روش

های 

یاددهی 

و 

 یادگیری

ای است ترغیب دانشجویان نیروی محرکه»عنوان داشت:  6شونده کد همچنین مصاحبه

کند. اگر ترغیب های درس فعال میکه دانشجویان را برای مطالعه و انجام دادن فعالیت

-ای صورت نگیرد یادگیری و پیشرفتی وجود نخواهد داشت؛ چراکه روشو ایجاد انگیزه

ن عناصری است که در افزایش انگیزه دانشجویان مؤثر تریهای تدریس یکی از مهم

 «.بوده است

استفاده از 

وسایل، ابزارها 

های و رسانه

 مختلف

20 

های مختلفی در توانند از رسانهبه نظرم همکاران می»اظهار داشتند:  17پاسخگوی کد 

های رسانههامون نتوانیم از کالس درس جهت یادگیری بهتر استفاده کنند. اگر در ارائه

مختلف استفاده کنیم مطمئناً دانشجویان زودتر خسته خواهند شد و میزان پیشرفت 

هایی تحصیلی کمتر است. به عبارتی باید از ابزارهای مختلفی استفاده کرد تا فرصت

یادگیری بیشتری را فراهم و به پردازش اطالعات کمک دوچندانی شود. استفاده از 

یری مستقل، تقویت درک دانشجویان از درس و گسترش ابزارهای مختلف باعث یادگ

های آموزشی منجر به محیط آموزشی خزانه اطالعات آنان خواهد شد. استفاده از رسانه

پویا و فعال، مشارکت همه جانبه دانشجویان در درس، تعامل عمیق بین استادان و 

قیقی و سهولت دانشجویان، کشف نکات ریز و ظریف، مشاهده تجارب واقعی، عینی و ح

 «.شودیادگیری می

آموزی و هم

مشارکت 

فعال 

دانشجویان در 

موضوعات 

 درس

19 

کنم در این چند سالی که در دانشگاه تدریس می»اظهار داشت:  3پاسخگوی کد 

هایی که مند به مشارکت و همکاری در کالس درس هستند. کالسدانشجویان عالقه

ت بیشتری از تدریس دارند. این لذت در چهره کنند دانشجویان لذبیشتر مشارکت می

ها مشخص است. استادان باید از دانشجویان بخواهند تا سؤاالت خود را در مورد آن

هایی برای مشارکت تر دانشجویان، فرصتدرس و محتوای درس بپرسند. مشارکت فعال

و صورت فعال در کالس، تفکر دانشجویان در بحث و تعامل استاد و دانشجو به

اظهار  9شماره  شوندههمچنین مصاحبه«. تواند حیاتی و رها شودها میپتانسیل

استادان باید روش تدریسی را انتخاب نکنند که خودشان متکلم وحده باشند »داشتند: 

بلکه باید دانشجو در کالس درس فعال باشد. در غیر این صورت روش تدریس ارزش 

تواند این مطالب را تدریس کند ها کسی که میگونه نباشد که تنچندانی ندارد. این

خود استاد هست و با دانشجویان ارتباط برقرار کنند، سؤاالت را در کالس مطرح کنند، 

بحث گروهی انجام دهند و دانشجویان را در درگیر نمایند و اگر دانشجویان بیشتر در 

چنین ممکن است مند خواهد شد. همکالس درگیر شوند بیشتر به برنامه درسی عالقه

زمان بیشتری را برای یادگیری خود بعد از کالس صرف کنند. در غیر این صورت اگر 

هایی که در بحث گروهی صورت نگیرد دانشجویان نخواهند توانست آن مطالب و ایده

، نفساعتمادبهذهن خود دارند را به زبان آورد. بحث گروهی در کالس به دانشجویان 

نجام تمام امور، رعایت حقوق دیگران، تقویت بیان دانشجویان جویی در احس مشارکت

ها با فرصت نقد ها خواهد شد. همچنین آنو افزایش قدرت تحمل قوه شنیداری آن

یکی از «. کردن مباحث، قدرت انتقاد کردن و انتقادپذیری خود را باال خواهند برد

ت درس مدنظر قرار داد هایی که باید در مشارکت فعال دانشجویان در موضوعاتکنیک

اظهار داشت:  8شونده کد اختصاص زمان کافی به بحث و پرسش و پاسخ است. مصاحبه

شود که تفکر دانشجویان انجام دادن بحث و پرسش و پاسخ در کالس درس باعث می»

مند کنند. عالوه بر این، منجر به تقویت قدرت ها را نسبت به موضوع عالقهتحریک و آن

نفس در های گذشته و ایجاد اعتمادبهها، استفاده از تجارب و دانستهواناییاستدالل، ت

شود. همچنین دانشجویانی که ایده و پیشنهادهای کاربردی در ذهن دانشجویان می

 توجهجلبتوانند بیان کنند. در پرسش و پاسخ و مباحثه، ضمن خود دارند می
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یابند و قدرت بیان باالتر و یدانشجویان به درس، به کشف مفاهیم جدید توفیق م

صدر، نقدپذیری و توان رویی کمتری پیدا کرده و روحیه همکاری، سعهخجالت و کم

 «.شودتر میشنیدن نظرهای دیگران بیشتر و قوی

سوق دادن 

دانشجویان به 

سمت 

یادگیری 

 مستقل

14 

م مدنظرعنوان یک استاد دانشگاه، این نکته به»اظهار داشت:  11شونده کد مصاحبه

 وسویسمتکنم دانشجویان را به قرار دارد که در هنگام تدریس یک درس سعی می

، بخشی از کارها را باید دانشجویان انجام مثالعنوانبهیادگیری مستقل سوق دهم. 

مباحثی که در کالس باید ارائه شود، داری، آموزش برخی از دهند، از مدیریت کالس

برخی از تکالیف یا سؤاالت مطرح شده توسط سایر دانشجویان. حرکت و راهنمایی 

آفرینی و خالقیت دانشجویان خواهند کاربهدانشجویان در جهت یادگیری مستقل منجر 

همچنین «. توانند به دنبال دانش جدید باشندراحتی میشد و دانشجویان به

روش تدریس باید بدین گونه باشد که دانشجویان »اظهار داشت:  13کد  وندهشمصاحبه

شان ریزی کنند، اهدافرا درگیر یادگیری خود نماید، بدین معنی که خودشان برنامه

 «.شان را نظارت کنندرا تعیین کنند و پیشرفت

برجسته 

کردن مطالب 

 اصلی

13 

های تدریس را استادان باید روش»پژوهش اشاره داشتند:  4کننده کد مشارکت

ترین مفاهیم اساسی درس را شناسایی و تعریف و ای انتخاب کنند که مهمگونهبه

عنوان طور مثال، بهمطالب اصلی و مهم درس را به دانشجویان نشان و برجسته نماید. به

ارائه  یک استاد دانشگاه در ابتدا، فرایند و در انتهای زمان کالس، نکات اصلی مطالب

بزرگ  صورتبهشده را جهت یادگیری و دانستن دانشجویان بر روی تابو یا پاورپوینت 

-جنبه کههنگامیها حک گردد. دهم تا تصویری از این نکات مهم در ذهن آنارائه می

تر و تر، دقیقگردد سریعهای اساسی و مهم درس برای دانشجویان واضح و روشن می

با توجه به »بیان داشت:  16کد  شوندهمصاحبه«. گیردتر یادگیری صورت میآسان

باال خواهد رفت. به دلیل حجم زیاد، تأکید  خودخودبههای جدید، حجم مطالب فناوری

ها را برجسته نمود. مطالب جزئی کارساز نخواهد باید روی مطالب اساسی باشد و آن

 «.بود

سازی مرتبط

ها و مهارت

اطالعات 

جدید با 

های آموخته

قبلی 

 دانشجویان

20 

خواهیم تدریس و روش تدریس موفقی داشته ، اگر می18شونده کد زعم مصاحبهبه

مان باشد این باشد که مطالب جدیدی که مدنظرای که باید باشیم باید اولین نکته

خواهیم به دانشجویان بیاموزیم با مطالب قبلی آموخته شده مرتبط باشد یعنی می

جویان را در نظر بگیریم. اطالعات و مفاهیمی که بر پایه اطالعات ساخت شناختی دانش

بیان  14شونده کد شوند. مصاحبهقبلی دانشجویان باشد زودتر آموخته و هضم می

خواهیم در یک درس به دانشجویان یاد دهیم باید مفاهیم و محتوایی که می»داشت: 

رشته که از پیش در ذهن وی با ساخت شناختی او یعنی با سایر مفاهیم و مطالب آن 

 «.به وجود آمده است مربوط سازیم

متناسب بودن 

روش تدریس 

با اهداف و 

محتوای 

 درس

20 

های تدریسی که برای یک درس انتخاب روش»عنوان کردند:  7شونده کد مصاحبه

طور مثال، در دروسی که نیاز اهداف و محتوای آن درس باشد. به براساسکنیم باید می

های کارگاهی و عملی استفاده کنیم نه اینکه عملی دارند ما نیاز داریم که از روش کاربه

از روش سخنرانی استفاده کنیم. در دروس رشته تکنولوژی که نیاز به عمل بیشتری 

های تدریس عملی بیشتری استفاده کرد چراکه محتوای دروس وجود دارد باید از روش

 «.عملی کار شود صورتبهوس باید طلبد که این دراین رشته می

جذاب و 

برانگیزاننده 
15 

قرار  مورداستفادهروش و راهبردی که در کالس »بیان داشت:  2کننده شماره مشارکت

کننده در ای باشد که در بین دانشجویان شرکتگونهدهم سعی بر آن دارم که بهمی

شود لذت دانشجویان از محتوایی که ارائه میکالس جاذبه ایجاد کند. بدین گونه که 
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بودن روش 

 تدریس

ها را به درس دوچندان نماید. اگر دو ساعت پشت سر هم در ببرند و عالقه و تمایل آن

کالس درس بنشینند خسته نشوند. البته باید عرض کنم که در اینجا نحوه انتقال محتوا 

توانند محتوا را میو مفاهیم و قدرت و نحوه بیان استادان بسیار مهم است که چگونه 

روش تدریسی که برای دروس انتخاب »بیان داشت:  5کننده کد شرکت«. انتقال دهند

-جای انبار کردن مطالب و انتقال دادن، به رشد شخصیت، مسئولیتکنیم باید بهمی

پذیری، خالقیت، همکاری و تعاون و قدرت بیان و استدالل دانشجویان بپردازد. استفاده 

 «.هایی برای دانشجویان جذاب استاز چنین روش

تقویت حس 

کنجکاوی و 

پژوهشگری 

 دانشجویان

12 

های تدریس خود را برای هر استادان باید روش»اظهار داشت:  19کننده کد مشارکت

های کالس ای انتخاب کنند که مبتنی بر تحقیق باشند. مباحث و چالشگونهدرس به

نمایند. تدریس مبتنی بر نتیجه هیچ ارزشی یا درس را با استفاده از پژوهش حل 

منفعتی برای دانشجویان و استادان ندارد. ما اگر بخواهیم یادگیری و خالقیت را در 

های تدریسی که مبتنی بر پژوهش باشد استفاده دانشجویان به وجود آوریم باید از روش

ای خودشان مسئله کنیم. دانشجویان باید به دنبال حل مسئله باشند. اگر دانشجویان

«. کنندگاه از ذهن فراموش نمیکنند که هیچرا حل کنند به یادگیری دست پیدا می

استفاده از تحقیق و پژوهش در فرایند »اظهار داشت:  17کد  شوندهمصاحبههمچنین 

تدریس باعث افزایش نشاط و شادابی فضای دانشگاه، تفهیم اهداف در نظر گرفته درس 

شود. اگر استادان گری میانه شده و موجب گسترش فرهنگ پژوهشو یادگیری همیار

توانند التحصیلی میبتوانند این فرهنگ را در دانشجویان نهادینه کنند آنان پس از فارغ

توانند در هر محیطی به تولید اندیشه و دانش افرادی کارآمد و مؤثر باشند و می

 «.بپردازند

متناسب بودن 

های روش

تدریس با 

عداد ت

دانشجویان و 

 فضای کالس

17 

ی اشاره دارد که دانشجویان و استادان در آن یا یکدیگر تعامل برقرار جایبهفضای کالس 

های یادگیری بهره کنند و ابزارها و منابع اطالعاتی مختلف برای دنبال کردن فعالیتمی

پژوهش درصد( در  85کننده )نفر از افراد شرکت 17جویند. این شاخص توسط می

، یکی از نکاتی که همیشه در 20کننده کد زعم مشارکتمورد تأکید قرار گرفت. به

کنیم ها باید مدنظر قرار گیرد این است که متناسب با فضای کالسی که برگزار میکالس

ها که تعداد طور مثال، در برخی از کالسباید روش تدریس خود را انتخاب کنیم. به

ها به دلیل محدودیت فضا و شلوغ است اجرای برخی از روشدانشجویان بسیار زیاد 

پذیر نیست. فضا و تعداد دانشجویان از عوامل روش تدریس بحث گروهی امکان ازجمله

 باشد.های تدریس فعال و تعاملی میمهم در اجرای روش

سوق دادن 

دانشجویان به 

سمت 

یادگیری 

 العمرمادام

12 

ها و در حال تغییر است انطباق سریع با دانش، مهارت سرعتبهدر جهان امروز که 

العمر ای مادامها انطباق یابد که یادگیرندهتواند با آنها، ضروری است و کسی مینگرش

 16شوندگان بر این مؤلفه تأکید داشتند و پاسخگوی کد در صد از مصاحبه 75باشد. 

لی شخصیت، رفتار و منش در آموزش عا کهازآنجایی»در این مورد اظهار داشت: 

ای گونهدانشجویان شکل گرفته است و برنامه درسی که قرار است تدوین گردد باید به

آموزش داده شود که تفکر منطقی و تفکر انتقادی را پرورش دهد و انگیزه دانشجویان 

های نوین و راهگشا دوچندان نماید، پرورش تفکرات منطقی و انتقادی را با روش

های تدریس در العمر هدایت خواهد کرد. روشرا به سمت یادگیری مادام دانشجویان

شوند گیرانه باشد؛ چراکه دانشجوهایی که تربیت میدانشگاه نباید اجباری و سخت

کنند. لذا محتوا و مطالب باید در یک فضای ای به ادامه یادگیری پیدا نمیعالقه

 «.یابند آزاداندیشانه و متفکرانه به دانشجویان منتقل
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های علوم رشته دروس در یاددهی و یادگیری مطلوبهای روشهای شاخص توجه بهمیزان  دوم: سؤال

 چه میزان است؟ موردمطالعه دانشگاهدر انسانی 

های علوم دروس رشتههای تدریس در روشهای توجه به شاخص نظرات دانشجویان در مورد میزان

در برخی از جداول  هاعنوان درس .ارائه گردیده است 6تا  1در جداول  موردمطالعهانسانی دانشگاه 

های مشاوره (، نظریه2(، درس روش تحقیق )کد 1های تدریس )کد روش .کد ارائه شده است صورتبه

(، 6(، مدیریت شهری )کد 5ریزی شهری )کد (، برنامه4(، اصول راهنمایی و مشاوره )کد 3)کد 

(، روش تحقیق در حقوق 9(، حقوق اساسی )کد 8(، مدیریت روستایی )کد 7کد ریزی روستایی )برنامه

نتایج توصیفی نظرات در ادامه،  .(12( و مدیریت تحول سازمانی )کد 11(، مدیریت توسعه )کد 10کد )

ارائه گردیده  3در هر یک از دروس در جدول های تدریس روش هایشاخصتوجه به  دربارهدانشجویان 

 .است
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 1بر حسب دروس مختلفهای تدریس روشهای شاخصنظرات دانشجویان درباره توجه به جدول توصیفی  (:3)جدول 

 12کد  11کد  10کد  9کد  8کد  7کد  6کد  5کد  4کد  3کد  2کد  1کد  هاشاخص ردیف

 های تدریسمتنوع بودن روش 1
47/3 83/2 03/2 30/2 47/2 87/1 57/2 03/2 23/3 07/3 33/3 97/2 

97/0 20/1 09/1 95/0 41/1 86/0 35/1 21/1 33/1 08/1 15/1 96/0 

2 
استاد تأکید بر تعامل سازنده میان 

 و دانشجو

53/3 90/2 30/2 63/2 50/2 17/2 50/2 47/2 83/2 13/3 20/3 57/2 

97/0 96/0 91/0 96/0 13/1 87/0 19/1 30/1 17/1 10/1 18/1 00/1 

3 
های فردی و علمی توجه به توانایی

 دانشجویان

37/3 77/2 13/2 33/2 13/2 87/1 60/2 27/2 63/2 30/3 07/3 83/2 

03/1 97/0 93/0 80/0 10/1 77/0 40/1 11/1 30/1 08/1 20/1 05/1 

4 
ترغیب دانشجویان به درس و 

 یادگیری

63/3 73/2 17/2 27/2 43/2 13/2 83/2 84/2 87/2 07/3 37/3 50/2 

07/1 98/0 08/1 98/0 13/1 89/0 31/1 29/1 30/1 90/0 18/1 90/0 

5 
-استفاده از وسایل، ابزارها و رسانه

 های مختلف

10/3 50/2 40/2 37/2 21/2 20/2 60/2 27/2 76/2 90/2 03/3 87/2 

84/0 00/1 04/1 88/0 96/0 98/0 00/1 26/1 22/1 12/1 38/1 97/0 

6 
آموزی و مشارکت فعال در هم

 موضوعات درس

47/3 80/2 53/2 57/2 77/2 40/2 50/2 20/2 27/3 90/2 00/3 80/2 

00/1 99/0 04/1 22/1 00/1 96/0 13/1 06/1 20/1 09/1 31/1 21/1 

7 
سوق دادن دانشجویان به سمت 

 یادگیری مستقل

53/3 63/2 23/2 30/2 87/2 03/2 57/2 10/2 13/3 30/3 30/3 10/3 

86/0 92/0 00/1 17/1 22/1 06/1 10/1 02/1 25/1 08/1 41/1 88/0 

 برجسته کردن مطالب اصلی 8
60/3 73/2 70/2 60/2 13/3 40/2 83/2 57/2 10/3 11/3 37/3 77/2 

77/0 08/1 99/0 81/0 86/0 85/0 05/1 13/1 15/1 99/0 18/1 99/0 

9 

ها و اطالعات سازی مهارتمرتبط

های قبلی جدید با آموخته

 دانشجویان

50/3 73/2 30/2 07/2 57/2 40/2 50/2 43/2 90/2 07/3 37/3 87/2 

90/0 04/1 91/0 94/0 97/0 00/1 93/0 19/1 99/0 94/0 06/1 93/0 

10 63/3 83/2 56/2 50/2 67/2 27/2 77/2 53/2 07/3 23/3 50/3 77/2 

                                                           
 باشد.در جدول، سطر اول مربوط به میانگین و سطر دوم مربوط به انحراف معیار می . 1
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متناسب بودن با اهداف و محتوای 

 درس
61/0 87/0 93/0 77/0 95/0 73/0 89/0 27/1 14/1 04/1 07/1 00/1 

11 
جذاب و برانگیزاننده بودن روش 

 تدریس

47/3 63/2 87/1 33/2 43/2 97/1 53/2 20/2 03/3 17/3 33/3 60/2 

93/0 96/0 86/0 92/0 19/1 71/0 25/1 32/1 29/1 14/1 24/1 10/1 

12 
تقویت حس کنجکاوی و 

 پژوهشگری دانشجویان

67/3 70/2 00/2 23/2 33/2 07/2 83/2 20/2 17/3 18/3 37/3 50/2 

95/0 02/1 90/0 81/0 15/1 82/0 20/1 21/1 26/1 23/1 06/1 93/0 

13 
متناسب بودن با تعداد دانشجویان 

 و فضای کالس

47/3 53/2 17/2 30/2 27/2 17/2 73/2 30/2 27/2 18/2 73/2 30/2 

89/0 07/1 05/1 87/0 08/1 98/0 14/1 20/1 37/1 03/1 14/1 00/1 

14 
سوق دانش آموزان به سمت 

 العمریادگیری مادام

47/3 63/2 83/1 93/1 90/1 84/1 33/2 93/1 60/2 83/2 03/3 80/2 

97/0 99/0 01/1 98/0 92/0 69/0 92/0 04/1 22/1 17/1 47/1 09/1 

 

 میانگین

50/3 71/2 23/2 37/2 49/2 14/2 60/2 28/2 95/2 09/3 23/3 74/2 

66/0 64/0 56/0 44/0 79/0 54/0 83/0 00/1 92/0 74/0 68/0 85/0 
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روش تدریس در تمامی  هایشاخص کلی یانگیندهد منشان می 3های مندرج در جدول یافته    

روش تحقیق در حقوق از میانگین فرضی دروس مدیریت توسعه و های تدریس، روشجز دروس به

های تدریس بیشترین میانگین های روشتر بوده است. عالوه بر این، تمامی شاخص( پایین3جامعه )

میانگین را  کمترین 14 و 10، 8، 5تا  1های های ردیفهای تدریس دارند. شاخصدرس روشدر را 

های مشاوره؛ درس نظریهدر نگین را کمترین میا 13 تا 11های درس مدیریت شهری؛ ردیف در

 در درس اصول راهنمایی و مشاوره دارند. 9را در درس مدیریت روستایی و ردیف  7و  6های ردیف

های علوم انسانی در های یاددهی و یادگیری در رشتههای روشمیزان توجه به شاخصسوم:  سؤال

 چه میزان است؟ موردمطالعه دانشگاه

دروس در های یاددهی و یادگیری های روششاخص میزان توجه به نسبت بهنظرات دانشجویان 

 ارائه گردیده است. 4های مختلف در جدول رشته
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 های مختلفیاددهی و یادگیری بر حسب رشته هایروشهای شاخص میزان توجه به جدول توصیفی (:4)جدول 

 هاشاخص ردیف
 روانشناسی علوم تربیتی

ریزی برنامه

 شهری

ریزی برنامه

 روستایی
 مدیریت دولتی حقوق

2)SD( 1M M (SD) M (SD) M (SD) M (SD) M (SD) 

 16/3(07/1) 15/3(20/1) 30/2(30/1) 17/2(19/1) 17/2(02/1) 15/3(13/1) های تدریسمتنوع بودن روش 1

 88/2(13/1) 98/2(14/1) 48/2(24/1) 33/2(01/1) 47/2(94/0) 21/3(00/1) دانشجو تأکید بر تعامل سازنده میان استاد و 2

 95/2(12/1) 97/2(23/1) 43/2(26/1) 00/2(95/0) 23/2(87/0) 07/3(03/1) دانشجویان های فردی و علمیتوجه به توانایی 3

 93/2(13/1) 97/2(11/1) 58/2(31/1) 28/2(02/1) 22/2(02/1) 18/3(11/1) ترغیب دانشجویان به درس و یادگیری 4

 95/2(18/1) 83/2(16/1) 43/2(14/1) 20/2(95/0) 38/2(95/0) 80/2(97/0) مختلف هایاستفاده از وسایل، ابزارها و رسانه 5

 90/2(25/1) 08/3(15/1) 35/2(10/1) 58/2(99/0) 55/2(12/1) 13/3(04/1) در موضوعات درس دانشجویانآموزی و مشارکت فعال هم 6

 20/3(17/1) 17/3(16/1) 33/2(08/1) 45/2(21/1) 26/2(08/1) 08/3(99/0) مستقل سوق دادن دانشجویان به سمت یادگیری 7

 07/3(10/1) 10/3(06/1) 70/2(09/1) 77/2(92/0) 65/2(89/0) 17/3(03/1) برجسته کردن مطالب اصلی 8

9 
های قبلی با آموخته ها و اطالعات جدیدسازی مهارتمرتبط

 دانشجویان
(04/1)12/3 (92/0)18/2 (98/0)48/2 (06/1)47/2 (96/0)98/2 (02/1)12/3 

 13/3(09/1) 15/3(08/1) 65/2(10/1) 47/2(87/0) 53/2(85/0) 23/3(85/0) متناسب بودن با اهداف و محتوای درس 10

 97/2(22/1) 10/3(21/1) 37/2(28/1) 20/2(00/1) 10/2(91/0) 05/3(03/1) جذاب و برانگیزاننده بودن روش تدریس 11

 69/2(08/1) 93/2(23/1) 52/2(24/1) 22/2(00/1) 12/2(86/0) 18/3(09/1) تقویت حس کنجکاوی و پژوهشگری 12

 72/2(10/1) 93/2(20/1) 51/2(18/1) 22/2(02/1) 23/2(96/0) 00/3(08/1) دانشجویان و فضای کالس تعدادمتناسب بودن با  13

 92/2(29/1) 72/2(19/1) 13/2(99/0) 87/1(81/0) 88/1(99/0) 05/3(06/1) العمرمادام سوق دانش آموزان به سمت یادگیری 14

 98/2(89/0) 02/3(83/0) 44/2(92/0) 31/2(69/0) 30/2(50/0) 10/3(76/0) میانگین

                                                           
 meanمخفف میانگین  .1

 .فاصله دارند مقدار متوسط ها چه مقدار ازطور میانگین دادهدهد به)انحراف معیار(: نشان می standard deviationمخفف  .2

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%82%D8%AF%D8%A7%D8%B1_%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%82%D8%AF%D8%A7%D8%B1_%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7
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تدریس در رشته  هایروش هایشاخص کلی میانگین کهحاکی است  4های مندرج در جدول یافته    

تر بوده است. میانگین کلی ها پایین( و در سایر رشته3علوم تربیتی باالتر از میانگین فرض جامعه )

ها باالتر و رشته روانشناسی از سایر های تدریس در رشته علوم تربیتی از سایر رشتهروشهای شاخص

بیشترین  14تا  12 و 10، 8، 6، 4تا  2 هایهای ردیفاین، شاخصبرتر بوده است. عالوهها پایینرشته

رشته  در 11در رشته مدیریت دولتی و ردیف  7و  5، 1های میانگین را در رشته علوم تربیتی و ردیف

-های ردیفدر دو رشته علوم تربیتی و مدیریت دولتی دارا هستند. همچنین شاخص 9حقوق و ردیف 

 ،9، 8، 7، 4های ریزی شهری، ردیفکمترین میانگین را در رشته برنامه 14، 13، 10، 5، 3، 2های 

ین میانگین کمتر 1ریزی روستایی و ردیف در رشته برنامه 6در رشته روانشناسی و ردیف  12و  11

 ریزی شهری دارا هستند.طور مشترک در دو رشته روانشناسی و برنامهرا به

چه  موردمطالعه های یاددهی و یادگیری در دانشگاههای روشمیزان توجه به شاخصچهارم:  سؤال

 میزان است؟

 دروسدر یاددهی و یادگیری  هایروشهای شاخصمیزان توجه به نظرات دانشجویان نسبت به     

 ارائه گردیده است. 5در جدول  (3بر توجه به نمره مالک ) موردمطالعههای علوم انسانی دانشگاه رشته
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 یاددهی و یادگیریهای روشهای ای مقایسه میانگین نمرات شاخصتک نمونه t: نتایج آزمون (5)جدول 

 ردیف
 

 های تدریسهای روششاخص
 

 میانگین
انحراف  

 معیار

 
t 

 
Sig 

اختالف  

 میانگین

 %95سطح اطمینان  

 حد باال حد پایین       

 -19/0 -45/0  -32/0  0001/0  -869/4  244/1  68/2  های تدریسمتنوع بودن روش  1

 -15/0 -39/0  -27/0  0001/0  -586/4  126/1  73/2  تأکید بر تعامل سازنده میان استاد و دانشجو  2

 -27/0 -51/0  -39/0  0001/0  -415/6  158/1  61/2  های فردی و علمی دانشجویانتوجه به توانایی  3

 -18/0 -43/0  -31/0  0001/0  -930/4  175/1  69/2  ترغیب دانشجویان به درس و یادگیری  4

 -28/0 -51/0  -40/0  0001/0  -931/6  094/1  60/2  های مختلفاستفاده از وسایل، ابزارها و رسانه  5

 -11/0 -35/0  -23/0  0001/0  -859/3  147/1  77/2  آموزی و مشارکت فعال دانشجویان در موضوعات درسهم  6

 -11/0 -36/0  -24/0  0001/0  -855/3  189/1  76/2  سوق دادن دانشجویان به سمت یادگیری مستقل  7

 -01/0 -20/0  -09/0  094/0  -677/1  036/1  91/2  برجسته کردن مطالب اصلی  8

9  
های قبلی ها و اطالعات جدید با آموختهسازی مهارتمرتبط

 دانشجویان
 72/2  060/1  920/4-  0001/0  27/0-  38/0- 16/0- 

 -03/0 -24/0  -14/0  011/0  -565/2  027/1  86/2  های تدریس با اهداف و محتوای درسمتناسب بودن روش  10

 -25/0 -49/0  -37/0  0001/0  -894/5  189/1  63/2  جذاب و برانگیزاننده بودن روش تدریس  11

 -19/0 -43/0  -31/0  0001/0  -079/5  172/1  69/2  تقویت حس کنجکاوی و پژوهشگری دانشجویان  12

13  
های تدریس با تعداد دانشجویان و متناسب بودن روش

 فضای کالس
 60/2  134/1  642/6-  0001/0  40/0-  51/0- 27/0- 

 -45/0 -69/0  -57/0  0001/0  -292/9  168/1  43/2  العمرسوق دادن دانشجویان به سمت یادگیری مادام  14

 -21/0 -40/0  -31/0  0001/0  -815/6  851/0  69/2  میانگین  

 P< 0/001٭٭٭ P< 0/01٭٭ P< 0/05٭



22   های یاددهی و یادگیری مطلوب بر اساسهای روششناسایی شاخص... 

 

( و شاخص 91/2دارای باالترین میانگین ) 8، شاخص ردیف 5های مندرج در جدول با توجه به یافته

 3در جدول  مشاهدهقابلهای ( بوده است. عالوه بر این داده43/2دارای کمترین میانگین ) 14ردیف 

و  ( کمتر بوده است3های تدریس از نمره مالک )های روشمیانگین تمامی شاخص دهد کهنشان می

 ، معنادار بوده است.8ردیف  جزبهها تمام شاخص

های یاددهی و های روششاخص توجه بهآیا بین نظرات دانشجویان در مورد میزان  پنجم: سؤال

 تفاوت معناداری وجود دارد؟ موردپژوهشدر دانشگاه های علوم انسانی یادگیری بر حسب رشته

ها در میزان داری اثر متغیر رشتهتحلیل واریانس چند متغیری مانوا برای بررسی معنی نتایج آزمون    

های یاددهی و یادگیری حاکی از آن است که با توجه به میزان المبدا ویلکز های روششاخص توجه به

(642/0( ،)11/2 =F( ،)085/0  =Eta2 و سطح معناداری )آمدهدستبه (000/0 =P تفاوت معناداری ،)

های مختلف از آزمون تحلیل واریانس ها وجود دارد. برای بررسی اختالف معناداری بین رشتهبین رشته

 است. مشاهدهقابل 6راهه در متن مانوا استفاده گردیده شده که نتایج آن در جدول شماره یک

 
 راهه در متن مانواواریانس یک: نتایج تحلیل (6)جدول 

 ردیف
 

 های تدریسهای روششاخص
مجموع  

 مجذورات

 
df1 

 
df2 

 
F 

 
Sig 

 0001/0  901/11  354  5  047/80  های تدریسمتنوع بودن روش  1

2 
تأکید بر تعامل سازنده میان  

 استاد و دانشجو

 
722/36 

 
5 

 
354 

 
211/6 

 
0001/0 

3 
های فردی و توجه به توانایی 

 علمی دانشجویان

 
792/59 

 
5 

 
354 

 
032/10 

 
0001/0 

4 
ترغیب دانشجویان به درس و  

 یادگیری

 
789/46 

 
5 

 
354 

 
368/7 

 
0001/0 

5 
استفاده از وسایل، ابزارها و  

 های مختلفرسانه

 
100/27 

 
5 

 
354 

 
757/4 

 
0001/0 

6 
آموزی و مشارکت فعال هم 

 دانشجویان در موضوعات درس

 
4/30 

 
5 

 
354 

 
87/4 

 
0001/0 

7 
به  سوق دادن دانشجویان 

 سمت یادگیری مستقل

 
692/61 

 
5 

 
354 

 
787/9 

 
0001/0 

 0001/0  967/2  354  5  525/15  برجسته کردن مطالب اصلی  8

9 

ها و سازی مهارتمرتبط 

های اطالعات جدید با آموخته

 قبلی دانشجویان

 

525/47 

 

5 

 

354 

 

445/9 

 

0001/0 
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10 

های متناسب بودن روش 

محتوای تدریس با اهداف و 

 درس

 

222/36 

 

5 

 

354 

 

480/7 

 

012/0 

11 
جذاب و برانگیزاننده بودن  

 روش تدریس

 
747/62 

 
5 

 
354 

 
981/9 

 
0001/0 

12 
تقویت حس کنجکاوی و  

 پژوهشگری دانشجویان

 
714/67 

 
5 

 
354 

 
259/11 

 
0001/0 

13 

های متناسب بودن روش 

تدریس با تعداد دانشجویان و 

 فضای کالس

 

381/34 

 

5 

 

354 

 

69/5 

 

0001/0 

14 
سوق دادن دانشجویان به  

 العمرسمت یادگیری مادام

 
456/84 

 
5 

 
354 

 
74/14 

 
0001/0 

 000/0  11/14  354  5  23/43  میانگین 

 P< 0/001٭٭٭ P< 0/05٭

های های روشگویای آن است که تفاوت میانگین تمامی شاخص 6های حاصل از جدول یافته    

ریزی روستایی، ریزی شهری، برنامههای علوم تربیتی، روانشناسی، برنامهرشتهیاددهی و یادگیری در 

در ادامه برای معنادار بوده است.  P<05/0و  P<001/0در سطح اطمینان  حقوق و مدیریت دولتی

یل استفاده و ها تفاوت معناداری وجود دارد از آزمون تعقیبی گابرآنکه مشخص گردد در کدام رشته

 .ارائه شده است 7نتایج آن در جدول شماره 

 
 یاددهی و یادگیری با توجه به رشته تحصیلی هایروشهای : آزمون تعقیبی گابریل در شاخص(7)جدول 

 ردیف
های شاخص 

 های تدریسروش

 
 هاگروه

تفاوت  

 میانگین

خطای  

 استاندارد

سطح  

 معناداری

1 

 

 

 

 

 

متنوع بودن 

 های تدریسروش

 

 -علوم تربیتی  

 روانشناسی

 
983/0 

 
211/0 

 
 000/0**٭

ریزی برنامه -علوم تربیتی  

 شهری

 
983/0 

 
211/0 

 
 000/0**٭

ریزی برنامه -علوم تربیتی  

 روستایی

 
85/0 

 
211/0 

 
 001/0٭٭

 000/0**٭  211/0  -983/0  حقوق -روانشناسی   

مدیریت  –روانشناسی   

 دولتی

 
983/0- 

 
211/0 

 
 000/0**٭

 -ریزی شهری برنامه  

 حقوق

 
983/0- 

 
211/0 

 
 000/0**٭

 –ریزی شهری برنامه  

 مدیریت دولتی

 
983/0- 

 
211/0 

 
 000/0**٭
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 -ریزی روستایی برنامه  

 حقوق

 
85/0- 

 
211/0 

 
 001/0٭٭

 –ریزی روستایی برنامه  

 مدیریت دولتی

 
85/0- 

 
211/0 

 
 001/0٭٭

2 

 

 

بر تعامل تأکید 

سازنده میان 

 استاد و دانشجو

 -علوم تربیتی  

 روانشناسی

 
75/0 

 
198/0 

 
 003/0٭٭

ریزی برنامه -علوم تربیتی  

 شهری

 
883/0 

 
198/0 

 
 000/0**٭

ریزی برنامه -علوم تربیتی  

 روستایی

 
733/0 

 
198/0 

 
 003/0٭٭

 -ریزی شهری برنامه  

 حقوق

 
650/0- 

 
198/0 

 
 015/0٭

3 

 

-توجه به توانایی

های فردی و 

 علمی دانشجویان

 -علوم تربیتی  

 روانشناسی

 
833/0 

 
199/0 

 
 001/0٭٭

ریزی برنامه -علوم تربیتی  

 شهری

 
067/1 

 
199/0 

 
 000/0**٭

ریزی برنامه -علوم تربیتی  

 روستایی

 
633/0 

 
199/0 

 
 020/0٭

 004/0٭٭  199/0  -733/0  حقوق -روانشناسی   

مدیریت  –روانشناسی   

 دولتی

 
716/0 

 
199/0 

 
 005/0٭٭

 -ریزی شهری برنامه  

 حقوق

 
967/0- 

 
199/0 

 
 000/0**٭

 -ریزی شهری برنامه  

 مدیریت دولتی

 
950/0 

 
199/0 

 
 000/0**٭

4 

 

ترغیب دانشجویان 

به درس و 

 یادگیری

 -علوم تربیتی  

 روانشناسی

 
966/0 

 
205/0 

 
 000/0**٭

ریزی برنامه -علوم تربیتی  

 شهری

 
900/0 

 
205/0 

 
 000/0**٭

ریزی برنامه -علوم تربیتی  

 روستایی

 
600/0 

 
205/0 

 
 043/0٭

 004/0٭٭  205/0  -750/0  حقوق -روانشناسی   

مدیریت  –روانشناسی   

 دولتی

 
716/0- 

 
205/0 

 
 007/0٭٭

 -ریزی شهری برنامه  

 حقوق

 
683/0- 

 
205/0 

 
 013/0٭
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 -ریزی شهری برنامه  

 مدیریت دولتی

 
650/0- 

 
205/0 

 
 021/0٭

5 

 

استفاده از وسایل، 

-ابزارها و رسانه

 های مختلف

-برنامه –علوم تربیتی  

 ریزی شهری

 
600/0 

 
194/0 

 
 027/0٭

مدیریت  –روانشناسی   

 دولتی

 
567/0- 

 
194/0 

 
 044/0٭

 -شهریریزی برنامه  

 حقوق

 
633/0- 

 
194/0 

 
 016/0٭

 -ریزی شهریبرنامه  

 مدیریت دولتی

 
750/0- 

 
194/0 

 
 002/0٭٭

6 

آموزی و هم 

مشارکت فعال 

دانشجویان در 

 موضوعات درس

ریزی برنامه -علوم تربیتی 

 روستایی

 
783/0 

 
204/0 

 
 002/0٭٭

 -ریزی روستایی برنامه  

 حقوق

 
733/0- 

 
204/0 

 
 005/0٭٭

7 

 

سوق دادن 

دانشجویان به 

سمت یادگیری 

 مستقل

 -علوم تربیتی  

 روانشناسی

 
817/0 

 
205/0 

 
 001/0٭٭

ریزی برنامه -علوم تربیتی  

 شهری

 
633/0 

 
205/0 

 
 026/0٭

ریزی برنامه -علوم تربیتی  

 روستایی

 
750/0 

 
205/0 

 
 004/0٭٭

 000/0**٭  205/0  -950/0  حقوق -روانشناسی  

مدیریت  -روانشناسی  

 دولتی

 
933/0- 

 
205/0 

 
 000/0**٭

 -ریزی شهریبرنامه  

 حقوق

 
766/0- 

 
205/0 

 
 003/0٭٭

 -ریزی شهریبرنامه  

 مدیریت دولتی

 
750/0- 

 
205/0 

 
 004/0٭٭

 -ریزی روستایی برنامه  

 حقوق

 
883/0- 

 
205/0 

 
 000/0**٭

 –ریزی روستایی برنامه  

 مدیریت دولتی

 
967/0- 

 
205/0 

 
 000/0**٭

8 

 
سازی مرتبط

ها و مهارت

اطالعات جدید با 

های قبلی آموخته

 دانشجویان

 -علوم تربیتی  

 روانشناسی

 
933/0 

 
183/0 

 
 000/0**٭

ریزی برنامه -علوم تربیتی  

 شهری

 
633/0 

 
183/0 

 
 008/0٭٭

ریزی برنامه -علوم تربیتی  

 روستایی

 
650/0 

 
183/0 

 
 006/0٭٭



26   های یاددهی و یادگیری مطلوب بر اساسهای روششناسایی شاخص... 

 
 -روانشناسی تربیتی   

 حقوق

 
800/0- 

 
183/0 

 
 000/0**٭

 –روانشناسی تربیتی   

 مدیریت دولتی

 
933/0- 

 
183/0 

 
 000/0**٭

 –ریزی شهری برنامه  

 مدیریت دولتی

 
633/0- 

 
183/0 

 
 008/0٭٭

 -ریزی روستایی برنامه  

 حقوق

 
650/0- 

 
183/0 

 
 006/0٭٭

9 

 

متناسب بودن 

های تدریس روش

با اهداف و 

 محتوای درس

 -علوم تربیتی  

 روانشناسی

 
700/0 

 
179/0 

 
 002/0٭٭

ریزی برنامه -علوم تربیتی  

 شهری

 
767/0 

 
179/0 

 
 000/0**٭

ریزی برنامه -علوم تربیتی  

 روستایی

 
583/0 

 
179/0 

 
 016/0٭

 009/0٭٭  179/0  -617/0  حقوق -روانشناسی  

مدیریت  -روانشناسی  

 دولتی

 
667/0- 

 
179/0 

 
 012/0٭

 –ریزی شهری برنامه  

 حقوق

 
683/0- 

 
179/0 

 
 002/0٭٭

 –ریزی شهری برنامه  

 مدیریت دولتی

 
667/0 

 
179/0 

 
 003/0٭٭

10 

 

جذاب و 

برانگیزاننده بودن 

 روش تدریس

 -علوم تربیتی  

 روانشناسی

 
950/0 

 
205/0 

 
 000/0**٭

ریزی برنامه -علوم تربیتی  

 شهری

 
850/0 

 
205/0 

 
 001/0٭٭

ریزی برنامه -علوم تربیتی  

 روستایی

 
683/0 

 
205/0 

 
 012/0٭

 000/0**٭  205/0  -00/1  حقوق -روانشناسی  

مدیریت  -روانشناسی  

 دولتی

 
867/0- 

 
205/0 

 
 000/0**٭

 –ریزی شهری برنامه  

 حقوق

 
900/0- 

 
205/0 

 
 000/0٭٭٭

 –ریزی شهری برنامه  

 مدیریت دولتی

 
767/0- 

 
205/0 

 
 003/0٭٭

 –ریزی روستایی برنامه  

 حقوق

 
733/0- 

 
205/0 

 
 005/0٭٭
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 –ریزی روستایی برنامه  

 مدیریت دولتی

 
600/0- 

 
205/0 

 
 042/0٭

11 

 

تقویت حس 

کنجکاوی و 

پژوهشگری 

 دانشجویان

 -تربیتی علوم  

 روانشناسی

 
067/1 

 
200/0 

 
 000/0**٭

ریزی برنامه -علوم تربیتی  

 شهری

 
983/0 

 
200/0 

 
 000/0**٭

ریزی برنامه -علوم تربیتی  

 روستایی

 
667/0 

 
200/0 

 
 012/0٭

 000/0**٭  200/0  -050/1  حقوق -روانشناسی  

مدیریت  -روانشناسی  

 دولتی

 
817/0- 

 
200/0 

 
 000/0**٭

 –ریزی شهری برنامه  

 حقوق

 
967/0- 

 
200/0 

 
 000/0**٭

 –ریزی شهری برنامه  

 مدیریت دولتی

 
733/0- 

 
200/0 

 
 004/0٭٭

 –ریزی روستایی برنامه  

 حقوق

 
650/0- 

 
200/0 

 
 016/0٭

12 

 

متناسب بودن 

های تدریس روش

با تعداد 

دانشجویان و 

 فضای کالس

ریزی برنامه -علوم تربیتی 

 شهری

 
767/0 

 
201/0 

 
 002/0٭٭

ریزی برنامه -علوم تربیتی  

 روستایی

 
783/0 

 
201/0 

 
 002/0٭٭

 007/0٭٭  201/0  -700/0  حقوق -روانشناسی   

 -ریزی شهری برنامه  

 حقوق

 
717/0- 

 
201/0 

 
 005/0٭٭

13 

 

سوق دادن 

دانشجویان به 

سمت یادگیری 

 العمرمادام

 -تربیتی  علوم 

 روانشناسی

 
166/1 

 
195/0 

 
 000/0**٭

ریزی برنامه -علوم تربیتی  

 شهری

 
183/1 

 
195/0 

 
 000/0**٭

ریزی برنامه -علوم تربیتی  

 روستایی

 
917/0 

 
195/0 

 
 000/0**٭

 000/0**٭  195/0  -833/0  حقوق -روانشناسی  

مدیریت  -روانشناسی  

 دولتی

 
033/1- 

 
195/0 

 
 000/0**٭

 –ریزی شهری برنامه  

 حقوق

 
850/0- 

 
195/0 

 
 000/0**٭

 –ریزی شهری برنامه  

 مدیریت دولتی

 
050/1- 

 
195/0 

 
 000/0**٭
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 –ریزی روستایی برنامه  

 حقوق

 
583/0- 

 
195/0 

 
 036/0٭

 –ریزی روستایی برنامه  

 مدیریت دولتی

 
783/0- 

 
195/0 

 
 001/0٭٭

 

 

 

 

 میانگین

 000/0**٭  143/0  804/0  روانشناسی -علوم تربیتی 

ریزی برنامه -علوم تربیتی  

 شهری

 
787/0 

 
143/0 

 
 000/0**٭

ریزی برنامه -علوم تربیتی  

 روستایی

 
660/0 

 
143/0 

 
 000/0**٭

 000/0**٭  143/0  -723/0  حقوق -روانشناسی   

مدیریت  –روانشناسی   

 دولتی

 
683/0- 

 
143/0 

 
 000/0**٭

 -ریزی شهری برنامه  

 حقوق

 
707/0- 

 
143/0 

 
 000/0**٭

 –ریزی شهری برنامه  

 مدیریت دولتی

 
667/0- 

 
143/0 

 
 000/0**٭

 -ریزی روستاییبرنامه  

 حقوق

 
579/0- 

 
143/0 

 
 001/0٭٭

 -ریزی روستاییبرنامه  

 مدیریت دولتی

 
539/0- 

 
143/0 

 
 003/0٭٭

 P< 0/001٭٭٭ P< 0/01٭٭ P< 0/05٭

علوم های بین رشته کلی دهد که بیشترین تفاوت میانگیننشان می 7های مندرج در جدول یافته    

با مدیریت دولتی  روستاییریزی های برنامهو کمترین تفاوت میانگین بین رشتهتربیتی و روانشناسی 

 معنادار بوده است. 5در جدول  آمدهدستبهتمام نتایج  وجود دارد.

های یاددهی و های روششاخص توجه بهآیا بین نظرات دانشجویان در مورد میزان  ششم: سؤال

 یادگیری بر حسب جنسیت تفاوت معناداری وجود دارد؟

داری اثر متغیر جنسیت در تحلیل واریانس چند متغیری مانوا برای بررسی معنی نتایج آزمون

های یاددهی و یادگیری حاکی از آن است که با توجه به میزان المبدا های روشمیزان کاربرد شاخص

(، تفاوت P = 026/0) آمدهدستبه( و سطح معناداری F( ،)079/0  =Eta2= 219/2(، )927/0ویلکز )

ی بین جنسیت وجود دارد. برای بررسی اختالف معناداری بین دانشجویان زن و مرد از آزمون معنادار

است. یادآور  مشاهدهقابل 8چندمتغیری مانوا استفاده گردیده شده که نتایج آن در جدول شماره 

دهد لذا جهت کاهش خطاها از آزمون مانوا با آزمون هر شاخص یک خطا رخ می کهازآنجاییشود می

 بهره گرفته شد.
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 دروس با توجه به متغیر جنسیت در های یاددهی و یادگیریهای روشبرد شاخصکاربهتوجه : میزان (8)جدول 

 ردیف
 

 هاشاخص
میانگین  

 مردها

میانگین  

 هازن

مجموع  

 مجذورات

 
df1 

 

df2 
 

F 
 

Sig 

 007/0  46/7  358  1  35/11  60/2  06/3  های تدریسمتنوع بودن روش  1

 044/0  07/4  358  1  12/5  67/2  98/2  تأکید بر تعامل سازنده میان استاد و دانشجو  2

 12/0  43/2  358  1  24/3  56/2  81/2  های فردی و علمی دانشجویانتوجه به توانایی  3

 068/0  35/3  358  1  6/4  64/2  94/2  ترغیب دانشجویان به درس و یادگیری  4

 087/0  95/2  358  1  51/3  55/2  81/2  های مختلفاستفاده از وسایل، ابزارها و رسانه  5

 023/0  24/5  358  1  81/6  70/2  06/3  آموزی و مشارکت فعال دانشجویان در موضوعات درسهم  6

 003/0  90/8  358  1  32/12  67/2  16/3  سوق دادن دانشجویان به سمت یادگیری مستقل  7

 048/0  94/3  358  1  20/4  86/2  14/3  برجسته کردن مطالب اصلی  8

9 
های قبلی ها و اطالعات جدید با آموختهسازی مهارتمرتبط 

 دانشجویان

 
18/3 

 
63/2 

 
54/15 

 
1 

 
358 

 
33/14 

 
000/0 

 007/0  24/7  358  1  52/7  79/2  17/3  های تدریس با اهداف و محتوای درسمتناسب بودن روش  10

 012/0  39/6  358  1  90/8  56/2  97/2  جذاب و برانگیزاننده بودن روش تدریس  11

 013/0  24/6  358  1  45/8  61/2  01/3  تقویت حس کنجکاوی و پژوهشگری دانشجویان  12

 307/0  05/1  358  1  35/1  57/2  73/2  متناسب بودن با تعداد دانشجویان و فضای کالس  13

 015/0  02/6  358  1  08/8  36/2  75/2  العمرسوق دادن دانشجویان به سمت یادگیری مادام  14

 002/0  30/9  358  1  69/6  63/2  98/2  میانگین 

 P< 0/001٭٭٭ P< 0/01٭٭ P< 0/05٭
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گویای آن است که میانگین نظرات دو گروه مرد و زن در میزان کاربرد  8های حاصل از جدول یافته    

و  P >05/0در سطح  13 و 12 ،11، 8، 6، 2های ردیف ازجملهدروس  های تدریسروش هایشاخص

 P >001/0در سطح  9و شاخص ردیف  P >01/0و میانگین کلی در سطح  10، 7، 1های ردیف

معنادار نبوده است. میانگین تمامی شاخص در گروه مردها  13و  5تا  3ی هاشاخصمعنادار بوده و 

 اند.انستهبه عبارت دیگر، مردان میزان توجه به اصول را بیشتر از زنان د ها بوده است.بیشتر از گروه زن

 

 گیریبحث و نتیجه

های کمی مورد نیاز های کیفی و در ادامه داده، ابتدا دادهپژوهش هایسؤالپاسخ به در راستای 

های شاخص ترینمهمشوندگان نتایج سؤال اول پژوهش نشان داد از منظر مصاحبه .گردیدآوری جمع

های تدریس، متنوع بودن روش ازجملههایی در دروس شامل شاخص های یاددهی و یادگیریروش

های تدریس با تعداد دانشجویان و فضای متناسب بودن روش و شجوتأکید بر تعامل میان استاد و دان

(؛ Shabani, 2011(؛ )Naz, and Murad, 2017) هایاین موارد با نتایج پژوهش باشد.می کالس

(Loyens and Rikers, 2011( ؛)Parish, 2016؛) (2007 Elen et al., 2007( ؛)Wang, 2012 و )

(Maleki, 2013 ) .آموخته های تدریس منجر به یادگیری مشارکتی، استفاده ازمتنوع بودن روشدارد-

-، پرورش نوآوری، تحقیق، خالقیت، تخیل، فعال شدن ذهن، توجه به تفاوتها در زندگی، تقویت باور

تکالیف و در  آسان نمودنهای فردی، ایجاد حس رقابت در بین دانشجویان، تفهیم محتوای درس، 

 اعتقاد( Vaughn and Baker, 2008)در همین راستا، شود. می دانشجویان نهایت پیشرفت تحصیلی

های بیشتر کسب مسئولیت بهبود یادگیری دانشجویان به ضمن های تدریسدارند متنوع بودن روش

های یکنواخت مانند روش سخنرانی، باعث خستگی استفاده از روش کنند.می آنان کمک یادگیری در

متنوع بودن روش تدریس، ضمن تقویت  کهدرحالیشود میلحظات نخست تدریس دانشجویان در 

های حل مسئله، باال، تحلیل و ارزیابی، بهبود مهارت سطحهای استفاده از مهارت به توجه دانشجویان،

ای های حرفهامکان بازخورد مکرر و سریع و تقویت مهارتانگیزش بیشتر، جالب بودن محتوای درس، 

 ,Fornari A) هاینتایج پژوهش .کندکمک میهای تیمی، ارتباطی، گفتگو و ارزیابی چون مهارت

Poznanski, 2015) ،(Freeman et al., 2014 )، (Koles, 2010 )و (Koles et al., 2005) این راستا  در

-های روشنتایج مطالعات صورت گرفته بر لزوم توجه به چارچوب باشد.کننده نتایج پژوهش می تأیید

های آموزشی برای های سیاستترین پایهعنوان مهمبه هاتدریس فعال و بهبود و گسترش آن های

مشارکت فعال دانشجویان در فرایند در جامعه تأکید بسیار زیادی دارند.  یادگیرندگانآماده کردن 

قرار بگیرد. در نظر  توجهمورد  ،هایی است که باید در تدریس دروستدریس یکی دیگر از شاخص

تر باشند، شود که دانشجویان در کارهای گروهی فعالگرفتن این شاخص در فرایند تدریس باعث می

تقویت  حل مشکالت در دانشجویانتوانایی توانایی رهبری گروه و  ،ارتباط بین استادان و دانشجویان

شود. همچنین دانشجویان از طریق تفکر مستقل، عملکرد عملی، گفتار فعال و سایر رفتارهای صریح 
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کارها منجر به کسب دانش و  استفاده از مشارکت دانشجویان در. سازندساختار دانش خود را غنی 

 شود.تر و خالقیت و نوآوری میری عمیقهای بین فردی، ایجاد انگیزش، یادگی، مهارتمهارت

( 2009)دهد. می بهبودهای تدریس را هایی است که مطلوبیت روشتعامل استاد و دانشجو از شاخص

Sowell ،(2011 )Rampai and Sopeerak، (2012)Rossi et al( ،2016 )Gershenson (2017)Chan, 

Tong, and Henderson ( 2017) وKangas, Siklander, Randolph and Ruokamo  معتقدند میزان

تعامالت استادان و دانشجویان از عوامل مهم موفقیت و پیشرفت دانشجویان است. نداشتن تعامل بین 

قبل از تدریس، حین  استادان تواند بر عملکرد دانشجویان اثرگذار باشد.می اندتادانشجویان و اس

و نگرش آنان کنند تا بتوانند دیدگاه برقرار با دانشجویان  مؤثریارتباط باید تدریس و بعد از تدریس 

دانش و اطالعات و رد و پیشرفت آنان را ارتقاء دهند را نسبت به تدریس و درس تغییر داده و عملک

های دانشجویان نیز اهمیت دهند تا بتوانند استادان باید به تفاوتاین، برعالوه د.نبیشتری را کسب کن

های های دانشجویان، روشک از دانشجویان را شناسایی و متناسب با تفاوتساخت شناختی هر ی

تحقق های دانشجویان منجر به های تدریس متناسب با تواناییروشتدریس مناسب را انتخاب کنند. 

دانشجویان خواهد شد؛ بدین گونه، ضمن رضایت دانشجویان  یادگیری معنادارهای یادگیری و فرصت

 مؤثرهمچنین تدریس  قرار دهند. مورداستفاده مختلفهای نند مطالب را در موقعیتتوااز تدریس، می

های متنوع تدریس استفاده کنند و با به امکانات و تجهیزات نیاز دارد تا استادان بتوانند از روش

های تدریس پویا و نوین به منابع اطالعاتی و تجربیات غنی اهداف دروس را تحقق بخشند. روش

 کافی نیاز دارد. تجهیزات

، های تدریس(، میانگین کلی دروس روش3جدول ) براساسنتایج سؤال دوم پژوهش نشان داد     

روش تحقیق در حقوق و مدیریت توسعه باالتر از نمره مالک بوده است؛ اگرچه نتایج حاکی از آن بود 

توان در تفسیر نتایج میکه میانگین تمام دروس در دانشگاه مطلوب نبوده و نیاز به توجه بیشتری دارد. 

گاه دانشجویان های یاددهی و یادگیری با وضعیت مطلوب آن از دیدبین وضعیت موجود روش گفت

رسد می های تدریس ندارند. به نظرفاصله و شکاف وجود دارد و دانشجویان رضایت الزم از کیفیت روش

محوری  بر حافظه تأکید، بر آموزش استاد محوری تأکیدیکی از دالیل نامطلوب بودن وضعیت فعلی، 

بر روش سخنرانی بوده و  تأکیددر آموزش استاد محوری بوده است. سبک مدیریت کالس آمرانه  و

مانع یادگیری و  ترینمهماین روش در فرایند یاددهی و یادگیری ندارند.  چنانیآندانشجویان نقش 

 .شودهای علمی میزدگی از فعالیتبوده و به تدریج باعث ایجاد کسالت و زمینه رکود و دلخالقیت 

مطالبی است که  بازگو کردنو آن  شودمیحل برای کسب موفقیت تکیه عالوه بر این، تنها به یک راه

نظریه یادگیری فعال  (Doren Smith and Van, 2004 به عقیده استاد در کالس درس ارائه داده است.

های دانشگاهی را به طرز چشمگیری تغییر نداده است، اگرچه های تدریس کالسو تجربی روش

نباید بر یک روش تکیه کنند بلکه باید با اتکا اند. استادان هاست که در منبع آموزشی وارد شدهمدت

های تدریس متنوع، راه رسیدن به مقاصد و پیشرفت دانشجویان را آماده بر ترکیب مختلفی از روش
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شود تا مطالب و محتوا توسط دانشجویان کشف شود. در این نمایند. تدریس دانشجو محور باعث می

ها با بررسی و مطالعه به دهند تا آنانشجویان قرار میروش استادان صرفاً تجارب خود در اختیار د

گیرند. گیری برسند و دانشجویان با کمک استادان، مسئولیت درک و فهم محتوا را بر عهده مینتیجه

شود و استاد را از صحنه خارج معرفی می« راهنمای در کنار» عنوانبهدر رویکرد دانشجو محور، استاد 

بر این باور تشکیل گردیده که « فرزانه در صحنه»این شعار بر خالف شعار  شود.و دانشجو فعال می

فعال به یادگیری بپردازند. عالوه بر این، رویکرد دانشجو  طوربهاستادان به دانشجویان اجازه دهند تا 

ها و اطالعات بروز، محور منجر به پایدار بودن یادگیری، انتقال دانش سطح باالتر، کسب شایستگی

شود. همچنین دانشجویان دانش جدید را از طریق کشف و انتقال یزه یادگیری در دانشجویان میانگ

های اطالعات پیچیده، بررسی اطالعات جدید در برابر قوانین قبلی و در صورت لزوم بازنگری برنامه

 Deslauriers)و ( Fisher and Hanzeh, 2019) هاینتایج پژوهش ها باکنند. این یافتهقبلی کسب می

et al., 2019)  همخوانی دارد. نتایج پژوهش(Naz and Murad, 2017)   نشان داد در رویکرد دانشجو

بخشد، راه را نشان محور، استاد نقش یک کاتالیز را بر عهده دارد که فرایند یادگیری را سرعت می

انگیزه برای یادگیری افزایش  سازد. در این رویکرد، شوق یادگیری ودهد و پیمودن آن را تسهیل میمی

فرهنگ، مذهب، خانواده و مدارسی که  ازجملههای مختلف ها از جنبهیابد. دانشجویان در دانشگاهمی

اند متفاوت هستند. برای پاسخگویی به نیازهای متنوع دانشجویان در مقاطع باالتر در آن تحصیل کرده

شود. های درس استفاده میستادان در کالسهای مختلف و متمایز تدریس توسط ااز آموزش، روش

اعتقاد ( Renkl, 2009)تواند در این راستا یاری کننده باشد. توجه به پژوهش و کارهای تحقیقی می

تواند از طریق انجام پژوهش صورت پذیرد. تدریس دارد که یادگیری و تولید دانش توسط یادگیرنده می

های مبهم استوار بوده و این فرصت را در نگیز و موقعیتبراهای چالشپژوهش محور بر پایه سؤال

گیری مسئله را حل کنند. عالوه بر این تدریس دهد تا با طراحی و تصمیماختیار دانشجویان قرار می

-مبتنی بر پژوهش، منجر به تقویت رابطه و تعامل استاد و دانشجو، افزایش رغبت جهت انجام فعالیت

ویت حس همکاری و احساس مسئولیت، اطالعات بروز و یادگیری عمیق، های یاددهی و یادگیری، تق

 شود.ها و مسائل واقعی زندگی میارتباط بین آموخته

اشاره ها برنامه درسی دانشگاهاز  نکردن توان به ارزشیابیاز دیگر عوامل شرایط نامطلوب فعلی می    

های استادان متمرکز هستند. بر ویژگیشود بیشتر هایی که در دانشگاه انجام میکرد. ارزشیابی

ترم تحصیلی که در طی یکبرنامه درسی درس را شود تا کمتر از دانشجویان خواسته می کهدرحالی

استادان اشاره کرد.  پایینانگیزه توان به عواملی چون این، میبرعالوهارزشیابی کنند.  شودارائه می

باشد. افراد بدون انگیزه توان یک گام برداشتن به جلو را ای انگیزه میرکن اصلی پیشرفت هر جامعه

انگیزگی شده است. نتایج پژوهش او نشان داد که بی تأیید( Azizi, 2008) . این نتایج در پژوهشندارند

از دالیل از علل کیفیت نامناسب تحصیالت دانشگاهی در علوم انسانی است.  علمیهیئتاعضای 

ن به مسائلی چون وجود استادان کم کار، ناآشنایی آنان با درسی که تدریس تواانگیزگی استادان میبی
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. استادانی اشاره کرد های اجراییهای پژوهشی و پستکار بهگرایی(، اشتغال زیاد کند )عدم تخصصمی

هستند  حوصلهکم عموماًکه سن باالیی دارند بازدهی الزم را برای تدریس و کار با دانشجویان ندارند و 

های پژوهشی دغدغهکنند. دهند و دانشجویان را درگیر نمیو کارهای مشارکتی کمتری را انجام می

ها آنان ربوده و تالش آن شود که فرصت مطالعه و کسب دانش و اطالعات بروز را ازاستادان باعث می

فرایند پیچیده است آموزش یک  کهدرحالیدر راستای افزایش و تقویت امتیازات پژوهشی خود باشد. 

انگاری در مورد آن منجر به هدر رفتن سرمایه انسانی که ممکن است عدم توجه به آن یا هر گونه سهل

-شود با کمک دانشجویان تحصیالت تکمیلی صورت میهایی که انجام میگفتنی است پژوهش شود.

دوم پژوهش  سؤالتایج سایر ن پذیرد و دانشجویان کارشناسی در کارهای پژوهشی نقش کمی دارند.

های تدریس در رشته علوم تربیتی باالتر از میانگین فرض های روشنشان داد میانگین کلی شاخص

میانگین  توان گفت کهها میدر تفسیر این یافتهتر بوده است. ها پایین( و در سایر رشته3جامعه )

های تدریس از دیدگاه دانشجویان رشته علوم تربیتی نسبت به وضعیت مطلوب، روشهای شاخص

دانشجویان رشته علوم تربیتی تمایل به شغل مقدس معلمی دارند لذا  کهازآنجاییخوب است.  نسبتاً

-های روشهمچنین مقایسه نتایج شاخص مهم است. بسیار هابرای آن یاددهی و یادگیریهای روش

ها ( نشان داد تمامی شاخص6دگیری از دیدگاه دانشجویان پسر و دختر )نتایج سؤال های یاددهی و یا

، معنادار بوده است. این بدان معناست که دانشجویان دختر و پسر 13و  5، 4، 3های به جزء شاخص

 ها توجه کمی دارند.شاخص به میزان متفاوتی اعتقاد دارند دانشگاه به این شاخص 9در 

های سنتی تدریس جوابگوی نیازهای نسل حاضر و آینده نخواهد بود ول امروز، روشدر عصر متح    

طور علمی بیندیشند و برای آموزش صحیح دانشجویان نیاز است تا آنان آزادانه، خالقانه و نقادانه و به

ها سازی و تحلیل آنسازی اطالعات، به مسئلهجای ذخیرهو نظم فکری را به آنان انتقال دهند و به

های بپردازند. استراتژی اصلی آموزش مدرن باید بر فعالیت مستقل دانشجویان، سازماندهی محیط

های تجربی و عملی معطوف شود تا دانشجویان بتوانند از ابتکار عمل خود استفاده خودآموزی و آموزش

فزایش دانش، روحیه های تعاملی جهت ایجاد انگیزه، تسلط بر محتوا، اتوانند از روشکنند. استادان می

های پیچیده متخصصان آینده، جذاب و جالب بودن فرایند یادگیری تیمی، آزادی بیان، کمک به مهارت

های خود، گیری عقاید و ایدههای تعاملی، بحث و گفتگو )تفکر، شکلنیز استفاده کنند. در روش

توان از راهبردهای این، میانتخاب کردن، طراحی، نویسندگی( و کارگروهی ضروری است. عالوه بر 

شناختی و فراشناختی جهت پاسخ به فرایندهای ذهنی یادگیرندگان، تقویت خود مدیریتی و 

خودانگیزشی، خودمختاری و استقالل، بازبینی مسئله و یادگیری مبتنی بر مسئله جهت طرح یک 

شیابی استفاده کنند. های کوچک، کنجکاوی و خودارزمسئله، تفکر منطقی و خالق، یادگیری در گروه

ویژه پژوهی منتقدانه بههای آیندهها و مهارتها، استراتژیشود استادان از روشدر نهایت پیشنهاد می

های ارتباطی، استفاده از فناوری اطالعات و های حل مسئله، مهارتها، روشهای گروهی، پروژهروش

های جدیدی را ها و اندیشهآموزد و ایدهرا می های جدید تفکرها، شیوهرسانه استفاده کنند. این روش
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رند پذینگرند و هر چیزی را به آسانی نمیآورند و دانشجویان به تمامی امور متفکرانه میبه وجود می

نفعان داخلی و خارجی در طراحی و شود صدای ذیاین، پیشنهاد میبرکنند. عالوهو روی آن فکر می

تواند بینشی ها میری دروس شنیده شود و استفاده از صدای آنهای یاددهی و یادگیتدوین روش

های پژوهش، محدود بودن جامعه آماری در محدودیت ازجملهروشنگرانه از انتظارات خود ارائه دهد. 

 های علوم انسانی است.بخش کمی پژوهش به رشته
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