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  3فارسانیفریبرز محمديو    2، رضاعلی طرخان 1زادهرضوان حکیم

. استیس بر انتخاب رویکرد یادگیري مهندسی از کیفیت تدر ـثیر ادراك دانشجویان فنی أهدف پژوهش حاضر بررسی ت :چکیده

به روش تصادفی انتخاب )  زن150مرد و  200( نفر 350 هاي فنی دانشگاه تهران نمونه دانشجویان دانشکدهتماماز بین  منظوریناهب

و مهارتهاي و همچنین  فرم کوتاه رویکردها ) 1996تیلور و فیشر و فریزر، ( ادراك از کیفیت تدریس پرسشی 36شدند و به مقیاس 

تحلیل نتایج از آزمونهاي همبستگی پیرسون و رگرسیون وبراي تجزیه. پاسخ دادند) 2000 انتویسل و رامسدن،(مطالعه و یادگیري 

هاي ارتباط فردي، تفکر لفهؤ م آزمون همبستگی نشان داد که رابطۀها درنتایج حاصل از تحلیل داده. همزمان بهره برده شده است

 حمایت رابطۀ. ي سطحی منفی و معنادار استکالسی با یادگیري عمیق و یادگیري راهبردي مثبت و معنادار اما با یادگیرملی، تعامل تأ

داري با یادگیري سطحی  منفی و معناهمدلی نیز رابطۀ. ی و معنادار استو رهبري با یادگیري عمیق مثبت اما با یادگیري راهبردي منف

 درصد از 21 و 34 ، 27هاي ادراك از کیفیت تدریس به ترتیب لفهؤیون همزمان نشان داد که م آزمون رگرسهمچنین نتیجۀ. دارد

  .کند و سطحی را تبیین می،واریانس رویکردهاي یادگیري عمیق، راهبردي

  

کیفیت تدریس، رویکرد یادگیري عمیق، رویکرد یادگیري راهبردي،  : کلیدييها  هواژ

  مهندسیـفنی  دانشجویان ،رویکرد یادگیري سطحی

____________________________________________________________________ 
 

 hakimzadeh@ut.ac.ir .، تهران، ایراندانشگاه تهراندانشیار دانشکدة روانشناسی و علوم تربیتی  .1

نویسنده (.، تهران، ایران دانشگاه تهران، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتیریزي درسی دانشجوي دکتري برنامه.2

 r.a.tarkhan@gmail.com ).مسئول

 .، تهران، ایران دانشگاه تهران، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتیریزي درسی دانشجوي دکتري برنامه. 3

mohamad2101@yahoo.com  
    )  25/1/1394:  مقالهدریافت(                                                                                                           

 )1394/ 25/7 :پذیرش مقاله(                                                                                        

 



  ... مهندسی از کیفیت تدریس و تأثیر آن بر انتخاب رویکرد  ـ     بررسی ادراك دانشجویان فنی

  

2

 مقدمه  .1

گذاري نیروي انسانی نقش اصلی را در تربیت عنوان بارزترین نمود سرمایهنظامهاي آموزش عالی به

 کشور را به خود اختصاص توجهی از بودجۀاین نظامها سهم قابل. نیروي انسانی کارآمد بر عهده دارند

.  و سیاسی جامعه دارند، فرهنگی،تماعی اج،کننده در ابعاد گوناگون اقتصاديدهند و نقشی تعیینمی

 انسانی و ۀمنظور جلوگیري از هدر رفتن سرمایرو اطمینان از کیفیت مطلوب عملکرد آنها بهاینزا

 حیات لفه براي ادامۀؤ که در آن کیفیت مهمترین م،مادي و نیز داشتن توانایی رقابت در دنیاي آینده

از نظر یونسکو کیفیت در آموزش عالی مفهومی چند . ]1[ داردر ضرورتی انکارناپذی،هر سازمان است

ریت یا شرایط و استانداردهاي موأعدي است که به میزان زیادي به وضعیت محیطی دانشگاهی مب

 عمومی یا الگوي ۀتوان گفت که کیفیت از یک نظرینمی ،بر این اساس.  دانشگاهی بستگی داردرشتۀ

  .]2[آیددست میهکلی ب

شناختی محیطهاي هاي روانهاي عمیقی در جنبههاي یادگیري دانشگاهی ریشهپژوهش در محیط

ده شیند آموزشی مطرح ا براي ارزیابی بررسی فريبزاراعنوان اجتماعی دارد که در سالهاي اخیر به

اي را درخصوص ادراکات فراگیران از  مطالعات مربوط به کالس درس شواهد متقاعدکننده.است

به عبارتی وقتی ادراك . کندمی هاي یادگیري آنان مطرح، و بازدهفیت تدریسمحیط کالس درس، کی

 نقش ادراك محیط کالس بارةگیرند و این ارتباط درفراگیران از کالس درس مثبت است بهتر یاد می

 آموزان نیز مطرحهاي عاطفی و شناختی دانشبازده بینیدرسی و کیفیت تدریس براي پیش

  .]3[دشومی

 کرت لوینۀدر نظریریشه از ادراك مخاطبان براي ارزیابی محیط کالس استفاده 
1 

   نیازۀو نظری

فشار موراي
2

درمن.  دارد
3

. ]4[دننکمیکید أ لوین بر اهمیت ویژگیهاي محیطی در رفتارهاي آدمی ت و

مانند تجربیات ( کند که تعامل بین ویژگیهاي محیطیهاي این پژوهشگران پیشنهاد مینظریه

. ]5[ رشد انسان و مجموعه رفتارهاي او هستندکنندةبینی و ویژگیهاي شخص در واقع پیش)کالسی

فریزر معتقد است که ادراك دانشجویان از کیفیت تدریس عامل مؤثري در تعیین رویکرد یادگیري 

 برخی تحقیقات ازجمله تحقیق خین]7[.استشده شناخته
4 

دهد که در تعیین رویکردهاي نشان می

. تر از خود یادگیري است، ادراك دانشجویان از محیط یادگیري و کیفیت تدریس مهمیادگیري

 بین ادراك از کیفیت تدریس و پیامدهاي یادگیري را ، که رابطۀهمچنین در بسیاري از تحقیقاتی
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تواند تأثیرات عمیقی بر یادگیري کردند، معلوم شد که ادراك از کیفیت تدریس میمی ارزیابی

  .]8[داشته باشددانشجویان 

رامسدن و انتویسل
1

هال از نقل به، 
2
 و موقعیت زمینه به مربوط خصوصیات جملهاز که انددهکربیان  ،

یادگیريـ  رویکردهاي یادگیري است، کیفیت تدریس با مرتبط که، یادگیري
3 

یادگیري  .]9[ است

دهند تا یادگیرندگان با   که استادان فرصتهایی را در اختیار دانشجویان قراراستزمانی اثربخش 

 و از طریق زندپردابهایشان آموخته تحلیلویندهاي استداللی به تجزیهااستفاده از مهارتهاي فکري و فر

تحقیق و بررسی بر رویکردهاي . ]10[یند بسط و اصالح دانش به درك و فهم عمیق برسندافر

. تواند مفید باشدادگیري و تدریس مییند یا فريیادگیري دانشجویان در دانشگاه براي بهبود و ارتقا

یند یادگیري دانشجویان اخواهند فرتفاوت میان رویکردهاي سطحی و عمیق براي مدرسانی که می

 که دانشجویان ،کنندخود را درك کنند و همچنین شرایط و محیطهاي یادگیري را طوري ایجاد 

که رویکردهاي به اینتوجهبا. واهد بوددست آورند، سودمند خه بهاي یادگیري مطلوبی بتوانند پیامد

شده نشان داده است که بر اساس ادراك هاي ثابتی نیستند، مطالعات انجامیادگیري دانشجویان ویژگی

. تواند متفاوت باشددانشجویان از محیط یادگیري و کیفیت تدریس، رویکردهاي یادگیري آنها می

توان رویکردهاي هاي ارزشیابی میویژه شیوهشی، به آموزةرو، با طراحی موضوعات درسی و دورازاین

تأثیر قرار داد و شرایط را براي تشویق دانشجویان به رویکرد عمیق فراهم یادگیري دانشجویان را تحت

  .]11[دکر

سانتراك
4

تنها یادگیري معنـادار را پـرورش   شود، نهخوبی اداره می معتقد است وقتی یک کالس به    

 فراگیـران را فعـال نگـه        عـالوه بـر آن     ؛شـود جاد مشکالت تحصیلی و عاطفی مـی      دهد بلکه مانع ای   می

همچنین، تکالیف و فعالیتهـایی     . سازددارد و تکالیف مناسب از نظر سطح چالش برایشان فراهم می          می

 و قوانین و نظم روشنی دارند که فراگیران         استدارند که براي یادگیري فراگیران جذاب و برانگیزاننده         

در این قبیل کالسها شاگردان کمتر احتمـال دارد کـه دچـار مـشکالت تحـصیلی و                  . رعایت کنند باید  

 مـشکالت تحـصیلی و عـاطفی        ایجـاد در مقابل در کالسهاي با مدیریت ضعیف، احتمال         . عاطفی شوند 

ـ انگیـزه حصیلی بی تدانشجویانی که از نظر     . بیشتر است براي دانشجویان     هـم تـر   انگیـزه د، حتـی کـم    ان

 .]12[شودسرزنش آنها امر رایجی می کنند ووند و آنها را به انزواي بیشتري وادار میشمی
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ایمز 
1

 به نقل از حجازي و نقش در مطالعاتش دریافت که یکی از عاملهاي مهم و معنادار که بر 

کالسهاي . ادراك کنترل استآموزان مؤثر است ادراك از کیفیت تدریس و درگیري تحصیلی دانش

طریق اینکنند که از و فرصتی براي مهارتهاي یادگیري فراهم می،ننده مسؤلیت، حمایتکواگذار

 بر تفکر مستقل و تبحر بر انادت هنگامی که اس.گیرنددانشجویان از اعمال انتخاب و کنترل بهره می

رزش کنند و اکنند دانشجویان هم در مقابل به کاربرد راهبردهاي یادگیري توجه می تأکید میامحتو

 و ،ثیرات مهمی بر سطح عالقه، لذتأ تکات دانشجویان از انتخاب و کنترلدر واقع ادرا. دهندمی

به عبارتی دانشجویان فرصت کمک براي کنترل و انتخاب روشهاي . درگیري شناختی آنها دارد

ویژه کالس درس را خواهند  و سازندگی در محیطهاي یادگیري به،مختلف یادگیري، خالقیت

  .]13[داشت

ادراکات دانشجویان از ساختارهاي کالسی ناشی از این باور شخصی است که آیا محیط یادگیري 

نتایج تحقیقات مختلف . مشترکی فراهم کند یا خیرۀ تواند تجرب دانشجویان میۀکالسی براي هم

واحد  کالس درسِ  اثربخشی رفتار استاد حتی درد که نگرش و تصورات دانشجویان دربارةدهنشان می

ها، فرضها، تجربه که این امر بیش از هر چیزي به دلیل ادراکات، پیش؛براي دانشجویان متفاوت است

هاي کالسی مختلفی در واقع دانشجویان تجربه.  و شناختهاي متفاوت دانشجویان است،نگرشها، باورها

آورند، ممکن دید می و اطالعات مختلف را به همراه خود به کالس درس جپیشینهاي  تجربه کهدارند

گیرد، رویداد واحدي را به صورت کامالً است در تعاملی که بین استاد و یا دانشجوي دیگر صورت می

  .]14[متفاوت ادراك کنند

 رامزدن از ۀ که به گفت، ادراك از محیط یادگیري و کیفیت تدریسۀلئحال اگر ما راجع به مسبااین

توانیم محیط یادگیري را بهبود عات کافی نداشته باشیم نمی اطال،خود یادگیري اهمیت بیشتري دارد

اي برخوردار است، زیرا عالی از اهمیت ویژه همچنان که مفهوم یادگیري در آموزش. بخشیم

اي وجود مالحظه در این زمینه شواهد تحقیقاتی قابل.یاد بگیرند بدانند که چگونهباید دانشجویان 

گیرند، بیشتر آنها رویکردهاي می دانند که چگونه یادنشجویان نمیدهد بیشتر دادارد که نشان می

 عالی انتقال آموزش اند، بهدست آورده  که در مدارس متوسطه به،اي راجو شده و آزموده و جست

یند یادگیري ا کمتري به فرعالقۀنتیجه هنگام خروج از دانشگاه نسبت به زمان ورود  در. دهندمی

تنها باید براي انتقال اطالعات به دانشجویان بکوشند، بلکه باید  دانشگاهها نه،هتج همین به. دارند

آنها باید به دانشجویان خود کمک کنند تا . تعلیم دهندنیز کارگیري و استفاده از آنها را به ةشیو

ي در این صورت آنها در آینده مسئولیت یادگیر. مسئولیت هدایت یادگیري خود را بر عهده بگیرند
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این . هاي غیرعلمی خواهند پذیرفتهاي علمی و هم در حیطهخود و بهبود آن را هم در حیطه

کنند که به توانایی خود در تداوم یادگیري در طول زندگی دانشجویان در حالی دانشگاه را ترك می

   .اطمینان دارند

 رویکردهـاي   درخصوص اهمیت ادراك دانشجویان از محـیط یـادگیري در اتخـاذ           ) 1992( رامزدن

کنیم که دانشجویان را تغییر دهیم، بلکه       ها، تالش نمی  در تالش براي تغییر رویکرد    : گویدیادگیري می 

  .]10[ تغییر دهیميها، ادراکات یا برداشتهاي آنها را از محیط یادگیرکنیم که تجربهتالش می

 و شناخت دانشجویان ،ا، عواطفبینی، بررسی و ارزیابی ادراکات، نگرشها، رفتاره      بنابراین براي پیش  

دهنـد و  هاي کالسی خود معنا و مفهوم مـی باید به این امر توجه کنیم که دانشجویان چگونه به تجربه         

منظور، دیس و مارتینز   نهمیهب. کنندآنها  را درك می    
1

 معتقـد  محـیط   قاطعانه به معناداري کـارکردي     

هـاي  فت که معنـایی اسـت کـه افـراد بـه تجربـه             توان گ تعریف معناداري کارکردي می    در .]15[بودند

 بر نقـش    وگري شناختی انگیزش همخوان است      با الگوي میانجی   که این عقاید     دهندشخصی خود می  

 و  ،مطابق با این الگو ادراکات، اسـتنباطها، نگرشـها        . ]16[کندفعال خود فراگیر در معناسازي تأکید می      

  .شدباتار استاد و دانشجو تواند میانجی اثرات رفافکار فراگیران می

ك از محـیط یـادگیري و رویکردهـاي یـادگیري        ا ادر ۀچند پژوهشهاي مختلفی به بررسی رابطـ      هر

شده در این زمینه در ایران اندك اسـت و      اند، اما پژوهشهاي انجام   جداگانه با عملکرد تحصیلی پرداخته    

بنـابراین پـژوهش    . شـد  احساس مـی   ،دکن ها را با یکدیگر بررسی     که روابط این متغیر    ،نیاز به پژوهشی  

د، نـ کننـده دار  یند یادگیري دانشجویان نقش تعیـین     ا که در فر   ،حاضر سعی دارد به بررسی متغیرهایی     

هـاي ادراك از کیفیـت تـدریس بـا سـه      لفـه ؤ مۀبنابراین هدف اصلی این پژوهش بررسی رابط . بپردازد

    .است  و راهبردي،رویکرد یادگیري عمیق، سطحی

  همبستگی وجود ۀمیان ادراك از کیفیت تدریس و رویکردهاي یادگیري در دانشجویان رابطآیا 

  ؛دارد

 را دانشجویان یادگیري رویکردهاي تدریس، کیفیت از ادراك متغیرهاي میزان چه تا  

 کند؟بینی میپیش

 

 روش .2

اري خاصی هاي این تحقیق دستککه بر روي متغیراین پژوهش از نظر هدف کاربردي است و ازآنجا

 بین ادراك ۀ رابطبه جهت بررسیاست و ) غیرآزمایشی(دهیم، روش این تحقیق توصیفی صورت نمی

____________________________________________________________________ 
 

1. Diseth & Martinsen 
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 آماري ۀجامع. استتوصیفی از نوع همبستگی پژوهش ، کیفیت تدریس و رویکردهاي یادگیرياز 

 1393- 1392که در سال تحصیلی  هاي فنی دانشگاه تهران است دانشجویان دانشکده تمامپژوهش

  نفر از 350بر اساس جدول کرسی و مورگان . است نفر 2667و تعداد آنها اند بودهمشغول به تحصیل 

 . اند پژوهش انتخاب شدهۀعنوان نموندانشجویان به

ادراك از کیفیت « پرسشی 36 ۀنامگیري ادراك از کیفیت تدریس از پرسشمنظور اندازهبه

»گرا اجتماعتدریس ساختن
1 

نامه بر این پرسش. استفاده شده است) 1996(  و فریزر تیلور و فیشر

ادراك از محیط یادگیري « ۀنام خود یعنی پرسشپیش ازشده مبناي ترکیبی از مقیاسهاي اعتباریابی

»گراساختن
2

»تعامل معلم« ۀنام پرسش و)1991(  تیلور و فیشر و فریزر
3

 برکلمن و هویمیرز  وبلز،

نامه شش مقیاس فرعی دارد که شامل ارتباط فردي، ن پرسشای. ]17[ شده استساخته )1991(

نامه، یعنی سه مقیاس اول این پرسش. است و حمایت ،تفکر تأملی، تعامل کالسی، رهبري، همدلی

دهند که مدرس چقدر فرصتهایی را براي ارتباط فردي، یادگیري تأملی و تعامل کالسی نشان می

 که منجر به درك مفهومی عمیق از ،عاملی و تفکر تأملیدرگیر کردن دانشجویان در فعالیتهاي ت

 و حمایت ،سه مقیاس بعدي یعنی رهبري، همدلی. کندشود، فراهم مییادگیري درس موردنظر می

فردي الزم براي ترغیب دانشجویان به اتخاذ دهند که مدرس چقدر کیفیتهاي بینهم نشان می

گیري رویکرد یادگیري دانشجویان نیز منظور اندازه به.شناسی و رویکرد به یادگیري خود داردشناخت

»رویکردها و مهارتهاي مطالعه و یادگیري« نامۀاز پرسش
4

.  استفاده شده است]9[ انتویسل و رامسدن

 و ،رویکرد عمیق، راهبردي(سه رویکرد عمده و  است پرسش 18نامه شامل فرم کوتاه این پرسش

خوانند و میزان دقت مینامه را بهدهندگان هر ماده از پرسشخپاس. کندگیري میرا اندازه) سطحی

 .کنندبندي میرتبه ايدرجهموافقت خود را بر روي یک مقیاس پنج

 
 
 
 
 
 
  

____________________________________________________________________ 
 

1. USCLES 
2. CLES  
3. QTI 
4. ASSIST 
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 نتایج تحقیق .3

  .شوددر این بخش از آمار توصیفی استفاده می: هاتوصیف داده

  

   شاخصهاي توصیفی متغیرهاي پژوهش:1جدول 

 کشیدگی کجی انحراف معیار میانگین حداکثر حداقل متغیرها

4/13 ارتباط فردي  4/75  4489/4  14595/0  146/  166/0  

5948/4 5 4 ملیتفکر تأ  35021/0  368/0  037/1  

4/86 4 مل کالسیاتع  5260/4  26528/0  801/  219/  

3/67 رهبري  4/1  0015/4  19746/0  692/0  129/1  

4/40 همدلی  4/80  6364/4  18210/0  371/  706/1  

3/63 حمایت  4/68  2822/4  29510/0  697/  184/  

3/63 عمیق یادگیري  4/75  3486/4  31682/0  243/0  273/0  

4/86 4 یادگیري سطحی  3227/4  10318/0  661/  634/  

3/67 یادگیري راهبردي  4/17  3778/4  34816/0  479/  160/1  

 
  . شده استدر این بخش از آزمونهاي همبستگی و رگرسیون استفاده: هاتحلیل داده

  .گیرددر ابتدا همبستگی بین متغیرها مورد بررسی قرار می

  

  همبستگی بین متغیرهاي پژوهش: 2 جدول

  حمایت  همدلی  رهبري   تعامل کالسی  تفکر تأملی  ارتباط فردي  

  **324/0 170/0 **408/0 *193/0 **269/0 **320/0  یادگیري عمیق

 120/0 *-266/0 176/0 **-231/0 *-181/0 **-377/0 یادگیري سطحی

 **-- /410 125/0 **-476/0 *214/0 **231/0 **421/0 یادگیري راهبردي

  

تعامل و ملی، أهاي ارتباط فردي، تفکر تلفهؤ م رابطۀشود مشاهده میباالمان طور که در جدول ه

و با یادگیري سطحی منفی و است کالسی با یادگیري عمیق و یادگیري راهبردي مثبت و معنادار 

؛ رابطۀ  مثبت و با یادگیري راهبردي منفی و معنادار است، حمایت با یادگیري عمیق؛ رابطۀمعنادار

 منفی ۀ همدلی نیز رابط؛ مثبت و با یادگیري راهبردي منفی و معنادار  استرهبري با یادگیري عمیق

  .معناداري با یادگیري سطحی دارد

بینی رویکردهاي  یادگیري قادر به پیشط محیهاي ادراكلفهؤدر ادامه براي بررسی اینکه آیا م

 ، هستند از تحلیل رگرسیون همزمان استفاده شد و متغیرهایی)عمیق، سطحی و راهبردي(یادگیري 
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بینی یادگیري سطحی، متغیر همدلی در مدل پیش . وارد مدل شدند،ندداشتکه روابط معنادار 

بینی یادگیري سطحی حمایت در مدل پیش و راهبردي و ،بینی یادگیري عمیقهمدلی در مدل پیش

  .  معناداري با متغیر وابسته نداشتند؛ چرا که این متغیرها رابطۀوارد مدل نشدند
 

  خالصه تحلیل رگرسیون رویکردهاي یادگیري:3جدول 

 سطح معناداري   تعدیل شدهR  R2 R2 رویکردهاي یادگیري

 001/0 266/0 273/0 527/0 عمیق

 004/0 220/0 212/0 476/0 سطحی

 001/0 264/0 342/0 531/0 راهبردي

  

طور همان. دهد بین نشان می و سطح معناداري آن را در ورود متغیرهاي پیشF میزان 3جدول 

اك محیط یعنی ورود متغیرهاي ادر.  در هر سه مدل معنادار استFشود میزان  که مالحظه می

 متغیرهاي ادراك محیط یادگیري، ، در جدول مندرجR2 به مقادیرتوجهبا. یادگیري معنادار است

 درصد از 34 و ، درصد از تغییرات یادگیري سطحی21 درصد از تغییرات یادگیري عمیق، 27حدود 

در ادامه براي بررسی .  مقدار معناداري است این که؛کنند یرات یادگیري راهبردي را تبیین مییتغ

) هاي ادراك محیط یادگیريلفهؤم(بین هاي پیش معناداري رگرسیون یعنی آزمون اینکه آیا متغیر

مؤثر باشند یا خیر، )  و راهبردي،رویکرد یادگیري عمیق، سطحی(بینی متغیر مالك توانند در پیش می

راههاز آزمون تحلیل واریانس یک
1

  .شده استئه نتایج این آزمون در جدول زیر ارا. شود  استفاده می
  

  بیناهه مربوط به عوامل پیش نتایج تحلیل واریانس یکر:4جدول

 df مجموع مجذورات  رویکرد یادگیري
میانگین 

 مجذورات
F سطح معناداري 

 852/37 1 852/37 رگرسیون

 عمیق 518/0 249 153/129 

005/167 250  

07/73 001/0 

 222/23 2 444/46 رگرسیون

 سطحی 486/0 248 561/120 

005/167 250  

78/47 001/0 

 713/15 3 138/47 رگرسیون

 راهبردي 485/0  868/119 

005/167  

39/32 001/0 

____________________________________________________________________ 
 

1. ANOVA 
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 001/0آمده در هر سه مدل در سطح دست بهFشود   مالحظه می4گونه که در جدول همان

یادگیري بینی رویکردهاي بین نقش مهم و معناداري در پیشپیش متغیرهاي ۀمعنادار است و هم

  .دارند

  ضرایب رگرسیون: 5جدول 

  سطح  معناداري Beta T  خطا      مدل

 005/0 669/2  764/1 512/3 مقدار ثابت 

 001/0 980/5 476/0 177/0 056/1 ارتباط فردي 

 001/0 820/4 479/0 136/0 812/0 تفکر تأملی رویکرد یادگیري عمیق

 001/0 877/5 438/0 874/0 587/1 تعامل کالسی 

 006/0 833/2 366/0 420/0 566/0         رهبري 

 001/0 521/5 478/0 284/0 852/0         حمایت 

 007/0 755/2  225/1 376/3 مقدار ثابت 

 001/0 768/4 392/0 183/0 871/0 ارتباط فردي 

 004/0 937/2 242/0 273/0 801/0         تفکر تأملی رویکرد یادگیري سطحی

 001/0 768/3 512/0 213/0 527/0 تعامل کالسی 

 001/0 937/3 445/0 176/0 601/0         همدلی 

 006/0 806/2  409/1 954/3 مقدار ثابت 

 001/0 520/4 379/0 186/0 842/0 ارتباط فردي 

رویکرد یادگیري 

 راهبردي
 005/0 877/2 238/0 274/0 787/0 تفکر تأملی

 004/0 833/2 288/0 324/0 456/0 تعامل کالسی 

 001/0 177/5 438/0 774/0 987/0 رهبري 

 001/0 814/5 417/0 624/0 854/0 حمایت 

 
ملی، تعامل کالسی، أ ارتباط فردي، تفکر تۀشود، رابط  مشاهده می5طور که در جدول همان

شده در ب حاصلبه ضرایتوجهتوان با معنادار است و می و حمایت با رویکرد یادگیري عمیق ،رهبري

  :به صورت زیر نوشت) رویکرد یادگیري عمیق( رگرسیون زیر را براي متغیر مالك ۀجدول، معادل

ارتباط  + (812/0) ملی تأتفکر + (587/1) تعامل کالسی(  +566/0) رهبري ( +852/0) حمایت(

  رویکرد یادگیري عمیق  = 512/3+056/1 )فردي

 و همدلی با رویکرد یادگیري عمیق معنادار است و ،مل کالسیملی، تعا ارتباط فردي، تفکر تأۀرابط

رویکرد (شده در جدول، معادله رگرسیون زیر را براي متغیر مالك به ضرایب حاصلتوان باتوجه می

  :به صورت زیر نوشت) یادگیري سطحی

= 376/3+871/0 )فردي ارتباط( + 801/0 )تاملی تفکر( + 527/0 )کالسی تعامل( +601/0 )همدلی(

  رویکرد یادگیري سطحی
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 عمیق  معنادار  و حمایت با رویکرد یادگیري،ملی، تعامل کالسی، رهبريأ ارتباط فردي، تفکر ترابطۀ

 رگرسیون زیر را براي متغیر مالك ۀشده در جدول، معادلبه ضرایب حاصلتوجهتوان با است و می

  :به صورت زیر نوشت) رویکرد یادگیري راهبردي(

ارتباط  + (787/0) ملیأتفکر ت+ (456/0) تعامل کالسی(  +987/0) رهبري(  +854/0) حمایت(

  رویکرد یادگیري راهبردي= 954/3+842/0 )فردي

  

  بحث  .4

دیویس
1

یادگیري و  ـ تأثیر ویژگیهاي محیط یاددهییادگیري تحتمعتقد است رویکردهاي  

به نظر رامسدن. ]17[ویژگیهاي دانشجو و ادراکات یادگیرنده از آن موقعیت قرار دارند
از  به نقل 2

گزل
3

 و ویژگیهاي بافت و ، دانشجویانگیري مطالعۀهمچون تجارب آموزش قبلی، جهت عواملی 

گیري رویکردهاي  درسی در شکل، و برنامۀهاي تدریس، ارزشیابیموقعیت آموزشی مانند شیوه

ذار بر رویکردهاي یادگیري،  البته از میان عوامل تأثیرگ.]18[یادگیري دانشجویان تأثیرگذار است

 بیشترین ،هاي تدریس و ارزشیابی و تجارب آموزش قبلیویژه شیوهویژگیهاي موقعیت آموزشی، به

همچنین انتویسل به نقل از فریدل. ]19[تأثیرگذاري را بر رویکردهاي یادگیري دارند
4

، در چارچوب 

 که دکر بیان مدل این در او .داد ننشا را یک مدل نظري، تأثیرات تعاملی بر یادگیري دانشجویان

 محققان آنچه بنابر .]21[هستند تدریس و آموزشی هايشیوه از مستقیماً متأثر یادگیري رویکردهاي

نتیجه گرفت که موقعیت  توانمی اند،دهکر اظهار یادگیري بر رویکردهاي تأثیرگذار عوامل ةدربار

 بیشترین تأثیرگذاري را بر رویکردهاي یادگیري دارند هاي تدریس و ارزشیابی،ویژه شیوه به،یادگیري

همانطور که نتایج پژوهش حاضر نشان . استو تفاوت دانشجویان در نوع رویکرد، متأثر از این عوامل 

 که در آن استادان همراه با دانشجویان در یک مسیر ،داد، استفاده از رویکردهاي تدریس دانشجومحور

 ستادامعناي ساختن فعاالنه از سوي دانشجو است و نه چیزي که گیري بهورزند و یادکیفی تعامل می

که استفاده از درحالی. د، مشوق دانشجویان به اتخاذ رویکرد عمیق یادگیري استکنمی ابالغ آن را

مدار و روشهاي ارزشیابی که بر یادآوري تأکید دارند و بازخورد ضعیف از اراهبردهاي سنتی محتو

آور، مشوق دانشجویان به رویکرد سطحی یادگیري هستند و این یافته بی اضطرابروشهاي ارزشیا

____________________________________________________________________ 
 

1. Davis 
2. Ramsden 
3. Gazelle 
4. Friedel 
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هاي  بیگزهمسو با یافته
1

، گو و کمبر
2

پروسر ، تریگول و
3

در . ]22[ از پارسا و ساکتی است به نقل

دانشجویان  میان رویکردهاي یادگیري با ادراك از کیفیت تدریس در مجموع، نتایج حاصل از رابطۀ

 کنند، عمیق و راهبردي استفاده مییند یادگیري و مطالعه خود از رویکرد، که در فراشجویانی دان.است

کنند، ادراك محیطی یادگیري در مقایسه با دانشجویانی که از رویکرد سطحی مطالعه استفاده می

  .باالتري دارند

هاي یوالیافته
4 

 آموزشی تی از دورة، که ادراك مثبدهد که دانشجویانیو همکاران، نیز نشان می

  ارزشیابی را ترجیحةها، تدریس و شیوداشتند، تمایل به اتخاذ رویکرد عمیق داشته و آن دوره

کرد تا در تحصیالتشان فعاالنه درگیر بوده و دادند که از فهم آنها حمایت کرده و به آنها کمک میمی

 آموزشی داشتند، گرایش به اتخاذ ة دور که ادراك منفی از،از طرف دیگر دانشجویانی. اتکاء باشندقابل

دادند که این رویکرد را از طریق می  و سنجشی را ترجیح،هارویکرد سطحی داشته و تدریس، دوره

  .]6[کردانتقال صرف اطالعات تقویت می

کیس و گانستون
5

دریافتند که اغلب فراگیران از عوامل   محیطهاي آموزشیة در پژوهشی دربار

عنوان  آمادگی براي امتحانات وجود داشت، به که در،ابی و محدودیتهاي زمانیمحیطی نظیر ارزی

کیس و گانستون در تحقیق خود نشان دادند که وقتی . کنندیاد می ثر در یادگیريؤعواملی م

 شود و ارزیابی آموزشی نیزکنند که در یادگیري مطلب از آنها حمایت میدانشجویان ادراك می

) رویکرد مفهومی(نها یادگیري عمقی  آ،پذیردآنها و براي یادگیري بهتر صورت میمنظور حمایت از به

که محدودیت زمانی در آنها هاي یادگیري، د که محیطنکناین دو محقق ذکر می .کنندرا اتخاذ می

فراگیران در این محیطها احساس  .گذاردمی وجود دارد، بر رویکردهاي فراگیران در یادگیري تأثیر

وار و سطحی ، بنابراین الزم است مطالب را طوطیندارند براي فهمیدن مطلب وقت کافید که کننمی

  .]24 و 23[یاد بگیرند

ها نشان داد که اتخاذ رویکرد یادگیري عمیق توسط فراگیران، با ادراك مثبت آنها از تحلیل داده

 .وشن همراه استو معیارهاي واضح و ر، کیفیت تدریس خصوصاً با وجود آموزش خوب، هدفها

راستا با این یافته در تحقیق سوي کوگوهم
6

ند، ا نیز معلوم شد در کالسهایی که معلمان برانگیزاننده

 آموزش خود نند؛کبیان واضح و روشن  قادرند موضوعات را ؛گو هستند پاسخکنند ودوستانه رفتار می

____________________________________________________________________ 
 

1. Bigz 
3. Goo & Camber 
3. Trigol & Procer 
4. Ullah 
5. Cace & Gunstone 
6. Soyecogo 
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 انتظاراتشان از فراگیران ارائه ي واضحی ازاند و یا دستورالعملهاکنندهکمک ؛را به واقعیات پیوند دهند

  .نندکمی  فراگیران بیشتر رویکرد یادگیري عمقی را اتخاذدهند ومی

هاي با ادراك فراگیران از جنبه سطحی، یادگیري رویکرد اتخاذ که شد معلوم تحقیق این در همچنین

حی با فعالیتها و سخنرانی رویکرد یادگیري سط. داري داردانامناسب ارزیابی در کالس ارتباط معن

 و نامناسب ،ارتباط به درسها، مواد بیجزوه معلمان در کالس درس مرتبط است، به این معنی که از

هرحال به. اند، یاد شده استعنوان عواملی که در سردرگمی فراگیران نقش داشتهبودن توضیحات به

اند، مجبور کرد یادگیري عمیق داشتهکه فراگیرانی که روی،  است شرایطی حتی دیده شدهدر چنین

  .]16[وار و تکرار براي یادگیري را پیش بگیرندیادگیري طوطی مثل سطحی یادگیري روش که شوندمی

هاي کمبر و ونگیافته با پژوهش این هايیافته
1

حد ازگویند استفاده بیش نیز همخوانی دارد که می

چنین محیطی باعث  بنابراین،. نندکدر کالس کم را یران تواند اهمیت یادگیري فعال فراگاز جزوه می

اي از یادگیري به وجود آید و فراگیر رویکرد یادگیري سطحی را در پیش شود که ادراك منفعالنهمی

 و ترساندن وجود دارد و معلم در تدریس ،در محیطهایی که تبعیض، تهدید بر همین اساس،. گیرد

رسد و نگرش منفی نسبت به فراگیران و آموزش دارد، شرایط اشتیاق و خشک به نظر میخود بی

آید و این موضوع باعث انگیزشی و هیجانی مثبتی براي رشد رویکرد یادگیري عمیق به وجود نمی

   .]25[شود فراگیران رویکرد یادگیري سطحی را در پیش گیرندمی

  

  گیرينتیجه .5

 محترم باید به دنبال پرورش انادترسد که اسبه نقش و جایگاه مهم کیفیت تدریس به نظر میهتوجبا

 حاضر پیشنهادهاي زیر را براي پرورش ۀمطالع. ثر بر یادگیري عمیق در دانشجویان خود باشندؤابعاد م

  :دهدابعاد مختلف کیفیت تدریس ارائه می

 محیط ). پرورش حس کنترل( به دانشجویان تا آنجا که امکان دارد خودمختاري داده شود

که احساس خودمختاري دانشجویان را از طریق فراهم کردن امکان انتخاب براي  ،کالسی

دهد، ادراك کنترل و ارزش را در آنها دانشجویان و فرصتهاي خودرهبري آنها افزایش می

 شود و ایندهد و در نتیجه باعث پرورش هیجانهاي مثبت در دانشجویان میافزایش می

  ؛ر در یادگیري نداردتاي جز انتخاب رویکرد عمیقنتیجه

 تواند این باور را کیفیت مناسب کالس می). القاء ارزش( باالتر رود انادتکیفیت آموزش براي اس

گیري یادگیري شکل به دانشجویان القاء کند که فعالیتهاي کالسی ارزشمندند؛ در نتیجه باعث

____________________________________________________________________ 
 

1. Kember.D.&Wong 
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رسند که کیفیت ور میدانشجویان به این بابه عبارت دیگر، . شودتر در دانشجویان میعمیق

  و همچنین به این نتیجهدارد مشخص يو ساختاراست تدریس در کالس بسیار روشن 

توانند بر آنها کنترل داشته  و میاسترسند که مواد یادگیري و فعالیتهاي کالسی ارزشمند می

 شوند و به انتخاب و عصبانی نمیهبرند و خستچنین دانشجویانی از کالس لذت می. باشند

   ؛ دارنديترعمیق توجه رویکرد یادگیري

  هاي دانشجویان ارزش ی همراه با انتظارات متناسب با توانایرانهمتبحبراي یادگیري و فعالیتهاي

  ؛دونشمیل بیشتري قائ

  فرصتهایی براي موفقیت دانشجویان از طریق منابع فردي و گروهی براي دادن بازخورد مناسب

  ؛کنند ایجاد میبه او

 بدون از بین بردن رقابت در میان  وکید بر کار گروهیأ تباپذیر ضاي آموزشی انعطافیک ف 

 ؛کنند ایجاد می)کاهدشده میاز ارزش ادراكنداشتن بت قار(دانشجویان 

  که ارتباط دوستانه و متقابل دانشجویان با یکدیگر و با ترتیب دهنداي به گونهرا جو کالس 

  .استادشان را تقویت کند
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