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 به تبریز دانشگاه مهندسی ـ فنی دانشجویان دستیابی میزان بررسی

  21 قرن اساسی مهارتهاي

 
 1فیروز محمودي

 سمیه موال  و 
2

 

  

نیاز هاي درسی آموزش عالی میزان توجه به مهارتهاي موردیکی از موضوعات اساسی در ارزیابی کیفیت برنامه :چکیده

 ـفنی  ا هدف بررسی میزان دستیابی دانشجویان سال آخر کارشناسی و کارشناسی ارشداین مطالعه ب. زمانی و مکانی است

 نفر از 414 پیمایشی بود که  ـروش مطالعه توصیفی . انجام گرفت21مهندسی دانشگاه تبریز به مهارتهاي قرن 

آوري براي جمع. دش مهندسی به صورت تصادفی انتخاب  ـ کارشناسی و کارشناسی ارشد فنیةدانشجویان سال آخر دور

طریق آلفاي کرونباخ طریق نظر متخصصان و پایایی آن ازساخته استفاده شد که روایی آن ازنامه محقق اطالعات از پرسش

 عاطفی باالتر از میانگین نظري ۀهاي درسی هر دو مقطع در حیطنتایج نشان داد برنامه .یید قرار گرفتأمورد ت) 92/0(

تر از حد متوسط  اجتماعی پایین ـ مهارتی و فرهنگی ـهاي شناختیدرسی دوره کارشناسی در حیطههاي بوده، اما برنامه

  مهارتی و فرهنگی ـهاي شناختی کارشناسی ارشد در حیطهةهاي درسی دور و وضعیت مطلوبی نداشتند، ولی برنامهندبود

توجه این بود که هاي جالبیکی از یافته. وبی داشتندمطل  و وضعیت نسبتاًند اجتماعی از حد متوسط تا حدودي باالتر بودـ

  درسی هايبرنامه تر از میانگین بوده و این ویژگی درهاي درسی هر دو مقطع توانایی اشتراك دانش پاییندر برنامه

 . توجه قرار نگرفته استمورد

  

 شناختی ـ ۀ، حیط21 درسی دانشگاهی، مهارتهاي قرن ۀبرنام : کلیدييها  هواژ

   اجتماعی ـ فرهنگیۀ نگرشی، حیطۀهارتی، حیطم

____________________________________________________________________ 
 

 ).نویسنده مسئول. (یار گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه تبریز، تبریز، ایران استاد.1

firoozmahmood@yahoo.com 

  . لوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایرانریزي درسی، دانشکده عدانشجوي دکتري برنامه. 2

     )      29/6/1394:  مقالهدریافت(                                                                                                          

 )19/10/1394 :پذیرش مقاله(                                                                                                  

 



      21دانشگاه تبریز به مهارتهاي اساسی قرن برررسی میزان دستیابی دانشجویان فنی ـ مهندسی  

  

20

 مقدمه  .1

خاطر  به و دارد جامعه اهداف به نیل در اساسی نقش تحصیلی هاي دوره از یکی عنوان به عالی آموزش

گرفته  ریزان قرارگذاران و برنامه تأثیرگذار در پیشرفت جامعه موردتوجه خاص سیاست اهداف و رسالتها

هاي درسی یکی  گیرد که برنامه حقق اهداف از عناصر مختلفی بهره میآموزش عالی در جهت ت. است

  ةدهندجهت نماي موفقیت و شکست و حتی در بیشتر موارد تمامۀترین عناصر و آیین از مهم

 گویی به مسائل پاسخ هاي درسی به دنبال برنامه ).1391مهرمحمدي و محمودي،(ستا عالی آموزش

اما ). 1393 ،مسعود و نصر موسوي، نیلی،( دهد می قرار تأثیرتحت را هاآن متعددي عوامل و هستند مختلف

 کلی ۀتوان به سه دست هاي درسی در آموزش عالی را می انتظار از برنامهنتایج و بروندادهاي مورد

  :)Barnett &.  Coate, 2004(بندي کرد تقسیم

  .مهارتهاي عمومی) به بازار کار؛ جمهارتهاي مربوط )  دیسیپلینی؛ بةمهارتهاي مربوط به حوز) الف

گیرند و چندان  مهارتهاي عمومی مهارتهایی هستند که در راستاي تحوالت حاکم بر جامعه شکل می

 توانایی مدیریت  و مانند سوادآموزي، حل مسئله، تفکر انتقادي؛ تخصصی نداردۀارتباطی به رشت

رماین مهارتها، مهارتهاي عمومی یا نَ. لهئمس
1

گذاران، شوند و در سالهاي اخیر سیاستمی نامیده 

  .2اندآن تأکید داشته برهاي درسی دانشگاهی پژوهشگران تربیتی و مجریان و کارگزاران برنامه

شود، مهارتهاي محور است و رسمی ارزیابی میمحور یا محتوادانش دیسیپلینی که موضوع برخالف

شود ولی رسمی و گرفته می و محیطهاي آموزشی یادهاي درسی رم هرچند از طریق برنامهعمومی یا نَ

  ).Chamorro Premuzic and et al, 2010( دنشوصریح ارزیابی نمی

 و سنتی عصر ةشیو به زندگی حتی و اشتغال ،دستی کارِ اهمیت حاضر از فراصنعتی عصر  در

 و فکر کارگیريبه با و نوآوري و خالقیت توان با کیفی انسانی نیروي آن، جايبه و کاسته شده صنعتی

 جوامعی شود، می محسوب ارزش اندیشه و تفکر که فضایی چنین در. است کرده اهمیت پیدا اندیشه

 هاي حیطه در تخصص و مهارت آفرینی،ارزش ،ایده فکر، انسانی منبع از که یابند دست می توسعه به

 و مستقل یادگیري به قادر ،د را داشته باشنتحوالت مقابل در يپذیرانعطاف  وباالتر سطح خاص و

 ، باشندمعنوي و اخالقی ارزشهاي و محیطیتزیس اجتماعی، مسائل فرهنگی، و ویژگیها از آگاه مداوم،

 مسئله حل انتقادي، تفکر ۀدر زمین نهایت،در وبرخوردار باشند  فعال و جویانهمدنی مشارکت ۀروحیاز 

؛ 1387عرب رضی و رضایی، حسینی، میر(باشندوري را داشته حداکثر بهره ارتباطی يهامهارت و

____________________________________________________________________ 
 

1. Generic or Soft Skills 
2. (Bennett, Dunne & Carré, 1999; Chamorro Premuzic., Arteche, Bremner Reven, Corina 

& Furnham, 2010; Stephenson & Yorke, 2012). 
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 سازگاري با براينیاز شهروندان همزمان با تغییر و تحول جامعه، مهارتهاي مورد ).1390معماریان، 

)NCREL,2002(یابد  پیچیدگیها و مشکالت زندگی نیز تغییر می
1

فرضهاي قرن  پیش،کهطوري، به

آموختگان و انتظارات و توقعات جدیدي براي دانشسرعت در حال تغییر است  جهان بهة دربار21

  ).1390معماریان، (کرده تغییر داده است ایجاد کرده و توقعات جامعه را از نیروي انسانی تحصیل

د که در محیط اقتصادي جهان امروز، نظام آموزشی نقش مهمی ـان ردهـار کـاظه لـز و ویـونـاستی

بازارها در اقتصاد . )Stevens & Weale, 2003( کند  ایفا میدر حفظ رفاه ملی و تقویت رشد اقتصادي

 ايـارتهـمه .دـدارنی ـاي فنـاال و مهارتهـلی بـت تحصیـرفـه پیشـت کـرادي اسـص افـد مختـدیـج

  اوريـ فنّةفادـه استـادر بـه قـد کـکن یـد مـکیأـرانی تـراگیـرورش فـر پـ ب21رن ـري قـادگیـی

میرقق سواد عصر ـریـطاز
2

   باشند، در تفکرشان خالق و منتقد باشند و مهارتهاي اجتماعی و

ل تفکر انتقادي، ـارتهایی مثـن مهـابرایـبن ).Wagner, 2008(اشندـدر سطح باالیی داشته ب فرديبین

ر، دستیابی و ـؤثـات مـاطـله، مشارکت و رهبري، زیرکی و سازگاري، ابتکار و کارآفرینی، ارتبئحل مس

 ی اموري ضروري هستندـالعات، کنجکاوي و تخیل براي یادگیري در محیط کار و زندگتحلیل اط

)Arsad et al, 2011; Jacobs, 2010 ; Arsad, 2012.( ان و ـ جهة دربار21اي قرن هفرضپیش با تغییر

جامعه، عالوه بر دانش و مهارتهاي تخصصی و دیسیپلینی، دستیابی به دانش و مهارتهاي پایه و 

ه ـرار گرفتـد قـکیأـتوردـی مـگاهـ دانشآموختگاندانشبدون توجه به رشته تخصصی عمومی 

   (Mansilla & Jackson, 2011; Osman & et al 2009; Kang, Heo, Jo, Shin& Seo, 2010 ).تـاس

ت در کار و ـیـقـوفـ مرايـبژه ـوی ايـهـارتـهـاي از مهـوعـمـجـد مـنـازمـیـ ن21رن ـان قـوانـج

دارد ـی نـی و تخصصـگاهـاي دانشـههـه رشتـی بــدان ارتباطـه چنـ کدـنـهستدگی ـزن

(Barnett & Coate, 2004; Chamorro Premuzic & et al, 2010) .درسی، ۀبنابراین اهداف برنام 

زندگی مطلوب و امیدبخش  روشها و فنون آموزشی و روشهاي ارزیابی باید به فراگیران در دستیابی به

 روندي عنوانبه شدن جهانی که آنجا از ).Pacific Policy Research Center, 2010(ند ککمک 

 نظام در سریع تغییراتو موجب  گذاشته تأثیر 21 قرن انسان زندگی شئون همۀ بر المللیبین

در سالهاي اخیر، مربیان، کارفرمایان و . است شده کشورها سیاسی و فرهنگی اجتماعی، اقتصادي،

آموختگان را در تفکر سطح باال و اران بر نظامهاي ارزشیابی تأکید دارند که توانایی دانشگذسیاست

 21اوري قرن له ارزیابی و مهارتها و دانش را همسو با محلهاي کاري جهانی و مبتنی بر فنّئحل مس

 ۀـمـدر ها ـهـارتـن مهـابی ایـ ارزی.)Partnership for 21st century’s skills, 2008(پیگیري کنند

____________________________________________________________________ 
 

1. North Central Regional Educational Laboratory 
 

  »دیجیتال«معادل مصوب فرهنگستان براي واژة  .2
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  داردت ــار اهمیــد بسیــی دارنـار فنــه ساختــی کــایـههـژه در رشتـویهـاهی بـهاي دانشگهـرشت

)Chamorro Premuzic & et al, 2010; Stephenson & Yorke, 2012(.ی ـاي مختلفـبندیههـ دست

 نظري و پژوهشی ۀـیشیناس پـت که در این پژوهش براسـده اسـه شـئرم اراـی یا نَـاي عمومـمهارته

، لیوینگستون )2003( ا، کوزم)2009( ه، دید)2010( گرفته توسط کانگ و همکارانو مطالعات انجام

 21، راهنماي مهارتهاي قرن )2010(  و همکارانگکان و )2010( سو و همکاران، )2005(رو بوب

)Partnership for 21st century’s skills, 2008 (مهارتی، عاطفی و  ـ شناختیةدر سه حوز 

به اهمیت و ضرورت توجه به مهارتهاي یادگیري توجه و باآورده شده است اجتماعی  ـگیـرهنـف

اي ـههـامـرنـب ودنـد بـمنانـزان زمـه میـه بـوجـت تـ و اهمی(Pedro, 2006) 21رن ــق

هاي ن توجه برنامه با هدف بررسی میزاو در نهایت، (Jucobs, 2003; Sabar & et al, 2003)یـدرس

مهندسی دانشگاه تبریز به مهارتهاي  ـ هاي فنیهاي کارشناسی و کارشناسی ارشد رشتهدرسی دوره

  : این پژوهش انجام شده است براي کسب نتیجه باید به این پرسشها پاسخ داده شود21قرن 

 سی در بین دانشجویان کارشنا21مهارتی مهارتهاي قرن ـ  شناختی ۀمیزان تحقق حیط  

  مهندسی دانشگاه تبریز چه وضعیتی دارد؟ـ هاي فنی رشته

 مهندسی ـ  در بین دانشجویان کارشناسی فنی 21 عاطفی مهارتهاي قرن ۀمیزان تحقق حیط

  دانشگاه تبریز چه وضعیتی دارد؟

 در بین دانشجویان کارشناسی21 اجتماعی مهارتهاي قرن  ـ فرهنگیۀمیزان تحقق حیط  

 اه تبریز چه وضعیتی دارد؟ مهندسی دانشگ ـفنی

 در بین دانشجویان کارشناسی ارشد  21 مهارتی مهارتهاي قرن  ـ شناختیۀمیزان تحقق حیط 

 فنی مهندسی دانشگاه تبریز چه وضعیتی دارد؟

 در بین دانشجویان کارشناسی ارشد فنی 21 عاطفی مهارتهاي قرن ۀمیزان تحقق حیط 

 مهندسی دانشگاه تبریز چه وضعیتی دارد؟

 در بین دانشجویان کارشناسی 21 اجتماعی مهارتهاي قرن  ـ فرهنگیۀمیزان تحقق حیط 

 ارشد فنی مهندسی دانشگاه تبریز چه وضعیتی دارد؟
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  پیشینه تحقیق .2

نویسندگانی همچون کارول
1
 برمک،

2
، ریدل

3
 فري و فیشر،

4
 الکینز،

5
 تریلینگ و فیدل،

6
 و سازمانهایی 

روه ـ، بنیاد ملی علوم، مرکز خدمات آزمونهاي تربیتی، گ21 قرن اي مهارتهايـل راهنمـاز قبی

ريـمتی
7

کید أگامی با تحوالت تـ همرايـب 21رنـري قـادگیـاي یـرورت مهارتهـو ض تـ بر اهمی

 21به اهمیت مهارتها و قابلیتهاي قرن توجهبا). Pacific Policy Research Center, 2010(اندکرده

کید براي قرن أتکنند تا مهارتها و قابلیتهاي جدید موردالمللی تالش میینسسات پژوهشی ملی و بؤم

در خصوص  کلی دهد با وجود اجماعاما بررسیها نشان می )Kang& et al, 2010( را تعیین کنند21

 چیستی مهارتها براي ةنظرهایی درباررسد اختالف ، به نظر می21اي یادگیري قرن هاهمیت مهارت

  . مادگی شغلی وجود دارددانشگاه و آ

اند  کرده، آنها را به چهار بخش تقسیم 21  در تدوین چارچوب مهارتهاي قرن)2006(گروه متیري

اوري، سواد بصري، سواد سواد علمی، سواد اقتصادي، سواد فنّ (رقمیسواد عصر : اند از که عبارت

گی، خودراهبري، کنجکاوي، سازگاري و مدیریت پیچید(تفکر خالق  ،)اطالعاتی و سواد چندفرهنگی

   و مشارکت، مهارتهاي گروهیکارِ(، برقراري ارتباط مؤثر ) استدالل و تفکر سطح باال،پذیريخطر

وري باال و بهره) فردي، مسئولیت شخصی، مسئولیتهاي مدنی و اجتماعی و ارتباط تعاملیبین

 توانایی در تولید  و جهان واقعیریزي، مدیریت نتایج، استفاده مؤثر از ابزارهايبندي، طرحاولویت(

  .)محصوالت باکیفیت و مطلوب

استانداردهاي اساسی مشترك ایالتی
در هنرهاي زبان انگلیسی، بر اهمیت آموزشی کاربرد دانش  8

توانایی ایجاد و پشتیبانی بحثهاي مبتنی بر شواهد و استدالل  از طریق مهارتهاي سطح باال از جمله

گو و گوش دادن در وگفت ها با همکالسیها از طریق گذاري ایدهشتراكمنطقی از طریق نوشتن و ا

طول همکاریهاي رسمی و همچنین در ریاضیات بر توانایی فراگیران در کاربرد روشهاي تفکر ریاضی 

 .(Lai & Viering, 2012) ده استکردر مسائل و چالشهاي دنیاي واقعی تأکید 

 اوريچارچوبی براي سواد فنّ: دگرگونی دیجیتال ۀمرکز خدمات آزمونهاي تربیتی در نشری

سازماندهی و ) آوري و بازیابی اطالعات؛ بجمع) عنوان توانایی الف را به21مهارتهاي یادگیري قرن 

____________________________________________________________________ 
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تولید اطالعات دقیق از ) و د ارزیابی کیفیت، تناسب و سودمندي اطالعات) مدیریت اطالعات؛ ج

 ).Pacific Policy Research Center, 2010(سته اکردطریق کاربرد منابع موجود تعریف 

سازي انواع مهارتهاي مهم دانشگاه و چارچوب جامعی براي مفهوم» 21راهنماي مهارتهاي قرن «

له، ئخالقیت، تفکر انتقادي، حل مس( مهارتهاي یادگیري و نوآوري : شاملاستده کرمحیط کار تدوین 

اي، سواد سواد اطالعاتی، سواد رسانه(اي و اطالعاتی اوري، رسانهمهارتهاي فنّ ،)ارتباط و همکاري

پذیري و سازگاري، ابتکار عمل و انعطاف(و مهارتهاي کار و زندگی ) اوري، اطالعاتی و ارتباطیفنّ

  ).گویی، رهبري و مسئولیتوري و پاسخبهره دهی، مهارتهاي میان فرهنگی و اجتماعی،خودجهت

اي را نیاز فراگیران در دانشگاه و آمادگی حرفهاي مورده مهارت انواع دانش و،شوراي ملی تحقیقات

فردي ، مهارتهاي میان)مند نظامتفکر انتقادي، حل مسائل بدساختار، تفکر(شامل مهارتهاي شناختی 

، مهارتهاي )فاوتها، حساسیت فرهنگی و برخورد با تگروهیکار  ارتباطات پیچیده، مهارتهاي اجتماعی،(

) تنظیمی، سازگاري و عملکرد اجرایی خود، خودۀمدیریتی، مدیریت زمان، توسعخود(فردي درون

»تعریف و انتخاب ویژگیهاي کلیدي «ةپروژ. عنوان کرده است
1

براي مهارتهاي قرن را  اصلی ۀ سه طبق

کاربرد تعاملی ابزارها، تعامل در گروههاي ناهمگون، فعالیتهاي مستقل و  : برشمرده است21

همچنین،  .Organization for Economic Co-operation and Development, 2005)( خودگردان

21سازمان آموزش و سنجش مهارتهاي قرن 
2

 چارچوبی را براي سازماندهی انواع مختلف مهارتهاي 

  :اند از  که عبارتاستچارچوب پیشنهادي شامل چهار نوع مهارت  . ارائه داده است 21قرن 

 گیري، فراشناخت له و تصمیمئوري، تفکر انتقادي، حل مسآیت و نوروشهاي تفکر شامل خالق

  ؛ یادگیريةیا یادگیري نحو

 ِ؛گروهی روشهاي کار کردن شامل ارتباط، همکاري یا کار 

 ّ؛ اطالعاتی و ارتباطی،اوري ابزارهاي کار کردن شامل سواد اطالعاتی، سواد فن  

 و زندگی و مسئولیت فردي و جمعی ار ـدي، کـاي شهرونـل مهارتهـان شامـی در جهـدگـزن

(Lai & Viering, 2012).  

و درك و نگرش نسبت 21 بین مهارتهاي قرن ۀطی پژوهشی به بررسی رابط رسد و عثمانآه، س 

به فیزیک در سطح  نتایج پژوهش آنان نشان داد که نگرش فراگیران نسبت. پرداختند به درس فیزیک

داري بین ا مثبت معنۀ یادگیري فیزیک در حد متوسط و رابطباالیی بود، ولی درك آنان از آموزش و

  ).Soh & et al , 2010(  و نگرش نسبت به فیزیک مشاهده کردند21مهارتهاي قرن 

____________________________________________________________________ 
 

1.The Definition & selection of competencies(Deseco) 

2. The Assessment and Teaching of 21 Century Skills (ATC 21) organization 
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 ارشد کارشناسی مقطع مهندسی ۀاي رشتکره دانشجویان نیازمورد مهارتهاي ةدربار پژوهشی شین

 یک در سخنرانیهایشان موضوع و دانشجویان این آگاهیهاي پژوهش این در. لندن انجام داد شهر در

  تقاضاهاي بررسی .شد مقایسه ساختاریافتهنیمه ۀمصاحب طریقاز اوريفنّ و مجمع علمی

 که دارند نیاز دانشجویاناین  که داد نشان را نتیجه این جهانی همایش یک در کنندگانمشارکت

 مهارتهاي انگلیسی، زبان نوشتن و واندنخ ۀچندگان مهارتهاي به جهانی انجمنهاي در حضور براي

  .(Shin, 2008) شوند مجهز مهندسی اختصاصی و عمومی ارتباطی

 علوم معلمان مسئله حل مهارتهاي درك و مشاهده مسئله، حلدربارة  رسالن وگالتنآیاووز، 

 یاضیر معلمان مسئله حل مهارت که داد نشان آنها هاي یافته. اند کرده مطالعه ریاضی و اجتماعی

 مسئله حل مهارت در تفاوتی معلم، گروه دو تحصیلی ةحوز و رشته بهتوجهاست؛ با میانگین از کمتر

  است مرد معلمان از بیشتر زن معلمان در مسئله حل همچنین، مهارت و ندارد ودجو آنها

(Yavuz & et al , 2010). 21قرن  در پژوهشی به بررسیهاي مهارتهاي فونگ و همکاران  

 آموختگان و دانشICTنتایج پژوهش نشان داد که مهارتهاي . موختگان دانشگاهی پرداختندآدانش

بخش بود ولی کمبودهایی در مهارتهاي تفکر خالق و انتقادي مهارت همکاري و مشارکت آنان رضایت

عبدالوهابی، رویانی و  .(Fong, Sidhu& Fook, 2014) داشتندو مهارتهاي برقراري ارتباط 

نیاز عصر جهانی شدن در دانشجویان بررسی مهارتهاي پایه و مورد پژوهشی با هدف) 1392(ظریف

هاي آنها نشان داد که میانگین  یافته.  کارشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز انجام دادندةدور

اي و  سواد رایانهۀمهارتهاي دانشجویان در سطح متوسط بود و کمترین میانگین مربوط به مؤلف

تحصیلی، تفاوت معناداري بین  به رشته و سالتوجهبا. گروهی بود میانگین مربوط به کارِبیشترین 

پذیري و کار گروهی دانشجویان مهارتهاي ارتباطی، مسئولیت دانشجویان وجود داشت و همچنین بین

  .ودبزن و مرد تفاوت 

 از 21ري در قرن عوامل مؤثر بر یادگی اي با هدف بررسیمطالعه) 1393(بذرافکن و همکاران 

 شش نتایج نشان داد که. کننده در دانشگاه علوم پزشکی شیراز انجام دادنددیدگاه دانشجویان شرکت

ارتباطات،  در همراه تلفن از مجازي، استفاده یادگیري گسترش آموزش، در رایانه از استفاده عاملِ

گري تسهیل نقش  ونگرش جادی ابراي یادگیري کیدأت الکترونیک، یادگیري محیطهاي از لذت احساس

  .اند داشته 21قرن در یادگیري بر را تأثیر بیشترین آموزش در انادتاس

، )2003(، کوزما )2009(، دیده )2010( سسات پژوهشی مانند کانگ و همکارانؤمحققان یا م

 21 مشارکت براي مهارتهاي قرن ۀسسؤ م)2010( سو و همکاران، )2005( لیوینگستون و بوبر

. بندي کردند اجتماعی دسته ـ شناختی، عاطفی و فرهنگیةمهارتها و قابلیتها را در سه حوز ،)2008(

اي ه براي فراگیران نظام21ابزاري براي سنجش قابلیتهاي قرن  )2010( اخیراً کانگ و همکاران
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 شناختی، ةآموزشی تعبیه و اعتباریابی کردند که میزان دستیابی به قابلیتها و مهارتها را در سه حوز

آوري و سازماندهی  شناختی توانایی جمعةحوز. کند اجتماعی ارزیابی می ـعاطفی و فرهنگی

له، توانایی پژوهش، سواد ئاطالعات، ارزیابی کیفیت اطالعات، توانایی کاربرد دانش، توانایی حل مس

   عاطفی شاملةحوز.  توانایی ارتباط الکترونیکی اشاره دارد واورانه، توانایی اشتراك دانشفنّ

 که از عوامل مهم در موفقیت یادگیرنده در استهویتی مسئولیتی و خودارزشی، خودراهبري، خودخود

 ةحوز. استاوري اطالعات و ارتباطات  کاربرد فنّ وآموزشی  اطالعاتی و افزایش فرصتهايۀجامع

پذیري، و ، جامعه اجتماعی شامل عضویت اجتماعی، شکوفایی اجتماعی، پذیرش اجتماعی ـفرهنگی

هاي سایر محققان و یافته) همان(در این پژوهش نیز بر اساس ابزار کانگ و همکاران . استقانونمندي 

 از ارزیابیهاي اولیه براي سنجش میزان دستیابی پس طراحی شد که پرسشی 72 ۀنامپرسش

  .ه شدکار گرفته  تخصصی بۀنظر از رشتها صرف رشتهۀ در هم21 قرن ۀمهارتهاي پای

 

 روش تحقیق .3

 مهندسی دانشگاه تبریز به ـ اینکه موضوع پژوهش بررسی میزان دستیابی دانشجویان فنی هبتوجهبا

 آماري شامل ۀجامع.  نوع روش پژوهش توصیفی از نوع پیمایشی است، است21مهارتهاي اساسی قرن 

تبریز در سال تحصیلی مهندسی دانشگاه ـ ارشد فنی  ان کارشناسی و کارشناسیـویـام دانشجـتم

ارشد دانشگاه تبریز  مهندسی سال آخر کارشناسی و کارشناسیـ از بین دانشجویان فنی .  بود94-93

 ۀنامها از پرسشآوري دادهمنظور جمعدر پژوهش حاضر به.  نفر تصادفی انتخاب شدند414تعداد 

 براي ارزیابی مهارتهاي شپرس 72نامه با پرسش. محقق ساخته با طیف لیکرت استفاده شده است

 ۀاجتماعی براساس پیشینـ  مهارتی، عاطفی و فرهنگی  ـ در سه حیطه شناختی21اساسی قرن 

لفه با ؤ هر مپرسشهاياساس تعداد  ها برلفهؤمیانگین نظري م. نظري و پژوهشی طراحی و تدوین شد

 نظرخواهی با استفادهمورد ۀنامپرسش )روایی( محتوایی اعتبار .دش محاسبه )3( متوسط حد بر تقسیم آن

بررسی همسانی و هماهنگی  منظوربه .گرفت قرار تأییدمورد تربیتی علوم گروه علمیتئهی از اعضاي

به /. 92نامه ضریب پایایی پرسش. دشنامه از روش آلفاي کرونباخ استفاده پرسش) پایایی(درونی 

 .دست آمد

  

 هاي پژوهشیافته .4

 در بین دانشجویان کارشناسی دانشگاه 21مهارتی مهارتهاي قرن ـ  شناختی ۀ میزان تحقق حیط.الف

  تبریز چه وضعیتی دارد؟
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 1 آن در جدول ۀاي استفاده شده است که نتیجنمونه تکt آزمون از پرسش این آزمون  و بررسی براي

دهی اطالعات، آوري و سازمان توانایی جمعۀلفؤمهارتی شامل هشت م ـ  شناختیۀحیط. ه شده استئارا

له، توانایی پژوهش، سواد ئکارگیري دانش، توانایی حل مسهتوانایی ارزیابی کیفیت اطالعات، توانایی ب

   مشاهده1که در جدول چنان. استاورانه، توانایی اشتراك دانش و توانایی ارتباط الکترونیکی فنّ

آوري و  توانایی جمعۀلفؤممهارتی، دو  ـ  شناختیۀ حیطۀگانهاي هشتلفهؤشود از بین ممی

  اهها تفاوت میانگینلفهؤ مۀاما در بقی. دار استاسازماندهی اطالعات و توانایی اشتراك دانش معن

آوري و سازماندهی  توانایی جمعۀلفؤم) 60/21(آمده دستشده یا بهمیانگین تجربه. دار نیستامعن

 کارشناسی در این زمینه ةهاي درسی دورنامهتر است، یعنی بربزرگ) 21(اطالعات از میانگین نظري 

) 6(از میانگین نظري ) 65/5( توانایی اشتراك دانش ۀلفؤشده ماما میانگین تجربه. موفق عمل کردند

همچنین . هاي درسی دوره کارشناسی در این زمینه موفق عمل نکردندتر است، یعنی برنامهکوچک

) 102(تر از میانگین نظري تا حدودي بزرگ) 63/102( مهارتی  ـ شناختیۀشده حیطمیانگین تجربه

 ةهاي درسی دوردهد که برنامهبنابراین نتیجه نشان می. دار نیستااست، اما از لحاظ آماري معن

  .  کارشناسی در این حیطه وضعیت مطلوبی نداشتند
  

  مهارتی ـ شناختی ۀ درسی کارشناسی در حیطۀاي برنامنمونه تکt آزمونهاي ۀنتیج: 1جدول

  سطح

 داريامعن

درجه 

 آزادي

 tمقدار 

تک 

 اينمونه

انحراف 

 استاندارد

میانگین 

تجربه 

 شده

میانگین 

 نظري

 لفهؤم تعداد

آوري و توانایی جمع 224 21 60/21 51/3 566/2 223 /.011

 سازماندهی اطالعات

 ارزیابی کیفیت اطالعات 224 12 12 53/2 /.000 223 000/1

 توانایی کاربرد دانش 224 6 07/6 54/1 733/0 223 464/0

 لهئتوانایی حل مس 224 9 03/9 13/2 219/0 223 827/0

 توانایی پژوهش 224 18 11/18 45/3 483/0 223 629/0

 اورانهسواد فنّ 224 18 12/18 89/3 464/0 223 643/0

 توانایی اشتراك دانش 224 6 65/5 95/1 -625/2 223 009/0

توانایی ارتباط  224 12 03/12 23/3 165/0 223 869/0

 الکترونیکی

  مهارتیـ  شناختیۀحیط 224 102 63/102 51/11 824/0 223 411/0



      21دانشگاه تبریز به مهارتهاي اساسی قرن برررسی میزان دستیابی دانشجویان فنی ـ مهندسی  

  

28

 در بین دانشجویان کارشناسی دانشگاه تبریز چه 21 عاطفی مهارتهاي قرن ۀمیزان تحقق حیط. ب

  وضعیتی دارد؟

 2 آن در جدول ۀه شده است که نتیجاي استفادنمونه تکt از آزمون پرسش این آزمون و بررسی براي

هویتی خود و مسئولیتیخود ارزشی،خود راهبري،خود ۀلفؤم چهار عاطفی شامل ۀحیط .است شده ئهارا

 ۀلفؤ عاطفی، دو مۀ حیطۀهاي چهارگانلفهؤشود از بین م مشاهده می2همچنان که در جدول . است

. خیردار اهویتی معنراهبري و خودهاي خودهلفؤدار است، اما مامسئولیتی معن خود وارزشیخود

  و میانگین) 9(ارزشی از میانگین نظري  خودۀلفؤم) 88/9 (ةآمددستشده یا بهمیانگین تجربه

هاي درسی برنامه یعنی است، تربزرگ )15( نظري میانگین از )42/15( مسئولیتیخود ۀلفؤم ةشد تجربه

) 65/64( عاطفی ۀ حیطةشدهمچنین میانگین تجربه.  کردند کارشناسی در این زمینه موفق عملةدور

بنابراین . دار استااست و تفاوت میانگینها نیز از لحاظ آماري معن) 63(تر از میانگین نظري بزرگ

 کارشناسی در این حیطه تا حدودي وضعیت مطلوبی ةهاي درسی دوردهد که برنامهنتیجه نشان می

 .  داشتند

   عاطفیۀ درسی کارشناسی در حیطۀاي برنامنمونه تکtنهاي نتیجه آزمو: 2جدول

  سطح

 داريمعنا

درجه 

 آزادي

  tمقدار 

 اينمونهتک

انحراف 

 استاندارد

میانگین 

 شدهتجربه

میانگین 

 نظري

 مؤلفه تعداد

 راهبريخود 224 21 39/21 69/3 608/1 223 109/0

 ارزشیخود 224 9 88/9 80/2 713/4 223 000/0

 مسئولیتیخود 224 15 42/15 16/3 003/2 223 046/0

 هویتیخود 224 18 95/17 07/3 -/239 223 811/0

 عاطفی 224 63 65/64 70/8 848/2 223 005/0

  

 در بین دانشجویان کارشناسی دانشگاه 21 اجتماعی مهارتهاي قرن  ـ فرهنگیۀمیزان تحقق حیط. پ

 تبریز چه وضعیتی دارد؟

 3 آن در جدولۀاي استفاده شده است که نتیجنمونه تکt از آزمون پرسشن براي بررسی و آزمون ای

 عضویت اجتماعی، شکوفایی اجتماعی، ۀلفؤ اجتماعی شامل پنج م ـ فرهنگیۀحیط. ه شده استئارا

شود از بین  مشاهده می3که در جدول چنان. استپذیري و قانونمندي پذیرش اجتماعی، جامعه

   عضویت اجتماعی و پذیرش اجتماعیۀلفؤ اجتماعی، دو م ـطه فرهنگی حیۀگانهاي پنجلفهؤم

) 80/13 (ةآمددستشده یا بهمیانگین تجربه. اینگونه نیستها تفاوت لفهؤ مۀدر بقی. دار استامعن

 درسی در این زمینه ۀ یعنی برناماست؛تر کوچک) 15( عضویت اجتماعی از میانگین نظري ۀلفؤم
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) 9(از میانگین نظري ) 44/9( پذیرش اجتماعی ۀلفؤ مةشداما میانگین تجربهموفق عمل نکرده است؛ 

.  کارشناسی در این زمینه موفق عمل کردندةهاي درسی دوربرنامهبه این معنی که تر است، بزرگ

) 51(تر از میانگین نظري کوچک) 59/50( اجتماعی ـ فرهنگی ۀشده حیطهمچنین میانگین تجربه

 ةهاي درسی دوردهد که برنامهبنابراین نتیجه نشان می. دار نیستاماري معناست، و از لحاظ آ

  .  کارشناسی در این حیطه وضعیت مطلوبی نداشتند

  

   اجتماعی ـ فرهنگیۀ درسی کارشناسی در حیطۀاي برنامنمونه تکtنتیجه آزمونهاي : 3جدول 

سطح 

 داريامعن

 ۀدرج

 آزادي

  tمقدار 

 ايتک نمونه

انحراف 

 دارداستان

میانگین 

 شدهتجربه

میانگین 

 نظري

 لفهؤم تعداد

  اجتماعیعضویت  224 15 80/13 19/3 -58/5 223 000/0

 شکوفایی اجتماعی 224 9 03/9 05/2 260/0 223 795/0

 پذیرش اجتماعی 224 9 4/9 36/2 79/2 223 006/0

 جامعه پذیري 224 6 12/6 83/1 97/0 223 329/0

 قانونمندي 224 12 19/12 86/2 00/1 223 316/0

 فرهنگی ـ اجتماعی 224 51 59/50 59/6 -912/0 223 363/0

  

ارشد   در بین دانشجویان کارشناسی21مهارتی مهارتهاي قرن ـ  شناختی ۀمیزان تحقق حیط. ت

 دانشگاه تبریز چه وضعیتی دارد؟

  4 آن در جدولۀست که نتیجاي استفاده شده انمونه تکt از آزمون پرسشبراي بررسی و آزمون این 

آوري  توانایی جمعۀلفؤ مهارتی، شش م ـ شناختیۀ حیطۀگانهاي هشتلفهؤاز بین م. ه شده استئارا

اورانه، کارگیري دانش، سواد فنّهو سازماندهی اطالعات، توانایی ارزیابی کیفیت اطالعات، توانایی ب

له و ئهاي توانایی حل مسلفهؤاما در م. دار استاعنتوانایی اشتراك دانش و توانایی ارتباط الکترونیکی م

آوري و هاي توانایی جمعلفهؤ مةآمد دستبه شده یاتجربه میانگین .نبود دارامعن تفاوت پژوهش توانایی

اورانه و کارگیري دانش، سواد فنّهسازماندهی اطالعات، توانایی ارزیابی کیفیت اطالعات، توانایی ب

 کارشناسی ةهاي درسی دورتر است، یعنی برنامهکترونیکی از میانگین نظري بزرگتوانایی ارتباط ال

از ) 41/5( توانایی اشتراك دانش ۀلفؤ مةشداما میانگین تجربه. ارشد در این زمینه موفق عمل کردند

ارشد در این زمینه موفق هاي درسی دوره کارشناسیتر است، یعنی برنامهکوچک) 6(میانگین نظري 

تر از میانگین بزرگ) 91/106( مهارتی  ـ شناختیۀ حیطةشدهمچنین میانگین تجربه.  نکردندعمل

دهد که بنابراین نتیجه نشان می. دار استااست، و تفاوت میانگینها از لحاظ آماري معن) 102(نظري 

  .  ارشد در این حیطه تا حدودي وضعیت مطلوبی داشتند  کارشناسیةهاي درسی دوربرنامه
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  مهارتی ـ  شناختی ۀارشد در حیط درسی کارشناسیۀاي برنامنمونه تکtنتیجه آزمونهاي : 4جدول

  سطح

 داريامعن

درجه 

 آزادي

   تکtمقدار 

 اينمونه

انحراف 

 استاندارد

میانگین 

 شدهتجربه

میانگین 

 نظري

 لفهؤم تعداد

آوري و توانایی جمع 190 21 44/22 92/4 048/4 189 000/0

 طالعاتسازماندهی ا

 ارزیابی کیفیت اطالعات 190 12 55/12 08/3 491/2 189 014/0

 توانایی کاربرد دانش 190 6 35/6 58/1 103/3 189 002/0

 لهئتوانایی حل مس 190 9 86/8 08/2 -903/0 189 368/0

 توانایی پژوهش 190 18 82/17 70/3 -646/0 189 519/0

 اورانهد فنّسوا 190 18 92/19 67/4 682/5 189 000/0

 توانایی اشتراك دانش 190 6 41/5 77/1 -549/4 189 000/0

توانایی ارتباط  190 12 51/13 59560/3 811/5 189 000/0

 الکترونیکی

  ـ  شناختیۀحیط 190 102 91/106 44887/14 685/4 189 000/0

 مهارتی

  

ارشد دانشگاه تبریز شناسی در بین دانشجویان کار21اي قرن ه عاطفی مهارتۀمیزان تحقق حیط. ث

  چه وضعیتی دارد؟

 5  آن در جدولۀاي استفاده شده است که نتیجنمونه تکt از آزمون پرسشبراي بررسی و آزمون این 

  ۀدار است، بقیاارزشی معن خودۀلفؤ عاطفی، مۀ حیطۀهاي چهارگانلفهؤاز بین م. ه شده استئارا

ارزشی از میانگین  خودۀلفؤم) 38/10 (ةآمددستشده یا بهمیانگین تجربه. دار نیستاها معنلفهؤم

ارشد در این زمینه موفق عمل   کارشناسیةهاي درسی دورتر است، یعنی برنامهبزرگ) 9(نظري 

است، و ) 63(تر از میانگین نظري بزرگ) 49/64( عاطفی ۀ حیطةشد همچنین میانگین تجربه؛کردند

هاي درسی دهد که برنامهبنابراین نتیجه نشان می. دار استااري معنتفاوت میانگینها نیز از لحاظ آم

  هاي فرعیلفهؤهرچند م. ارشد در این حیطه تا حدودي وضعیت مطلوبی داشتند  کارشناسیةدور

  . دار نبودامعن
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   عاطفیۀارشد در حیط درسی کارشناسیۀاي برنامنمونهک تt آزمونهاي ۀنتیج: 5جدول 

 اسطح معن

 داري

 ۀدرج

 آزادي

 tمقدار 

تک 

 اينمونه

انحراف 

 استاندارد

میانگین 

 شدهتجربه

میانگین 

 نظري

 لفهؤم تعداد

 راهبريخود 190 21 90/20 25/4 879/0 189 759/0

 ارزشیخود 190 9 38/10 09/3 190/6 189 000/0

 مسئولیتیخود 190 15 34/15 48/3 352/1 189 178/0

 هویتیخود 190 18 85/17 57/3 -548/0 189 584/0

 عاطفی 190 63 49/64 14/10 031/2 189 044/0

  

ارشد  در بین دانشجویان کارشناسی21 اجتماعی مهارتهاي قرن  ـ فرهنگیۀمیزان تحقق حیط. ج

  دانشگاه تبریز چه وضعیتی دارد؟

 6 در جدول آن ۀاي استفاده شده است که نتیجنمونه تکt از آزمون پرسشبراي بررسی و آزمون این 

هاي پذیرش اجتماعی، لفهؤ اجتماعی، م ـ فرهنگیۀ حیطۀگانهاي پنجلفهؤاز بین م. ه شده استئارا

 هر ةشدمیانگین تجربه. دار نبوداها تفاوت معنلفهؤدر بقیه م. دار استاپذیري، و قانونمندي معنجامعه

.  این زمینه موفق عمل کردند درسی درۀ یعنی برنام؛تر بودهلفه از میانگین نظري بزرگؤسه م

) 51(تر از میانگین نظري بزرگ) 48/52( اجتماعی ـ فرهنگی ۀ حیطةشدهمچنین میانگین تجربه

هاي درسی دهد که برنامهبنابراین نتیجه نشان می. دار بودابوده و تفاوت میانگینها از لحاظ آماري معن

  .  طلوبی داشتندارشد در این حیطه تا حدودي وضعیت م  کارشناسیةدور

 

   اجتماعی ـ فرهنگیۀ درسی کارشناسی در حیطۀاي برنام تک نمونهtنتیجه آزمونهاي : 6جدول 

  سطح

 داريامعن

 ۀدرج

 آزادي

  tمقدار 

 اينمونهتک

انحراف 

 استاندارد

میانگین 

 شدهتجربه

میانگین 

 نظري

 لفهؤم تعداد

 عضویت اجتماعی 190 15 48/14 77/3 -883/1 189 061/0

 شکوفایی اجتماعی 190 9 26/9 32/2 590/1 189 113/0

 پذیرش اجتماعی 190 9 76/9 73/2 870/3 189 000/0

 جامعه پذیري 190 6 46/6 13/2 028/3 189 003/0

 قانونمندي 190 12 50/12 10/3 221/2 189 028/0

 رهنگیف ـ اجتماعی 190 51 48/52 16/8 514/2 189 013/0

 

 گیري بحث و نتیجه .5

 ـ هاي فنیارشد رشته راي بررسی میزان دستیابی دانشجویان سال آخر کارشناسی و کارشناسیب

مهارتهاي اساسی . ساخته استفاده شد محققۀنام  از پرسش21مهندسی به مهارتهاي اساسی قرن 
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 است  دانشگاهیآموختگاندانشانتظار جامعه از  یا عمومی موردنَرم همان قابلیتها و مهارتهاي 21قرن 

 عاطفی و ة مهارتی، حوز ـ کلی شناختیۀتوان با استناد به بررسیها و مطالعات آنها را در سه حیطو می

   تواناییۀلفؤ مهارتی شامل هشت م ـ شناختیۀحیط. بندي کرداجتماعی دسته ـ  فرهنگیةحوز

گیري دانش، توانایی کارهآوري و سازماندهی اطالعات، توانایی ارزیابی کیفیت اطالعات، توانایی بجمع

 ۀاورانه، توانایی اشتراك دانش و توانایی ارتباط الکترونیکی؛ حیطله، توانایی پژوهش، سواد فنّئحل مس

  ـفرهنگیهویتی و حیطهمسئولیتی و خودارزشی، خودراهبري، خود خودۀلفؤعاطفی شامل چهار م

پذیري و  پذیرش اجتماعی، جامعه عضویت اجتماعی، شکوفایی اجتماعی،ۀلفؤاجتماعی شامل پنج م

  . استقانونمندي 

آمده و میانگین نظري دست تفاوت میانگین به: مهارتی ـ شناختیۀمیزان دستیابی به حیط

آوري و سازماندهی اطالعات و توانایی اشتراك دانش  توانایی جمعۀلفؤدانشجویان کارشناسی در سه م

 ةآمددستشده یا بهمیانگین تجربه. دار نیستا میانگینها معنها تفاوتلفهؤ مۀاما در بقی. دار استامعن

هاي  یعنی برنامه؛تر استمیانگین نظري بزرگ از اطالعات سازماندهی و آوريجمع توانایی ۀلفؤم دو

 توانایی اشتراك ۀلفؤ مةشد اما میانگین تجربه.  کارشناسی در این زمینه موفق عمل کردندةدرسی دور

 کارشناسی در این زمینه موفق ةهاي درسی دورتر است، یعنی برنامه نظري کوچکدانش از میانگین

  تفاوت نیزبیشده و نظري تفاوتی وجود نداشت و ها بین میانگین تجربهلفهؤدر سایر م. عمل نکردند

یري کارگهب هاي توانایی ارزیابی کیفیت اطالعات، تواناییلفهؤهاي درسی به م برنامهیتوجهبیمعناي به

همچنین . اورانه و توانایی ارتباط الکترونیکی استله، توانایی پژوهش، سواد فنّئدانش، توانایی حل مس

 مهارتی تفاوتی  ـ شناختیۀشده و میانگین نظري حیطنتایج نشان داد در کل بین میانگین تجربه

 این حیطه وضعیتمهندسی در  ـ هاي فنی کارشناسی رشتهةهاي درسی دوریعنی برنامه. وجود ندارد

 )1386(  قربانی و حسینی صیامیان، ؛)1383 (بردستانی هايیافته با یافته این .نداشتند مطلوبی

  .خیر) 1390(هاي میري و چشمه سهرابی اما با یافته. مسویی دارده

 توانایی ۀلفؤارشد در شش م آمده و میانگین نظري دانشجویان کارشناسیدستتفاوت میانگین به

کارگیري دانش، سواد هري و سازماندهی اطالعات، توانایی ارزیابی کیفیت اطالعات، توانایی بآوجمع

هاي توانایی حل لفهؤاما در م. دار استااورانه، توانایی اشتراك دانش و توانایی ارتباط الکترونیکی معنفنّ

هاي توانایی لفهؤ مةآمددستشده یا بهمیانگین تجربه. دار نیستاله و توانایی پژوهش تفاوت معنئمس

کارگیري دانش، سواد هآوري و سازماندهی اطالعات، توانایی ارزیابی کیفیت اطالعات، توانایی بجمع

 ةهاي درسی دور یعنی برنامه؛تر استاورانه و توانایی ارتباط الکترونیکی از میانگین نظري بزرگفنّ

 توانایی اشتراك دانش ۀلفؤ مةشدمیانگین تجربهاما . ارشد در این زمینه موفق عمل کردند کارشناسی

ارشد در این زمینه موفق   کارشناسیةهاي درسی دورتر است، یعنی برنامهاز میانگین نظري کوچک
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تر از میانگین نظري است،  مهارتی  بزرگ ـ شناختیۀ حیطةشدهمچنین میانگین تجربه. عمل نکردند

هاي درسی دهد که برنامهبنابراین نتیجه نشان می. دار استاو تفاوت میانگینها از لحاظ آماري معن

  هاياین یافته با یافته. ارشد در این حیطه تا حدودي وضعیت مطلوبی داشتند  کارشناسیةدور

  .همسویی دارد)  1384نیا، طیب(

بی هاي پژوهش عبدالوهامطالعه با یافته دانشجویان موردۀلئ پایین بودن توانایی حل مسدر مجموع

همسویی ) 1384(نیا ؛ طیب)1386(؛ صیامیان و همکاران )1383(؛ بردستانی )1392( و همکاران

  ویژه در دنیاياهمیت آن به. کسی پوشیده نیست له برئامروزه اهمیت مهارتهاي حل مس. دارد

 آموزش  به مراحل باالتر یادگیري از جملهاندازه فراگیران هر. امروز بیشتر هم شده است تغییرحالدر

دست بیاورند تا از ه  باید مهارتهاي یادگیري و حل مسائل خود را مستقل ب،شوندتر میعالی نزدیک

هاي این پژوهش یکی از یافته). 1389شکن، یوسفی و گردان( وابستگی آنها به استاد کاسته شود

به اعتقاد . بودمطالعه هاي درسی هر دو مقطع موردپایین بودن توانایی اشتراك دانش در برنامه

 وب و انجمنهاي تحت ۀگذاري دانش و یادگیري از طریق شبک امروزه به اشتراك)2006 (زیمنس

 درسی در این زمینه موفق نبوده و ۀهاي جدید یادگیري است، اما برنامکید نظریهأ وب مورد تۀشبک

  . کید داردأکید بر ویژگی مشارکتی بر ویژگی رقابتی تأجاي تبه

آمده و میانگین نظري دانشجویان دست تفاوت میانگین به: عاطفیۀبی به حیطمیزان دستیا

  راهبري وهاي خودلفهؤدار است، اما مامسئولیتی معن خود وارزشی خودۀکارشناسی در دو مولف

مسئولیتی از ارزشی و خود خودۀلفؤ مةآمددستشده یا بهمیانگین تجربه. دار نیستاهویتی معنخود

 کارشناسی در این زمینه موفق عمل ةهاي درسی دور یعنی برنامه؛تر استنظري بزرگمیانگین 

تر از میانگین نظري است، و تفاوت  عاطفی بزرگۀ کل حیطةشدهمچنین میانگین تجربه. کردند

 ةهاي درسی دوردهد که برنامهبنابراین نتیجه نشان می. دار استامیانگینها نیز از لحاظ آماري معن

  .  سی در این حیطه تا حدودي وضعیت مطلوبی داشتندکارشنا

ارزشی  خودۀلفؤارشد در م آمده و میانگین نظري دانشجویان کارشناسیدستتفاوت میانگین به

ارزشی از  خودۀلفؤ مةآمددستشده یا بهمیانگین تجربه. خیرها لفهؤدار است، اما در بقیه مامعن

ارشد در این زمینه موفق عمل   کارشناسیةهاي درسی دوررنامه یعنی ب؛تر استمیانگین نظري بزرگ

تر از میانگین نظري است، و تفاوت میانگینها  عاطفی بزرگۀ حیطةشد همچنین میانگین تجربه.کردند

ارشد  کارشناسیةهاي درسی دوربرنامه که دهدمی نشان نتیجه بنابراین .است دارامعن آماري لحاظ از نیز

  .دار نبوداهاي فرعی معنلفهؤچند مهر. ا حدودي وضعیت مطلوبی داشتنددر این حیطه ت

 عاطفی در دانشجویان ۀآمده از میانگین نظري در حیطدستباال بودن میانگین بهخالف بر

تر از حد متوسط بوده و هویتی پایینراهبري و خودهاي خودلفهؤارشد، م کارشناسی و کارشناسی
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هاي برنامه با زیادي فاصله هنوز درسی هايبرنامه یعنی .نکردند عمل موفق زمینه این در درسی هايبرنامه

پذیري را راهبري، احساس استقالل و مسئولیتمحور دارد و نتوانسته ویژگیهاي خوددرسی یادگیرنده

له و پژوهش و ارزیابی اطالعات ئ به همین دلیل است که توانایی حل مس؛در دانشجویان پرورش دهد

 .تر از میانگین است در دانشجویان پاییننیز

 ؛استشمرده است که بدین شرح کید بر یادگیري خودراهبر برأدالیلی را براي ضرورت و ت نولز

 گیرنددهد افرادي که ابتکار عمل یادگیري خود را به دست می شواهد نشان می:دلیل اول

 و آموزشها اندر کالس استاد حاضر شدهدر قیاس با کسانی که به شکل منفعل د) یادگیرندگان فعال(

آنها با . گیرند و بهتر یاد میگیرندفرا می بیشتري  هايآموزه) یادگیرندگان منفعل( نندکرا دریافت می

گذارند و همچنین در قیاس با یادگیرندگان می  باالتري پا به قلمرو یادگیريةهدفمندي و انگیز

 یادگیري خودراهبر با فرایندهاي :دلیل دوم. گیرندمی ر بهرههاي خود بهتر و بیشتمنفعل از آموخته

گیري توانمندي عد اساسی بلوغ، شکل یک ب،در واقع. رشد روانشناختی طبیعی انسان سازگارتر است

 بسیاري از تحوالت :دلیل سوم. استعهده گرفتن روزافزون مسئولیت یعنی خودراهبر شدن  بر

 دست گرفتن ابتکار و یادگیري را تا حد زیادي بر ه مسئولیت ب،دریگمیجدیدي که در آموزش شکل 

جوگري و و که بدون برخورداري از مهارتهاي جست،نهند و یادگیرندگانی یادگیرندگان میةعهد

و شوند می ناکامی  و به همراه استادان خود دچار اضطراب،شوندها میخودراهبري وارد این برنامه

به دگرگونیهاي سریع در درك توجهبا: دلیل چهارم). Jonassen, 2011( خورد شکست خواهند عموماً

 هدف اصلی آموزش و ؛کرد بینانه نیست که هدف یادگیري را انتقال دانش عنواندانش، دیگر این واقع

جوگري، اشتراك ودهی مهارتهاي پژوهش و جستشکل یادگیري در حال حاضر باید ایجاد و

  .باشد )Jonassen, 2011(زیابی و مدیریت دانش و ساخت دانش، ار)Siemens, 2006(دانش

آمده و میانگین نظري دستتفاوت میانگین به:  ـ اجتماعی فرهنگیۀمیزان دستیابی به حیط

 سایردر ولی دار است ا عضویت اجتماعی و پذیرش اجتماعی معنۀلفؤدانشجویان کارشناسی در دو م

 عضویت اجتماعی از میانگین ۀلفؤ مةدست آمدشده یا بهین تجربهمیانگ. دار نبوداها تفاوت معنلفهؤم

 ةشد درسی در این زمینه موفق عمل نکرده است؛ اما میانگین تجربهۀ یعنی برنام؛تر بودهنظري کوچک

 کارشناسی در ةهاي درسی دور یعنی برنامه؛تر است پذیرش اجتماعی از میانگین نظري بزرگۀلفؤم

تر از  اجتماعی  کوچکـ فرهنگی ۀشده حیطهمچنین میانگین تجربه. کردنداین زمینه موفق عمل 

هاي دهد که برنامهبنابراین نتیجه نشان می. دار نیستامیانگین نظري است و از لحاظ آماري معن

هاي میري و چشمه این یافته با یافته.  کارشناسی در این حیطه وضعیت مطلوبی نداشتندةدرسی دور

ارزشیابی «اي که با عنوان مهرام نیز در قالب مطالعه .همسویی دارد )1384( مهرام ؛)1390(سهرابی 

 ۀمقایس  انجام داد، سیر تحول دانشجویان را از طریق» درسی پنهان در نظام آموزش عالی کشورۀبرنام
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د که ویژگیهاي کر و گزارش بررسی کردآنان در سه مقطع زمانی ترم اول، ترم چهارم و ترم آخر 

پذیري در میان دانشجویان کاهش و ویژگیهاي یت دینی، هویت ملی، هویت علمی و مسئولیتهو

  . پروایی در مواجهه با جنس مخالف افزایش یافته استتقلب، اعتیادپذیري و بی

هاي پذیرش لفهؤارشد در م آمده و میانگین نظري دانشجویان کارشناسیدستتفاوت میانگین به

 هر سه ةشدمیانگین تجربه. خیرها لفهؤ مسایر اما در ،دار بوداي، و قانونمندي معنپذیراجتماعی، جامعه

. است ه درسی در این زمینه موفق عمل کردۀ یعنی برنام؛تر بودهه از میانگین نظري بزرگؤلفم

تر از میانگین نظري بوده و تفاوت  اجتماعی بزرگـ فرهنگی ۀ حیطةشدهمچنین میانگین تجربه

 ةهاي درسی دوردهد که برنامهبنابراین نتیجه نشان می. دار بوداها از لحاظ آماري معنمیانگین

 .  ارشد در این حیطه تا حدودي وضعیت مطلوبی داشتند کارشناسی

 شناختی که همان  ـ فرهنگیۀهاي درسی به سطوح باالي حیطدهد که برنامهاین نتایج نشان می

هاي درسی به نیازها و توجهی برنامهند و این هم ناشی از کمکخودشکوفایی است چندان توجهی نمی

  . عالیق دانشجویان است

  

 پیشنهادات .6

 ارزیابی شوند تا میزان توجه آنها به شرایط و مقتضیات زمانی و ،پیوسته ،هاي درسیبرنامه 

  .مکانی تعیین شود

 خت و سازگرایی و ارتباط هاي ساویژه نظریهههایی در ارتباط با نظریات جدید یادگیري بکارگاه

  .دشوعلمی و دانشجویان برگزار تئسازگرایی براي اعضاي هی

  یادگیري از یادگیریهاي گروه کوچک استفاده شود تا ویژگیهایی مانند ـ در فرایند یاددهی

در ... راهبر، شکوفایی اجتماعی و مندي، مدیریت اطالعات، یادگیري خوداشتراك دانش، قانون

  .ورش یابددانشجویان پر

 له و مبتنی بر پروژه موجب پرورش و تقویت ئهاي درسی مبتنی بر مساستفاده از برنامه

هاي درسی دانشگاهها و مراکز آموزشی باید به سمت شود بنابراین برنامه می21مهارتهاي قرن 

  .یادگیرنده محوري تغییر یابند

 تواند به تقویت  یادگیري می ـد یاددهی در فراینفاوا دانشگاهها از ظرفیتها و قابلیتهاي ةاستفاد

  . در دانشجویان  منجر شود21مهارتهاي قرن 
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  محدودیتها .7

 مهندسی انجام  ـهاي فنیارشد رشته  دانشجویان سال آخر کارشناسی و کارشناسیدربارةاین مطالعه 

  . ها نیستتعمیم به سایر رشتهگرفت و قابل

د شو به محققان پیشنهاد می،ساخته استفاده شد محققۀنامسشها منحصراً از پرآوري دادهبراي جمع

  .  نامه از مصاحبه با دانشجویان، استادان، کارفرمایان و همکالسان نیز استفاده شودعالوه بر پرسش
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