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پژوهش از لحاظ هدف . استمهندسی ـ هاي فنی شناسی فرهنگ یادگیري دانشجویان رشتههدف پژوهش حاضر آسیب :چکیده 

علمی، ساختاریافته با اعضاي هیئت نیمههدر این پژوهش به مصاحب. شدروش کیفی انجام  به داده  گردآوريهنحو لحاظ از ربردي وکا

 ه تحلیل نتایج مصاحبه به تحلیل محتوا با استفاده از شیوبراي. مهندسی پرداخته شدـ هاي فنی رشته مدیران آموزشی و دانشجویان

 از روش قیاسی دست آمده از بررسی پیشینه بود، لذاچون روند انجام مصاحبه براساس چارچوب مفهومی بهبندي پرداخته و مقوله

آمده مطابق با چارچوب بررسی دستمقوالت به. هاي کیفی استفاده شدبندي دادهدر تحلیل محتوا و مقوله) کل به جزء(

قش یادگیرنده، انتظارات دانشجویان از یادگیري، وظایف  یادگیري، نهانگیز: فرهنگ یادگیري در سه سطح فردي با ابعاد

 یادگیري، هتقدیر و تشویق نوآوري آموزشی، قوانین رسمی و غیررسمی، بهبود کیفیت زمین:  نهادي با ابعاد؛یادگیرنده

نه، فضاي یادگیري، ساختار محتوا، اهداف، رسا:  و تعاملی با ابعاد؛علمی، توانمندسازي ظرفیت آموزش هیئتهتوسع

  .دشبندي و ارائه  با دانشجویان، استاد، چارچوب زمان طبقهاستادانارزشیابی، روابط 
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 مقدمه .1

 هگذاري و توجه ویژ اقتصادي کشورهاي جهان منوط به میزان سرمایههدر عصر حاضر رشد و توسع

ها با تربیت متخصصان و مهندسان کارآمد نقش  دانشگاه،شکبی. است و صنعت ريفناوآنها به بخش 

آموزش مهندسی یکی از عوامل اصلی . اي این حوزه دارندهانداختن پیشرفتجریاناي در بهویژه

ها اجزاي اصلی نظام ملی نوآوري دانشگاه«. رودخالقیت، نوآوري و شکوفایی اقتصادي به شمار می

ها را  موردنیاز بنگاهفناوريوسعه ت تربیت نیروي انسانی مناسب براي خلق دانش و هفهستند و وظی

 هارائ هاي داخل عالوه بر بسیاري از دانشگاه،امروزه). 25: 1395نژاد و شیخان، بختیاري (»دارند

هاي رسمی همچون آموزشهاي غیر آموزشههاي تحصیلی، به ارائهاي رسمی در قالب دورهآموزش

اما . پردازندمهندسی میـ هاي فنی  رشتهههاي کاربردي در زمینهاي مهارتی و آموزشد، آموزشآزا

مهندسی از کیفیت الزم ـ هاي فنی  رشتهآموختگاندانشهاي بسیار در این حوزه با وجود هزینه

 . و سطح دانش و تخصص آنها نتوانسته پاسخگوي جامعه و بخش صنعت باشدیستندبرخوردار ن

ها مرهون چگونگی یادگیري و توانمندسازي استعدادهاي دانشجویان در دانشگاه ضح است کهپروا

فرهنگ یادگیري زمینه و عامل اساسی . است یادگیري دانشجویان هتوجه جدي به فرهنگ و زمین

هر فرهنگ یادگیري  .رودهاي مختلف تحصیلی به شمار میکیفیت یادگیري دانشجویان در رشته

 فرایندهاي عالی هها رشددهندبرخی از فرهنگ کند، چنانچه براي اندیشیدن فراهم میبستر متفاوتی

هاي متفاوتی دیدگاه. شوندتر تفکر میتفکر و برخی از آنها موجب ایستایی اندیشه در سطوح پایین

زعم اولربه.  فرهنگ یادگیري وجود داردهنسبت به مسئل
1

دیدگاه جامعی نسبت به فرهنگ ) 2010(

کولی و تیلور. یري وجود نداردیادگ
2

 ارزشی و بعد ه فرهنگ یادگیري از زاویهیا اولر به مسئل) 2004(

عنوان فرایندهایی براي پیشبرد کنند و این محققان فرهنگ یادگیري را بهنگرشی آن توجه می

دگیري  باز، اعتماد و همکاري براي حمایت از یادگیري یا نگرش و دیدگاهی به سمت یایادگیري و جو

هدکینسون. کنندمی خوب تعریف
عنوان ارتباط بین افراد فرهنگ یادگیري را به) 2007(و همکاران   3

نظرانی صاحب. دانندافتد، می که در آن یادگیري اتفاق می،ايگیرند و زمینهچگونه یاد میو اینکه 

همچون جیمز و بلومر
4

 که در آن یادگیري ،یعنوان زمان و فضایکه فرهنگ یادگیري را به) 2001 (

در برخورد با همچنین افراد یا شرایط مادي که  ؛به عناصر یادگیري توجه بیشتري دارند دهد،می رخ

تواند شوند، که مینمی شوند یاطور رسمی تجویز میکه موضوعات به مواضع یادگیري حضور دارند، جایی
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 همچنین ممکن است که. دشو آنها انادتهاي دانشجویی و اسشامل جلسات کالسی مرسوم مشخص و گروه

 خصوصی، تفریح و سرگرمی، زندگی خانوادگی، روابط شخصی و ه کاري، مطالعهشامل تجرب فرهنگ یادگیري

فکساز و زلوگر. (باشدتجارب فرهنگی دیگر 
1

 ،2010.(  

ک ی. گرددهاي فرهنگ یادگیري برمیها و ظرفیتکیفیت آموزش و یادگیري در دانشگاه به قابلیت

هاي مناسب نشِ بخش اصول اساسی و مهثر توسعؤفرهنگ یاددهی و یادگیري دانشگاهی قوي و م

هاي علمی، خردورزي و نقد منصفانه تعامالت فکري سازنده، شکوفایی و خالقیت: آکادمیک همچون

 پرسشگري و هسازي علمی دانشجویان، روحیآمیز یادگیري، اجتماعیعلمی، ایجاد فضاي شوق

 علمی در هآمیز و دیگرپذیر؛ استقالل و احترام به آزادي جامعاندیشی در فضاي برابر، صلح هماکتشاف،

اي آموزش، احترام و اعتماد متقابل و مناعت  خود، اخالق حرفههبیان و دفاع از نظرات اندیشمندان

 کالس یادگیري درـ طبع نسبت به دانشجویان در مقام یک انسان، بهبود مستمر فرایند یاددهی 

، انادتدادن و ارزشیابی دانشجویان، پاسداري از شأن و احترام اسغرضی در نمرهطرفی و بیدرس، بی

غرضانه و یکسان به دانشجویان در امر آموزش و دوري از تبعیض و  اختالف جنسیتی در امر نگاه بی

چنینی را نسبت به ینها و هنجارهاي علمی افرهنگ یادگیري قوي پیوسته ارزش .است..... یادگیري و

 بهبود کیفیت هتواند زمینچنین فرهنگ قوي و غالب می. کندمسئله یاددهی و یادگیري دنبال می

یادگیري . معناي واقعی را ایجاد کند و فضاي علمی بهزدیاددهی و یادگیري را در دانشگاه فراهم سا

ه تجاربی است که در دل ارتباط دادن آن نیست، بلکه معنابخشی ب متون و بازپسهواقعی صرف مطالع

ها دهنده به سمت ارزشکننده و جهت که تقویتشودها شکل گرفته و در فضاي فرهنگی ایجاد میبا موقعیت

ها  بخش ارزش که بتواند تعالی،هاي ایران فرهنگ یادگیري قويسفانه در دانشگاهأمت. باشدآلهاي علمی و ایده

 فرهنگ یادگیري ضعف.  علمی باشد، وجود ندارده دانشجویان و افراد جامع دردانشگاهیو انتظارات علمی و 

 ضرورت شدهگفتهمطالب به باتوجه. اي داشته باشدتواند دالیل گوناگون و عمدههاي تحصیلی میرشته

 ه تا زمیندریشناسی قرار گهاي تحصیلی موردمطالعه و آسیبدر رشته دارد که فرهنگ یادگیري دانشجویان

  شناسی فرهنگ یادگیري دانشجویانپژوهش حاضر بر بررسی وضعیت و آسیب .شودد آن فراهم بهبو

مهندسی به دلیل ماهیت دانشی و شأن ـ هاي فنی  رشته،از آنجا که. استمهندسی متمرکز ـ هاي فنی رشته

  هستند، تحصیل برخوردار هها از تقاضاي اجتماعی زیادي براي اداماجتماعی خود نسبت به سایر رشته

  .بررسی قرار گیردآمد تا در پژوهشی درخور وضعیت فرهنگ یادگیري دانشجویان این رشته موردالزم 

براي دستیابی به چنین هدفی ابتدا نیاز است که تعریف و موضع خود را از فرهنگ یادگیري 

  م اولرزعست و بهاکه عوامل متفاوتی در فرهنگ یادگیري دانشجویان سهیم ازآنجایی. دکرمشخص 

دیدگاه جامعی نسبت به فرهنگ یادگیري وجود ندارد و عوامل و عناصري که در این رابطه مطرح «
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 و موارد دیگري اشدتر بهاي مختلف بر مسائل دیگر گستردهتواند به نسبت تأکید نظریهشوند، میمی

  )2010( اولر ثر در فرهنگ یادگیري، دیدگاهؤدر این پژوهش براي تعیین عناصر م. »ندکرا لحاظ 

 اساسی و هلفؤ م17هاي پیشنهادي این محقق، لفهؤ که ابتدا از مشکلبه این . مدنظر قرار گرفت

ضروري در تشخیص فرهنگ یادگیري دانشجویان در نظر گرفته شد، سپس سه سطح فردي، نهادي و 

نها در قالب این سه ماهیت آمطابق ها لفهؤبندي این م به طبقهدر نهایتتعاملی را مدنظر قرار داده و 

یادگیري، نقش یادگیرنده، ه انگیز هايلفهؤسطح فردي با م: که شامل) 1شکل (سطح پرداخته شد

تقدیر و تشویق نوآوري  هايلفهؤم  سطح نهادي با؛انتظارات دانشجویان از یادگیري، وظایف یادگیرنده

علمی، توانمندسازي  هیئتهسع یادگیري، توهآموزشی، قوانین رسمی و غیررسمی، بهبود کیفیت زمین

فضاي یادگیري، ساختار محتوا، اهداف، رسانه، ارزشیابی،  هايلفهؤ و سطح تعاملی با م؛ظرفیت آموزش

 هترتیب چارچوب الزم براي مطالعبدین. دشو با دانشجویان، استاد، چارچوب زمان میانادتروابط اس

 اصلی پژوهش این مسئله است که نقاط رسشپ. دشمهندسی فراهم ـ فرهنگ یادگیري دانشجویان فنی 

  اعضايیعنی امل یادگیري ومهندسی از نظر  عـ هاي فنی ضعف مطرح در فرهنگ یادگیري دانشجویان رشته

  ؟ستعلمی، مدیران آموزشی و دانشجویان چیهیئت
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  )2010( چارچوب مفهومی پژوهش، اقتباس از اولر :1کلش

  

   پژوهشپیشینه .2

 فرهنگ یادگیري و بهبود و هشده از تالش محققان براي مطالعهاي انجامبرخی از پژوهش همطالع

این محققان در . دکراشاره ) 2010(توان به فکساز و زلوگر از این بین می. داردنشان تحول آن 

، چارچوبی مفهومی را پیشنهاد »تغییر فرهنگ یادگیري: ه دانشگاه در زمینهتوسع«پژوهشی با عنوان 

در این پژوهش به . استند که شامل شرحی از فرهنگ آموزشی غالب در آموزش عالی اروپا ردک

ثر بر ؤها و ارتباط آن با فرهنگ یادگیري و چارچوبی از عوامل محیطی م دانشگاههمباحثی نظیر توسع

الزم دانند که محققان هدف مطالعه را بررسی عوامل سازمانی می. ه استانتقال یادگیري پرداخته شد

 تحلیل ،دقت بر تشکیل فرهنگ یادگیري در آموزش عالی، بهانادتاست در هنگام مطالعه تأثیر اس

نیز گسترش تواند تغییرات فرهنگ یادگیري در دانشگاه را می علمی هیئتهاز نظر آنها توسع .ندشو

 »هااي دانشگاه برراهبرديیک تغییر : یادگیري فرهنگ ساخت« عنوان با پژوهشی در )2010( اولر .دهد

هاي کلیدي  و چارچوب مفهومی که شامل ویژگیزدداپرمی و تعریف فرهنگ یادگیري به شرح

اي ابتدایی نسبت به اینکه چگونه هو درنهایت به برخی پاسخکند میشود، مطرح  یادگیري میفرهنگ
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ب مفهومی سه چارچو. پردازدگیرد، میها شکل می دانشگاهراهبرديیک فرهنگ یادگیري در سطح 

 یادگیري در افرادي هاز نظر او بعد نهادي مرتبط با دیدگاهی دربار. داردبعد نهادي، تعاملی و فردي 

 شامل انتظارات آنها در رابطه واست که مسئول شرایط عمومی آموزش و یادگیري در دانشگاه هستند 

 که استی مرتبط با کسانی بعد تعامل. استبا مقررات رسمی و غیررسمی حاکم بر آموزش و یادگیري 

بعد فردي هم به نگاه بر یادگیري از نظر . هاي آموزش و یادگیري درگیرند فرایندهاي رسمی فعالیتبا

 یک فرهنگ هارائ«نیز در پژوهشی تحت عنوان ) 2014(فیدلر والتاجاتا و . دانشجویان توجه دارد

ه ـراي مداخالت در رابطـی و اجـراحی براي طـات اساسـ به مفروض»وزش عالیـجدید یادگیري در آم

ور فرهنگ جدید یادگیري در آموزش ـمنظور ترویج و ظهبه هاي یادگیريی و فعالیتـس فعلـبا تدری

کنندگان در  ایجاد فرهنگ یادگیري جدید باید مشارکتبرايزعم محققان به. نداهعالی رسمی پرداخت

این طراحی . گیردي یادگیري مداخالتی صورت هاتجاربی جدید درگیر شوند و در آموزش و فعالیت

 تأکید بر ماهیت پویا و اجتماعی ساختار دانش، تسهیم هاي بر شش مفروضاي مداخلههمجدد و تالش

هاي کنندگان یادگیري، میانجیگري رسانه اطالعات و حمایت از آن، انتظار تعلق از مشارکتهآزادان

هاي یادگیري فردي و اجتماعی در آموزش عالی، و فعالیت براي فناوريهاي دیجیتال و شبکه/ رقمی

رغم اینکه بخش سفانه علیأمت. تغییر در آموزش عالی استوار است فردي و هتمرکزي دوباره بر مفهوم توسع

 فرهنگ ههاي ویژهاي داخل به ضعفیادگیري در دانشگاهـ  یاددهی ههاي حوزاي از مسائل و کاستیعمده

گردد، در این رابطه مطالعات پژوهشی چندانی صورت نگرفته و شناخت دقیقی  باز مییادگیري دانشجویان

هاي  و معدود پژوهشیستهاي تحصیلی در دست ن با وضعیت فرهنگ یادگیري دانشجویان رشتهمرتبط

علمی را مورد اي یا فرهنگ هیئت فرهنگ دانشگاه، فرهنگ رشتهه شده بیشتر مسئلداخلی که انجام

 از نظمهاي فرهنگ لفهؤدر پژوهشی به شناسایی م) 1389( خاکباز ،براي مثال. اند دادهتوجه قرار

محقق براي .  ریاضی و علوم تربیتی پرداختهاي در دو رشت فرهنگ رشتههطریق بررسی و مقایس

شاین را اساس کار خود قرار داده ) ها و مفروضاتمصنوعات، ارزش(سطحی ها الگوي سهگردآوري داده

اي را از طریق کاوش در مصنوعات، باورها و مفروضات بنیادي رمبناي آن آموزش و پژوهش رشتهو ب

به پژوهشی ) 1391(دامن و آیتی خوش .ها را ترسیم کندکشد تا فرهنگ هر یک از رشتهمی به تصویر

 از علمی دانشگاه بیرجندتئ فرهنگ آموزش و یادگیري در دو نسل اعضاي هیهمقایس« تحت عنوان

 دو نسل ادراکات متفاوتی نسبت انادتها نشان داد که اسیافته.  پرداختند»منظر نقش استاد

 بیشتر بر ابعاد تربیتی و پرورش هبا سابقان ادتاس .ارند د»دانشجوـ روابط استاد «و » وظایف استاد«به

گونگی روابط،  از نظر چ.کار بیشتر بر وظایف آموزشیتازهان ادت و اسرندشخصیت فراگیران تأکید دا

عنوان یک الگوي حد و مرز استاد و دانشجو و همچنین تلقی استاد بهکار به تبیین باسابقه و تازهان ادتاس

بررسی تطبیقی فرهنگ دانشگاهی «در پژوهشی تحت عنوان ) 1382(فاضلی . دندکر براي دانشجو اشاره يرفتار
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در این . ناکارآمدي آموزش دانشگاهی در ایران پرداختشناختی در علل اي انسان به مطالعه»ایران و بریتانیا

شناختیقومپژوهش براساس مطالعات تجربی موجود و تجارب 
1

هاي  نگارنده چنین استدالل شد که تلقی

متفاوت دانشجویان ایرانی و آسیایی با دانشجویان کشورهاي غربی از مفهوم دانش، فرد، تفکر انتقادي و آموزش 

   نگرش دانشجویان به علم و یادگیريه فاضلی نحواعتقادبه . گاهی متفاوت آنها داردریشه در فرهنگ دانش

  .اندتأثیر تربیت و تجاربی است که دانشجویان در نظام دانشگاهی ایران به دست آوردهتحت
  

  روش تحقیق .3

 با ابتدا. دشانجام  کیفی روش به داده  گردآوريهنحو لحاظ از پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردي و

براي انجام پژوهش .  فرهنگ یادگیري دانشجویان تدوین شده ادبیات نظري چارچوب مطالعهمطالع

هاي مطرح و عنوان یکی از دانشگاهبرق و کامپیوتر دانشگاه شهید بهشتی بهمهندسی  هدانشکد

شناسی فرهنگ یادگیري سپس براي آسیب. دشمهندسی انتخاب ـ هاي فنی برجسته در رشته

علمی، مدیران  نفر از اعضاي هیئت11ساختمند با  نیمههمهندسی، به مصاحبـ هاي فنی رشته اندانشجوی

علمی و گیري اعضاي هیئتروش نمونه. آموزشی و دانشجویان مقاطع دکتري و کارشناسی ارشد پرداخته شد

برفی گیري گلولهونهنم صورت هدفمند و دانشجویان مقطع دکتري و کارشناسی ارشد بههمدیران آموزشی به شیو

که چارچوب مفهومی پژوهش بررسی سه سطح  از آنجا. گیري تا دستیابی به اشباع نظري ادامه یافتبود و نمونه

آمد تا هر سه سطح با د الزم کر فرهنگ یادگیري دانشجویان پیشنهاد هنهادي، فردي و تعاملی را در مطالع

شوندگان شامل شش مصاحبه. بررسی قرار گیردیان مورددانشجوعلمی و مصاحبه از مدیران، اعضاي هیئت

برق و کامپیوتر، پنج نفر از مهندسی هاي  دکتري و کارشناسی ارشد رشتههنفر از دانشجویان دور

برق  مهندسی ه که دو نفر از ایشان جزء مدیران آموزشی دانشکد، آموزشیهعلمی برجستاعضاي هیئت

برفی شد تا با روش گلولهسعی  گیري از دانشجویان نیزونه نمبراي. دشو میهستند،و کامپیوتر 

   تحصیلی خودهعلمی رشتبا اعضاي هیئت بیشتر  تحصیله که از تجرب،دانشجویان سال دوم به بعد

 ،برخوردارند و همچنین تجربه مشترك یادگیري با یکدیگر)  آموزشی منتخبۀ برجستانادتاسویژه به

یی پژوهش از طریق روش بررسی همکارپایا .مصاحبه قرار گیرندمورد
2

 بدین صورت که با ؛دش تأیید 

 آنها پرداخته هها و اظهارنظر درباراستفاده از همکاري دانشجویان دکتري آموزش عالی به بررسی یافته

بندي پرداخته و چون روند  مقولهه تحلیل نتایج مصاحبه به تحلیل محتوا با استفاده از شیوبراي. شد

کل (آمده از بررسی پیشینه بود، لذا از روش قیاسی دستبه براساس چارچوب مفهومی بهانجام مصاح

 . هاي کیفی استفاده شدبندي دادهدر تحلیل محتوا و مقوله) به جزء

____________________________________________________________________ 
 

 اتنوگرافیگ. 1

2. Peer Examination  
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 نتایج و بحث .4

هاي حاصل از مصاحبه در سه سطح تعاملی، فردي و نهادي به تفکیک در این بخش سعی شد تا یافته

 :علمی و مدیران آموزشی ارائه شودا اعضاي هیئتنظرات دانشجویان ب
  

  مهندسیـ شناسی سطح تعاملی فرهنگ یادگیري دانشجویان فنی آسیب.الف 

سطح تعاملی فرهنگ یادگیري شامل ابعادي همچون فضاي یادگیري، ساختار محتوا و دانش، اهداف 

 براي. استاستاد و چارچوب زمان  با دانشجویان، استادان یادگیري، ارزشیابی، روابط هیادگیري، رسان

اعضاي هیئت علمی،  ها و نقاط ضعف و قوت سطح تعاملی فرهنگ یادگیري دانشجویانآسیب پاسخ به

 ذکر نتایج در رابطه با هر بعد، ابتدا برايد که کردنمدیران آموزشی و دانشجویان مواردي را بیان 

 ،دست آمدهگوها بو که از محتواي گفت، فرعی آنها ارائه و سپس مقوالت اصلی واظهاراتاي از نمونه

  :شد آن فهرست زیردر 

 بعد چارچوب زمانی 

اي از  آموزشی عدههبندي دروس و برنامچارچوب زمانی و زمان ها و نقاط ضعفدر رابطه با آسیب

مهندسی  هعلمی دانشکد از اعضاي هیئت،.ك .خ، طور نمونه به؛نظران مواردي را بیان داشتندصاحب

  هامحدودیت کالس به زمان کالس«: دهد کهگونه پاسخ میدر رابطه با این مسئله این برق و کامپیوتر

  عمالً، برودخواهدمیآید و زود هم  دانشجو دیر می،هم کالس دارندسردانشجویان پشت. گرددمیبر

نبودن تناسبم هتوان به مقول میاظهاراتیاز تحلیل چنین . »توان درس دادیک ساعت بیشتر نمی

 تمام 1در جدول . شده دست یافتبندي ارائهنیافتن محتواي درس در زمانت کالس و پوششساع

  :دوشمی ارائه ،استلفه ؤ که مرتبط با نقاط ضعف این م، مستخرجهايلهمقو
  

  چارچوب زمان هلفؤنقاط ضعف م با رابطه در شدهاستخراج نتایج: 1جدول

شوندگانمصاحبه   چارچوب زمانهلفؤشده در رابطه با نقاط ضعف مراجنتایج استخ 

علمی و اعضاي هیئت

 مدیران آموزشی

 ها ساعت کالسناهماهنگی  

 شده بندي ارائهنیافتن محتواي دروس در زمانپوشش 

 نیاز به برگزاري جلسات جبرانی 

 کار عملی و آزمایشگاهیهشده در ارائ زمانی ارائههبودن برنامنامناسب   

 یادتعطیالت ز 

بندي دروس و الزم به ذکر است که از تحلیل نظرات دانشجویان، بعد چارچوب زمانی و زمان

 در زیرد رتوان به موا آنها میاظهاراتبندي  که از مقولهدارد آموزشی در این رشته نقاط قوتی ۀبرنام

  :کرداین رابطه اشاره 

 گروه آموزشیهبندي مطابق با برناموجود زمان .  
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 زمانی منظمهوجود برنام . 

ـ هاي فنی سازد که در رشتهشوندگان نسبت به نقاط ضعف مشخص مینتایج بررسی نظرات مصاحبه

 این هصورت ثابت و مشخص در نظر گرفته شده و شرایط ویژها، زمان آموزشی بهمهندسی نیز همانند سایر رشته

  . در نظر گرفته نشده استهاي آموزشیآزمایشگاهی و پروژه  کارهاي عملی وهها در ارائرشته
  

 بعد فضاي یادگیري  

 از ،.م. مثالً ا. نظران مواردي را بیان داشتنداي از صاحبها و نقاط ضعف بعد فضاي یادگیري عدهدر رابطه با آسیب

از نظر «: گویدهاي درس می در رابطه با ساختار کالس،برق و کامپیوترمهندسی  هعلمی دانشکداعضاي هیئت

همچنین . »شودباعث تمرکز میزیرا دار باشند دار یا سکوهاي دانشگاه شیبیکی بهتر بود که کالسساختار فیز

  برقمهندسی  ه دکتري رشته از دانشجویان دور،.ب .هاي مهندسی د فضاي مجازي در رشتهه چگونگی توسعهباردر

  آموزش مجازي. هاستگاهن و درآمدزایی براي دانشفروشی براي شاغالآموزش مجازي یک مدرك« :گویدمی

در ضمن . معنی استبی نورهاي آزاد، سراسري و پیامدانشگاه هاي مختلف کشور مثلبه خیل عظیم دانشگاهتوجهبا

. وقت ندارند مهارت است و براي کسانی که امکان حضور تمامههاي مجازي بیشتر براي اعطاي گواهینامآموزش

 از ».معنی است مجازي بیوقت نیاز نیست، آموزشفیزیکی تمام که حضور ،یهاي تحصیالت تکمیل در دورهبنابراین

ی همچون نامناسب بودن ساختار فیزیکی و معماري جایگاه استاد به هایهتوان به مقول مینظراتیتحلیل چنین 

گاه دست ن و درآمدزایی براي دانشفروشی براي شاغالعنوان مدركدانشجو، تلقی دانشجویان از آموزش مجازي به

  :دشونقاط ضعف بعد فضاي یادگیري اشاره می بامرتبط شده  به مقوالت استخراج2در جدول. یافت
  

  نقاط ضعف بعد فضاي یادگیري با مرتبط هشداستخراج نتایج. 2جدول 

شوندگانمصاحبه  نقاط ضعف بعد فضاي یادگیري با مرتبط هشداستخراج نتایج 

 و علمیهیئت اعضاي

آموزشی مدیران  

 هاي آموزشیکمبود تعداد کالس  

 و معماري جایگاه استاد به دانشجوبودن ساختار فیزیکی نامناسب 

  

  

 دانشجویان

  فضاي آموزشی از صنعت و بازار کاردوري  

 در کنار فضاي آموزشی...) هنري و ورزشی، (هاي جانبی نبود فعالیت 

 راي فروشی بعنوان مدركتلقی برخی دانشجویان از آموزش مجازي به

 ن و درآمدزایی براي دانشگاهشاغال

 رآموزي بیشتر در فضاي آموزش سنتیهاي کالزوم دوره 

 نبود فضاي عملی، عینی و توجیهی 

  

سازد که از نظر دانشجویان فضاي آموزش سنتی بر شوندگان مشخص میبررسی نظرات مصاحبه

ر و یادگیري عملی از نقاط هاي مهندسی احاطه دارد و دوري فضاي آموزش سنتی از بازار کارشته

برخی از دانشجویان نیز دید مطلوبی نسبت به . رودها به شمار میهاي آسیب این رشتهضعف و زمینه
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  صورت صوري و با اهدافهایی بیشتر به و از نظر آنها چنین آموزشرندفضاي آموزش مجازي ندا

  .گیردغیرآموزشی انجام می
  

 یادگیري هبعد رسان  

 از ،.ز .  ص؛نظران مواردي را بیان داشتندي از صاحبداعدتیادگیري  هبعد رسان ها و نقاط ضعفسیبدر رابطه با آ

  قدرت به خاطرـ  برق هآزمایشگاه در رشت«: گویدبرق و کامپیوتر میمهندسی  هعلمی دانشکداعضاي هیئت

کهک ریخته شده و زمانیالکترونی ـ برق مهندسی هرشتبناي این دانشکده با . بودن ضعیف استهزینهرپ  

 هعلمی دانشکد از اعضاي هیئت،.ب .ق. » بودجه نداشتند؛ها مجهز نشدند آزمایشگاه،هاي دیگر اضافه شدندرشته

از . » کردهاي قدیمی اجراتوان در آزمایشگاههاي جدید را نمیدرس« :گویدمی  نیز،برق و کامپیوترمهندسی 

روزنبودن آنها و به هاي پژوهشیاي همچون کمبود آزمایشگاهتوان به مقوله مینظريتحلیل چنین 

  :شد ارائه ،استلفه ؤ که مرتبط با نقاط ضعف این م، مستخرجهايه سایر مقول3در جدول . دست یافت
  

   یادگیريهنقاط ضعف بعد رسان با رابطه در مستخرج  نتایج:3جدول 

 د رسانه یادگیرينقاط ضعف بع با رابطه در مستخرج نتایج شوندگانمصاحبه

 و علمیهیئت اعضاي

 آموزشی مدیران

 ضعف امکانات آموزشی  

 نبودن آنها روزاي پژوهشی یا مرجع و بههکمبود آزمایشگاه 

  سیماینترنت بینبود امکانات (دسترسی ضعیف به فضاي مجازي( 

  روز مطابق با شرایط یادگیري نظیر فناوريوجود ضعف فرهنگی در استفاده از 

 آموزشی  ه از موبایل در زمیناستفاده

 رایانه هدر رشت اي مجهزهکمبود آزمایشگاه  دانشجویان

  

  بنديهایی است که از مقولهگیاز تحلیل نظرات دانشجویان، بعد رسانه یادگیري در این رشته حائز ویژ

  :دکر در این رابطه اشاره زیرد رتوان به موا دانشجویان میهايگفته
  

  وبگاهافزار و استفاده از نرم  

  هاي دیجیتال از قبیل رسانه/ رقمیهاي ب، رسانها و کتههاي مکتوب از قبیل جزوکاربرد رسانه

 اجتماعی و ویدئوهاي آموزشی

  غیرایرانیهاییوبگاه دانلود کتاب، مقاله و ویدئوهاي آموزشی از براينقش وسیع اینترنت . 

 
مهندسی به ـ هاي فنی ي آموزشی در رشتههاشوندگان ضمن اشاره به وسایل و رسانهمصاحبه

نبودن آنها، وجود ضعف روزهاي مجهز و بهکمبود آزمایشگاه.  آن نیز اشاره داشتندههاي ویژضعف
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هاي بعد از جمله آسیب...  روز مطابق با شرایط آموزش و یادگیري وفناوريفرهنگی در استفاده از 

  .هستند یادگیري هرسان

  

  دانشبعد ساختار محتوا و  

واردي را ـران مـنظاي از صاحبدهـار محتوا و دانش عـف بعد ساختـها و نقاط ضعبا آسیبهـرابطدر

 اـهی درسـدر برخ«: دـگوی میر،ـکامپیوت هـی رشتـعلماي هیئتـ از اعض،.ا . م؛دـان داشتنـبی

 استاد ست؛ اچه چیزي درس دادهو  چه کسی برد که پیشود چون نمی. کردن سخت استرلـکنت

اگر از دانشجو براي تعیین محتوا . تواند استاد را کنترل کندکننده است و سیستم نمیتعیین

مهندسی  هعلمی دانشکد از اعضاي هیئت،.ز .ص. »شودنظرخواهی کنیم سنگ روي سنگ بند نمی

 سرفصل هکنندنه تعییـوزارتخان«: گویدی میـواي آموزشـروزنبودن محتبهپیرو  نیز ،رـرق و کامپیوتـب

 اشراف کاملی بر ،کنندها را تدوین می که این سرفصل،ست که افرادياضعف در این . دروس است

 بهتري براي هايبا قدیمی است و ممکن است کتهاپس سرفصل. روز نیستندمنابع جدید ندارند و به

 هاز دانشجویان رشت ،.ك .ن دـهمچنی. »دـه باشـ وجود داشت،کنند که آنها معرفی می،هاییمرجع

هایی که در محتواي درسی مطالب مرتبط با یکی از مهمترین ویژگی«: گوید در این رابطه میرایانه

زیرا سرعت رشد علمی در این رشته بسیار زیاد است و . روزبودن مطلب استاین رشته مطرح است، به

ا ـر بـثؤ، فرایند یادگیري مروزب بهـ براي ارائه مطالانادـتن تالش و کوشش اسـصورت نداشت در

: دـگوی می،رقـبی ـمهندس هدـان دکتري دانشکـ از دانشجوی،ي . س».ودـشمی ل جدي مواجهـمشک

هاي کشور ک درس مشخص را در کل دانشگاهـده یـشدادهث پوششـ و مباحاـههوشما اگر جز«

ه، ـی رشتـت فنـا به ماهیـه بنـکیـدرحال. هاي زیادي دارندبررسی کنید، خواهید دید که تفاوت

ون ــی همچیاـههه مقولـوان بـت مییـهایگفته از چنین ».دـاید شبیه باشـان بـ و امتحاـههجزو

از ردن ـنکی، نظرخواهی ـواي آموزشـنبودن مطالب و محتروزبه وا،ـوري در انتخاب محتـمحاستاد

ع ـ مناببهآنها ن ـداشتـنرافـان و اشـاسواي آموزشی، ضعف کارشنـن محتـه با تعییـو در رابطـدانشج

ث دروس با ـ و مباحهاهوز جزـا، تفاوت و تمایـبودن آنهیـل دروس و قدیمـرفصـن سـد در تدویـجدی

 در. تـدست یاف... ی آن وـت محتوایـی رشته و مشابهـت فنـور با وجود ماهیـهاي کشر دانشگاهـسای

  :د شارائه است لفهؤم این ضعف نقاط با طمرتب که ،مستخرج يهاهمقول  سایر4جدول 
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  دانش و محتوا ساختار بعد ضعف نقاط با رابطه در مستخرج  نتایج:4جدول

 دانش و محتوا ساختار بعد ضعف نقاط با رابطه در مستخرج نتایج شوندگان مصاحبه

 

 

 

 

 

 

 و علمی هیئت اعضاي

 آموزشی مدیران

 لزوم بازنگري در محتواي برخی از دروس   

 محوري در انتخاب محتوا  استاد 

 و موضوعیت نداشتن برخی از دروسها نبودن سرفصلروزبه 

 رابطه با تعیین محتواي آموزشیاز دانشجو درنکردن نظرخواهی  

 ضعف تعامل و پرسش و پاسخ در کالس درس 

 براي ...) الید دروس، واس(ان ادتدر دسترس قرار ندادن محتوا و منابع آموزشی اس

 ویاندانشج

 آنها بر منابع جدید در تدوین سرفصل دروس نداشتن ضعف کارشناسان و اشراف

 بودن آنهاو قدیمی

 آزمایشگاه و مطابقت امکانات نبودن جهزم به دلیل نظريصورت ها به درسهارائ

 هاي قدیمیآن با سرفصل

 لت اختیاري بودن برگزاري آنعهاي حل تمرین بهوجهی به کالستبی 

 ر دستیاران آموزشی در این هاي حل تمرین و حضودن کالسلزوم جدي ش

 هاکالس

 کتري با کارشناسی ارشد به علت دهبودن دروس در دورمشابهت و تکراري  

 .انادتتخصص اسنبودن تنوعم

  ي آموزشینبودن مطالب و محتواروزبه  دانشجویان

 یان به زبان  تسلط دانشجوثیر آن بر تضعیفأ کم از منابع زبان اصلی و تهاستفاد

 انگلیسی

 آزمایشگاه واحدهاي تعداد و عملی مطالب کمبود 

 عمل در  و ناکارآمدي آنهانظري مطالب هارائ  

 با یکدیگر عملی و نظري مطالب ارتباطنکردن ارائه 

 هاي روزفناوريکردن محتواي تدریس برمبناي لزوم روزآمد 

  خشیدن به براي عمق بوجود حجم زیاد واحدهاي درس و نبود وقت کافی

 هایادگیري

 کارشناسیهمحتواي آموزشی در دورنکردن تغییر  

 ر مقطع کارشناسی و اعتبار داعتبار و بی مقاالت در نشریات کمهاهتمام به ارائ

 کارشناسی ارشد

 سازينبودن علم موجود با نیاز کشور و لزوم بومیراستاهم 

 اي کشور باوجود ماهیت هه و مباحث دروس با سایر دانشگاهاهوتفاوت و تمایز جز

 فنی رشته و مشابهت محتوایی آن

 استادمحوري در انتخاب محتواي دروس 
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شوندگان، بعد ساختار محتوا و دانش در این رشته حائز الزم به ذکر است که از تحلیل نظرات مصاحبه

  :شدآوري معجشوندگان  مصاحبهنظراتبندي  از مقولهزیرد رهایی است که در این رابطه مواگیویژ

  

 هاي مشخصتطابق محتوا با سرفصل  

 براي سابقه  باانادتساشده علمی جوان در تعیین محتوا به محتواي ارائه هیئتيتوجه اعضا

  پوشش کامل محتوا

 اساس منابع دانشی موجودتعیین محتوا بر 

 کارشناسیهتطابق محتوا با سرفصل دروس در دور  

 کارشناسی ارشد و دکتريهمتفاوت در دور محتواي هوجود اختیار بیشتر در ارائ  

 کارشناسی، محتواي آموزشی و پژوهشی در دوره هوجود محتواي آموزشی در دور 

 .ارشد و محتواي پژوهشی در دوره دکتري کارشناسی
 

هاي هـ این است که محتواي رشتهکنندواي آموزشی مشخصـی بعد محتـج بررسـل نتایـتحلی

شده، هاي آموزشی تعیینصورت متمرکز از طریق سرفصلها بهر رشتهمهندسی نیز همچون سایـ فنی 

ري داشته و در عمل نظها بیشتر صورت ها بر خالف ماهیت فنی این رشتهبه روز نبوده و آموزش

  .هستندناکارآمد 
  

 بعد اهداف یادگیري  

 ؛ را بیان داشتندنظران مواردياي از صاحبها و نقاط ضعف بعد اهداف یادگیري عدهبا آسیبدررابطه

 در  معموالًنظرينیازهاي «: گوید می،برق و کامپیوترمهندسی  هعلمی دانشکد از اعضاي هیئت،.ك .خ

مربوط به بازار و  عملیاتی است هايسري نیازیک هک. شوندها مطرح میشده در سرفصلاهداف تعیین

 . ص.»در نظر بگیریمنیز بازار کار را کنیم نیاز  سعی می، عملی دارنده که جنب، در دروسی.شودمی کار

 هکنندا تعیینهسرفصل«: گوید نیز می،برق و کامپیوترمهندسی  هعلمی دانشکد از اعضاي هیئت،.ز

ی همچون تعیین اهداف نظري یاههتوان به مقول میاظهاراتیاز چنین . »اهداف یادگیري هستند

 .دست یافت...  وانادتابق با بازار کار توسط اسهاي مصوب، تعیین اهداف عملیاتی مطمطابق با سرفصل

 که در رابطه با آن موارد ردادهایی گییادگیري در این رشته ویژ اهدافشوندگان، از تحلیل نظرات مصاحبه

  : شدآوريجمعشوندگان  مصاحبهاظهاراتبندي  از مقولهزیر
  

 ایشانه از اهداف یادگیري براساس مهارت و سلیقانادتبرداشت متفاوت اس   

 نیازهاي آموزشی، مسائل تعیین اهداف یادگیري توسط استاد و گروه و توجه آنها به پیش

 هاي مصوب روز و سرفصل
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 هاي مصوبتعیین اهداف نظري مطابق با سرفصل 

 انادتتعیین اهداف عملیاتی مطابق با بازار کار توسط اس 

 انادتسعنوان اهداف تدریس ادرنظرداشتن تربیت عملی دانشجویان به. 

  

هاي دروس سازد که هرچند اهداف مطابق با سرفصلتحلیل بعد اهداف یادگیري مشخص می

کنند تا به مسائلی نظیر علمی و مدیران آموزشی سعی می اما در عمل اعضاي هیئتشودتعیین می

ا صورت د و در تعیین اهداف تنهننکتوجه ... نیازهاي آموزشی، مسائل روز واشتغال و بازار کار، پیش

  .تجویزي آن مدنظر قرار نگیرد
  

 بعد ارزشیابی  

 چنانچه ؛نظران مواردي را بیان داشتنداي از صاحبارزشیابی عده ها و نقاط ضعف بعد آسیبهباردر

  نظريبراي دروس « :گویدبرق میمهندسی  ه از دانشجویان دانشکد،.ب .شوندگان دیکی از مصاحبه

صورت امتحان عملی در آزمایشگاه یا هبراي دروس عملی و کارگاهی، بمبناي امتحان پایانی کتبی و بر

. هاستیادگیري نبودنعمیق و ترم طول در مطالب مرور و نشدنتکرار آن ضعف اما شودمی گرفته آزمون پروژه تحویل

 ، کامپیوتره از دانشجویان رشت،.ك .همچنین د. »خواهند بود» شب امتحانی« اصطالحاً دانشجویان

 مطلب هپژوهش در زمین عملی و تحقیق و ه شامل امتحان کتبی، پروژارزشیابی درس معموالً« :ویدگمی

شود که ایجاد حس انگیزش و یادگیري نسبت به  سازها استفاده می  عملی از شبیههبراي انجام پروژ. درسی است

 نیز در ،برق و کامپیوتردسی مهن هعلمی دانشکد از اعضاي هیئت،.ب .ق. »کنندمحیط واقعی را کمتر ایجاد می

  ونویسند همه از روي هم میمطرح کنیم؛ کالس  متفاوت درپرسش 40توانیم ما نمی«: گویداین رابطه می

شود فهمید که  هم نمیدرنهایت را بررسی کنیم دانشجویانک تتکهاي این خوب نیست، باید برنامه

. هاستنویسی پروژههمروياز گـفرهن. هـیا ناست  داده انجام خودش آیا و داده انجام کاري چه کسی چه

توان به از تحلیل چنین بیاناتی می. »کندمی افت... ا، ارائه وه تمرین،شودوقتی تعداد دانشجو زیاد می

 در ات عملیـي، اجراي امتحاننظر کتبی در دروس پایانی مقوالتی همچون اجراي امتحانات

 عملی و هام پروژـسازها در انج کاربرد شبیه وکارگاهی، دروس عملیپروژه براي  تحویل یا اهـآزمایشگ

 در مطالب مرور ونکردن ی، تکرارـت به محیط واقعـزش و یادگیري نسبـتأثیر آن بر کاهش حس انگی

ی، ـ کار کالسهايپرسش پاسخ به هدر ارائسازي رونوشتب و ـري، تقلـیادگینبودن عمیق و ترم طول

داد زیاد ـت تعـن به علـ پروژه و تمریهـا و ارائهرینـام تمـ انجهـان در زمینـی دانشجویـافت آموزش

 ارائه استمقوالت مستخرج که مرتبط با نقاط ضعف این بعد   سایر5در جدول .دست یافت.... آنها و

  :دش
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  نقاط ضعف بعد ارزشیابی با طمرتب مستخرج  نتایج: 5جدول

 نقاط ضعف بعد ارزشیابی اب طمرتب مستخرج نتایج شوندگانمصاحبه

 

 

 و علمیهیئت اعضاي

 آموزشی مدیران

 انادتها و وابستگی آن به قضاوت اسعادالنه نبودن ارزیابی  

 علت اجتناب  قبولی به دانشجویان ضعیف برخالف میل استاد بههدادن نمر

  از هنجارشکنیانادتاس

 آن توسط دانشجویاننشدن هاي درسی و انجامسپاري پروژهبرون 

 هاسپاري پروژه ارزشیابی براي مقابله با برونه در تغییر نحوانادتناتوانی اس 

 ارزشیابیهاستادمحوري در شیو  

 هاي کارشناسی و کارشناسی ارشدهاي اول دورهگیري در ارزشیابی ترمسهل  

  ریاضی دانشجویانهعلت ضعف پایبه

  السی و تکالیف کهاپرسش پاسخ به ه در ارائسازيرونوشتتقلب و 

  ی و تستیچالش محدود، غیرهايپرسشطرح 

  عملی در دانشجویان کارشناسی ارشدهاي  پروژهسازيرونوشتوجود فرهنگ 

 پروژه و تمرین وه انجام تمرینات، ارائهافت آموزشی دانشجویان در زمین ...  

 به علت تعداد زیاد دانشجویان

 ه و کارآموزي در  پروژتوجهی دانشجویان به کیفیت انجام تکالیف دروسبی

  به قبولی در مقطع تحصیلی باالترمقطع فعلی و تالش آنها

 کاهلی توجهی و علت بی پروژه و کارورزي به در دروسانادتگیري اسسهل

 دانشجویان

 و فشار قوانین براي اعالم دلیل کمبود وقتایجاد محدودیت در انجام پروژه به 

 نمرات

 و مخالفت براي دانشجویان کارشناسی ه شد انجامه پروژهارائنبودن ياجبار

 علت نداشتن وقت براي این مسئله بهانادتاس

 استاد در ارزشیابیهگیران بر رفتار سهلانادتتأثیر ارزیابی دانشجویان از اس  

 

 
 دانشجویان

 
 

 

 یادگیري و تالش  نبودنمیقع و ترم طول در مطالب مرور ونکردن تکرار

   اتصرف گذراندن امتحاندانشجویان 

 زشیابی ارهمحوري در شیواستاد 

 ري از ها و اتالف وقت یا بیگااستانداردسازي نادرست نمرات و کارآموزي

 دانشجویان در حین کارآموزي

  هاي عملی در ارزشیابی دروسپروژهلزوم گنجاندن 

 سازها در انجام پروژه عملی و تأثیر آن بر کاهش حس انگیزش و  کاربرد شبیه

 حیط واقعییادگیري نسبت به م
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هاي مطرح در گیعنوان ویژشوندگان مقوالتی بهالزم به ذکر است که از تحلیل نظرات مصاحبه

 مدیران و علمیکه از تحلیل نظرات اعضاي هیئتطوريد، بهشرابطه با بعد ارزشیابی استخراج 

ارزشیابی دانشجو و  ترم، پروژه و تمرینترم، پایان میانهآموزشی مقوالت اجراي ارزشیابی به شیو

صورت شده و همچنین از تحلیل نظرات دانشجویان مقوالت اجراي ارزشیابی بهمطابق با محتواي ارائه

 کتبی در دروس پایانی هايترم، تحویل پروژه، حل تمرین، و پژوهش؛ آزمونترم، پایانامتحانات میان

کارگاهی، توجه به فعالیت  و عملیپروژه در دروس  یا تحویل آزمایشگاه در  عملیهاي، امتحاننظري

  .دشهاي عملی در ارزشیابی آزمایشگاهی استخراج مستمر دانشجو و مهارت

دهی  ارزیابی و نمرههها، نحومحوري در طرح آزمون استادهکنندتحلیل بعد ارزشیابی مشخص

اي بود سئلهها مهاي کالسی و کارورزيمشکالت مربوط به چگونگی انجام تکالیف دروس، پروژه. است

 بیشتر از انادتها و اسبودن آزموننظريدانشجویان از . شوندگان به آن اشاره داشتندکه اکثر مصاحبه

ي، سازرونوشت. شکایت داشتند...  پروژه و تمرین وهانجام تمرین، ارائ هزمین در دانشجویان آموزشی افت

جهی آنها به کیفیت انجام تکالیف تو قبولی در مقطع تحصیلی باالتر و بیرايتالش دانشجویان ب

هایی از آسیب....  پروژه و کارآموزي، اتالف وقت یا بیگاري از دانشجویان در حین کارآموزي ودروس

  . در رابطه با بعد ارزشیابی مطرح هستنداست که

  

 اد با دانشجوتبعد روابط اس  

نظران مواردي را بیان  از صاحباي دانشجو عده وادتها و نقاط ضعف بعد روابط اسبا آسیبرابطهدر

 روابط صمیمی و مسلماً «:گوید می،برقمهندسی  ه از دانشجویان دانشکد،.ب . چنانچه د؛داشتند

اگر فضاي محیط آموزشی . بردن از فضاي دانشگاه خواهد شدارتباط بهتر استاد و دانشجو موجب لذت

ا بسیار خشک و رسمی است ه ارتباط،حاضردرحال.  بازده به حداقل خواهد رسید،تحمل باشدغیرقابل

یا در جاي دیگري . »است انادت اسهبر عهد این امر ؛تر باشدو الزم است محیط آموزشی صمیمانه

اد با دانشجو ت اسه ما رابطهمعموالً در دانشکد«: گوید می،برقمهندسی  هاز دانشجویان دانشکد، .د.ق

 رسمی، لزوم ياه همچون وجود ارتباطنتایجین به توا میاظهاراتیاز تحلیل چنین . »جدي است

 سایر مقوالت 6در جدول . دست یافت....  وانادتایجاد روابط صمیمانه با دانشجویان از طریق اس

  :دش ارائه ،است که مرتبط با نقاط ضعف این بعد ،مستخرج
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  اد با دانشجوتنقاط ضعف بعد روابط اس با رابطه در مستخرج  نتایج:6جدول 

 اد با دانشجوتنقاط ضعف بعد روابط اس با رابطه در مستخرج نتایج شوندگانمصاحبه

 مدیران و علمیهیئت اعضاي

 آموزشی

  علت ماهیت و فضاي آموزشی  رسمی و دوستانه، به نسبتاًروابطوجود

   مهندسی ۀرشت

  در دانشجویاندانشگاهی و علمی آداب و اخالق ضعفوجود  

  هاي بسیار خشک و رسمیارتباطوجود   دانشجویان

  دانشجوا بادت اسه روابط صمیمانایجادلزوم  

 انادت دانشجویان در طرح مسائل علمی با اسنبودنراحت 

 و گرفتن وقت مالقات از ایشانانادت دسترسی به اسبودن سخت  

  در بین دانشجویانانادت بیشتر برخی از اسحضورلزوم  

  

عنوان نقطه  بین استاد و دانشجو بههحفظ چارچوب رابط هشوندگان مقولاز تحلیل نظرات مصاحبه

در . عنوان ویژگی مطرح در این بعد شناخته شداد و دانشجو بهت وجود انواع روابط بین اسهقوت و مقول

ـ هاي فنی شوندگان به وجود روابط رسمی در فضاي رشتهبعد مصاحبهاین تحلیل نتایج مرتبط با 

علمی علت این نوع ارتباط به ماهیت و فضاي  مدیران و اعضاي هیئتاز نظر. مهندسی اشاره داشتند

  .تمایل دارندتري  هرچند دانشجویان به ایجاد روابط صمیمانه؛است مهندسی مرتبط هآموزشی رشت

  

 بعد استاد  

 از ،.ك . خ؛نظران مواردي را بیان داشتنداي از صاحببعد استاد عده ها و نقاط ضعفبا آسیبدررابطه

همکاري در بین «: گوید در این رابطه می،برق و کامپیوترمهندسی  هعلمی دانشکدي هیئتاعضا

 از اعضاي ،.ز .ص .»شود باسابقه دیده میدانات انزواي کاري در اس، کار مشترك کم است،همکاران کم است

 جوان و ، عمدتاًمیعلاعضاي هیئت«: گوید نیز در این رابطه می،برق و کامپیوترمهندسی  هعلمی دانشکدهیئت

حقوق پایین . ند، باید وضعیت معیشتی آنها بهبود پیدا کندااي نیامده توصیه؛اند با دقت انتخاب شده،قوي هستند

 از تحلیل چنین .» بیرون تمرکز کنندشود که آنها روي کاراین باعث می. هاي آنها زیاداست و هزینه

 جوان دانات، وجود اسانادت همچون ضعف همکاري و کار مشترك بین اسنتایجیتوان به ی میاظهارات

بیرون از   به کارگرایش در دانشکده و انادتنبودن برخی از اسوقتهاي آموزشی، تمامو قوي در گروه

 سایر مقوالت 7در جدول . دست یافت... علت کمبود حقوق و وضعیت معیشتی نامناسب ودانشگاه به

  :دش ارائه ،استبا نقاط ضعف این بعد  که مرتبط ،مستخرج

 
 
  



  )هاها و ضعفقوت(مهندسی دانشگاه شهید بهشتی ـ هاي فنی        ارزیابی فرهنگ یادگیري دانشجویان رشته

  

114

  نقاط ضعف بعد استاد  با مرتبط مستخرج  نتایج:7جدول 

 نقاط ضعف بعد استاد با مرتبط مستخرج نتایج شوندگانمصاحبه

  

  

 آموزشی مدیران و علمیهیئت اعضاي

 انادتضعف همکاري و کار مشترك بین اس  

 از یکدیگرانادت اسنکردنحمایت   

 اران از طریق پرسش از  از ضعف آموزشی همکانادتتجسس برخی اس

  دانشجویان

 از یکدیگرانادت مناسب براي استفاده از تجارب اسنبود جو  

 سابقه باانادتوجود انزواي کاري در اس 

 انادتکاري علمی در برخی اسوجود پراکنده 

 انادتلزوم بهبود وضعیت معیشتی اس  

 بود حقوق و علت کمده به در دانشکانادتنبودن برخی از اسوقتتمام

 وضعیت معیشتی نامناسب

 علت کمبود حقوق بهانادتزدگی و سرخوردگی اسانگیزگی، دلکم 

 تبدیل وضعیت و براي مقاالت ه در ارائانادتوجود فشار نسبت به اس 

 کاري آنها نسبت به دانشجوکم

  

 دانشجویان

 و  چاپ مقاالتبراي و تالش آنها ان ادتاس از برخی پژوهشی ضعف

  بیشتر حقوق کسب

 ملی و نوین هايپروژه ساخت دران ادتمشارکت برخی از اس  

 لمس به  مسیر درست، واقعی و قابله در ارائاستادان  لزوم توانمندي

  دانشجویان

  از طریق انادتجاي ارزشیابی اس بهانادتاسمتقابل ارزشیابی لزوم 

 دانشجویان

 با صنعتانادتلزوم حفظ ارتباط اس  

  به دانشجویان و فعالیت آنها و ایجاد فضاي انادتبرخی اسنگاه منفی 

  آنهازا بینتنش

  

مهندسی  ـ هاي فنی آموزشی، بعد استاد در رشته مدیران و علمیهیئت از تحلیل نظرات اعضاي

  انادتهاي آموزشی و انتخاب و جذب اس جوان و قوي در گروهانادتنقاط قوتی همچون وجود اس

 با یکدیگر و وجود انادتت اسلوب کاري اسواز نظر دانشجویان نیز تفا. داردبطه ساس تخصص و نه رابرا

تحلیل نتایج بعد استاد .  در این زمینه حائز توجه و اهمیت استانادت تحقیق قوي در اسهروحی

  مهندسی میزان همکاري وفنی ـ هاي علمی رشتهسازد که از نظر اعضاي هیئتمشخص می

 کم بوده و لزوم ایجاد جو مناسب براي یادگیري و مشارکت بیشتر اعضاي ناادتعلمی بین اسمشارکت 

 رند از وضعیت معیشتی و حقوق دریافتی رضایت کافی نداانادتهمچنین اس. علمی از یکدیگر الزم استهیئت
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گاه  آنها به کارهاي بیرون از دانشاشتغال در دانشکده و اندتاو آن را دلیلی بر عدم حضور مستمر برخی از اس

  .دانندمی

  سطح فردي  . ب

 یادگیري، نقش یادگیرنده در فرایند هسطح فردي فرهنگ یادگیري شامل ابعادي همچون انگیز

ها و نقاط ضعف و قوت آسیب  پاسخ بهبراي. استیادگیري، انتظارات از یادگیري و وظایف یادگیرنده 

ی و دانشجویان مواردي علمی، مدیران آموزشاعضاي هیئت سطح فردي فرهنگ یادگیري دانشجویان

 آنها ارائه و سپس هايگفتهاي از  ذکر نتایج در رابطه با هر بعد، ابتدا نمونهبرايدند که کررا بیان 

  .دش آن فهرست زیردر است، دست آمده هگوها بو که از محتواي گفت،مقوالت اصلی و فرعی

  

 ظایف یادگیرنده وبعد  

هایی است که دانشجو در طول فرایند یادگیري انجام و فعالیتمنظور از بعد وظایف یادگیرنده، تکالیف 

نظران مواردي را اي از صاحبوظایف یادگیرنده عده ها و نقاط ضعف بعددر رابطه با آسیب .دهدمی

: گویدبرق و کامپیوتر چنین میمهندسی  هعلمی دانشکد از اعضاي هیئت،.ك .خمثالً  ؛بیان داشتند

 را هگیرند و بقیمیفرا کالس در درصد اطالعات را دانشجویان 40 تا 30 که  ما به صورتی استهرشت«

افزار کار کنند، برنامه بنویسند، در قالب تمرین، پروژه، آزمون عملی نرمبا . باید خودشان دنبال کنند

وظایف ما شامل یادگیري «: گوید می،برقمهندسی  ه از دانشجویان دکتري رشت،.ب .س. »...و

 برايهاي عملی  و آزمایشايرایانههاي سازي، انجام شبیه)کتاب، جزوه، حل مثال(ري چارچوب نظ

توان به مقوالتی همچون  میاین اظهاراتاز تحلیل . »دشوتر میل پیچیدهئتعمیق یادگیري و حل مسا

جام افزار، انفعالیت آموزشی دانشجویان در قالب حل تمرین، انجام پروژه، آزمون عملی، کار با نرم

همچنین از تحلیل . دست یافت... ب،  وا و کته جزوه و آزمایش عملی، مطالعايرایانهسازي شبیه

ها و شرایطی است گیآموزشی، بعد وظایف یادگیرنده حائز ویژ مدیران و علمیهیئت نظرات اعضاي

  :شوندگان احصا شد مصاحبههايگفتهبندي  از مقولهزیرد رکه در این رابطه موا

  

 متونهافزار، مطالعیت آموزشی دانشجویان در قالب تمرین، پروژه، آزمون عملی، کار با نرمفعال    

 عنوان فعالیت آموزشی دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتري انجام پروژه و حل تمرین به 

 عالیت آموزشی عنوان فافزار به، انجام کار عملی، حل تمرین و کار با نرمه کتاب و جزوهمطالع

 ویان کارشناسیدانشج

 



  )هاها و ضعفقوت(مهندسی دانشگاه شهید بهشتی ـ هاي فنی        ارزیابی فرهنگ یادگیري دانشجویان رشته

  

116

مهندسی ـ هاي فنی عنوان وظایف یادگیرنده در رشتهاز تحلیل نظرات دانشجویان نیز مقوالت ذیل به

 :هستندمطرح 

 هلسئموجود، پرسش از استاد، حل م هايابکت و اضافه يهاتمرین به رجوع  

 هابا و کتهاوه منابع چاپی جزهمطالع 

 هاگاهلکترونیکی و وب اهايباکت: استفاده از منابع اینترنتی 

 و آزمایش عملیايرایانهسازي انجام شبیه   

 حث، تحقیق و پژوهش و تجربه عملیهاي گروهی و بانجام فعالیت 

 مطالب بهتر درك براي سازي شبیه ابزارهاي و موجود آزمایشگاهی امکانات از استفاده 

 تکمیل مطالب علمی براي منابع روز همطالع 

 ی و آزمایشگاهیهاي کالسمشارکت در بحث. 

علمی اکثر فعالیت سازد که از نظر اعضاي هیئتتحلیل بعد وظایف یادگیرنده مشخص می

 وظایف هعمد. دانشجویان دکتري و کارشناسی ارشد به انجام پروژه و حل تمرین اختصاص دارد

 مسئله  لذا این؛ا اختصاص داردهه و جزوهابا کتهیادگیرندگان در مقطع کارشناسی نیز به مطالع

سازد که بعد آموزشی نسبت به ابعاد پژوهشی و عملی در مقطع کارشناسی در مقایسه با مشخص می

علمی باید فشار به دانشجو و الزام آنها به از نظر اعضاي هیئت. سایر مقاطع حائز اهمیت بیشتري باشد

به عبارتی . نجام دهندانجام تکالیف و فعالیت علمی وجود داشته باشد تا دانشجویان وظایف خود را ا

درمقابل دانشجویان وظایف متفاوت و متنوعی را .  خودانگیخته و خودراهبر نداردشکلانجام وظایف 

شوندگان با یکدیگر شمارند که در مقام مقایسه باید گفت نظرات مصاحبهعنوان تکالیف خود برمیبه

  .ستندهمسو نی
  

 انتظارات از یادگیري بعد  

نظران مواردي را بیان اي از صاحب و نقاط ضعف بعد انتظارات از یادگیري عدههابا آسیبرابطهدر

 سطح در شرایط مناسب عمدتاً«: گوید می،برق مهندسی ه از دانشجویان دکتري دانشکد،ب .مکردند؛ 

 چون بیشتر به دنبال ؛شودوجه نمیمتأسفانه تها ه عمق یادگیري در دانشگا به.یادگیري خوبی دارند

  ، برق مهندسیه دانشکد، از دانشجویان دکتري، ب .د. » علمی اقتباس از دیگران هستیممطالب

. متفاوت است) آزاد، دولتی و غیره(سطح یادگیري بسته به محل تحصیل، نوع دانشگاه « :گویدمی

 تاین اظهارااز تحلیل . »هاي برتر، قدرت تحلیل و یادگیري باالتري دارندمعموالً دانشجویان دانشگاه

شده از روي از مطالب علمی اقتباسدلیل دنبالهتوان به مقوالتی همچون کاهش عمق یادگیري بهمی
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 که ، سایر مقوالت مستخرج8در جدول . دست یافت.... وجود قدرت تحلیل و یادگیري باالتر و دیگران،

  :شود ارائه می،استمرتبط با نقاط ضعف این بعد 

  

  نقاط ضعف بعد انتظارات از یادگیري با مرتبط مستخرج نتایج: 8جدول 

 نقاط ضعف بعد انتظارات از یادگیري با مرتبط مستخرج نتایج شوندگانمصاحبه

 

 

 مدیران و علمیهیئت اعضاي

 آموزشی

  یادگیري سطحی در دروس نظريوجود  

 دوجود یادگیري سطحی در اکثر موار 

 ساالريوجود نمره 

 دلیل ی ارشد و دکتري به تحصیلی دانشجویان کارشناسهکاهش انگیز

 درآمدجویی و کاریابی

 علت کاهش سطح یادگیري دانشجویان ورودي مقطع کارشناسی ارشد به 

 نداشتن آشنایی و تطابق با محیط

 دانشجویان ورودي کارشناسی و کارشناسی ارشده و کاهش انگیزافت تحصیلی  

  

 دانشجویان

 علمی برگرفته از دیگران مطالب روي ازدلیل دنبالهکاهش عمق یادگیري به  

 هاي عمیقنبود یادگیري 

 باال بردن سطح یادگیري براي بیشتر در دانشجویان ه انگیزلزوم وجود 

  

آموزشی مقوالت وجود یادگیري عمیق در دروس  مدیران و علمیهیئت از تحلیل نظرات اعضاي

 تحصیل و هبه ادامعملی، وضعیت مناسب یادگیري در دانشجویان کارشناسی، و تالش دانشجویان 

از تحلیل نظرات برخی دانشجویان نیز وجود . عنوان نقاط قوت رشته حائز اهمیت استدادن بهکنکور

 تدریس هباالترین سطح یادگیري در دانشجویان، وجود قدرت تحلیل و یادگیري بیشتر، تأثیر نحو

نها در عمق یادگیري  آه تحلیل مطالب و مطالعبراياستاد، و وجود وقت کافی براي دانشجویان 

  .مقوالتی هستند که در ارزیابی وضعیت انتظارات و عمق یادگیري دانشجویان باید مدنظر قرار گیرد

علمی معتقد به وجود سازد که اعضاي هیئت تحلیل بعد انتظارات از یادگیري مشخص مییطور کلبه

کارشناسی و  ان مقاطعاز نظر آنها دانشجوی. معتقدندجزئی در دانشجویان  یادگیري سطحی و

اي نیز به  و عدهشوندمیکارشناسی ارشد پس از ورود به دانشگاه دچار افت تحصیلی و کاهش انگیزه 

نظرات دانشجویان نیز نسبت . شوند درآمد و اشتغال میکسبیا درگیر ند دنبال قبولی در مقاطع باالتر

 تدریس استاد، وجود وقت هتأثیر نحو به برخی از آنها اشاره است کهبه سطح و عمق یادگیري متفاوت 

 .در تعمیق یادگیري داشتند... لزوم وجود انگیزه و کافی براي تحلیل مطالب و مطالعه،
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 بعد نقش یادگیرنده  

 تعریف دانشجو از نقش خود در فرایند یادگیري از جهت فعال از نقش یادگیرنده) 2010(منظور اولر 

اي عده نقش یادگیرنده ها و نقاط ضعف بعددر رابطه با آسیب .ستا وابسته  ـ غیرفعال یا خودراهبرـ

 :گوید می،برقمهندسی  از دانشجویان دکتري دانشکده ،.ب .م .نظران مواردي را بیان داشتنداز صاحب

.  یادگیري و مشارکت در کالسهثیر خیلی مهمی دارند اعم از رفع اشکال و ایجاد روحیأنقش و ت«

افزار و مطالب  چون بیشتر امور نرم؛ دانشجوي خودجو توصیف کردتوان را میدانشجویان این رشته

  مهندسیه از دانشجویان دکتري دانشکد،.ي .همچنین س. »است خود دانشجویان هجدید به عهد

 کم تعدادها دانشجویان انگیزه و مشارکت بیشتري دارند،  در آزمایشگاهمعموالً «:گویدبرق می

ري دانشجویان در نظبرد، اما در دروس  مطالبه از دانشجو و رفع اشکال را باال میها امکانآزمایشگاه

 فوق مقوالتی هايگفتهاز تحلیل  .»یند یادگیري نقش چندانی ندارند و استاد متکلم وحده استافر

...  یند یادگیري وابودن نقش دانشجویان در فرري و کمرنگنظهمچون استاد متکلم وحده در دروس 

عنوان تبیین ویژگی استاد موردي بود که بهة شدمقوالت تکرار و تمرین مطالب ارائه. دشواج میاستخر

 جمعیت کم سببها به انگیزه و مشارکت بیشتر دانشجویان در آزمایشگاهۀبعد نقش یادگیرنده و مقول

 مقوالت وجود .عنوان نقطه مثبت این بعد به دست آمد از دانشجویان و رفع اشکال بههو امکان مطالب

 و نظري یند یادگیري دروسابودن دانشجویان در فردانشجویان باهوش و بااستعداد، اما منفعل، منفعل

 ههاي جدید در حوز باال در یادگیري و یافتن حوزههبودن استاد، و لزوم روحیه و انگیز متکلم وحده

به عبارتی . دش داشتند، استخراج  که به نقاط ضعف این بعد اشاره،عنوان موارديپژوهشی خود نیز به

شوندگان، هرچند دانشجویان از هوش و استعداد زیادي برخوردارند اما در فرایند از نظر برخی مصاحبه

هرچند  .  دارديبیشترنمود ري نظاي نداشته و این مسئله در دروس یادگیري پویایی و مشارکت ویژه

 یادگیري، مشارکت در کالس و ۀجاد روحیاز تحلیل نظرات دانشجویان انجام رفع اشکال، ای

افزار و مطالب جدید، و محوریت نقش دانشجویان در دروس عملی و خودیادگیرندگی در امور نرم

  .عنوان نقاط قوت بعد نقش یادگیرنده در نظر گرفته شوندکارگاهی از مقوالتی هستند که باید به

  

 دانشجویانهانگیز بعد   

 ؛نظران مواردي را بیان داشتنداي از صاحب دانشجویان عدههضعف بعد انگیزها و نقاط با آسیبدررابطه

ذوق و شوق  «:گوید در این رابطه می،برق و کامپیوترمهندسی  ة از دانشجویان دکتري دانشکد،.ب .د

 و آزمایشگاه، ورود به بازار نظري مطابقت مطالب هعلت مشاهدطور عمده بهدانشجویان در این رشته به

اثبات و به دور از فرضیات   منطقی و قابل برگزیده شده، مطالب کامالًه درخور رشتظاهريبا کار 

. »دشونمی  امکانات کافی محققفقدان یا انادت اسناتوانیعلت گردد که البته این موارد اغلب بهبرمی
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 ه انگیزترین محرك وبزرگ«: گوید می،برق و کامپیوترمهندسی  از دانشجویان دانشکده ،.ب .س

تحصیل و یادگیري در کشور، دستیابی به فرصت شغلی و درآمد اقتصادي بعد از پایان تحصیالت 

توان مقوالتی می این اظهاراتاز تحلیل . » یک عامل انگیزشی است»هنمر«در حین تحصیل هم . است

و درآمد عنوان یک عامل انگیزشی در حین تحصیل، دستیابی به فرصت شغلی  به»نمره«همچون تأثیر

 تحصیل و یادگیري در کشور، تأثیر وجود هترین انگیزعنوان بزرگاقتصادي پس از پایان تحصیالت به

 سایر مقوالت 9در جدول . دکراستخراج .....  یادگیري وهبر انگیز اثباتقابل و منطقی کامالً مطالب

 :شود ارائه می،است که مرتبط با نقاط ضعف این بعد ،مستخرج
  

   دانشجویانهنقاط ضعف بعد انگیز با بطمرت مستخرج تایج ن:9جدول 

  دانشجویانهنقاط ضعف بعد انگیز با طمرتب مستخرج نتایج شوندگانمصاحبه

  

  

  

 مهندسیـ  فنیدانشجویان 

  یادگیريهکافی بر انگیز امکانات نبود  وانادتبرخی از اس ناتوانیتأثیر   

 علم از بردن لذت  و یادگیري به بخشیدن عمق براي کافی انگیزه و فرصت نبود 

 هاآموخته تعمیق براي دانشجویان در کافی هانگیز نبود  

 ترینعنوان بزرگ از پایان تحصیالت بهپس به فرصت شغلی و درآمد اقتصادي دستیابی 

 انگیزه تحصیل و یادگیري در کشور

 یادگیريهموردنظر بر کاهش انگیز فناوري ونکردن تأثیر حمایت  

 در آنها بر انادتاي علمی و کاهش شرکت دانشجویان و اسهمایشهکمبود  تأثیر 

  یادگیريهکاهش انگیز

 هاي مالیلزوم وجود کمک 

 علت فقدان افق شغلیانشجویان بهبی انگیزگی د 

  براي افزایش انگیزهلزوم توجیه دانشجویان نسبت به هدف از یادگیري مطالب 

 ة انگیز با صنعت بر کاهشثرؤهاي مجهز و ارتباط م آزمایشگاهتأثیر کمبود 

 یادگیري

 

 دانشجویان باید ه بررسی بعد انگیزبراياز تحلیل نظرات دانشجویان مقوالتی به دست آمد که 

آزمایشگاهی بر انگیزه  و رينظ مطالب مطابقت هتأثیر مشاهد: توجه قرار گیرد، این مقوالت شاملمورد

  »نمره« یادگیري، تأثیرهبر انگیز اثباتقابل و منطقی کامالً و شوق یادگیري، تأثیر وجود مطالب

، دورنماي فناوري استعداد، پیشرفت و عنوان یک عامل انگیزشی در حین تحصیل، تأثیر عالقهبه

 تحصیل و یادگیري، تأثیر درك اهمیت و کاربرد هبودن رشته بر انگیزمثبت، امکان مهاجرت، صنعتی

  .گردندیادگیري می هزانگی مطالعه در دنیاي واقعی برموضوع مورد

ـ هاي فنی سازد که از نظر دانشجویان رشته یادگیرندگان مشخص میه تحلیل بعد انگیزیطور کلبه

ها وجود نداشته و عواملی همچون فقدان افق آموخته تعمیق براي دانشجویان در کافی ةمهندسی انگیز
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کافی  امکانات نبود اد،تاس ت، ناتوانیثر با صنعؤهاي مجهز، نداشتن ارتباط مشغلی، کمبود آزمایشگاه

  .ها شود یادگیري در این رشتههتوانند باعث کاهش انگیزمی... و

  مهندسیـ شناسی سطح نهادي فرهنگ یادگیري دانشجویان فنی آسیب. پ

 هسطح نهادي فرهنگ یادگیري شامل ابعادي همچون دیدگاه مدیران و مسئوالن در تنظیم زمین

یر و تشویق نوآوري آموزشی، مقررات و قوانین رسمی و غیررسمی حاکم بر یادگیري همچون تقد

 علمی، توانمندسازي ظرفیت آموزش هیئته یادگیري، توسعهآموزش و یادگیري، بهبود کیفیت زمین

اعضاي  ها و نقاط ضعف و قوت سطح نهادي فرهنگ یادگیري دانشجویانآسیب  پاسخ بهبراي. دشومی

با هر رابطه ذکر نتایج دربرايدند که کروزشی و دانشجویان مواردي را بیان علمی، مدیران آمهیئت

دست آمده  هگوها بو که از محتواي گفت،اي از آنها ارائه و سپس مقوالت اصلی و فرعیبعد، ابتدا نمونه

  .شد آن فهرست زیردر است، 
  

 بعد مقررات و قوانین رسمی و غیررسمی حاکم بر آموزش و یادگیري  

مقررات و قوانین رسمی و غیررسمی حاکم بر آموزش و یادگیري  ها و نقاط ضعف بعدبا آسیبابطهدرر

 برق و  مهندسیهعلمی دانشکد از اعضاي هیئت،.م . ا؛نظران مواردي را بیان داشتنداي از صاحبعده

نین کیفیت آموزش را برخی از قوا. قوانین باید باشند. ایمما با قوانین سازگار شده«: گوید می،کامپیوتر

بینند و هاي علوم انسانی یکی میهاي ما را با رشتهسازي صورت گرفته و رشتهیکسان. آورندپایین می

مهندسی  هعلمی دانشکد از اعضاي هیئت،.ك . همچنین خ».انتظار دارند ارزیابی را سریع انجام دهیم

 هاباید ده روز پس از امتحان نمره«: دهد کهیگونه پاسخ م در رابطه با این مسئله این،برق و کامپیوتر

نکردن در صورت اعالم . ارزشی ندارد اصالً،که اگر دانشجو پروژه انجام ندهد درحالی. کنیمرا اعالم 

 فوق اظهاراتاز تحلیل . » نیست که با امتحان انجام شودنظري درس ؛مگیریمنفی مینمره امتیاز 

گیري قوانین ها، ایجاد نظم، سخت تعیین چارچوببرايقوانین توان مقوالتی همچون لزوم وجود می

شوندگان مقوالت مصاحبه از نظردر مجموع . دکررا استخراج ..... آموزشی نسبت به اعالم نمرات و

 آنها، و هنگرفتن شرایط ویژنظر و دریهاي دانشگاهوجود قوانین یکسان و مشابه براي تمام رشته

هاي دانشجویی از  نسبت به اعالم نمرات و ایجاد محدودیت در انجام پروژهگیري قوانین آموزشیسخت

همچنین مقوالت لزوم . استبا بعد مقررات و قوانین رسمی و غیررسمی هاي مطرح دررابطهضعف

تر آن توسط استاد و دانشجو، و ها، ایجاد نظم و پیگیري دقیق تعیین چارچوببرايوجود قوانین 

طرح درس با قوانین از ه ها و ارائنها و تطابق اجراي آزموش با پیروي از سرفصلمطابقت فرایند آموز

ـ هاي فنی شوندگان باید در بررسی شرایط این بعد در رشتهمواردي بود که مطابق با نظر مصاحبه

ترین مسئله به نگاه عمده شود کهاز تحلیل نتایج این بعد مشخص می. مهندسی مدنظر قرار داشت
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گردد که باعث شده ن و مدیران دانشگاه در تنظیم مقررات آموزشی براي دانشگاه برمیمسئوالهمسان 

هایی نظیر  محدودیتسبب و اشندها قائل نبها و تمایزات رشتهتا توجه چندانی نسبت به تفاوت

  . دشونها و تبعات ناشی از آ... هاي دانشجویی دشواري اعالم نمرات، نبود فرصت کافی براي انجام پروژه

 بعد تقدیر و تشویق نوآوري آموزشی  

نظران مواردي اي از صاحبتقدیر و تشویق نوآوري آموزشی عده ها و نقاط ضعف بعدبا آسیبدررابطه

گونه اینرا  این مسئله ،برق و کامپیوترمهندسی  هعلمی دانشکد از اعضاي هیئت،.ز .ص ؛داشتند را بیان

اساس کار آموزشی استاد با معیار دانشجو ارزیابی شود، ما هیچ نوآوري که تا وقتی«: دهد کهپاسخ می

چون استاد باید حواسش به این باشد که چه کار کند که دانشجو از او راضی . توانیم داشته باشیمنمی

 تأثیر ارزشیابی هتوان مقول میاین پاسخاز تحلیل . »مانددیگر جایی براي نوآوري نمی. باشد

از . کردتوجهی به نوآوري و اهتمام به کسب رضایت دانشجو را استخراج  در بیانادت اسدانشجویان از

شوندگان نسبت به بعد تقدیر و تشویق نوآوري آموزشی مقوالت نبود  مصاحبهتمام اظهاراتتحلیل 

توجهی به  و بیاندتا مشخص براي تشویق نوآوري و ابتکار، تأثیر ارزشیابی دانشجویان از اسۀبرنام

 معرفی ههاي آموزشی و وجود برنامتوجهی به نوآوريوآوري و اهتمام به کسب رضایت دانشجو، بین

از نظر مدیران آموزشی براي تقدیر و تشویق نوآوري آموزشی در فرایند . شد نمونه استخراج استادِ

 که در بررسی  نمونه است موجود تقدیر از استادِه مشخصی نداشته و تنها برنامهبرنامدانشگاه یادگیري 

 استادانارزشیابی . شود نوآوري و ابتکار در نظر گرفته میههاي متفاوتی از مقولآن، معیارها و شاخص

دنبال کسب  نوآوري و بهبود یادگیري بههجاي دغدغ بهانادت تا اسشودمیتوسط دانشجویان باعث 

  .رضایت دانشجویان باشند
   

 یادگیريهبعد بهبود کیفیت زمین   

نظران مواردي را اي از صاحب یادگیري عدهۀبهبود کیفیت زمین ها و نقاط ضعف بعدبا آسیبدررابطه

برق و مهندسی  هعلمی دانشکد از اعضاي هیئت،.ب .شوندگان ق یکی از مصاحبه؛بیان داشتند

  ولیاند، براي بهبود یادگیري گذاشتههایی ورهد«: دهد کهگونه پاسخ میاینرا  این مسئله ،کامپیوتر

هاي دوره  برخی ازه ارائهتوان مقولمیشونده پاسخ این مصاحبهاز تحلیل . »طور تخصصیبهو  ما هدر رشت نه

شوندگان نسبت به بهبود  مصاحبهاظهارات تماماز تحلیل . دکرعمومی براي بهبود فرایند یادگیري را استخراج 

توجهی به بی فرایند یادگیري،می براي بهبود هاي عمو برخی از دورههئ یادگیري مقوالت اراهکیفیت زمین

 ه مشخص براي توسعه و بهبود کیفیت زمینهبودن آنها، نبود برنامروز و بهانادتکیفیت آموزش اس

مهندسی، دانشگاه  ـ هاي فنیاز نظر مدیران آموزشی رشته. دش گرنت استخراج هیادگیري، وجود برنام

شده توسط هاي اجرا خاصی در نظر نداشته و بیشتر دورهۀ یادگیري برنامه بهبود کیفیت زمینبراي

  . انجام نگرفته استهاي تخصصیاي براي رشته ویژههصورت عمومی بوده و برنامدانشگاه به
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 علمی هیئتهبعد توسع  

 براي ؛نظران مواردي را بیان داشتنداي از صاحبعده علمیهیئت هها و نقاط ضعف بعد توسعبا آسیبدررابطه

 انادتهاي تخصصی اسچون زمینه «:گوید می،برق مهندسی ه از مدیران آموزشی دانشکد،.ص . دکتر م،لمثا

محور نیستیم، از لحاظ  تقاضاشود براي آنها کالس گذاشت؟ از لحاظ تخصصی چطور می.خیلی متنوع است

توان دوره می... نویسی ومقاله  وهااندیشیهمهاي زبان خارجه براي شرکت در عمومی مثل کالس

 یادگیري مقوالت هشوندگان نسبت به بهبود کیفیت زمین مصاحبهاظهارات از تحلیل ».گذاشت

صورت علمی به هیئتهعلمی و نه تخصصی، نبود توسع هیئتههاي عمومی براي توسعبرگزاري دوره

 هعلمی، وجود برنامیئت هه مشخص براي توسعه، نبود برنامانادتهاي تخصصی اسعلت تنوع زمینهمحور بهتقاضا

مهندسی، ـ هاي فنی توان گفت از نظر مدیران آموزشی رشتهمی.  به دست آمدانادت اسةگرنت براي استفاد

 گرنت همندي از برنام ویژه آن بهرهه خاصی را در نظر نداشته و تنها برنامۀعلمی برنام هیئتهتوسعبراي دانشگاه 

 ۀ باعث شده تا توسعاستادانهاي تخصصی تنوع زمینه. طلبدمی  که استفاده از آن شرایط خاصیاست

  .ریزي خاصی صورت نگرفته استصورت تقاضامحور نباشد و براي حل این مسئله برنامهعلمی بههیئت
  

 توانمندسازي ظرفیت آموزش بعد  

را نظران مواردي اي از صاحبها و نقاط ضعف بعد توانمندسازي ظرفیت آموزش عدهبا آسیبدررابطه

خاطر فشارهاي به« :گوید می،برقة مهندسی  از مدیران آموزشی دانشکد،.ز . دکتر ص؛بیان داشتند

براي ... علمی خوب بوده ولی اتاق کار و کند شده است، اما جذب هیئتکمیمالی منابع و امکانات 

یت آموزش  ظرفنیافتنتوان مقوالتی همچون توسعه میاین گفتهاز تحلیل . »علمی خوب نیستهیئت

 یطور کلبه. کردعلمی را استخراج  ظرفیت جذب هیئته، توسعاستاداناز لحاظ منابع، امکانات و اتاق 

 قوت این بعد و مقوالت هعنوان نقطعلمی به ظرفیت جذب هیئته توسع،شدهاز مقوالت استخراج

 در افزایش ظرفیت ، ناتوانیانادت ظرفیت آموزش از لحاظ منابع، امکانات و اتاق اسنیافتنتوسعه

تحلیل نتایج  .ندشو کمبود بودجه از جمله نقاط قوت این بعد محسوب میهدلیل مسئلآموزش به

سازي بیشتر محدود به توسعه جذب سازد که ظرفیت توانمندسازي ظرفیت آموزش مشخص میهمقول

  .واجه هستندعلمی اختصاص یافته و از لحاظ رشد ظرفیت کمی آموزش نیز با کمبود بودجه مهیئت

 شتاب هدر ایجاد قابلیت نوآوري و توسع مهندسی به لحاظ توانمنديـ هاي فنی  حوزهامروزه :بحث

تا  باعث شده  و این مسئلهرندها داموتورهاي اقتصادي جامعه، نقش حائز اهمیتی براي دولت

د که شوص باید مشخ. ها هزینه شود این رشتههنگفتی براي آموزش، توسعه و بهبود هايبودجه

بینند، چه مسائلی ن فردا با چه کیفیتی و چگونه آموزش میاعنوان مهندسدانشجویان این رشته به

  ها و نقاط ضعفی فرایند یادگیري آنها را و چه آسیبشودمیها و استعدادهاي آنها مانع بروز قابلیت
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زعم اولر نگرش و ست که بهفرهنگ یادگیري جزئی از فرهنگ پویاي دانشگاه ا. دهدتأثیر قرار میتحت

در سطوح آنها را ها سازد که عامالن این فرهنگدیدگاه افراد به سمت یادگیري خوب را مشخص می

از آنجایی که فرهنگ یادگیري نقش کلیدي و مرکزي در فرایند یادگیري  .کنندفردي، تعاملی و نهادي دنبال می

اي باشد، در این پژوهش سعی شد تا با استفاده هاي ویژهیها و کاست و ممکن است دچار ضعفرددانشجویان دا

 مهندسی پرداخته  ـ هاي فنیها و نقاط ضعف فرهنگ یادگیري در رشتهاز چارچوبی جامع به بررسی آسیب

  صورت منسجم به مهندسیـ شناسی ابعاد فرهنگ یادگیري دانشجویان فنی نتایج حاصل از آسیب لذا. شود

در بررسی نتایج پژوهش  .بررسی قرار گرفتسه سطح فردي، نهادي و تعاملی موردشده در بندي طبقه

در زمینه و ) علمی و مدیران آموزشیدانشجویان، اعضاي هیئت(باید دقت داشت که عامالن یادگیري 

ر بسیاري بر چگونگی عملکرد آنها یثتأبافتی از یادگیري مشغول به فعالیت هستند که محیط پیرامونی 

تواند بر می ایی هستند کههها و ارزشتنهایی حامل خصوصیات، توانمنديعامالن یادگیري به. دارد

مشخص شد که دانشجو خود  درنتیجه انجام این پژوهش. کیفیت فرایند یادگیري آنها تأثیر بگذارد

 ها، ناتوانی در نقد وتولید آموختهمحصول نظام آموزش و پرورش است که با نوعی گرایش به باز

وارد .... و  انگیزگی در تحصیلهاي یادگیري و بیآوري بسیار ناچیز درمقابل سختیورزي، تاباندیشه

هاي علمی جدید را ارزشراحتی انتظار تغییر سبک یادگیري و ایجاد توان بهد که نمیومحیط دانشگاه ش

 از سکوت و انزواي سرشار فضایی تأثیر قوانین متمرکز دانشگاه، درعلمی نیز تحتاعضاي هیئت. در آنها داشت

فرایند مدیریت آموزشی نیز بیش از .  محیطی با نقد و آزادي فکري عملکرد مطلوبی ندارندهعلمی و مقابل

این موارد در کنار .  داردساالردیوانبرداري از حاکمیت محوري، صورتی اداري و فرمانحاکمیت عقالیی و نخبه

تواند در ایجاد  فرهنگ یادگیري ضعیف و سطحی شده که نمیایجاداعث  بدانشگاهیهاي ارزشی علمی و ضعف

ثر واقع شودؤآموزش و یادگیري م هاي اصیل پویاي علمی و انتقال ارزشجو.  

  

  گیرينتیجه .5

  هايهاي فرهنگ یادگیري رشتهتوان به عمده ویژگیآمده از این تحقیق میدست نتایج بهطبق

در این پژوهش منظور از  :دکرتعاملی و نهادي به قرار زیر اشاره مهندسی در سه سطح فردي، ـ فنی 

هاي حاکم بر آن سطح فردي فرهنگ یادگیري بررسی نظرات دانشجویان نسبت به یادگیري و ارزش

 یادگیري، نقش یادگیرنده، انتظارات دانشجویان از یادگیري، و وظایف هانگیز(هاي لفهؤم. است

در بررسی سطح فردي نتایج نشان داد که دانشجویان در  .ل دادندسطح فردي را تشکی) یادگیرنده

در . است و وظایف یادگیري براي دانشجویان نامتمایل و غیرمشتاقانه یستندفرایند یادگیري فعال ن

آورند و اجبار استاد و فشار براي انجام تکالیف و روي میسازي رونوشتبه  هاي عملیانجام پروژه

  دانشجویان نقش .شوددیده می جزئی  یادگیري سطحی و، اکثر موارددر .فعالیت الزم است
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ورزي دارند و تمایل آنها به بازتولید محتواي آموزش بیش از نقد و اندیشه گرایی و واکنشیمصرف

  .وجود ندارد هاآموخته تعمیق براي دانشجویان در کافی هانگیز. است

 که در فرایندهاي رسمی است با کسانی سطح تعاملی فرهنگ یادگیري دانشجویان نیز مرتبط

هاي فضاي یادگیري، ساختار لفهؤ بررسی سطح تعاملی مبراي. هاي آموزش و یادگیري درگیرندفعالیت

 چارچوب زمان در نظر گرفته  و با دانشجویان، استادانادتمحتوا، اهداف، رسانه، ارزشیابی، روابط اس

بندي زمان  وردضاي آموزش سنتی حاکمیت دا که فکردمشخص  نتایج بررسی بعد تعاملی. شد

اهداف یادگیري . ندستنی هاي آموزشی ضروري و حمایتی از کفایت الزم برخورداررسانه. آموزشی ثابت است

. گیردتعیین محتوا براساس منابع دانشی موجود صورت می .نیستندروز ازقبل تعیین شده و محتواي آموزشی به

صورت نیز به  ارزشیابیهشیو. استعمل ناکارآمد   و درنظري استصورت شی به مطالب و محتواي آموزۀارائ

د و درنهایت روابط رسمی در وشمیشده انجام استادمحوري است و ارزشیابی دانشجویان مطابق با محتواي ارائه

  .وجود دارد  و دانشجویانانادتبین اس

 یادگیري در افرادي است که هبارسطح نهادي فرهنگ یادگیري دانشجویان مرتبط با دیدگاهی در

با مسئول شرایط عمومی آموزش و یادگیري در دانشگاه هستند که شامل انتظارات آنها دررابطه

هاي لفهؤم  بررسی سطح نهاديبراي. شودمقررات رسمی و غیررسمی حاکم بر آموزش و یادگیري می

 ه یادگیري، توسعه کیفیت زمینتقدیر و تشویق نوآوري آموزشی، قوانین رسمی و غیررسمی، بهبود

بررسی نتایج نشان داد که نقاط مثبت . توانمندسازي ظرفیت آموزش در نظر گرفته شد و علمیهیئت

ن، پیش مسئوالازهاي مطرح در سطح نهادي ذکر نشده که توجه بیشلفهؤتوجهی نسبت به مقابل

سازد که قوانین یکسان، ج مشخص مینتای. طلبدریزان دانشگاه را میگذار و برنامهمدیران سیاست

 و در تدوین قوانین و مقررات آموزشی توجه چندانی ردمشخص و مشابهی در سراسر دانشگاه وجود دا

هاي دانشگاه صورت رشته  فنی با سایرهعنوان یک رشتمهندسی بهـ  فنی هبه تفاوت ماهوي رشت

. گیردمی هاي آموزشی انجام دستورالعملها ونامهنگرفته و الزامات یکسانی نسبت به اجراي آیین

 یادگیري وجود ندارد، ه مشخصی براي تشویق نوآوري، ابتکار و توسعه و بهبود کیفیت زمینۀبرنام

 هد و توسعوشمین انجام محورتقاضا صورتبه استادان تخصصی هايزمینه تنوع علتبه علمیهیئت هتوسع

، )1391، همکاران و امینی( همچون محققانی .شودمین محقق مالی و مادي لحاظ از آموزش ظرفیت

زاده حائري(، )1393 ،و همکاران زادهترك( ،)1388 ،همکاران و کاوسی( ،)1389 ،همکاران و شهسواري(

در ) 1390،رضایی(و ) 1387 ،اسکندري(، )1391 ،نعیمی حسینی و همکاران(، )1389 ،و همکاران

ثر در وضعیت یادگیري دانشجویان و بهبود آن ؤنوان عوامل معپژوهش خود به بررسی عوامل فوق به

  .ی داردانپوش و به نقش ویژه آنها توجه نشان دادند که یافته پژوهش با نتایج حاضر همرداختهپ
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هاي  درونی و بیرونی فرهنگ یادگیري رشتههکنندهاي تهدیدها و آسیبرغم وجود محدودیتعلی

ها در دانشگاه شهید بهشتی از متقاضی بسیاري برخوردار ن رشتهمهندسی، باید گفت که ایـ فنی 

ها و تواند ضعفعلمی قابل و خبره و بسیاري از نقاط قوت دیگر می اعضاي هیئتهواسط و بهاست

حل هم هست، ها سایر رشته گیرکه به واسطه فشارهاي اقتصادي و اجتماعی گریبانرا هایی آسیب

ـ هاي فنی هاي فرهنگ یادگیري دانشجویان رشتهها و ضعفاسایی آسیباین پژوهش تنها به شن. ندک

مطالعه قرار  هاي آن نیز موردمهندسی پرداخته  است و جا دارد تا در پژوهشی درخور نقاط قوت و قابلیت

آمده؛ محدودیت دست ضعف استفاده از روش کیفی در تعمیم نتایج بهالزم به ذکر است که. گیرد

 هشناسی پژوهش کیفی، زمان، هزینه و بودج موضوع، روشهواسطي وسیع مصاحبه بهتحقیق در اجرا

 پژوهش به دانشجویان دکتري و کارشناسی ارشد و عدم نظرسنجی از دانشجویان هآن؛ محدودیت نمون

 چارچوب فرهنگ یادگیري و امکان وجود متغیرها و ابعاد دیگر فرهنگ نبودنکارشناسی، جامع

هاي یافتهمطابق . رودپژوهش به شمار میاین اي هآنها براي بررسی از محدودیتیادگیري و ضرورت 

 :دشومی  در جهت بهبود وضعیت مطرح زیرياهحاصل از این پژوهش و آنچه بیان شد، پیشنهاد

  شناسی فرهنگ یادگیري دانشجویان مقطع کارشناسی بررسی و آسیببراي انجام مطالعاتی

  .ررسی تمایزات نتایج آن نسبت به مقاطع تحصیالت تکمیلیمهندسی و بـ هاي فنی رشته

 تحلیل همچون هاییروش کاربرد واتس )SWOT( هایی  تبیینهارائینده براي آ هايپژوهش در

 .شناسی فرهنگ یادگیري دانشجویانآسیب تر دردقیق

 ه مشخص براي تشویق نوآوري و ابتکار، توسعه و بهبود کیفیت زمینهتدوین برنام لزوم 

ی و کیفی ظرفیت  کمه و توسعانادستهاي تخصصی اعلمی در زمینه هیئتهیادگیري، توسع

 . ن امرالوآموزش توسط مسئ

 مهندسی در تدوین قوانین آموزشیـ هاي فنی  رشتههلزوم توجه به شرایط و ماهیت ویژ.  

 هاي گروه علمیهیئت اعضاي( نفعانذي سایر نظرات ارزیابی براي پژوهش موضوع وسیع اجراي

 .نسبت به فرهنگ یادگیري موجود) آموزشی، دانشجویان مقاطع تحصیلی کارشناسی

 هتوسعمهندسیـ  فنی ه و دانشجویان دانشکدانادت و فضاي دوستانه علمی در بین اس جو  

 .هاي تحصیلیواسطه مدیریت معانی و فرهنگی دانشگاه و گروهبه

 هاي ا، اهداف و ارزشیابی آموزشی رشتهبهبود و رفع مسائل و مشکالت مرتبط با محتو

 . درونی یادگیريه انگیزهتوسعبراي مهندسی ـ تحصیلی فنی 

 ههاي بهبود برنام زمینههمهندسی، توسعـ هاي تحصیلی فنی توجه به نقاط قوت رشته 

 .  بهبود کیفیت فرایند یادگیريبرايهاي موجود آموزشی و استفاده از فرصت

 



  )هاها و ضعفقوت(مهندسی دانشگاه شهید بهشتی ـ هاي فنی        ارزیابی فرهنگ یادگیري دانشجویان رشته

  

126

 مراجع

 

 یادگیري و  ـهاي تدریسثیر انگیزه و عالقه بر رابطه سبکأت). 1387( و صالحی، مهدي اسکندري، فرزاد

  . 101-113،)2(4 ،علوم ترویج و آموزش کشاورزي ایران. عملکرد درسی

هاي آموزشی مورداستفاده  رسانهۀمقایس). 1393( یاسمین ،بی عشرت و عابدینیامینی، نرجس؛ زمانی، بی

یادگیري از دید  ـ  مهندسی و علوم انسانی در فرایند یاددهیـوم پزشکی، فنی هاي علاستادان دانشکده

  .55- 70 ،4 ،هاي آموزش و یادگیريپژوهش  .دانشجویان

هاي  در کشور با بازبینی برنامه درسی رشتهفناوريتوسعه ). 1395(نژاد، فیروز و شیخان، ناهید بختیاري

  . 21-36 ،)70(18، فصلنامه آموزش مهندسی ایران. مهندسی

 ثر بر ارزشیابی ازؤعوامل م). 1393( معصومه اله؛ محمدي، مهدي و محترم،زاده، جعفر؛ مرزوقی، رحمتترك

  .139-164،)7(4 ،گیري و ارزشیابی آموزشیفصلنامه مطالعات اندازه.  از دیدگاه دانشجویانانادتاس

بررسی ). 1389(و میرانوري، سیدعلیرضا زاده، سیدعلی؛ اصغرپور ماسوله، احمدرضا؛ نوغانی، محسن حائري

  .27-51، 6 ،مجله علوم اجتماعی.  دانشجو بر موفقیت تحصیلی دانشجویان ـثیر روابط اجتماعی استادأت

هاي فرهنگ دیسیپلینی از طریق بررسی و مقایسه فرهنگ لفهؤشناسایی م). 1389(سادات خاکباز، عظیمه

، دانشگاه دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی. طرح پژوهشی .ی ریاضی و علوم تربیتهاي در دو رشترشته

  .شهید بهشتی

ت ئ فرهنگ آموزش و یادگیري در دو نسل اعضاي هیهمقایس ).1391(دامن، صدیقه و آیتی، محسن خوش

 پیاپی ،)2(7، امه مطالعات فرهنگی اجتماعی خراسانفصلن.  دانشگاه بیرجند از منظر نقش استادعلمی

26،108 -85.  

شناختی و تصورات دانشجویان از یادگیري با رویکردهاي سطحی و  باورهاي معرفتهرابط). 1390(رضایی، اکبر 

  .1-14، )1(13، هاي علوم شناختیتازه. عمقی یادگیري

کشف فرهنگ دانشگاه واکاوي نظري ). 1390( حسن نقی و زارعی متین،ذوالفقارزاده، محمدمهدي؛ امیري، علی

  .45-97 ،)1(5، اندیشه مدیریت راهبردي. شناختی مطالعات فرهنگ دانشگاهیو گونه

استفاده از دو روش  ثیرأ تهمقایس). 1389( نژاد، لیلی و سبحانیان، سعیدشهسواري اصفهانی، سکینه؛ مصلی

  .184- 190،  )3(14، مجله پزشکی هرمزگان.  دانشجویانمدارهاي قابلیتآموزش مجازي و سنتی بر مهارت

  .93- 132، )3(1 ،شناسی انسانهنام. بررسی تطبیقی فرهنگ دانشگاهی ایران و بریتانیا). 1382(فاضلی، نعمت اهللا 

 پیشرفت تحصیلی دانشجویان کارشناسی همقایس). 1389(کاوسی، اسماعیل؛ مقدسی، جواد و علیزاده، نادي 

هاي پژوهش.  اطالعات نظام آموزش مجازي و سنتی در دانشگاه آزاد اسالمیفناوريارشد مدیریت 

  .75-86،  89،  مدیریت

بررسی تفکر انتقادي در دانشجویان آموزش مجازي و سنتی رشته ). 1387( نژاد، لیال و سبحانیان، سعیدمصلی

  .127-134  ،)2(5 ،هاي توسعه در آموزش پزشکیگام. کامپیوتر
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). 1391(نی، فخرالزمان؛ زارع، حسین؛ هرمزي، محمود؛ شقاقی، فرهاد و کاوه، محمدحسین نعیمی حسی

 ،)1(7،  آموزشفناورينشریه . یادگیري تلفیقی و تأثیر آن بر انگیزه تحصیلی و رضایتمندي دانشجویان

32-23.  
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