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 بررسی رابطه انعطاف پذیري استادان و یادگیري فعال دانشجویان

  

1مرضیه کریمی
3 و مرتضی امانی2، غالمرضا جعفري نیا   

  

با یادگیري فعال )  علمیهیئتاعضاي (پذیري استادان هدف اصلی تحقیق حاضر بررسی رابطه انعطاف :چکیده

 و روش جزنظرو از » کاربردي« هدف نظر این تحقیق از . شیراز بود کارشناسی ارشد پردیس مهندسی دانشگاه  دانشجویان

مشغول به تحصیل  جامعه تحقیق شامل کلیه دانشجویان کارشناسی ارشد . بود» همبستگی«پژوهشهاي توصیفی و از نوع 

ز این شد و ا دانشجو را شامل می850 بود که حدود 1390 ـ 91در پردیس مهندسی دانشگاه شیراز در سال تحصیلی 

. عنوان نمونه انتخاب شدندهاي بگیري تصادفی طبقه دانشجو از طریق روش نمونه300میان طبق جدول مورگان تعداد 

. بود) 2009کیم، (پرسشنامه ادراك دانشجو  و ) 1993 هاسالدن، ـتاگرت و تاگرت (ابزار تحقیق شامل سیاهه سبک فردي 

نتایج .  وارد و تجزیه و تحلیل شدSPSS 16ها در نرم افزار آوري، دادهپس از جمعن افراد نمونه توزیع و ایمها در پرسشنامه

پذیري استادان و دانشجویان کارشناسی ارشد پردیس مهندسی دانشگاه شیراز، میزان انعطاف که نشان داد دست آمده هب

ه آنان انعطاف پذیري استادان بر  از دیدگاهمچنین، .نداه یادگیري فعال خود را در حد متوسط برآورد کرد،همچنین

  .دارد داراثیر معنأت یادگیري فعال دانشجویان

  

  

 . علمی، پردیس مهندسیهیئتانعطاف پذیري، یادگیري فعال، اعضاي  :کلیدي هاي واژه
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 مقدمه .1

 انتوانایی استاد. پیشرفت تحصیلی دانشجویان تا حد زیادي به کیفیت تدریس استادان بستگی دارد

 مقوله  خصوص درآنها درك بهتر ،رتقاي کیفیت تدریس در کالس درس و همچنیندر حفظ و ا

 این موضوع اتفاق نظر باره در. ثیر بسزایی داشته باشدأیی تدریس آنان تاتواند بر کارپذیري میانعطاف

، باید به انطباق و سازگاري را افزایش دهندیی تدریس خود ا کاراندوجود دارد که استادانی که مایل

دنبال آن دسته از آنها باید به. فعالیتهاي انجام شده در کالس با نیاز دانشجویان توجه داشته باشند

سازد و بر پیشرفت تحصیلی آنان  تدریس باشند که نیاز دانشجویان را برطرف میراهبردها و روشهاي

است که نیاز هاي تدریس از طرف دیگر، یادگیري فعال یکی از شیوه  .]1[گذاردثیر مثبت میأت

یند یادگیري موجبات یادگیري اگیرد و با مشارکت دادن فعال آنان در فردانشجویان را در نظر می

ندرت مجال اجراي این روش کارآمد تدریس ، به اینبا وجود. سازدهم میامدت آنان را فرعمیق و بلند

ترین و معتبرترین دیمیعنوان یکی از قهدانشگاه شیراز نیز ب. آیدوجود میهدر دانشگاهها ب

عالوه، این دانشگاه همواره به داشتن استادان ه ب.  نیستادانشگاههاي کشور از این قاعده مستثن

  عموماً در سطح   دانشجویان آن  و معدلاست هاي فنی و مهندسی شهره بوده ویژه در رشتههسختگیر ب

برخورداري استادان از  رسد نظر میهکه بتري نسبت به همترازان خود قرار دارد؛ درحالی پایین

ثیر بهتري أموقع آنان بتواند تهمهارتهاي انعطاف پذیري متناسب با موضوعات درسی و انعطاف بجا و ب

  .مدت آنان داشته باشدبر مشارکت فعال دانشجویان در فعالیتهاي درسی و یادگیري عمیق و بلند

    

  مبانی نظري پژوهش .2

  پذیري انعطاف.الف

اندیشند، داراي تعاریف متعدد و گوناگونی باره آن می  به شماره افرادي که در،شکپذیري بیانعطاف

پذیري افراد با موقعیتها و شرایط جدید یا درحال تغییر پذیري توانایی انطباقانعطاف  ، از جمله]2[ است

در اندیشه دگی و توانایی پذیرش و گش است، جدیدراهبردهاي تمایل افراد براي آزمودن ،است

است  درك، پذیرش و احترام به روشهاي مختلف و متنوعی  و استهاي جدید ایدهفناوریها و خصوص

پذیري در موقعیتها و شرایط واژه انعطاف  . ]3[کننداندیشند و رفتار می آن میبر اساسکه افراد 

روش  . دریس استادان است روش ت بارهشود که یکی از آنها کاربرد این واژه درکار برده میهمخالفی ب

آنان باید بکوشند تا در تدریس . یند تدریس داردابرده شده استادان نقش بسیار مهمی در فر کارهب

کار ه تدریس را براهبردهايپذیر باشند و بیاموزند که چگونه طیف وسیع و متنوعی از خود انعطاف

 که در هر زمان و تحت هر شرایطیوجود ندارد اي هیچ سبک تدریس یا شیوه آموزشی  .]4[گیرند
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 در شیوه یادگیري مهمهاي تدریس امري  و انعطاف پذیري استادان در انتخاب شیوه ]5[ به کار آید 

                     .]6[شوددانشجویان محسوب می

با ریاضیات سر و کار دارند، اغلب نیاز است دانشجویان هاي مهندسی که در کالسهاي درس رشته 

ستاد برنامه تدریس خود را تغییر دهد و خود را با سبکهاي یادگیري متفاوت دانشجویان هماهنگ که ا

ها و حدسیات خود را د تا ایدهنکن دانشجویان را تشویق می معموالًانگونه کالسها استاددر این. سازد

ها را ر این ایدهها را شناسایی کنند و دستورالعمل بسط و گسترش بیشتشرح دهند، پتانسیل این ایده

ویژه در هاین امر ب. پذیر باشدعبارت دیگر، نیاز است که استاد انعطافه ب؛صورت نمودار ترسیم کنندبه

   زیرا در این کالسها دانشجویان درس را از طریق انجام دادن یاددارد،کالسهاي دروس عملی اهمیت 

  هایشان شکل ایدهباره جویان درگوي واقعی بین آنها، استاد و سایر دانشوگیرند و گفتمی

   .]7[گیردمی

ست که آنها ا بدین معن،کلیطورهپذیري استاد ب معتقدند که انعطافکه محققان معموالًدر حالی

دهند، اما باید بین پاسخهاي مورد چه واکنشی به مشارکت و پاسخهاي دانشجویان در کالس نشان می

بینی وقتی که پاسخ دانشجو براي استاد قابل پیش. یل شددانشجویان تفاوت قا انتظار و غیرمنتظره

  گونه انطباق پذیري از طرف استاد الزم نیست و اوهاي استاد هماهنگی دارد، هیچاست و با برنامه

کند؛ اما هنگامی که پاسخ دانشجو براي استاد پذیر عمل میاي انعطافطور طبیعی به شیوههب

هاي او هماهنگی ندارد، استاد خود را در موقعیتی دشوار  و با برنامهبینی نشده استغیرمنتظره و پیش

تمایل دارد که وي هاي خود نیاز دارد و از طرف دیگر،  از یک طرف او به ایجاد تغییر در برنامه؛یابدمی

پذیر بودن یا بنابراین، انعطاف. کالس را به پایان برسانداست، ریزي کرده طبق آنچه از قبل برنامه

هاي خود را با پاسخهاي تواند برنامه استاد به این بستگی دارد که تا چه حد مینعطاف ناپذیريا

 تنش موجود بین تالش استاد براي   .]8[بینی نشده دانشجویان هماهنگ سازدغیرمنتظره و پیش

یریت دانشجویان و میل باطنی و نیاز طبیعی وي به مد در برابر پذیر بودن و پاسخگو بودن انعطاف

 هر ،؛ در واقع ها و اهداف تدریس را نباید نادیده گرفتفعاالنه یادگیري دانشجویان مطابق با برنامه

  .]9[کند استادي این تنش را به نوعی تجربه می

پذیر ز اهمیت است که استاد باید بتواند قضاوت کند که چه موقع انعطافی ذکر این نکته نیز حا

یژگی منفی براي استاد محسوب وبارت بهتر، انعطاف پذیر نبودن همیشه عه ب؛باشد و چه موقع نباشد

   .]8[ودشنمی
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 هاسالدنـتاگارت و تاگارت 
1

را براي منطقی و شهودي پذیري نیز دو نوع سبک انعطاف) 1993 (

آسانی و از روي میل و رغبت محور بهآنها معتقدند که استادان شهودي. اندکردهتدریس استاد تعریف 

یابند و تمایل دارند که روش تدریس خود را با روش یادگیري دانشجویان  تغییرات سازگاري میبا

هاي نگري و ایدهکارها، کلیدادن  آنها بیشتر به کارهاي گروهی، خالقیت در انجام .هماهنگ سازند

بدون دهند و استادان منطقی محور بیشتر به ساختاریافتگی تمایل نشان می.  جدید گرایش دارند

روش تدریس هماهنگی عبارت دیگر، به ه ب؛پردازندتوجه به روش یادگیري دانشجویان به تدریس می

کارها از ابتدا دادن آنان تمایل دارند که هنگام انجام . ندارنداعتقادي استاد با روش یادگیري دانشجو 

دهند؛ ل مسائل ترجیح میآنها را با دقت سازماندهی کنند و روشهاي تجویزي و گام به گام را براي ح

آنها بیشتر به کارهاي فردي، مشخص کردن دقیق جزئیات امور، قانون و مقررات و نقشه منظم از 

  .]10[کارها گرایش دارنددادن پیش طراحی شده براي انجام 

   یادگیري فعال.ب

زمان جان شود و به تمرکز بر یادگیري فعال فراگیران موضوع جدیدي در تعلیم و تربیت محسوب نمی

هنوز از اهمیت بسزایی در تحقیقات  ،این با وجود .]11[گردددیویی در اوایل قرن بیستم باز می

هایی نمونه .دار و طیف متنوعی از مطالعات عصر حاضر را به خود اختصاص داده استرآموزشی برخو

: ند ازااند، عبارتکردهکید أیند یادگیري خود تا بر نقش فعال فراگیران در فرتازگیبهاز تالشهایی که 

، بحثهاي گروهی  ]13[، یادگیري اکتشافی   ]13 و 22[تمرکز بر راهبردهاي آموزشی از قبیل حل مسئله

، ایجاد خالقیت و نوآوري در محیط   ]17[، یادگیري عملی  ]16 و 15، 14، 11[و یادگیري مشارکتی 

مشارکت فعال  و  ]20 و 14، 11[ تقادي، تفکر ان  ]19 و 18، 11[نوین فناوریهاي کالس به کمک 

       .]24 و 23، 22، 21، 15، 11[  دانشجو در فعالیتهاي یادگیري

افتد تا دانشمندان معتقدند یادگیري فعال هر آن چیزي است که در کالس درس اتفاق می

شود تا یبراي مثال، از دانشجویان خواسته م. شود، درگیر کنددانشجویان را با مطالبی که عرضه می

هاي ال، حل یک مسئله، گزینهؤباره پاسخ یک س طور فردي یا گروهی درهبراي یک مدت کوتاه ب

در پایان مدت تعیین شده، آموزشگر از .  فکر کنندمسئلهیند رفع اشکال یک امحتمل یک مطلب یا فر

 از ، سپسخواهد که پاسخ خود را ارائه دهند وبرخی از دانشجویان یا گروههاي دانشجویان می

رود تا به پاسخ مطلوب کند و آن اندازه به پیش میداوطلبان دیگر پاسخهاي بیشتري را کسب می

   .]25[اندطور واضح مطلب را درك کردههبرسد و معلوم شود که دانشجویان ب

____________________________________________________________________ 
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گونه این. کالسی که در آن یادگیري فعال در جریان است، از نقاط قوت زیادي برخوردار است

 به مطلب اند، مجدداً دانشجویانی که در اثر توقفهاي ذهنی از مطلب دور شدهتاشود باعث میفعالیتها 

اگر فعالیت . گیردآید و به اصطالح انرژي میبازگردند و عالوه بر آن، کالس نیز از یکنواختی در می

انجام خواهند  که دانشجویان بعدها در تکالیف منزل یا امتحان نیاز دارد انجام دادن کاري بهدرسی 

یند، امثل رسم یک نمودار مفهومی، ارائه خالصه راه حل یک مسئله، برآورد ارزش متغیر یک فر[داد 

اي از انجام دادن برخی محاسبات و استنتاجها یا ارائه تفسیر نظري یک مشاهده تجربی یا مجموعه

راي انجام دادن موفقیت آمیز وقتی که خودشان به تنهایی آن را انجام دهند، شانس بیشتري ب ،]هاداده

در واقع، یادگیري فعال مشتمل بر مجموعه راهبردهایی است که فراگیر را در .  ]26[آن خواهند داشت

   .]27[جریان یادگیري مشارکت دهد و او را براي عمق بخشیدن به یادگیري خود توانا سازد

کند ست که تالش می نوین به نحوه تدریس رایج در کالس درس ايیادگیري فعال رویکرد

 یادگیري .]28[ند کهم و به تقویت حافظه دراز مدت کمک اها فربندي آموختهفرصتی براي دسته

نند و فقط دریافت کننده علم کبرقرار تعامل افتد که فراگیران با موضوع درسی فعال زمانی اتفاق می

 به فراگیران، تسهیل کننده جاي انتقال یادگیريهدر یک محیط فعال یادگیري استادان ب. نباشند

یادگیري فعال شامل روشهایی است که در آن دانشجویان نقشی بیش از یک . یادگیري هستند

  .]29[گیرند و در پردازش و کاربرد اطالعات نیز مشارکت دارند  عهده میرشنونده را ب

استادان و انعطاف پذیري ( و معرفی دو متغیر اصلی این پژوهش بیان شدهبا توجه به مطالب 

، مدل نظري پژوهش حاضر، که به دنبال بررسی رابطه این دو متغیر است، )یادگیري فعال دانشجویان

 شایان ذکر است که در تحقیق حاضر انعطاف پذیري استادان مشتمل بر دو بعد . است1به شکل 

  .انعطاف پذیري شهودي و منطقی در نظر گرفته شده است

       استاد     

  دانشجو                                                                                 

  

  

  

  

  

  مدل نظري پژوهش:1شکل 

 
  

انعطاف پذیري 

  شهودي

  

  

  

انعطاف پذیري 

 منطقی

یادگیري 

 فعال
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 پیشینه پژوهشی .3

جوهاي خود هیچ پژوهش داخلی و ودر این بخش ذکر این نکته الزم است که محقق در جست

پذیري استادان بطه دو متغیر انعطافخارجی را نیافت که موضوعی مشابه با پژوهش حاضر داشته و را

عنوان ه آنچه در ادامه ب، لذا.شده باشدبررسی در آنها طور مستقیم هو یادگیري فعال دانشجویان ب

پیشینه پژوهشی آورده شده، پژوهشهایی است که تا حدودي به موضوع پژوهش حاضر مرتبط و 

طور جداگانه با متغیرهاي متفاوت هرا بدر این پژوهش شده نزدیک هستند و رابطه دو متغیر بررسی 

  .اندسنجیدهدیگري 

  پذیري انعطاف.الف

لیکین و دینور
1

 در پژوهش خود تعامالت شکل گرفته بین استاد و دانشجو را در کالسهاي) 2007 (

   عملکند یاپذیر عمل مید تا موقعیتهایی را که در آن استاد انعطافکردن ریاضی بررسی درس

دهند، تجزیه و تحلیل پذیري استاد را شکل می عواملی که انعطاف،آنها همچنین. دهندکند، شرح نمی

   .]8[کردند

یو
2

 نقش انعطاف پذیري آموزشی در تدریس اثربخش از دیدگاه در خصوصپژوهشی ) 2009( 

 نتایج این پژوهش نشان داد که انعطاف پذیري آموزشی از دیدگاه هر. استادان و دانشجویان انجام داد

  .]30[شوددو گروه عامل مهمی در تدریس اثربخش محسوب می

نتایج پژوهش کالور
3

پذیري استاد بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان نشان داد که انعطاف) 1999( 

  .]31[داردثیر مثبت و معنادارأت

   یادگیري فعال.ب

دسی محور در آموزش مهنروشهاي نوین دانشجوباره  دردر پژوهش خود ) 1390(معماریان 

دارد که این روش بر داند و اظهار میترین روشها را یادگیري فعال می وي یکی از مهم.بررسی کرد

  .]26[روش سنتی استاد محور برتري بارز دارد

هاي حل مسئله در پژوهش خود به مقایسه سبکهاي یادگیري و شیوه) 1388(سروقد و دیانت 

الب توجه پژوهش آنها این بود که دانشجویان فنی و نتیجه ج. هاي مختلف پرداختنددانشجویان رشته

     .]32[دهندمهندسی سبک یادگیري فعال را ترجیح می
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ثیر یادگیري فعال بر میزان رضایت و ماندگاري أ تدر خصوص) 2010(پیشگاهی و همکاران 

زان به این نتیجه رسیدند که یادگیري فعال موجب افزایش میبررسی کردند و اطالعات دانشجویان 

   .]28[شودماندگاري اطالعات در ذهن دانشجو پس از جلسه تدریس می

  نیز در پژوهش خود به این نتیجه رسیدند که یادگیري فعال را) 1390(حقانی و آذربرزین 

   .]33[کار گرفته تا عمل در آموزش دانشجویان بنظري کاهش فاصله برايتوان به عنوان راهکاري می

ثر در ؤ تبیین تجارب دانشجویان از عوامل مباره درپژوهشی کیفی ) 1391(پو طالیی و حکمت

 فردي و  کامالًی به این نتیجه رسیدند که یادگیري فعال موضوع ویند یادگیري فعال انجام دادندافر

 است، هم بودن شرایط آموزشی و محیطی ا بلکه نیازمند فر،وابسته مطلق به توانمندیهاي فردي نیست

   .]34[... ریزي مناسب درسی،  کیفیت تدریس و از جمله برنامه

ثیر دو روش آموزش مبتنی بر شایستگی و آموزش سنتی را بر أت) 1391(نادري و همکاران 

ثیر بیشتري بر أ به این نتیجه رسیدند که روش اول ت ویادگیري فعال دانشجویان با هم مقایسه کردند

  .]37[بهبود یادگیري فعال دانشجویان دارد

 پژوهش کیمنتیجه
1

ثیر معنادار مثبتی بر تفکر انتقادي أنشان داد که یادگیري فعال ت) 2009 (

  .]20[دانشجویان دارد

ویلک
2

ثیر یادگیري فعال بر پیشرفت تحصیلی، انگیزش و أ تباره دردر پژوهش خود )  2000( 

شده دست یادثیر مثبت یادگیري فعال بر سه متغیر أ و به تبررسی کردخودکارآمدي دانشجویان 

   .]35[یافت

باکر
3

پژوهش خود به این نتیجه دست یافت که روشهاي یادگیري دادن پس از انجام ) 2011 (

  .]36[بردفعال سطح تفکر خالق دانشجویان را باال می

آیدد و کسرسیگلو
4

 ثیر یادگیري فعال را بر دیدگاه دانشجویان درأدر پژوهش خود ت) 2010( 

   و به این نتیجه رسیدند که روشهاي یادگیري فعال سببدکردن دانش علمی بررسی خصوص

   .]37[شوند تا دانشجویان به ارزش ماهیت مفاهیم علمی پی ببرند می

هاي تدریس مبتنی بر یادگیري فعال یی و اثربخشی شیوهامطالعات نیز کاراز  در برخی 

  .]38 و 22[هاي تدریس قدیمی مقایسه شده استدانشجویان با شیوه
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شود که جه به مطالب ذکر شده در بخش مبانی نظري و پژوهشهاي پیشین، مشاهده میبا تو

 و کردهیید أاي است که بسیاري از محققان آن را براي تدریس در کالس درس تیادگیري فعال شیوه

از این رو، سزاوار است که . اندثیرات بسزاي آن بر متغیرهاي متعدد مرتبط با دانشجویان پی بردهأبه ت

 بهبود و رواج  خصوص تا بدین طریق بتوان درشودثر بر این شیوه موفق تدریس نیز بررسی ؤوامل مع

  . هر چه بیشتر اجراي این روش در آموزش دانشجویان گام برداشت

پذیري سازد که رابطه انعطافاز طرف دیگر، نگاهی بر پژوهشهاي پیشین این موضوع را آشکار می

 جاي خالی چنین پژوهشی ، و لذانشدهطور مستقیم مطالعه هانشجویان باستادان با یادگیري فعال د

بنابراین، در این تحقیق تالش شده است که تا حد امکان رابطه این دو متغیر . به خوبی مشخص است

ثیر أتپذیري استادان بر یادگیري فعال دانشجویان ال پاسخ داده شود که آیا انعطافؤبررسی و به این س

  رد؟دادار امعن

  

  اهداف پژوهش .4

کارشناسی ارشد پردیس  پذیري استادان با یادگیري فعال دانشجویانبررسی رابطه انعطاف: هدف کلی

 مهندسی دانشگاه شیراز

  : به قرار زیر بودیئاهداف جز

 ؛ دانشگاه شیراز   علمی پردیس مهندسیهیئتپذیري اعضاي تعیین میزان انعطاف 

 دانشگاه   کارشناسی ارشد پردیس مهندسیدوره یان تعیین میزان یادگیري فعال دانشجو 

 ؛شیراز

 دوره  زن و مردپذیري استادان با یادگیري فعال دانشجویان تعیین رابطه ابعاد انعطاف

 ؛ دانشگاه شیراز کارشناسی ارشد پردیس مهندسی 

 هاي مختلف پذیري استادان با یادگیري فعال دانشجویان رشتهتعیین رابطه ابعاد انعطاف

 .دانشگاه شیراز کارشناسی ارشد پردیس مهندسی 

 

  االت پژوهشؤس .5

  پذیري استادان در کارشناسی ارشد پردیس مهندسی انعطافدوره از دیدگاه دانشجویان

 دانشگاه شیراز به چه میزان است؟

  کارشناسی ارشد پردیس مهندسی یادگیري فعال آنان در دانشگاه دوره از دیدگاه دانشجویان

  میزان است؟ شیراز به چه
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 دانشجویان  فعال یادگیري معنادار کنندهبینیپیش استادان منطقی و شهودي پذیريانعطاف آیا

 است؟

 زنتر یادگیري فعال دانشجویان بینی کننده قويپذیري استادان پیشیک از ابعاد انعطافکدام 

 است؟

 دگیري فعال دانشجویان تر یابینی کننده قويپذیري استادان پیشیک از ابعاد انعطافکدام

  است؟مرد

 تر یادگیري فعال دانشجویان بینی کننده قويپذیري استادان پیشیک از ابعاد انعطافکدام

 است؟  فنی و مهندسی   هاي مختلفدانشکده

   

 روش شناسی .6

پذیري استادان با یادگیري فعال هدف کلی تحقیق حاضر بررسی رابطه انعطاف: روش تحقیق

 هدف نظر این تحقیق از ، کارشناسی ارشد پردیس مهندسی دانشگاه شیراز بود، لذارهدودانشجویان 

 .روده شمار میب» همبستگی« پژوهشهاي توصیفی و از نوع و روش جزنظرو از » کاربردي«

کارشناسی ارشد پردیس مهندسی دوره جامعه تحقیق شامل کلیه دانشجویان : شرکت کنندگان

اي بر اساس طبقه گیري تصادفی دانشجو از طریق روش نمونه300د دانشگاه شیراز بود که تعدا

 203 و زن نفر 97عنوان نمونه انتخاب شدند که از این میان همتغیرهاي جنسیت و رشته تحصیلی ب

 . بودندمردنفر 

 

  ابزار پژوهش .7

 و تاگرت تاگرت(سیاهه سبک فردي : شدها در این تحقیق استفاده آوري داده دو نوع ابزار براي جمع

 ).2009، 1کیم(و پرسشنامه ادراك دانشجو ) 1993 هاسالدن، ـ

این ابزار براي سنجش میزان انعطاف پذیري ): 1993 هاسالدن، ـتاگرت و تاگرت (سیاهه سبک فردي 

اي درجه شش گویه بود که بر اساس طیف لیکرت 27 و شامل شدو منطقی استادان استفاده  شهودي

  پایایی این ابزار از طریق آلفاي کرونباخ محاسبه شد که. تنظیم شده بود "هرگز" تا "همیشه"از 

 برآورد 68/0پذیري منطقی آنان  و براي انعطاف67/0پذیري شهودي استادان به ترتیب براي انعطاف

 80/0پذیري شهودي استادان ترتیب براي انعطافروایی کلی این ابزار نیز از طریق تحلیل گویه به. شد

 .  برآورد شد85/0پذیري منطقی آنان انعطافو براي 

____________________________________________________________________ 
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این ابزار براي سنجش میزان یادگیري فعال دانشجویان  ): 2009کیم، (پرسشنامه ادراك دانشجو 

 کامالً" تا " موافقمکامالً" از ايدرجه پنج گویه بود که بر اساس طیف لیکرت 12 و شامل شداستفاده 

 66/0نباخ محاسبه شده براي سنجش پایایی این ابزار ضریب آلفاي کرو.  تنظیم شده بود"مخالفم

 .  برآورد شد80/0روایی کلی این ابزار نیز از طریق تحلیل گویه . دشبرآورد 

 از روش آمار توصیفی و براي 2 و 1منظور تجزیه و تحلیل پرسشهاي به: هاروش تجزیه و تحلیل داده

 .گانه استفاده شدون چند از روش آماري رگرسی6 تا 3تجزیه و تحلیل پرسشهاي 

  

  هاي پژوهشیافته .8

  .شود هاي پژوهش با توجه به پرسشهاي پژوهش ارائه می در این قسمت یافته

پذیري استادان در پردیس مهندسی کارشناسی ارشد انعطافدوره از دیدگاه دانشجویان : 1پرسش 

 دانشگاه شیراز به چه میزان است؟

 که نتایج در شداستفاده اي و آزمون تی تک نمونهآمار توصیفی دهی به این پرسش از منظور پاسخبه

پذیري انعطافشود، میانگین میزان  مشاهده می1آنچه در جدول  اساس بر .است شده ارائه 1جدول

 تک تی آزمون همچنین، نتیجه. است 76/0 و انحراف استاندارد آن70/3 دانشجویان از دیدگاه استادان

کمی باالتر از میانگین معیار ) 70/3(پذیري استادان که میانگین انعطاف دهدمی نشان اينمونه

  . دار نیستااین تفاوت معن) 65/0(دست آمده ه اما با توجه به مقدار تی ب،است) 50/3(

  

  مقایسه میانگین انعطاف پذیري استادان با میانگین معیار: 1 جدول

میانگین   تعداد  متغیر

  نمونه

انحراف 

  استاندارد

میانگین   گیکشید

  معیار

   دارياسطح معن tمقدار 

انعطاف 

  پذیري

300  70/3  76/0  24/0-  50/3  65/0  20/0  

  

 میانگین، انحراف استاندارد و میزان کشیدگی توزیع فراوانی 1نمودار چند ضلعی در  ،همچنین

 شده هدا را بر اساس منحنی طبیعی نشان دپذیري استادانانعطاف میزان  باره دردانشجویان ياهنظر

     .است

) -24/0 (پذیري استادان میزان انعطافباره  دانشجویان درياهنظراساس میزان کشیدگی توزیع  بر

 در  دانشجویانبرد که توزیع دیدگاههايتوان پی، می1و مقایسه آن با منحنی طبیعی در نمودار

  .است در حد متوسط انعطاف پذیري استادان میزان خصوص
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 درمورد دانشجویانمیانگین، انحراف استاندارد و میزان کشیدگی توزیع فراوانی نظرات : 1نمودار چند ضلعی

انعطاف پذیري استادانشانمیزان   

  

  

کارشناسی ارشد یادگیري فعال آنان در پردیس مهندسی دوره از دیدگاه دانشجویان : 2پرسش 

  دانشگاه شیراز به چه میزان است؟

د که نتایج شاستفاده اي و آزمون تی تک نمونهین پرسش از آمار توصیفی منظور پاسخ دهی به ابه

  .ارائه شده است 2در جدول 

 از دیدگاه یادگیري فعال دانشجویانشود، میانگین میزان  مشاهده می2 بر اساس آنچه در جدول 

 دهدان مینش اينمونه تک تی آزمون همچنین، نتیجه .است 85/0 و انحراف استاندارد آن 17/3 آنان

 اما با توجه به ، است3 کمی باالتر از میانگین معیار ) 3/ 17(که میانگین یادگیري فعال دانشجویان 

  . دار نیستااین تفاوت معن) 98/0(دست آمده همقدار تی ب

 

  مقایسه میانگین انعطاف پذیري استادان با میانگین معیار: 2جدول 

انحراف   میانگین نمونه  تعداد  متغیر

  ندارداستا

میانگین   کشیدگی

  معیار

   دارياسطح معن tمقدار 

یادگیري 

  فعال

300  17 /3  85/0  29/0-  3  98/0  11/0  
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 میانگین، انحراف استاندارد و میزان کشیدگی توزیع فراوانی 2نمودار چند ضلعی در  ، همچنین

. ه استداده شد بر اساس منحنی طبیعی نشان آنانیادگیري فعال  میزان باره  دردانشجویان ياهنظر

و مقایسه ) - 29/0 ( یادگیري فعال خودباره  دانشجویان درياهنظربر اساس میزان کشیدگی توزیع 

 خصوص در دانشجویانتوان پی برد که توزیع دیدگاههاي ، می2آن با منحنی طبیعی در نمودار 

  .است، در حد متوسط  آنانیادگیري فعالمیزان 

  
  انحراف استاندارد و میزان کشیدگی توزیع فراوانیمیانگین، : 2نمودار چند ضلعی 

  یادگیري فعال خود درمورد میزان دانشجویان نظرات 

  

بینی کننده معنادار یادگیري فعال پذیري شهودي و منطقی استادان پیشآیا انعطاف: 3پرسش 

  دانشجویان است؟

 3نتایج آن در جدول که دش استفاده چندگانه رگرسیون آماري روش از پرسش این به دهیپاسخ براي

  . ارائه شده است

  

انعطاف پذیري شهودي و منطقی   پیش بینی یادگیري فعال دانشجویان فنی و مهندسی بر اساس: 3جدول 

  استادان

رشته 

  تحصیلی

  سطح معنی داري R R2 β T  متغیر

فنی و   12/4  28/0  31/0  56/0  شهودي

  46/6  39/0  47/0  68/0  منطقی  مهندسی

001/0  
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 از 47/0 و 31/0پذیري استادان به ترتیب بر اساس جدول مذکور، دو بعد شهودي و منطقی انعطاف

 رگرسیون، بیکند و بر اساس ضرابینی میواریانس یادگیري فعال دانشجویان فنی و مهندسی را پیش

د کنندگی بعبینیپیش قدرت از بیشتر) p<0/001 , β=0/39( منطقی بعد کنندگی بینیپیش قدرت

بینی کننده مثبت و  ولی در عین حال، هر دو این ابعاد پیش،است) p<0/001 , β=0/28(شهودي 

  .یري فعال دانشجویان فنی و مهندسی هستنددار یادگامعن

تر یادگیري فعال دانشجویان بینی کننده قويپذیري استادان پیشیک از ابعاد انعطاف کدام: 4پرسش  

   است؟ زن

د که نتایج آن در جدول شین پرسش از روش آماري رگرسیون چندگانه استفاده دهی به ابراي پاسخ

  .  ارائه شده است4

 

  پیش بینی یادگیري فعال دانشجویان دختر بر اساس انعطاف پذیري شهودي و منطقی استادان: 4جدول 

سطح معنی  R R2 β T  متغیر  جنسیت

  داري

  زن  25/6  46/0  38/0  68/0  شهودي

  78/4  32/0  24/0  53/0  منطقی

001/0  

  

 از 24/0 و 38/0پذیري استادان به ترتیب بر اساس جدول مذکور، دو بعد شهودي و منطقی انعطاف

ب رگرسیون، قدرت یکند و بر اساس ضرابینی می را پیشزنواریانس یادگیري فعال دانشجویان 

کنندگی بعد منطقی یبینبیشتر از قدرت پیش) p<0/001 , β=0/46(بینی کنندگی بعد شهودي پیش

)p<0/001 , β=0/32 (دار ابینی کننده مثبت و معن ولی در عین حال، هر دو این ابعاد پیش،است

  .است زنیادگیري فعال دانشجویان 

تر یادگیري فعال دانشجویان بینی کننده قويپذیري استادان پیشیک از ابعاد انعطاف کدام: 5پرسش 

   است؟مرد

د که نتایج آن در جدول ش پرسش از روش آماري رگرسیون چندگانه استفاده دهی به اینبراي پاسخ

  .  ارائه شده است5

 

   بر اساس انعطاف پذیري شهودي و منطقی استادانمردپیش بینی یادگیري فعال دانشجویان : 5جدول 

  سطح معنی داري R R2 β T  متغیر  جنسیت

  مرد  09/4  39/0  22/0  46/0  شهودي

  32/6  51/0  35/0  68/0  منطقی

001/0  
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 از 35/0 و  22/0پذیري استادان به ترتیب، بر اساس جدول مذکور، دو بعد شهودي و منطقی انعطاف

ب رگرسیون، قدرت یکند و بر اساس ضرا را پیش بینی میمردواریانس یادگیري فعال دانشجویان 

ی کنندگی بعد شهودي بینبیشتر از قدرت پیش) p<0/001 , β=0/51(بینی کنندگی بعد منطقی پیش

)p<0/001 , β=0/39 (دار ابینی کننده مثبت و معن ولی در عین حال، هر دو این ابعاد پیشاست

  .هستند درمیادگیري فعال دانشجویان 

تر یادگیري فعال دانشجویان کننده قوي بینیپذیري استادان پیشیک از ابعاد انعطاف کدام: 6پرسش    

  است؟  و مهندسی  فنی  هاي مختلفدانشکده

د که نتایج آن در جدول شدهی به این پرسش از روش آماري رگرسیون چندگانه استفاده براي پاسخ

  .  ارائه شده است6

  

بر اساس انعطاف پذیري  پیش بینی یادگیري فعال دانشجویان دانشکده هاي مختلف فنی و مهندسی : 6جدول 

  شهودي و منطقی استادان

  سطح معنی داري R R2 β T  متغیر  رشته تحصیلی

 برق و مهندسی  30/5  33/0  31/0  55/0  منطقی

  17/4  20/0  18/0  42/0  شهودي  کامپیوتر

مهندسی شیمی،   00/4  29/0  20/0  45/0  منطقی

  19/3  18/0  11/0  33/0  شهودي نفت و گاز

مهندسی   25/4  30/0  24/0  49/0  منطقی

  01/4  19/0  16/0  40/0  شهودي   مکانیک 

مهندسی عمران   49/4  31/0  26/0  51/0  منطقی

  21/3  23/0  22/0  47/0  شهودي و مواد

  

  

  

  

001/0  

  

  

بینی بیشتر از قدرت پیش  بینی کنندگی بعد منطقی ، قدرت پیش)β(ب رگرسیون یبر اساس ضرا 

دار ابینی کننده مثبت و معن ولی در عین حال، هر دو این ابعاد پیش،است   کنندگی بعد شهودي

  .یادگیري فعال این دانشجویان هستند

               

  گیريبحث و نتیجه .9

 را خود فعال یادگیري میزان ،همچنین و استادان پذیريانعطاف میزان دانشجویان پژوهش هايیافته طبق

 فعال یادگیري بر بعد دو هر در استادان پذیريانعطاف که بودند معتقد و کردند برآورد متوسط حد در

 بیشتر نمایان پذیريانعطاف منطقی بعد در ثیرأت این ویژههب و گذاردمی ثیرأت دارامعن طوربه ویاندانشج

 تا) 1391(و طالیی و حکمت پو ) 2009( از پژوهش یو دست آمدهبهبا نتایج  هایافته این که است
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پذیري  انعطافدیدگاه دانشجویان بعد شهودي از که است این توجه جالب نکته .دارد سوییهم حدودي

بعد منطقی انعطاف پذیري آنان بر یادگیري فعال دانشجویان  و زن دانشجویان فعال یادگیري بر استادان

و ) 1388(سروقد و دیانت پژوهش  از دست آمدهبهها با نتایج ثیر بیشتري دارد که این یافتهأ تمرد

  .ستاهنگ اتا حدودي هم) 1390(معماریان 

پذیري شهودي و منطقی  از این پژوهش را به ویژگیهاي انعطافست آمدهدبهشاید بتوان نتایج 

 ویژگیهاي منحصر ،هاي یادگیري فعال دانشجویان، ویژگیهاي جنسیتی آنان و همچنینلفهؤاستادان، م

پذیري شهودي دارند، به آسانی استادانی که انعطاف. هاي تحصیلی نسبت دادفرد هر یک از رشتههب

کید أسازند، بر تطبیق روش تدریس خود با سبک یادگیري دانشجویان تات سازگار میخود را با تغییر

دهند و در کارهاي گروهی نیز براي می ورزند، کارهاي گروهی را به کارهاي انفرادي ترجیح می

هاي کلی را به  تکالیف دستورالعملداي در ا وندایلخالقیت و تصویرسازي ذهنی دانشجویان ارزش قا

آنها  ،عبارت دیگرهکنند؛ ب کار را به خود آنان واگذار میيار ولی جزئیات اج،دهندان ارائه میدانشجوی

هاي دقیق همراه با جزئیات به از ارائه دستورالعملنیز دهند و انداز کلی را به دانشجویان ارائه میچشم

  .کنندل استقبال میئهاي جدید براي حل مسا از ایدهوآنان پرهیز 

پذیري رسد که ویژگیهاي مربوط به انعطافگونه به نظر میمذکور، این مطالب باره در ملأت یاندک با

  .  داردزنشهودي استادان سازگاري و انطباق بیشتري با ویژگیهاي شخصیتی دانشجویان 

 پذیري آنان منطقی است، کارهاي انفرادي و کامالًاز طرف دیگر، استادانی که بعد غالب انعطاف

دهند، توجه چندانی به سبک یادگیري دانشجویان افته را به کارهاي گروهی ترجیح میساختاری

ریزي دقیق و حساب شده  به برنامه،کید می ورزندأندارند، بر سازماندهی دقیق کارها در بدو شروع ت

ز  تکالیف راه حلهاي گام به گام، تجویدايدهند، در اکارها بسیار اهمیت میدادن قبلی براي انجام 

شدت بر قوانین و دهند و بههاي جدید ترجیح میشده، امتحان شده و پذیرفته شده قبلی را به ایده

  .ورزندکید میأهاي دقیق همراه با جزئیات تدستورالعمل

برد که ویژگیهاي توان پیپذیري منطقی استادان می ویژگیهاي انعطافدر بارهبا اندکی دقت 

 و مردي سازگاري و انطباق بیشتري با ویژگیهاي شخصیتی دانشجویان پذیرمربوط به این نوع انعطاف

هاي فنی و مهندسی رشته. هاي فنی و مهندسی داردفرد رشتهه  ویژگیهاي منحصر ب،همچنین

لی سروکار دارند که روندي ئها بیشتر با مسا در این رشتهدانشجویاند و نماهیتی به نسبت عینی دار

اي قرار  در چارچوب مشخص شدهاغلبعملکرد آموزشی آنان  و کنندی می ثابت را طمنطقی و نسبتاً

  .شوندل به صورت فرمول وار و مکانیکی مطرح میئ تمام مسادارد و معموالً

 چه از نوع شهودي و چه از نوع ،پذیري استادانهاي این پژوهش انعطافطورکلی، طبق یافتههب

 خالی ،شود؛ بنابراینگیري فعال دانشجویان محسوب میثر و ضروري براي بهبود یادؤمنطقی، عاملی م
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 براي مناسبی زمینه این موضوع صورت پذیرد و باره دراز لطف نخواهد بود که تحقیقات بیشتري 

  .شودهم اپذیري استادان و تاثیرات آن بر یادگیري فعال دانشجویان فربهبود انعطاف

  هاي کاربرديپیشنهاد. الف

 بارههاي مختلف و تعیین دیدگاههاي آنها در اف پذیري استادان رشتهارزیابی مهارتهاي انعط 

 ؛راهکارهاي مناسب افزایش این مهارتها

 سبکهاي مرتبط با مهارتهاي بهبود منظورهب استادان ویژه آموزشی هايدوره برگزاري  

  ؛پذیريانعطاف

 سرفصلها و محتواي اي که استاد در انتخابگونههاي درسی نیمسال تحصیلی بهتدوین برنامه 

 ؛آموزشی آزادي عمل بیشتري داشته باشد

  اي که بتوانند روشهاي یادگیري فعال را متناسب با گونه مناسب براي استادان بهزمینهایجاد

 .دهند، داخل یا خارج از کالس اجرا کنندنوع درسی که آموزش می

  

  هاي پژوهشمحدودیت. ب

  دادن برايناالت یا اجازه ؤ در پاسخگویی به ساندتاساي از دانشجویان و ا عدهنکردن همکاري 

 ؛ درسحضور در کالس

  ؛ آنهاخیر در تحویلأو ت ها تعدادي از پرسشنامهداده نشدن برگشت 

 ممکن نبودنآوري اطالعات از آزمودنیها و  عنوان تنها ابزار جمعاستفاده از پرسشنامه به 

تر را  آوري اطالعات دقیق ه که امکان جمعاستفاده از سایر روشها از قبیل مشاهده یا مصاحب

  .آورند   فراهم می
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