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 هاي به اخالق اجتماعی در اجراي فعالیتانادتآگاهی و توجه اس

 مهندسیفنی و هاي  یادگیري رشته ـیاددهی
  

مجید امیري
 1

ستاره موسوي  و 
 2  

  

یادگیري ) 1 :گیردت میأیادگیري مفهوم جدیدي نیست و از دو فرض اساسی نشـ هاي یاددهی فعالیت :چکیده 

هاي یاددهی فعالیت. گیرندمی هاي متفاوتی یادفراگیران مختلف به شیوه) 2نشجو است و  استاد و داهمستلزم تالش فعاالن

هاي کند و بر پرورش مهارتهاي آموزشی کالس درس را منعکس می کل طرح درس و فعالیتانادتیادگیري اسـ 

هاي اخالق زان توجه به آموزهمطالعه  بررسی می این هدف،  در این راستا.گذاردثیر میأاجتماعی و شناختی فراگیران ت

ـ هاي یاددهی در فعالیت)  گروهی، همدلیپذیري، رعایت حقوق دیگران،  نقد و استدالل، کارِپرورش مسئولیت( اجتماعی

آن  روش و کاربردي نوع پژوهش از این. آموختگان فنی و مهندسی  دانشگاه اصفهان بوده استیادگیري از دید دانش

 هآموخت دانش 320 آماري شامل هجامع. است شده استفاده یکم روش آن از انجام و در تاس  پیمایشی ـتوصیفی

 نفر 170 ساده تعداد تصادفی گیرينمونه روش به که   و مهندسی مکانیک در دانشگاه اصفهان بودITکارشناسی مهندسی 

 از نامهپرسش روایی براي تعیین. د شگردآوري ساخته محققهنامپرسش طریق از پژوهش هايداده .شدانتخاب  آنان از

تحلیل حاصل از این پژوهش وتجزیه.   برآورد شده استدرصد90کرانباخ  آلفاي از طریق ضریب آن محتوا، و پایایی روایی

هاي در بخش آمار توصیفی مشخصه. دو سطح آمار توصیفی و استنباطی  انجام شد در SPSS-19 آماري افزارنرم از استفاده با

 نتایج .متغیره استفاده شد تک t ي مانند فراوانی، درصد، میانگین و انحراف معیار و در بخش آمار استنباطی آزمونآمار

مهندسی به لحاظ آماري معنادار فنی و یادگیري ـ هاي یاددهی  همدلی در فعالیتهبیانگر آن است که میزان توجه به آموز

مهندسی به لحاظ آماري فنی و یادگیري ـ هاي یاددهی الل و نقد در فعالیت استدهمیزان توجه به آموز. قبول استو قابل

یادگیري مهندسی به لحاظ آماري ـ هاي یاددهی  کار گروهی در فعالیتهمیزان توجه به آموز. قبول نیستقابل معنادار و

یاددهی یادگیري مهندسی به ـ هاي ت رعایت حقوق دیگران در فعالیهمیزان توجه به آموز. قبول نیستمعنادار و قابل

یادگیري مهندسی ـ هاي یاددهی پذیري در فعالیت مسئولیتهمیزان توجه به آموز. قبول نیستلحاظ آماري معنادار و قابل

  .قبول استبه لحاظ آماري معنادار و قابل
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 مقدمه .1

 .هاي اساسی در  تسهیل رشد شناختی، عاطفی و رفتاري فراگیران، اخالق اجتماعی استلفهؤیکی از م

استفاده است و فرایندي است که موجب ثبات در اخالق اجتماعی از طریق آموزش و تجربه قابل

  و شدهتهآموخ مجموعه رفتارهاي اجتماعی  اخالق،درواقع. شود شخصیت و رضایت در زندگی می

 اخالق .(Aldea, 2013)کنند برقرار مؤثر هرابط دیگران با تا سازندمی را قادر فرد که ستا قبولیقابل

 کند، تعامل بین فرد و که به انواع حقوق انسانی در جامعه اشاره می،عنوان رویکردياجتماعی به

عدي، مشارکت ب دوهمچنین به یک تعهد و (Reeve & Halusic, 2009)دهد جامعه را جهت می

هر نظام . انفعاالت جامعه  و احقاق و احترام به حقوق فردي و جمعی اشاره دارد  فرد در فعل وهآگاهان

هاي تدریس کارا و  هاي درسی و روشتدوین برنامه آموزشی در تالش است تا از طریق طراحی و

ها گرفتن نقشو آنها را براي برعهده دها را به فراگیران انتقال دهمهارت مشخص، انواع مختلف دانش و

گیرند که بخش میفراگیران تجارب بسیار ارزشمندي را فرا. ماده سازدآها در زندگی واقعی و مسئولیت

 که ،درواقع، فراگیران بیش از آن چیزي. شده مشخص نیستریزيهاي درسی طرحاعظم آنها در برنامه

 به آنها انادت معلمان و اسهواسط مدارس، آموزش عالی و بهیافته از طریقند و سازمانمصورت نظامبه

که به مفهوم تحول  ، اساساً اخالق اجتماعی.(Rubin, et al., 2006) گیرند یاد می،شودآموزش داده می

 در آدمی آن، هواسطبه دارد و جامعه در فرد کارکرد در مهمی  نقش،درونی در تمامی موضوعات اجتماعی است

 با تا کندمی درونی ناخودآگاه یا خودآگاه شکل به را خود محیط فرهنگی و اجتماعی عناصر یشخو حیات طول

  .یافته دست یابدهاي رشدد به پرورش انسانوش یگانه فرد شخصیت ساخت

 از ردـط دـمانن اییـرض پیامدهـمع در ،را نـدارنـد الزم یـاجتماع ايـهه شایستگیـک ،راديـاف

 دارند قرار تحصیلی ردـف در عملکـی و ضعـاختـروانشن وز اختالالترـب االن،ـهمس بـجان

(Gresham, et al., 2002; Van Vugt et al., 2013; Webster – Stratton et al., 2001)  
که   یادگیري استـ هاي یاددهی ثر بر پرورش اخالق اجتماعی فعالیتؤترین عوامل میکی از مهم

یادگیري تعاملی است ـ  فرایند یاددهی .شودمحسوب میهم  درسی هاياز مهمترین عنصرهاي برنامه

 هاي رفتارکردن یک یا چند فراگیرکه مبتنی بر ارتباط کالمی و معطوف به یادگیري یا تغییر روش

یندي که بین مربی و فراگیران ا یادگیري عبارت است از فر ـیند یاددهیافر). 2004 پور،موسی (است

یند وضعیت مطلوب آموزش است که اکیفیت این فر. یابدش و مهارت جریان میمنظور افزایش دانبه

افتد و مربی خود را براي رعایت شرایط اثربخش یاددهی در آن پدیده یادگیري در فراگیران اتفاق می

لین(داند موظف می
1

، به نقل از گوپال2000، 
2

 ،2008.(  
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  انادتیادگیري اسـ هاي یاددهی  در فعالیتهاي درسی کارآمد زمانی میسر خواهند بود کهبرنامه

  کنند که آیامی است که سرانجام مشخص هاتغییرات الزم به عمل آمده باشد، زیرا این فعالیت

  دهند یا در این امر مهم با شکست مواجههاي آموزشی وظایف خود را درست انجام میسسهؤم

کرو کلور( شوندمی
1

 به نقل از گولدبرگ2004، 
2

 ،2008(  

 کمک صحیح در فرایند هیادگیري صحیح عبارت است از ارائـ  فرایند یاددهی ،به این ترتیب

پذیري رشد اي که نیازهاي فراگیران برآورده شود و استقالل عمل، ابتکار و مسئولیتگونهیادگیري به

  .درواقع  اخالق اجتماعی را تسهیل کند ند وک  نمود پیدا هیابد و تفکر خالق اجاز

دلیل توجه سطحی  دارد، اما  بهمهمیجود اینکه اخالق اجتماعی در پرورش دانشجویان نقش با و

هاي رشته خصوص به،هاي مختلف رشتهانادتیادگیري و آگاهی محدود اسـ هاي یاددهی به فعالیت

هایی را فراروي یادگیري، چالشـ هاي یاددهی  از اصول تدوین و اجراي فعالیت،غیر علوم تربیتی

سطح اخالق پذیري اجتماعی فراگیران و کاهش  آسیبهها قرار داده است که زمینفعالیتاین کیفیت 

آیزنراي که  به گونه؛ را به دنبال داشته استآنهااجتماعی 
3
در مدارس   که یادآور شدهايدر مقاله) 1983(

ها ذاتاً که این مهارتلی درحا؛شودمی کیدأکردن تحساب هاي خواندن و نوشتن وامروز فقط بر مهارت

 و تربیت انسان فرهیخته نیز مستلزم توجه به پرورش ، نداتربیت تهی از فضیلت  و در تعلیم وارزشمند نیستند

  ).1386مهرمحمدي،(اخالق اجتماعی است 

 ،)1383فرساد، و ترامش( ،)1384همکاران، و بهمنی( متعدد هايپژوهش هايیافته ،دیگر سوي از

 و همکاران، خوشابی( ،)1389 ري و همکاران،آذنیاز( ،)2001 ،رازمینا( ،)1387 کاران،مقدم و هم(

 ؛اخالق اجتماعی برخوردارند میزان کمترین از مهندسیـ فنی  هدانشکد که اندداده نشان) 1387

 برآن ثیر مختلف أیادگیري و کسب آگاهی از  تـ هاي مختلف یاددهی بنابراین، شناخت نقش مدل

هاي مختلف  ریزان درسی رشته و برنامهانادت از سوي اسداست که بای مهمی ايهگام جمله از اجتماعی  ـ اخالق

  . مهندسی مورد توجه قرار بگیردـخصوص فنی به

  ـ هاي یاددهیبه اهمیت بررسی جایگاه اخالق اجتماعی در فعالیتتوجهنظر به آنچه گفته شد و با

رساندن رسالت خطیر پرورش اجتماعی و انجام بهراياید بکوشد بیادگیري، آموزش عالی ناگزیر ب

 رویکردهاي آموزشی ه در زمینانادترسانی متخصصان و اساخالقی دانشجویان و همچنین آگاهی

هاي عام و فعالیت طورهاي درسی به بهبود کیفی مداوم برنامهمختلف پرورش اخالق اجتماعی، به

 ـیاري رساند و از آنجا که اخالق اجتماعی در دانشجویان فنی طور خاص یادگیري بهـ یاددهی 

____________________________________________________________________ 
 

1. Kerr and Cleaver 
2. Goldberg 
3. Eisner 



  ...فنی و اي ه یادگیري رشته ـ       آگاهی و توجه استادان به اخالق اجتماعی در اجراي فعالیتهاي یاددهی

  

74

، اهمیت توجه به میزان کاربست قرار داردتري مهندسی نسبت به دانشجویان دیگر در سطح پایین

، محقق در تحقیق حاضر به بررسی میزان توجه روازاین .شودپیش احساس میازاخالق اجتماعی بیش

 ـآموختگان فنی یادگیري از دید دانشـ هاي یاددهی  در فعالیتهاي اخالق اجتماعیبه آموزه

 .مهندسی پرداخته است

  

  پیشینه .2

 در ولیهاي مختلفی انجام گرفته است واقع، اگرچه راجع به روش تدریس و اخالق اجتماعی بحثدر

ه فعالیت هاي اخالق اجتماعی در  آموزش عالی و دانشگالفهؤثیر آنها بر رشد مأرابطه با تدریس و ت

ها مسئولیت اصلی  ست که دانشگاه ا و این در حالیگرفتهتوجهی در داخل و خارج کشور انجام نقابل

در این راستا  .به عهده دارندرا یادگیري و اخالق اجتماعی فراگیران ـ هاي یاددهی در بهسازي فعالیت

  :شودبه تحقیقات داخلی  و خارجی مرتبط اشاره می

 هحیط در کارشناسی و کارشناسی ارشد درسی هايبرنامه دادند نشان) 1395( محمودي و موال،

 شناختی هايحیطه در کارشناسی هدور درسی هايبرنامه اما ،استنظري  میانگین از باالتر عاطفی

 درسی هايبرنامه ولی ردندا مطلوبی وضعیت متوسط و حد از ترپایین اجتماعی فرهنگی و مهارتی

 حدودي تا متوسط حد از فرهنگی اجتماعی و مهارتی شناختی هايحیطه در ارشد کارشناسی هدور

  . داشتند مطلوبی نسبتاً وضعیت و بودند باالتر

: هاي کارآموزي در چهار عاملنشان دادند نتایج حاصل از دوره )1393( زاده و همکارانمحمد

اي ـ  تقویت رفتار حرفههاي شغلی و قوانین و مقررات سازمانی، شناختی، آگاهی از فرصتهتوسع

ضمن مروري  )1393( صادقی و همکاران در پژوهش. شد خالصه شغلی هايمهارت بهبود اجتماعی و

بر جایگاه دستاوردهاي یادگیري در آموزش مهندسی و بهبود کیفیت آن از منظر مطالعات داخلی و 

و آگاهی، مهارت یا کاربرد  دانش هالمللی، دستاوردهاي یادگیري آموزش مهندسی برق در سه دستبین

  .آموختگان عنوان شده استهاي شخصیتی و روانشناختی دانشدانش در عمل و نگرش و ویژگی

 یادگیري به شرحـ الگوهاي یاددهی  اثربخشی ترتیب که ندداد نشان )1391(گنجی و همکاران 

 همیاري، الگوي ادیاري،ی الگوي یافته،سازمان کاوشگري الگوي علمی، کاوشگري الگوي: است بوده زیر

الگوي  مفهوم، دریافت الگوي دهنده،سازمانپیش الگوي استقرایی، الگوي تفکر پردازي،بدیعه الگوي

 .اجتماعی یادگیري

نشان دادند که روش تدریس فعال در میزان پیشرفت تحصیلی فراگیران و نگرش آنها ) 1390(کرمی و همکاران 

 ترکیبی روش که داد نشان )1390( خالدي پرستاري و همکارانپژوهش  .ر استثیرگذاأبه کار گروهی و مشارکت ت

 از مؤثرتر دانشجویان پایدار یادگیري در دهندهسازمانپیش الگوي و بحث گروهی پاسخ، و پرسش شامل آموزشی نوین
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 اي استادحرفه اخالقی هاينگرش یا شناختی بر رفتارجمعیت هايمؤلفه .است سخنرانی هبه شیو سنتی آموزش روش

  ).Kray & Haselhuhn, 2012; Sapakli, 2011; Bateman & Valentine, 2010 (ثیر دارندأت

هاي پژوهشییافته
1

 هدایت فضاي و  در ایجاد، پرورشانادتنیز حاکی از نقش کلیدي اس) 2011(

 درخصوص موضوعپرسشتفکر با استفاده از روش 
2

، افزایش زمان انتظار
3

خ و کاهش  براي دریافت پاس

هاي تحصیلیوقفه
4

  . بوده است

منظور افزایش توانایی  نیز اهمیت مشارکت فراگیران در فرایند یادگیري به)2011(نتایج پژوهش خوشنشین 

دیگري کورس همطالع در .ده استکرید یأتفکر انتقادي آنها را ت
5

 و لورنسن کورس و)2010( و همکاران 
 6

)2009 (

 براي موردنیاز هايمهارت از یکی. استمثبت  درمجموع به اخالق اجتماعی نسبت ویانتصور دانشج دادندکه نشان

 محیط تأثیرتحت مهارت، این  کسب.(Cassidy, 2006; Espey, 2010) گروهی است کارِ مهارت ر کابازار به ورود

 است دانشجویان یادگیري هايسبک و شخصیتی هايویژگی آموزشگر، هاي تدریسسبک آموزشی،

کسب  براي را الزم هايزمینه تواندمی گروهی روش یادگیري کاربرد که است  معتقد)2007( نیحسان

 .کند فراهم گروهیکارِ مهارت

 
  

  

  

  

  

  

  

  

  مدل مفهومی پژوهش: 1شکل                                       

 
 
  

____________________________________________________________________ 
 

1. Li 
2. Referential Questions 
3. Waiting Time 
4. Reducing Interruptions 
5. Coers et al 
6. Coers and Lorensen 

 پذیريمسئولیت

  همدلیۀروحی

   رعایت حقوق دیگران

 ر گروهیکاِ

 لنقد و استدال

 یادگیريـ  فعاالیتهاي یاددهی
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  مبانی نظري .3

هاي یفیت فعالیت کهکنندتضمین آموزشی اخالق عایتر گفت باید دانشگاه آموزشی کارکرد با ارتباط در

 در .است  اخالق اجتماعی فراگیران از سویی دیگرهدهندیادگیري از یک سو و پرورشـ  یاددهی

آراسته و (کند می کمک امر این به یادگیري و آموزش با مرتبط هاي اخالقیارزش و ضوابط حقیقت،

 و ضوابط از ايکردن مجموعهفراهم راستاي در ورهاکش از بسیاري هايدانشگاه ).1390جاهد،

 اي برايحرفه اصول به پایبندي افزایش و باشند معتقد آن به  افرادۀهم که ،اخالقی استانداردهاي

محمدي و گل( اندکرده تدوین اخالقی کدهاي از راهنما مجموعه یک معلمی هحرف نشاغال ویژهبه آموزش بخش

 آموزشی ن موظفند محیطامعلم که معتقد است 1انجمن معلمان امریکایی ،نمونه نعنوابه). 1389 همکاران،

 معتقد این انجمن .ند کفراهم را فراگیران ههم هبالقو توانایی و استعداد تسهیل و تحقق هزمین که کنند ایجاد

 ،ري، همکاريپذیمسؤولیت پشتکار، و مدنی، کوشش آداب و قوانین به تعهد مانند مسائلی باید معلمان است

 طور کلی،به. نند کرعایت را دیگرانخود و  به قانون و احترام احترام به راستی، و صداقت وفاداري، شناسی،وظیفه

 رفتار با همکاران، با رفتار آموزان،دانش با رفتار هـحیط ارـدر چه انجمن این معلمان ايحرفه اخالق کدهاي

 بحث به مصادیق ذکر با مورد هر و شده بنديخود تقسیم به مربوط ردعملک و هافعالیت انجام جامعه، و والدین

  ).Association of American Educators (AEE), 2011( است شده گذاشته

نتاریواُ معلمان کالج
2

 ه استکردشناسایی  معلمان را براي اخالقی استانداردهاي اي ازمجموعه نیز 

 تدارك و به نسبت داشتنبینش و منديعالقه پذیرش، ي،معنی دلسوزبه مراقبت :از نداعبارت که

 در صداقت ،بودنشفاف ،انصاف و طرفیرعایت بی معنیبه اعتماد دانشجویان؛ هبالقو استعداد پرورش

 احترام و ادب رعایت معنیاحترام به سایرین؛ و همکاران والدین، اي،حرفه افراد با دانشجویان، ارتباط

 بودناعتمادصداقت، قابل رعایت معنیبه تمامیت شناختی؛ تکامل و عاطفی بودنخوب انسانی، کرامت به

 سوي از شدهاي تعریفاخالق حرفه در .(Ontario College of Teacherrs, 2011)اخالقی عمل انجام و

 شدتبه علمی طرفیو بی گراییعینیت بینی،واقع همچون اصولی ،3 آمریکایی استادان دانشگاهانجمن 

 مربوط ايحرفه اخالق اصول اگرچه طورکلی، به).1380سرشت،رحمان( گرفته است قرار تأکید وردم

 است کشور هر قوانین تابع خاص و مختلف، کشورهاي عالی آموزش هايهسسؤم در شغل معلمی به

 :شودمی دیده زیر اصول آنهاۀ هم در غالباً اما

____________________________________________________________________ 
 

1. Association of American Educators (AEE) 
2. Ontario College of Teachers  

3. American Association of University Professors (AAUP) 
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 از و باشد داشته فعال مشارکت شناختی دانشجویان تکامل در باید استاد :1دانشجویان توانمندسازي

  .بپرهیزد ،ست ادانشجو استثمار تبعیض یا با همراه که ،اعمالی

 ،خود دانشجویان با دوطرفه عاطفی ارتباط به یک شدندارو از باید  استاد:دانشجویان با طرفانهبی ارتباط

 .کند  اجتناب،شودمیر منج بازيپارتی اصطالحاً یا یک نفر به نسبت به مساعدت که

 مطالب عنوانبه دانشجویان فردي هايارتباط ها وصحبت غیاب، و حضور گزارش ،هاهمرن :2رازداري

 .باشد دیگري به ارائه دانشگاهی قابل قانونی امور براي یا دانشجو رضایت با تنها و دوتلقی ش محرمانه

 در هاآن با همراه و بگذارد احترام خود شأن همکاران و مقام به باید دانشگاه استاد :3همکاران به احترام

 .ند کهمکاري دانشجویان توانمندسازي تکامل و جهت

 همؤسس استانداردهاي و هاسیاست آموزشی، اهداف نسبت به مدرس است الزم :4سسهؤم به احترام

 .ندکتبعیت  آنها از و ردگذاب احترام آنها به ،اشدب آگاه آموزشی

این  در کافی دانش از و داشته احاطه خود تدریس به موضوع کامالً باید استاد یک :5محتوا به تسلط

 هدور با متناسب و روزبه درست، شده دقیق،ارائه محتواي که باشد مطمئن و باشد برخوردار زمینه

 .است نظرمورد

دانشجویان معتبر ارزشیابی
6
 و ندک ستفادها معتبر هايروش از ارزشیابی دانشجویان در باید استاد :

 .ند کارزیابی دانشجویان را دوره آموزشی اهداف با متناسب و باشد طرفو بی شفاف

 روش و اشدب آشنا تدریس هايروش و اصول آموزش با کامالً باید مدرس :7آموزش اصول به تسلط

 وجهتقابل هنکت. باشد نظر مناسبمورد آموزشی اهداف به رسیدن براي که کند را انتخاب تدریسی

 کدهاي اخالق ءزج اینکه با دانشجویان معتبر ارزشیابی و اصول آموزش به تسلط چون مواردي اینکه

 قبلی آمادگی بدون هادانشگاه مدرسان اما معموالً ؛ستا جهان کشورهاي استاندارد در اغلب ايحرفه

 راه از را تدریس و شآموز فرایند مدرسان اغلب مثالً. شوندمی حرفه این وارد اصول معلمیۀ زمین در

 و معلمی هحرف با آشنابودن افراد آنکه حال. گیرندمی یاد دانشجویان با کار حین در و خطا  وآزمون

کلی  کیفیت بهبود و ارتقا و دانشجویان نیازهاي برآوردن ثرؤهاي مراه از یکی آن، به داشتنتسلط

  .(Glicken & Merenstein, 2007) است آموزش

____________________________________________________________________ 
 

1. Student Development 
2. Confidentiality 
3. Respect for Colleagues 
4. Respect for the Institution 
5.  Content Competence 
6. Valid Assessment of Students  
7.  Pedagogical Competence 
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اي و کاربرديت حرفهانجمن اخالقیا
1

ها و معیارهاي توجه به اخالق اجتماعی در جمله مالكنیز از 

 ـ فراگیر متقابل ارتباط پرورش فراگیر، تربیتی صالحیت مناسب، محتواي فرایند آموزش را داشتن

 ).1384بیرونی کاشانی،(داند می هاهمکالسی به احترام و رازداري مدرس،

دانشگاه علمی استرالیا
  است، شده تدوین تدریس براي که اخالقی ز نشان داده است اصولنی 2

  واگرا تغییرهاي ها شاملارزش که استدالل این با شده است، ریزيطرح ثابت هايارزش براساس

 خالقا اصول .کند جلوه معنیبی ايحرفه تعهد که شوندمی باعث ندارند و استدالل قابلیت ،شوندمی

 به احترام پذیري،مسئولیت رویه، وحدت انصاف : دانشگاه استرالیا شاملهايتدریس بر اساس پژوهش

 همدلی مشترك، قیعال ۀمالحظ برابري، و آزادي و امانتداري، درستی صداقت، اعتماد، اشخاص،

  ).1384بیرونی کاشانی،( شده است عنوان وخویشتنداري

 یادگیري نشان دادند که هدف،ـ دهی هاي یاد اجراي فعالیتهپکن در زمین دانشگاه و هاروارد دانشگاه

  اخالقی معیارهاي به نسبت آنان اجتماعی تعهد برانگیختن و اخالقی موضوعات مورد در اخالقی سواد ارتقاي

  .)(The World Commission on the Ethics of Scientific Knowledge & Technology,  2003تاس

 دانشگاه، از ترپیش تحصیلی مقاطع نامعلم نهات  یعنی؛است گونههمین شرایط نیز ما درکشور

 اخالقی و عملی استانداردهاي اصول و و حرفه این با و گذرانندمی را معلمی رسمی هاي آموزشیدوره

 و است ها متفاوتدانشگاهان ادتاس پذیرش و جذب معیارهاي و ضوابط ،کهحالیدر .شوندمی آشنا آن

 وجود با لذا .دارد نظر آنها تخصصی هرشت دردان اتاس و پژوهشی عملی علمی، هايتوانمندي به اغلب

 فرایند و معلمی هحرف اصول ه بغالباً اما توانمند هستند، بسیار خود تخصصی هرشت دران ادتاس اینکه

 به اند،دیده خودان ادتاس از از آنچه تقلید به یا خطا و آزمون راه از و رندندا تسلط و آموزش تدریس

، معلمی هاصول حرف به تسلط اینکه بهباعنایت بنابراین،. کنندمی دانشجویان مبادرت موزشآ و تدریس

 است به الزم رود،به شمار می حرفه این اخالقی الزامات از  است،که از مهمترین آنها اخالق اجتماعی

 یشترب آموزش و تدریس فرایند در هاعلمی دانشگاهئتهی اعضاي وان ادتاس توانمندسازي هلئمس

هاي اخالق اجتماعی در  در این راستا پژوهش حاضر به بررسی میزان کاربست آموزه.شود پرداخته

  .یادگیري پرداخته استـ هاي یاددهی فعالیت

 
 
 
  

____________________________________________________________________ 
 

1. Association for Practical and Professional Ethics(APPE) 
2. Australian College of Education 
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  پژوهشهايپرسش .4

 توجه مهندسی هايرشته یادگیريـ یاددهی  هايفعالیت در پذیريپرورش مسئولیت هآموز به میزان چه به  

  شود؟می

 هاي مهندسی یادگیري رشتهـ هاي یاددهی  پرورش رعایت حقوق دیگران در فعالیتهه میزان به آموزبه چ

 ؟شودتوجه می

 هاي مهندسی یادگیري رشتهـ هاي یاددهی گروهی در فعالیت پرورش کارِهبه چه میزان به آموز

  شود؟توجه می

 هاي مهندسی توجه یادگیري رشتهـ دهی هاي یاد پرورش قدرت استدالل در فعالیتهبه چه میزان به آموز

  شود؟می

 هاي مهندسی توجه یادگیري رشتهـ هاي یاددهی  همدلی در فعالیته پرورش روحیهبه چه میزان به آموز

  شود؟می

  

  روش تحقیق .5

هاي هاي اخالق اجتماعی در فعالیتبررسی میزان توجه به آموزهکه  پژوهش حاضر مطابق هدف

، روش تحقیق، استآموختگان فنی و مهندسی دانشگاه اصفهان ید دانشیادگیري از دـ یاددهی 

  خواهد آنچه را که وجود داردتوصیفی به دلیل اینکه محقق می. توصیفی از نوع پیمایشی است

 محقق درصدد بررسی دیدگاه و نظرات چونهمچنین . صورت عینی و منظم گزارش دهدبه

 از آنجا که محقق به توصیف عینی  واست) سنجینظر( ، تحقیق از نوع پیمایشیاستپاسخگویان 

آوري اطالعات از  که براي جمعهتج پردازد روش تحقیق توصیفی و از آناي تحقیق میـهداده

هاي مبناي نظري پژوهش شاخص. شودنامه استفاده کرده است؛ روش پیمایشی محسوب میپرسش

 .نامه قرار گرفتند که مبناي طراحی پرسشاست »کالج معلمان انتاریو« و »انجمن معلمان آمریکایی«

  و مهندسی مکانیک در ITآموختگان کارشناسی مهندسی  نامه، دانش آماري براي پرسشهجامع

هاي   از برآورد حجم نمونهپس.  نفر است320 شامل  و1393 تا 1387هاي دانشگاه اصفهان طی سال

گیري  ها براساس روش نمونه نامهپرسش. تعیین شدند  نفر320آماري برمبناي فرمول کوکران، 

تصادفی ساده
1
 فراوانی 1در جدول. ها پاسخ دادندنامهنفر به پرسش170 شد و درنهایت  بین آنها توزیع 

  . دهد دهنده برمبناي جنسیت و وضعیت شغلی را نشان می و درصد افراد پاسخ

  

  

____________________________________________________________________ 
 

1. Simple Random Sampling  
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 آموختگان آماري دانشه نمون توزیع فراوانی و درصد: 1جدول

 درصد فراوانی  تحصیلیۀرشت مقطع تحصیلی جنس

 65 کارشناسی IT 23مهندسی 

 42 مهندسی مکانیک

 IT 21مهندسی 

 مرد

کارشناسی 

 ارشد به باال

31 

 10 مهندسی مکانیک

96 4/58 

 44 کارشناسی IT 32مهندسی 

 12 مهندسی مکانیک

 IT 23مهندسی 

 زن

کارشناسی 

 ارشد به باال

30 

 7 مهندسی مکانیک

74 6/41 

 100 170 جمع

  هاي تحقیقیافته: منبع

 
ان ـج معلمـکال« و »اییـن معلمان آمریکـانجم «اي نظريـ تحقیق حاضر براساس مبنهـنامپرسش

 هلفؤ م14ا ت8 هايپرسشپذیري، لیتؤ مسهلفؤم 7تا1هاي پرسشکه  ساخته شده است، »انتاریو

 هـلفؤ م34 تا 24ايـهپرسشی، ـ کار گروههـلفؤ م23تا 15 ايـهپرسشران، ـت حقوق دیگـرعای

ی ـحتوایمو روایی صوري و  سنجد همدلی را میهلفؤ م43 تا 35 ايـهپرسشدر نهایت استدالل و نقد و 

  دـتأیی یـ مهندسهت مجرب رشانادـتاه اصفهان و چند تن از اسـ درسی دانشگهـ استادان برنامراآن 
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اخ استفاده ـب آلفاي کرونبـه از ضریـنامی پرسشـپایایردن ـکصـراي مشخـش بـدر این پژوه. دـانکرده

  ارـ کهـه بـنامه پرسشـگیري ازجملدازهـی درونی ابزار انـ هماهنگهـاین روش براي محاسب. تـده اسـش

اول اي ـه آلفاي مؤلفه. دـت آمـ به دسدـ درص90 هـنامی پرسشـکلق آلفاي ـازطری هـنامی پرسشـپایای. رودمی

هاي از گویه. د بودندـ درص91د و ـ درص91د، ـ درص93د، ـ درص89د، ـ درص92ب ـه به ترتیـنامتا پنجم پرسش

ش با ـل از این پژوهـتحلیل حاصوتجزیه .)1391ادري و نراقی، ـن( دـ درونی برخوردار هستنامـانسج

یـح آمار توصیفـ در دو سطSPSS-19اري ـافزار آماده از نرمـاستف
1

یـ و استنباط
2 

در . دـ انجام ش

ار و در ـراف معیـن و انحـد، میانگیـی، درصـد فراوانـاري ماننـاي آمـهبخش آمار توصیفی مشخصه

  رـثیأزان تـ میهرـن نمـ میانگیۀـراي مقایسـه بـنمونکـ تtون ـاز آزم ی،ـاستنباط ارـآم شـبخ

شده ی تعیینـی با معیار فرضـالق  اجتماعـاي مهندسی بر اخـهري رشتهـیادگیـیـهاي یاددهتفعالی

ت که در ـر اسـل ذکـقاب. تـ اسدهـشاده ـر استفـنظوردـ مهـت در حیطـورداري از مطلوبیـراي برخـب

  گرفته شده استعنوان برخورداري از مطلوبیت در نظر بهدرصد  8/3ن باالتر از ـپژوهش حاضر، میانگی

ا و ـاستاندارده(ی ـالق اجتماعـري اخـی نظـمبانبه ه ـتوجن تحقیق، در ابتدا باـراین در ایـبناب

ی ـاي اطالعاتـهوزش مهندسی و  بررسی پایگاهـی و آمـاي تربیتـهسسهؤن و مـاي انجمـهشاخص

اعی ـاجتم القـاي اخـهآموزه) رـوي تایلـالگ( ريـیادگی ـ یـاي یاددهـه، و فعالیت)یـداخلی و خارج

 ـ هاي یاددهیها در فعالیتنامه میزان توجه به این آموزها پرسشـاي آنهـو برمبنده ـشاستخراج 

هاي عملیاتی  راهکارها و  گامه وضعیت موجود، به ارائطبقدرنهایت  و یادگیري تدوین و طراحی شد

 ؛هاي مهندسی اصفهان ارائه شدگیري رشتهیاد ـ هاي یاددهیبراي بهبود و تسهیل کیفیت فعالیت

 توجه ـ 1دلیل است که این  به آماري هجامع عنوانبه مهندسی و فنی دانشگاه انتخاب دالیل ازجمله

یادگیري  ـ هاي یاددهیطور خاص و فعالیتیادگیري فنی و مهندسی به ـ یاددهی هايفعالیت به ناکافی

هاي فنی و مهندسی به پرورش اخالق اجتماعی تخصصان رشته و مانادتتوجه کمتر اسـ 2، طور عامبه

  .هادر فراگیران نسبت به سایر رشته
  

  

  

  

  

  

  

  

  

____________________________________________________________________ 
 

1. Descriptive Statistical 
2. Inferential Statistical 
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 هایافته .6
  

هاي اخالق اجتماعی در لفهؤآموختگان نسبت  به میزان توجه به مهاي  دانشفراوانی و درصد پاسخ :2جدول

  یادگیريـ هاي یاددهی فعالیت

 پذیريهاي مسئولیتویهگ
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ري را مطابق ـاي یادگیـه موقعیتداناـتاس 170 41 39 44 18 29 فراوانی

 کنند ساماندهی می مشکالت دانشجویان

 5/32 8/23 30/0 38 10/0 درصد
  

100 

77/3 

 که ندکن هایی استفاده می از روشانادتاس 170 41 52 35 27 16 فراوانی

 موجب پرورش فعالیت کالسی پویا شود

 100 30/0 2/41 8/18 8/8 2/1 درصد

97/3 

 170 44 40 41 28 17 فراوانی
کنند که  هایی را طراحی می فعالیتانادتاس

نند که از وابستگی به کدانشجویان را تشویق 

 100 30/0 2/31 2/26 10/0 5/2 درصد نندکسمت استقالل پیشرفت 

82/3 

 170 30 39 50 34 17 فراوانی
 دانشجویان پاسخگو هايپرسش ابلمقدر انادتاس

 هستند

 100 5/17 8/23 8/38 5/17 5/2 درصد

64/3 

 170 38 50 36 29 17 فراوانی
 تمام توانشان را در ایجاد یادگیري انادتسا

 گیرندکار می هحداکثري دانشجویان ب

 100 5/22 5/42 2/21 2/11 5/2 درصد

68/3 

دانشجویان   کارهاي کالسی و تمرینانادتاس 170 39 53 39 27 17 فراوانی

کنند و نکات الزم را  دقت مطالعه میرا به

 ندیادداشت می کن
 100 8/23 2/41 8/23 8/8 5/2 درصد

70/3 

ام معناي واقعی تدریس کردهزمانی به «که این اصل 170 41 50 34 28 15 فراوانی

عنوان  به»که فراگیران به یادگیري دست یافته باشند

هاي یادگیري معیار اصلی براي طراحی موقعیتیک 

  استانادتمختلف راهنماي اس

 100 8/28 35/0 2/21 13/0 2/0 درصد
65/3 
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 درصورت لزوم به برخی از دانشجویان انادتاس 170 44 50 69 30 17 فراوانی

ـ هاي یاددهی کردن فعالیتاملک براي

 100 2/31 5/42 2/11 5/12 5/2 درصد ندده  وقت بیشتري می یادگیري

29/3 

 170 46 44 35 26 19 فراوانی
براي دانشجویان متفاوت، از مواد  انادتاس

 کنند درسی مختلفی استفاده می
 100 5/35 30/0 25/0 5/7 5/0 درصد

51/3 
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عنوان دانشجویان را بهه  عالقه و انگیزانادتاس 75 43 50 33 25 19 فراوانی

کننده در یکی از مهمترین عوامل تعیین

 100 35/0 5/37 2/16 2/6 5/0 درصد گیرندطراحی آموزشی در نظر می

28/3 

 به تمام دانشجویان  فرصت شرکت در انادتاس 170 48 41 37 27 22 نیفراوا

 100 35/0 5/32 2/21 8/8 5/2 درصد دهندهاي آموزشی را میفعالیت
31/3 

دهند در طول  به فراگیران اجازه میانادتاس 170 40 52 36 25 17 فراوانی

 نندکاي استراحت طور دورههکالس ب
 100 2/31 40/0 20/0 2/6 5/2 درصد

90/3 

اي دانشجویان هاي قومی و منطقه به تفاوتانادتاس 170 49 49 31 24 17 فراوانی

 100 2/36 2/36 20/0 5/0 5/2 درصد گذارندام میاحتر
25/3 

 170 38 41 22 17 12 فراوانی
توانند نظرات خود را  راحتی میدانشجویان  به

 انادتهاي آموزشی و پژوهشی اسفعالیت ةدربار

 .بیان کنند
 100 35/0 8/38 15/0 8/8 5/2 درصد

60/3 

  گروهیارِهاي  کگویه
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 رقابت سازنده را در بین دانشجویان انادتاس 170 39 44 40 32 15 فراوانی

 کنند تشویق می

 100 26 33 25/0 13/0 10/2 درصد

77/3 

هاي فردي دانشجویان اهمیت فعالیت به انادتاس 170 40 46 35 30 19 فراوانی

 بیشتري می دهند

 100 5/27 35/0 20/0 5/12 5/0 درصد

97/3 

 170 43 50 33 26 18 فراوانی
هاي همیاري  براي تدریس از شیوهانادتاس

 استفاده می کنند
 100 8/28 8/43 2/16 5/7 8/3 درصد

82/3 

کردن دانشجویان در جمع  با مواجهانادتاس 170 46 44 35 26 19 فراوانی

ها، انگیزه شرکت در بحث گروهی را کالسیهم

 کنند  میایجاد
 100 5/35 30/0 25/0 5/7 5/0 درصد

70/3 

 170 40 47 40 25 18 فراوانی
 غیررسمی با دانشجویان ة در مشاورانادتاس

 کنند شرکت می

 100 25/0 40/0 25/0 2/6 8/3 درصد

64/3 

 170 46 51 37 24 17 فراوانی
کنند که دانشجویان ایجاد می شرایطی انادتاس

یري دیگر اعضاي گروه خود را مسئول یادگ

 100 5/32 8/38 2/21 5/0 5/2 درصد بدانند

68/3 

خواهند تا از پایان هر می  از دانشجویانانادتاس 170 48 43 39 23 17 فراوانی

صورت  را بهارائه شدهاي از مطالب درس، خالصه

 مشارکتی ارائه کنند
 100 5/37 5/32 8/23 8/3 5/2 درصد

60/3 

در نظر  گروهی هنمر براي دانشجویان  انادتاس 170 50 41 36 25 23 فراوانی

 100 8/38 8/28 5/22 2/6 8/3 درصد گیرندمی
71/3 
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در  دهند دانشجویان اجازه می بهانادتاس 170 46 50 31 25 23 فراوانی

انتخاب عناوینی که قرار است در کالس مطرح 

 نندک مشارکت ،دشو
 100 2/36 40/0 8/13 2/6 8/3 درصد

63/3 
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 170 43 46 39 26 16 فراوانی
 که ،از طرح موضوعات متضاد و بحث برانگیزان ادتاس

 کنند  می  اجتناب،  دارد  قضاوت به نیاز 
 100 2/31 2/36 8/23 5/7 2/1 درصد

29/3 

 170 48 38 38 26 20 فراوانی
کنند که  دانشجویان را ترغیب میان ادتاس

 ندکنحل  مشکالت خود را
 100 2/36 25/0 25/0 5/7 2/6 درصد

51/3 

 بین اهداف هکنند تا فاصل  به دانشجویان کمک میانادتاس 170 50 42 46 46 17 فراوانی

 و سطح فعلی عملکرد خودشان را تشخیص دهند
 100 2/41 8/28 20/0 5/7 5/2 درصد

28/3 

کنند که  دانشجویان را تشویق میان ادتاس 170 36 38 44 34 18 فراوانی

 100 20/0 5/22 2/36 5/17 8/3 درصد  کنندنظرات و عقاید دیگران را تحلیل
53/3 

کنند که  دانشجویان را تشویق میان دتااس 170 40 50 33 30 17 فراوانی

 نظرات و عقاید اکثریت را بپذیرند
 100 8/28 40/0 2/16 5/12 5/2 درصد

73/3 

 کنند اطالعاتیکمک می دانشجویان به انادتاس 170 40 50 37 28 16 فراوانی

 100 5/27 40/0 2/21 10/0 2/1 درصد  دریافت کنند،پندارندمی درست که  ،را
62/3 

 حاصل از استدالل دانشجویان  براي ۀنتیج 170 46 46 34 26 18 فراوانی

 100 35/0 35/0 8/18 5/7 8/3 درصد  استدالل آنها استةتر از شیو  مهمانادتسا
79/3 

هاي حل براي حل مسائل تنها راهانادتاس 170 50 42 31 30 17 فراوانی

 100 2/41 30/0 8/13 5/12 5/2 درصد پذیرند قبلی را میةشدمشخص
63/3 

هاي تفکر دانشجویان  پرورش مهارتانادتاس 170 50 44 36 25 15 فراوانی

 دهندمی قرار  خود آموزش اصلی هايهدف از را
 100 3/37 1/32 5/22 2/6 7/1 درصد

90/3 

   به رشد تفکر انتقادي دانشجویانانادتاس 170 38 42 44 27 24 فراوانی

 100 5/22 30/0 8/33 8/8 5/0 درصد  مسائل حساس اجتماعی توجه می کنندۀطریق ارائاز
44/3 

گشایی خالق دانشجویان  هاي مشکل  بر فرایندانادتاس 170 39 46 50 29 16 فراوانی

 100 8/23 35/0 8/28 2/11 2/1 درصد کنندکید میأت
51/3 
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دن احساسات دانشجویان  دارکر از جریحهانادتاس 170 33 53 39 27 18 فراوانی

 کنند خودداري می

 100 8/18 45/0 8/23 8/8 8/3 درصد

77/3 

هاي فردي دانشجویان توجه و آنها  به تفاوتانادتاس 170 31 40 51 32 16 فراوانی

 کنندیند کالس لحاظ میادر فر

 100 8/13 5/27 5/42 0/15 2/1 درصد

97/3 
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 170 37 39 46 31 17 فراوانی
  ، دانشجویان را  در جریان کالس درگیرانادتاس

 می کنند

 100 5/22 25/0 2/36 8/13 5/2 درصد

82/3 

 170 48 45 38 23 16 فراوانی
 در هر سازي دانشجویان براي رشد و آمادهانادتاس

 سطحی  تالش و دلسوزي می کنند 

 100 5/37 8/33 8/23 8/3 2/1 درصد

64/3 

، خود را درگیر اندتاچون مطالب درسی زیاد است اس 170 35 42 41 33 15 فراوانی

 100 20/0 30/0 8/28 2/16 5/0 درصد کنند نمی مسائل شخصی آنها
68/3 

  اي را رسمی و تعریف شدههکنند رابطتالش می داناتاس 170 38 46 36 31 24 فراوانی

 استفاده نکنند  ادامه دهند تا سوء دانشجویان با 
 100 5/22 35/0 8/23 8/13 5/0 درصد

68/3 

 ستندهپیگیر مسائل و مشکالت  دانشجویان  انادتاس 75 28 19 20 7 1 فراوانی

 100 5/37 8/23 5/27 10/0 2/1 درصد
69/3 

 72/3 75 41 45 39 29 16 فراوانی  دارند دانشجویان آیندهبراي دغدغه و نگرانی انادتاس

معموالً مشکالت تحصیلی و شخصی  انادتاس

هاي مختلف و دوستانه شدانشجویان  خود را به رو

 حل می کنند

 63/3 100 2/26 8/33 2/26 5/12 2/1 درصد

  هاي تحقیقیافته: منبع

  

 آموختگان بیشترین میانگین توجه بهکه برطبق دیدگاه دانش دهد  نشان می2 هاي جدولداده

پذیري با  مسئولیتهلفؤیادگیري مربوط به م ـ هاي یاددهیفعالیتهاي اخالق اجتماعی در آموزه

 30/3 رعایت حقوق دیگران با میانگین هلفؤو کمترین میانگین مربوط به مدرصد  75/3میانگین 

 میزان توجه به دهندگاندهدکه از دید پاسخ نشان می9از درصد  73/3 میانگین وزنی .استدرصد 

  .یادگیري باالتر از حد متوسط استـ دهی هاي یاد فعالیتهاي اخالق اجتماعی درآموزه
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  رادار وضعیت توجه به اخالق اجتماعی: 2شکل

 
مراتب بیشتر به  که مستلزم توجه بهاست بین وضعیت موجود و مطلوب ه بیانگر فاصل2شکل 

  .یادگیري استـ هاي یاددهی اخالق اجتماعی در فعالیت

هاي رشته یادگیريـ هاي یاددهی پذیري در فعالیت پرورش مسئولیتهبه چه میزان به آموز:  اولپرسش

  شود؟مهندسی توجه می

  

 یادگیريـ هاي یاددهی پذیري  در فعالیتلیتؤ مسه میزان  توجه به توسعه میانگین نمرهمقایس:3جدول

انحراف از  انحراف معیار میانگین لفهؤم

 میانگین

t سطح  درجه آزادي

 معناداري

 001/0 168 310/8 %56 56/0 46/3 ذیريپمسئولیت

  هاي تحقیقیافته: منبع

  

اینکه  به توجه در سطح استفاده شد که باtمنظور بررسی سطح معناداري از آزمون در تحلیل استنباطی به

 حاصله تفاوت معناداري را نشان tبوده و  8/3  بیشتر از میانگین فرضی درصد46/3  حاصلهمیانگین

ـ هاي یاددهی پذیري در فعالیت مسئولیته توسعهتوان نتیجه گرفت که به آموز راین می بناب؛دهدمی

  .)3جدول (قبول استیادگیري توجه شده است و این میزان از توجه به لحاظ آماري معنادار و قابل

یادگیري ـ هاي یاددهی  پرورش رعایت حقوق دیگران در فعالیتهبه چه میزان به آموز:  دومپرسش

  شود؟هاي مهندسی توجه میهرشت
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  هاي رعایت حقوق دیگران در فعالیته میزان  توجه به پرورش روحیه میانگین نمرهقایسم: 4:  جدول

   یادگیري ـیاددهی

انحراف از  میانگین لفهؤم

 میانگین

t سطح معناداري درجه آزادي 

رعایت حقوق 

 دیگران

02/3 56% 42/0 169 68/0 

  هاي تحقیقیافته: منبع

  

استفاده شد 0/05 در سطح tمنظور بررسی سطح معناداري از آزمون در تحلیل استنباطی به

 حاصله t بوده و  درصد8/3  کمتر از میانگین فرضی درصد02/3 ه میانگین حاصلهکبه اینتوجهکه با

یري یادگـ هاي یاددهی توان نتیجه گرفت که در فعالیت  بنابراین می؛دهدنشان نمی را معناداري تفاوت

 اما این میزان از توجه به لحاظ .به توسعه روحیه رعایت حقوق دیگران تا حدودي توجه شده است

  .)4جدول (قبول نیستآماري معنادار و قابل

هاي یادگیري رشتهـ هاي یاددهی گروهی در فعالیت پرورش کارِه به چه میزان به آموز:  سومپرسش

  شود؟مهندسی توجه می

  

  یادگیريـ هاي یاددهی  کار گروهی در فعالیته میزان  توجه به توسعهنگین نمر میاهمقایس: 5جدول

انحراف از  انحراف معیار میانگین لفهؤم

 میانگین

t سطح  درجه آزادي

 معناداري

 052/0 168 151/1 %57 57/0 5/3 کار گروهی

  هاي تحقیقیافته: منبع

  

استفاده شد 0/05 در سطح tآزمون منظور بررسی سطح معناداري از در تحلیل استنباطی به

 t بود و  درصد8/3 تر از میانگین فرضی کمی کوچک درصد5/3 به اینکه میانگین حاصلهکه باتوجه

یاددهی ـ هاي توان نتیجه گرفت که در فعالیت  بنابراین می؛دهدحاصله تفاوت معناداري را نشان نمی

احدي توجه شده است و این میزان از توجه به لحاظ آماري معنادار و گروهی ت  کارِهیادگیري به توسع

  .)5جدول (قابل قبول نیست

  یادگیري ـ هاي یاددهی پرورش قدرت استدالل در فعالیتهبه چه میزان به آموز:  چهارمپرسش

  هاي مهندسی توجه می شود؟رشته
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  هاينقد  در فعالیت دالل و میزان  توجه به پرورش قدرت استه میانگین نمرهمقایس: 6جدول

  یادگیريـ یاددهی 

 سطح معناداري درجه آزادي t انحراف از میانگین میانگین لفهؤم

 030/0 169 03/1 %58 94/2 استدالل ونقد

  هاي تحقیقیافته: منبع

شد استفاده 0/05 در سطح tمنظور بررسی سطح معناداري از آزمون در تحلیل استنباطی به

 tتر بوده و  کوچک درصد8/3 کمی از میانگین فرضی درصد 94/2 به اینکه میانگین حاصلهتوجهکه با

 یادگیري  ـهاي یاددهیتوان نتیجه گرفت که فعالیت  بنابراین می؛دهدحاصله تفاوت معناداري را نشان نمی

جه نداشته است و این میزان آموختگان تو توسعه قدرت استدالل و نقد دانشههاي مهندسی به آموزرشته

  .)6جدول (قبول نیست نیز نیز به لحاظ آماري قابلاز توجه

هاي یادگیري رشتهـ هاي یاددهی  پرورش همدلی در فعالیتهبه چه میزان به آموز:  پنجمپرسش

  شود؟مهندسی توجه می

  

  یادگیريـ اي یاددهی ه همدلی در فعالیته میزان  توجه به پرورش روحیه میانگین نمرهمقایس: 7جدول

انحراف از  انحراف معیار میانگین لفهؤم

 میانگین

t  درجه

 آزادي

سطح 

 معناداري

 هروحی

 همدلی

25/3 59/0 55% 850/2 168 000/0 

  هاي تحقیقیافته: منبع

استفاده شد 0/05 در سطح tمنظور بررسی سطح معناداري از آزمون در تحلیل استنباطی به

 حاصله tتر بوده و  بزرگ درصد8/3  از میانگین فرضی درصد25/3 به اینکه میانگین حاصله باتوجهکه

یادگیري ـ هاي یاددهی توان نتیجه گرفت که فعالیت  بنابراین می؛دهدتفاوت معناداري را نشان می

ه لحاظ آماري  همدلی توجه داشته است و این میزان از توجه نیز به روحیههاي مهندسی به آموزرشته

  .)7جدول(قابل قبول است

  

  گیريبحث و نتیجه .7

هاي نتایج توصیفی نشان داده است بیشترین میانگین در میزان توجه به اخالق اجتماعی در فعالیت

 رعایت حقوق دیگران هلفؤ همدلی و کمترین میانگین مربوط به مهلفؤیادگیري  مربوط به مـ یاددهی 

 اول پژوهش پرسش.  محدود بین وضع موجود و مطلوب استهنگر فاصل و نمودار رادار نیز بیااست

 .پذیري توجه داشته است پرورش مسئولیتهیادگیري به آموزـ هاي یاددهی دهد که فعالیتنشان می
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 آموزش ،هاي تدریسگونه استنباط کرد که اگر استاد در جریان اجراي روشتوان اینها میاز یافته

کند؛ دانشجویان را به  دهی  سامان، که فراگیران با آن مواجه هستند،درسیرا مطابق مشکالت  خود

 تمام توان خود ؛ دانشجویان پاسخگو باشدهايپرسش مقابلِ در وندنکتشویق فعالیت در کالس درس 

داشته باشد که را  استاد همواره این نگرانی ؛گیردرا براي یادگیري حداکثري دانشجویان به کار 

پذیري  مسئولیتهگرفته باشند؛ درنتیجه تدریس بر رشد روحی خوبی درس را یاد همه بهدانشجویان

  .دانشجویان اثرگذار است

هاي انتخاب روشهم هاي آموزشی و  تدوین و طراحی فعالیته هرچه استاد هم در مرحل،درواقع

را محور  ده و اومیزان بیشتري اولویت را به فراگیران داهاي یادگیري بهتدریس و تنظیم تجربه

 که فراگیران در جریان تدریس فعال و معنادار در تدریس کنداي گونهگیري خود قرار دهد و بهتصمیم

. پذیري بیشتر فراگیران خواهیم بود به همان میزان شاهد مسئولیت،جریان یادگیري مشارکت کنند

تک اعضا در امر کت فعال تکپذیري در میان فراگیران و شربنابراین براي رشد و پرورش مسئولیت

هاي  مدل و الگوي آموزشی باشد بلکه باید فرصتهدهندفعالیت کالسی، استاد نباید صرفاً ارائه

 فرایند یادگیري باشند و استاد هکنندقیادگیري باز و متنوعی براي فراگیران فراهم سازد که خود محقَ

 انادتهاي درس امروزه استأسفانه در بسیاري از کالسرغم این مورد می عل؛اي داشته باشدکنندهتسهیلنقش 

 نظم کالس هزنند را برهمایشاندهند و هر گونه رفتاري از جانب  صحبت و عملکرد مستقل به دانشجو نمیةاجاز

کیتوت( هاي پژوهشهصورت مستقیم و غیرمستقیم  با یافتاین نتیجه به .کنندتلقی می
1

 ؛)2010،  و همکاران

ریتسما(
2

بالنکـ جونز و سورز ( ؛)2011، 
3

رکمرو اسکات (؛ )2008، 
4

فیشرشاکار و (؛ )2005، 
5

 ؛)2004، 

تسانگ(
6

 ، پرستاري و همکارانيخالد(  و)1390 ،همکاران اطهري و(؛ )1390،همکاران کرمی و( ؛)2002، 

  . استنیز همخوان   )1390

فنی و هاي یادگیري رشتهـ  هاي یاددهیدوم پژوهش نشان داده است که در فعالیتپرسش نتایج 

 اما این میزان از  توجه ؛ رعایت حقوق دیگرن تا حدودي توجه شده استهمهندسی  به  پرورش روحی

د که اگر کرگونه استنباط توان اینها می یافتهطبق ،درواقع .قبول نیستبه لحاظ آماري معنادار و قابل

 هجانباي، مشارکت همههاي زمینهدي، احترام به تفاوتهاي فرهاي تفاوتلفهؤاستاد در جریان تدریس به م

صورت مستقل، طراحی آموزشی  دانشجو، توجه به هر فراگیر بهه بر عالقدانشجویان، آموزش مبتنی

____________________________________________________________________ 
 

1. Kitot 
2. Reitsma 
3. Seevers and Jones-Blank 
4. Scott and Mercer 
5. Shcar  and Fisher  
6. Tsang 
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هاي ، فعالیت کندمتناسب با هر دانشجو توجه آموزشی طراحی و فراگیران هايعالقه و نیازها با متناسب

  .ثر باشدؤ رعایت برابري و حقوق و دیگري مه بر پرورش روحیتواندیادگیري میـ یاددهی 

 ،بالنکـ جونز و سورز (؛ )2011 ،ریتسما( ؛)2010 ،همکاران کیتوت و(هاي  پژوهشهاین نتیجه با یافت

اودونلو بوتلو (؛ )2002 ،تسانگ( ؛)2004 ،فیشر و شاکار(؛ )2005 ،رکرمِو اسکات (؛ )2008
1

 ؛)2001، 

نیز  )1390،  پرستاري و همکارانيخالد(  و)1390 ،همکاران اطهري و(؛ )1390، همکاران کرمی و(

معموالً در . هاي تحصیلی فراگیران است آماري و  رشتههدلیل این ناهمسویی تفاوت در جامع. استناهمخوان 

ی ـ ارزشی و اخالقهبودن فرایند یادگیري چندان جنبهاي فنی و مهندسی بنا به ماهیت و مکانیکیرشته

هاي نوین یادگیري مثل یادگیري اکتشافی، کاوشگري و به این وضعیت روشتوجهگیرد و بانمی توجه قرارمورد

توان در روش دلیل دیگر ناهمسویی را می شود وه میـهایی توصیره براي تدریس در چنین رشتهـغی

که  در صورتی؛شودبسته میهاي پیشین روش آزمایشی به کار  در اکثر پژوهش.هاي متفاوت دانستپژوهش

  .روش پژوهش، تحقیق فعلی  پیمایشی است

 گروهی تا یادگیري به پرورش کارِـ  هاي یاددهیکه فعالیت  سوم پژوهش نشان داده استپرسشنتایج 

توان ها میبر طبق یافته. قبول نیست به لحاظ آماري معنادار و قابل میزانکهحدي توجه داشته است 

رقابت سازنده،  هايلفهؤم هاي درسی به اگر استاد در جریان تدوین و اجراي برنامهنتیجه گرفت که

 هاي همیاريگروهی، بحث گروهی، استقالل، مشارکت در تدریس، یادگیري گروهی، شیوه هايفعالیت

 تدریس بر  پرورش روحیه ترمراتب فراوانثیر بهأد ما شاهد رشد و تکن غیررسمی توجه ه مشاورو

  .هاي جمعی فراگیران خواهیم بودهاي گروهی و توانمنديمهارت

 ؛)2010، 2اسپی( ؛)2009 ،لورنسن کورس( ؛)2010 ،کورس و همکاران(هاي  پژوهشهاین نتیجه با یافت

 ،بالنکـ جونز و سورز (؛ )2011 ،ریتسما( ؛)2010،همکاران کیتوت و( ؛)2011، نشینخوش( ؛)2011 ،لی

 کرمی و( ؛)2001 ، اودونل وبوتلو(؛ )2002 ،تسانگ( ؛)2004 ،فیشر و شاکار(؛ )2005 ،رکراسکات مِ(؛ )2008

 و دلیل استنیز ناهمسو  )1390 ، پرستاري و همکارانيخالد( و )1390 ،همکاران اطهري و(؛ )1390 ،همکاران

  .هاي پژوهشی  دانستو روش هايتوان به دلیل تفاوت در جامعه آماري پژوهشاین ناهمسویی را می

فنی و هاي یادگیري رشتهـ هاي یاددهی  چهارم پژوهش نشان داده است که فعالیتپرسشهاي یافته

آموختگان توجه نداشته است و این میزان نیز به لحاظ آماري مهندسی به پرورش قدرت استدالل و نقد دانش

  .قبول نیستقابل

محور و غیره در پرورش ئلههاي تدریس فراگیرمحور مثل یادگیري اکتشافی و مسدرواقع، روش

هاي نحوي فعال در تدارك زمینهفراگیران به هااین روش  در.ثر استؤتفکر و استدالل فراگیران بسیار م

____________________________________________________________________ 
 

1. Botelho and Odonnell 
2. Espey 
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  هاي تدریس تفکر انتقادي را رشدکنند، همچنین استفاده از این روشالزم براي یادگیري تالش می

 پرسش زمانی چه بگیرند یاد افراد که معناست بدین انتقادي و استدالل تفکر فراگیري نتیجه، در .دهدمی

 از زمانی چه کنند، استدالل چگونه بگیرند یاد افراد ؛بپرسندي چیز چه و کنند پرسش چگونه کنند،

از طریق  هامهارت این .)1386فیشر،( گیرند کار به را استداللی روش کدامین و د کنناستفاده استدالل

 نیاز هامهارت این ). 2006؛ به نقل از کاسیدي، 2001، پاتر(کندبهبود پیدا میتوجه، تمرین و کاربرد مداوم 

  .دهندمی شکل یادگیريـ هاي یاددهی فعالیت براي سازنده بنیانی و دارد فعاالنه تفکر به

 ؛)2010 ،اسپی( ؛)2009 ،لورنسن کورس( ؛)2010 ،کورس و همکاران(هاي  پژوهشـهن نتیجه با یافتـای

 ،بالنکـ  جونز  وسورز(؛ )2011 ،ریتسما( ؛)2010 ،همکاران کیتوت و( ؛)2011 ،نشینخوش( ؛)2011، لی(

 کرمی و( ؛)2001 ، اودونل وبوتلو(؛ )2002 ،تسانگ( ؛)2004 ،فیشر و شاکار(؛ )2005 ،رکراسکات مِ(؛ )2008

نیز ناهمسو است، دلیل  )1390، پرستاري و همکارانيخالد(  و)1390 ،همکاران اطهري و (؛)1390 ،همکاران

  .توان  به دلیل تفاوت در جامعه آماري وروش پژوهش دانستاین ناهمسویی را می

هندسی مفنی و هاي یادگیري رشتهـ هاي یاددهی  پنجم پژوهش فعالیتسشرپ هايیافته براساس

  .ول استقب همدلی توجه داشته است و این میزان نیز به لحاظ آماري قابله پرورش روحیهبه آموز

 در ق  به حاالت روحی و جسمی دانشجویان و نیز تشویدرنظرگرفتن استاد در جریان کالس با ،درواقع

همدلی از  . همدلی آنها داشته باشده روحیهثري در توسعؤتواند نقش مفراگیران نسبت به همدیگر می

 و آموختراگیران توان در طول دوران یادگیري به فهاي اخالق اجتماعی است که میجمله آموزه

هاي  فراگیران همیشه ارزش .کننده است الگوي تربیتی در پرورش این آموزه بسیار تعیینهمنزلاستاد به

دنبال وقت بهآمیزند و اگر استادي تمام هاي خود می محبوبشان را در ارزشانادتخصوص اساستاد به

ی با دیگران را بیاموزند و به احساس دیگران همدلفراگیران هاي دانشگاهی و پول باشد، بعید است موفقیت

  . اهمیت بدهند

لورنسن  (؛)2010 ،کورس و همکاران(هاي  پژوهشهصورت مستقیم و غیرمستقیم با یافتاین نتیجه به

 ،ریتسما ؛)2010 ،همکاران کیتوت و( ؛)2011 ،نشینخوش( ؛)2011 ،لی( ؛)2010 ،اسپی( ؛)2009 ،کورس

  ؛)2002 ،تسانگ( ؛)2004 ،فیشر و شاکار(؛ )2005 ،رکراسکات مِ(؛ )2008 ،بالنکـ جونز و سورز (؛ )2011

 ،خالد پرستاري و همکاران(  و)1390 ،همکاران ؛ اطهري و)1390 ،همکاران کرمی و( ؛)2001 ،اودونلو بوتلو (

 نتضمی اخالق اجتماعی را ها،مهارت این تمامی داشتن اگرچهکه  است ذکر شایان .همسو است )1390

 باشد؛ برخوردار ي یادگیريدهاعلمی و پیام سواد از آنها کسب بدون تواندنمی کسی اما کند،نمی

آموختگان براي تسهیل کارآمدي دانش را هاظرفیت و نهان هاي اخالق اجتماعی استعدادهايلفهؤم

یادگیري ـ یاددهی هاي ثیر فعالیتأبه اهمیت اخالق اجتماعی و تتوجهدر این راستا با .سازندفراهم می

  :شودهاي پژوهش پیشنهاد میبر اخالق اجتماعی و یافته
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 ؛انادت اخالق اجتماعی براي اسهی در زمینیافزاهاي مداوم دانشبرگزاري کارگاه  

 ؛انادت اسي مالکی براي ارتقاهمنزلهاي اخالق اجتماعی بهدن توجه به آموزهکرلحاظ 

 هاي مربوط؛ اخالق اجتماعی و مهارتۀدر زمین رایگان  هبرنامهاي فوقبرگزاري کالس 

 مهندسی؛فنی و هاي  واحد درسی اجباري در تمام رشتههمنزلکردن اخالق اجتماعی بهتلقی 

 هاي اخالق اجتماعیبه آموزهتوجهیاددهی یادگیري باـ هاي بازنگري مداوم فعالیت. 
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5)4(،11-1.  

 هايدانشگاه دختر دانشجویان میزان آگاهی بررسی ).1387(حمید و مرادي، شهاب  نیکخواه، کتایون؛ خوشابی،

 ،همدان درمانی بهداشتی خدمات پزشکی و علوم دانشگاه علمی مجله .زندگی هاياز مهارت تهران شهر

15)3( ،73-67.  

 مواد، مصرفسوء از پیشگیري در زندگی هايمهارت بررسی آموزش ).1383( سیامک فرشاد، و مریم شت،رام

  .مدرس تربیت روانی دانشجویان دانشگاه بهداشت سراسري سمینار دومین

پژوهش  فصلنامه .آموزش عالی آتی هاي سیاستهشدگرفته نادیده جزءاخالق،  ).1380(حسین  سرشت،رحمان

  .103-126،)2(7، در آموزش عالی زيریهبرنام و

. هاي آموزش آنها ذهنی و روشهماندروانشناسی کودکان عقب). 1391...(اسیف نراقی، مریم و نادري، عزت

  .سمت: تهران
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 در یادگیري دستاوردهاي افراز و شناسایی نقش). 1393(محمود  اي، کره وفراهانی، مهدي صادقی،ناهید؛

 مهندسی آموزش فصلنامه. قدرت گرایش برق مهندسی آموزش :موردپژوهی عالی، کیفیت آموزش بهبود

 .85-110، )6(16 ،ایران

  .رسش: ، اهوازآموزش تفکر به کودکان، ترجمه مسعود صفایی مقدم و افسانه نجاریان). 1386(فیشر، رابرت 

پیشرفت  و گراییگروه بر مشارکتی تدریس روش تأثیر). 1390( زاده، اعظم و افشاري، معصومهمحمد کرمی، مرتضی؛

  .105- 93، )33(9 ،درسی ریزيبرنامه در پژوهش. مشهد شهر در متوسطه دوره آموزاندانش تحصیلی

شده در آموزش عالی مبتنی بر طراحی و اثربخشی الگوي برنامه درسی تجربه ).1387(نرگس  آراي،کشتی

  .د اسالمی واحد خوراسگاندانشگاه آزا .)رسالۀ دکتري ( فمینیستیـرویکرد پدیدارشناسی 

 در اخالق هايبایسته). 1389(علی و میراسماعیلی، امیرفرهنگ چراغی، محمد ؛مرتضی پور،رستم؛ مطهري گل محمدي،

  .51- 55 همدان، پزشکی علوم دانشگاه انتشارات: همدان .دانشگاهی آموزش

یافته درخصوص هاي انجامیل پژوهشفراتحل  ).1391( کیا، مهديبابالن، عادل و معینیزاهد مسعود؛ گنجی،

  .97- 103،)1(1 ،روانشناسی مدرسه .آموزاننقش الگوهاي تدریس بر پیشرفت تحصیلی دانش

مورد : هاي کارآموزيره تحلیل کیفیت نتایج حاصل از دو).1393(محمدزاده، سعید؛ موسوي، مرضیه و شبانی، کبري 

  .141- 154، )61(16 ،فصلنامه آموزش مهندسی. مطالعه دانشگاه کشاورزي و منابع طبیعی رامین اهواز

به  تبریز دانشگاه مهندسی ـ فنی دانشجویان دستیابی میزان بررسی). 1395( موال، سمیه  وفیروز محمودي،

  .19- 38،)69(18، ایران مهندسی آموزش فصلنامه. 21 قرن اساسی هايمهارت

 بررسی ).1387( مقدم، مرضیه؛ رستمی گوران، نرگس؛ آراسته، مدبر؛ شمس علیزاده، نرگس و معرفی، آزاده

 زندگی هايمهارت ةدربار جدیدالورود نگرش دانشجویان و آگاهی میزان بر زندگی هايآموزش مهارت تأثیر

  .3-26، )1(5 پزشکی، آموزش در وسعههاي تگام .آنان اجتماعی و روانی هايتوانمندي و ارتقاي

هاي توسعه در آموزش پزشکی، گام. هاي اساسی آنمفهوم تدریس و پرسش).1383( اهللاپور، نعمتموسی

1)1(،56-48.  

  .10-15، سمت: تهران .درسی برنامه هاينظریه ).1386(محمود  مهرمحمدي،

 زندگی هايمهارت ارزیابی). 1389( ، ابوالقاسمنیازآذري، کیومرث؛ عمویی، فتانه؛ مداح، محمدتقی و بریمانی

  .33- 46، )3(1، تربیتی روانشناسی فصلنامه. ساري واحد اسالمی آزاد دانشگاه دانشجویان
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