Journal of Higher Education Curriculum
Studies Vol.11, No.22,139 -164

دو فصلنامه مطالعات برنامه درسی آموزش عالی
191-161 ،1911  پاییز و زمستان،22  شماره،11 سال

تجارب زیسته دانشجویان دوره کارشناسی مهندسی عمران از توجه برنامه درسی به
حوزه عاطفی
Lived Experience of Undergraduate Civil Engineering Students
from the Focus of the Curriculum on the Affective Domain
1911/8/6 : تاریخ پذیرش مقاله،1911/9/93 : تاریخ ارزیابی،1911/1/91 :تاریخ دریافت مقاله
Dr. Sirous Asadian. Arezoo Shahri. Dr.
Isa Barghi, Sayyad Abdollahi Asl
Abstract: The purpose of this study was to investigate
the lived experience of undergraduate students of civil
engineering from the attention of the curriculum to the
affective domain in order to determine its angles and
dimensions. The method of this research is qualitative
phenomenological one, for this purpose among 85
undergraduate students of Civil Engineering in Tabriz
University in the academic year 2018, to reach the
information saturation level, 15 of them were selected
through purposive sampling and they were
interviewed using an approved interview protocol by
experts. To ensure the reliability of the research data,
repeated methods, continuous comparison of data,
summarization and categorization of data without
damaging the data were used. After recording the
interviews, Smith's method was used to analyze the
collected data and the results showed that some of the
elements of the undergraduate curriculum in civil
engineering such as cognitive goals, informal content,
use of new methods of teaching, use of appropriate
teaching materials, teacher-student interactions, the
use of young professors in teaching, the use of
appropriate criteria in evaluation and in considering
extracurricular activities has been able to pay
attention to the emotions and feelings of the students
and others, such as psycho-motor goals, formal
content, duration of the lessons and Scientific validity
of content, justice and fairness in evaluation, and the
difficulty factor of the questions in the exams has not
been successful in achieving this goal.
Keywords: curriculum, affective domain, civil
engineering.
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 بررسی تجربه زیسته دانشجویان، هدف این پژوهش:چکیده
دوره کارشناسی رشته مهندسی عمران از توجه برنامه درسی به حوزه
، رویکرد پژوهش حاضر.عاطفی است تا زوایا و ابعاد آن مشخص شود
کیفی و روش پژوهش از نوع پدیدارشناسی است که به همین منظور از
 دانشجوی سال چهارم دوره کارشناسی رشته مهندسی عمران88 بین
 تا رسیدن به حد اشباع18-16 دانشگاه تبریز در سال تحصیلی
 نفر از آنها به شیوه نمونهگیری هدفمند انتخاب شدند و18 ،اطالعات
با جلب رضایت ایشان با استفاده از پروتکل مصاحبه تأییدشده توسط
 جهت حصول اطمینان از قابلیت.متخصصان مورد مصاحبهقرار گرفتند
، مقایسه مستمر دادهها،اعتمادپذیری دادههای پژوهش از روش مکرر
،خالصهسازی و دستهبندی اطالعات بدون اینکه دادهها آسیبی ببینند
 پس از ضبط مصاحبهها جهت تحلیل اطالعات.استفاده شد
جمعآوریشده روش اسمیت استفاده شد و نتایج نشان داد برخی عناصر
برنامه درسی رشته تحصیلی مهندسی عمران در دوره کارشناسی چون
، استفاده از روشهای نوین تدریس، محتوای غیررسمی،اهداف شناختی
، تعامالت استاد و دانشجو،استفاده از مواد و وسایل آموزشی مناسب
 استفاده از معیار مناسب در،استفاده از اساتید جوان در تدریس
ارزشیابی و درنظرگرفتن فعالیتهای جانبی توانسته است به عواطف و
،احساسات دانشجویان توجه نماید و برخی دیگر ازجمله اهداف مهارتی
 رعایت عدالت و انصاف، زمان ارائه و اعتبار علمی محتوا،محتوای رسمی
در ارزشیابی و ضریب دشواری سؤاالت در ارزشیابی در دستیابی به این
.هدف موفق نبودهاند
. مهندسی عمران، حوزه عاطفی، برنامه درسی:کلمات کلیدی
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مقدمه
همواره دانشگاه نقش بنیادی در تحقق اهداف و مأموریتهای نظام آموزش عالی را به عهده
دارد (فیتزجرالد و همکاران .)2316 ،1البته این امر بهخودیخود و بدون برنامه ممکن نیست و
آموزش عالی این هدف را از مسیر برنامههای درسی جامه عمل میپوشاند؛ بدیهی است که
برنامههای درسی بهعنوان مهمترین عنصر از جایگاه ویژهای در نظام آموزشی برخوردار است و
یکی از باارزشترین عوامل تأثیرگذار در تعیین میزان موفقیت و شکست نظامهای آموزش عالی
به شمار میرود (گیلفورد و مونته گومری.)2318 ،2
طبقهبندیهای گوناگونی از هدفهای آموزشی عرضهشده که معروفترین آنها طبقهبندی
بنیامین بلوم و همکاران او ( )1186است .در این طبقهبندی هدفهای آموزشی در سه حیطه
کلی با عناوین حوزه شناختی ،عاطفی و روانی – حرکتی تقسیمبندی شدهاند (سیف.)1918 ،
درواقع بلوم و همکاران اذعان دارند که یادگیری مؤثر در هر حوزهای مستلزم توجه به سه بعد
شناخت ،عواطف و احساسات و مهارتهاست .بیتوجهی به یکی از این ابعاد میتواند تا حد زیادی
فرایند یادگیری را با مشکالت زیادی مواجه سازد .بر این اساس میتوان اذعان داشت که در
فرایند طراحی برنامههای درسی نیز این اصل صادق است .برنامههای درسیای در مرحله اجرا و
حصول به اهداف قصد-شده شانس موفقیت چشمگیری خواهند داشت که طراحان آنها توانسته
باشند تعادل متناسبی بین این سه بعد یادشده برقرار نمایند.
اما با تامل در یادگیریهایی که در طی تحصیل خود داشتهایم ،متوجه خواهیم شد که
یادگیریهای شناختی با حوزه عاطفی کمتر عجین بوده است .پیاژه در این راستا اذعان می کند
که در هیچ سطح و هیچ حالتی حتی در بزرگسالی ما قادر نخواهیم بود رفتاری را مشاهده کنیم
که کامالً شناختی باشد و از حوزه عاطفی بی تاثیر باشد (کالرک 9و فیسک .)2338،1در شیوه
معمول در نظام س نتی آموزش ،پیوسته جنبه شناختی یادگیری موردتوجه بنیادی بوده ،و به
جنبه عاطفی آن کمتر توجه شده است (ان جی2311 ،8؛ نیکولوسی و همکاران )2318 ،6و تصور
غالب بر این مبنا شکلگرفته که علت مشکالت یادگیری ،موانع ذهنی ،شناختی یا کمبود
استعداد یادگیرندگان است؛ درحالیکه بهراستی در بسیاری اوقات ،توجه به جنبههای انگیزشی و
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عاطفی است که مسیر یادگیری را روشن میکند (مگویر و همکاران .)2312 ،1این امر متضمن
پویایی برنامه درسی نیز تلقی میشود ،یک برنامه درسی هنگامی پویا تلقی میشود که حاوی
فعالیتهای یادگیرنده برای کسب موفقیتآمیز تجربیات یادگیری باشد (کومیتا و مجودار،2
 )2318و اصوالً وقتی یادگیرنده باانگیزه کافی در جریان آموزشی مشارکت میکند و از
تجربههای یادگیری مفید بهرهمند میشود یادگیری محقق می شود؛ چنانچه از زاویه حافظه و
یادآوری مطالب نیز به عامل مؤثر عواطف توجه کنیم ،درمییابیم که افراد معموالً مسائل و
مفاهیمی را بهتر و عمیقتر به یاد می سپارند که بیشترین بار عاطفی را دارند (روئتی و همکاران،9
 .)2311در فرآیند تدریس نیز طبق نظر چیچرینگ )2336( 1یادگیری عاطفی چیزی بیشتر از
هیجانات را در برمیگیرد و بدون توجه به عالیق ،انگیزهها ،نگرشها و عاطفههای فراگیران،
یادگیری واقعی و بادوام نخواهد بود (به نقل از عجم و سعیدی رشوانی.)1912 ،
تاریخ بررسی و مطالعه یادگیری عاطفی به یونان باستان برمیگردد .ارسطو پنج فضیلت
معنوی را معرفی کرده است که عبارتاند از :دانایی ،8معرفت ،6خرد ،2عقل کاربردی 8و مهارت.1
دانش مولد یا همان مهارت شامل دانش هنر  ،13مهارت عملی و ساخت است .او عقل کاربردی و
دانش را بهعنوان فراست و ژرفاندیشی در نظر گرفته است (به نقل از اسدیان .)1918،ارسطو
عقل کاربردی را بسیار مهمتر و ارزشمندتر از برخی خصوصیات و تواناییهای ذهنی میداند زیرا
عقل کاربردی فعالیتی است که بهواسطه آن عقالنیت ابزاری ،با عقالنیت ارزش – محور متعادل
می شود و به خاطر این تعادل ،حفظ و بقای جامعه یا یک شغل ،اهمیت پیدا میکند (فالی
بیرگ.)2331،11
همانگونه که اشاره شد ویژگیهای تدریس و یادگیری مؤثر در حوزه عاطفی توسط
کراتول ،بلوم و ماسیا ( )1161پایهگذاری شده است .آنان حوزه عاطفی را شامل باورها ،نگرشها،
ارزشها و عواطف یادگیرندگان میدانند .این ویژگیها توسط نویسندگان بسیاری ارائهشده است؛
اما مدل مفصل و جامعی توسط بولین ( )1118ارائهشده است که عناصری همچون نگرش،
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باورها ،ارزشها ،عالیق ،اضطراب ،تحریک ،اعتمادبهنفس ،امید به موفقیت ،محرکها ،سطوح
انگیزشی ،رضایت و خود-کارآمدی را در برمیگیرد .جدول زیر نیز عناصر رایج حوزه عاطفی که
توسط برخی از متخصصان تعیینشدهاند را به تصویر میکشد (ساویچکین.)2313،1
جدول  :1عناصر حوزه عاطفی و متخصصانی که آنها را تعیین نمودهاند
عناصر حوزه عاطفی

متخصصان

نگرشها

کراتول و همکاران ( ،)1161گفارت و اینگل ( )1126اندرسون ( ،)1181میلر
( ،)2338کوباال ( )2332کرچمار ( ،)2338شفارد ()2338

ارزشها

کراتول و همکاران ( ،)1161گفارت و اینگل ( ،)1126اندرسون ( ،)1181پیر و
اوتن ( ،)2332کوباال ( ،)2332کرچمار ( ،)2338شفارد ()2338

انگیزه

میلر ( ،)2338پیر و آتن ( ،)2332کوباال ( ،)2332کرچمار ()2338

باورها

کراتول و همکاران ( ،)1161هانت ( ،)1182پیر و آتن ()2332

عواطف

کراتول و همکاران ( ،)1161گفارت و اینگل ( ،)1126پیر و آتن ()2332

ادراک

گفارت و اینگل ()1126

ترجیحات ،عالیق ،اضطراب،
اعتمادبهنفس

اندرسون ()1181

رفتار

شفارد ()2338

البته باید اذعان داشت توجه به حوزه عاطفی در برنامههای درسی بهسادگی میسر نیست.
ازجمله مشکالتی که بر سر راه اهداف عاطفی قرار دارد تحقق بلندمدت آن است و از آن جا که
در دانشگاه به علت محدودیت زمانی ،تنها به تدریس دروس و افزایش معلومات میپردازند؛ لذا
بیتوجهی به عالیق ،ارزشها و نگرشها شکل میگیرد و موجب میشود دانش کسبشده جنبه
عملی به خود نگرفته و در رفتار دانشجویان تغییری حاصل نشود (پکران)2316 ،2؛ البته این
مسئله ،عدم توجه به حیطه عاطفی را در آموزش توجیه نمیکند؛ زیرا آموزش عالی یکی از زیر
ساختهای نظام آموزشی هر کشور است که وظیفه آن تربیت نیروی متخصص در حوزههای
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مختلف ،پژوهش و ارائه خدمات تخصصی در حوزههای متنوع علم و فناوری جامعه است (کیایی
جمالی و همکاران.)1912 ،
علت دیگر عدم توجه به حیطه عاطفی در آموزش ،گسترش رسانههای ارتباطی و انفجار
دانش و اطالعات و تقابل این تغییرات با نظامهای گوناگون ارزشی است که زمینه بروز اختالالت
رفتاری و هیجانی در حیطههای گوناگون اخالقی ،احساسی ،اجتماعی و انگیزشی را حتی
درزمینه آموزشی فراهم آورده است (وتوا)2316 ،1؛ درحالیکه ارضای مناسب نیازهای بنیادی که
هماهنگ با عالیق و نیازهای افراد است میتواند در سالمت روانی ،رشد شخصیت و موفقیت در
زندگی ازجمله پیشرفت تحصیلی آنها تأثیر بسزایی داشته باشد (نورویج.)2318 ،2
همان گونه که قبالً نیز اشاره شد در سالهای اخیر علیرغم توجه فراوانی که به جنبههای
شناختی و رفتاری دانشجویان درزمینه برنامه درسی صورت گرفته ،متأسفانه به جنبه عاطفی
توجه چندانی صورت نگرفته است (مؤمنی ،کرمی و تیموری)1913 ،؛ البته پژوهشهایی بهصورت
پراکنده در خصوص ارزیابی عناصر برنامه درسی دورههای مختلف دانشگاهی صورت گرفته و
دالیل رضایتمندی و یا عدم عالقه دانشجویان رشتههای مختلف اعم از علوم انسانی و پزشکی و
غیره با توجه به عوامل محیطی ،عوامل فردی ،عوامل آموزشگاهی صورت گرفته است (نوکورس و
همکاران2316 ،9؛ ابیرن ،درپس و نیکوالس)2318 ،1؛ اما درباره برنامه درسی تجربه شده در
رشته های مهندسی و خصوصاً رشته مهندسی عمران تحقیقات خاصی چه در ایران و چه خارج از
کشور صورت نگرفته است درحالیکه یادگیری که مبنای آن عواطف یادگیرندگان باشد،
بهسادگی افراد را برای مواجهه مؤثر با مسائل و چالشهای پیشروی در طول دانشگاه آماده
میکند و به دلیل دگرگونیهای خاص سنی دانشجویان و ویژگیهای مربوط به آن دارای ارزش و
ضرورت ویژهای است.
شکی نیست که فعالیتهای مهندسی نیز مانند هرگونه فعالیت انسانی دیگر محدود به بعد
فکری یا به اصطالح شناختی انسان نمیشود .سایر ابعاد شخصیتی انسان مانند ،عواطف و
احساسات ،نگرش های مطلوب ،انگیزه و مهارت نیز نقش با ارزش خود را در این بین ایفا
میکنند .نقش با ارزش این جنبهها هنگامی بارزتر میشود که ابعاد غیر فنی فعالیتهای
مهندسی نیز مد نظر قرار گیرد .پیش از هر چیز باید اذعان نمود که در فعالیتهای مهندس نیز
مانند سایر فعالیتهای انسانی عامل انگیزش اولین نقش را در کارایی ایفا مینماید .وجود انگیزه
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کافی برای انجام فعالیتهای انسانی نه تنها یک نیروی محرکه بر شمرده میشود بلکه به عنوان
یک جبران کننده ،میتواند به صورت خودکار بخشی از کاستیها و نواقص را در سایر زمینهها
جبران نماید .ارزش عواطف و احساسات در این حوزه وقتی بیشتر روشنتر میشود که جایگاه
فعالیتهای مهندسی از حیث پیچیدگی و سختی در بین سایر مشاغل موردتوجه قرارگرفته و با
سایر فعالیتهای شغلی موجود در جامعه مقایسه شود.
اما متاسفانه به دلیل برداشت نه چندان صحیح از ماهیت غالب رشته های فنی و مهندسی،
همواره در برنامه های درسی این رشته ها عناصر شناختی و مهارتی بر عنصر عاطفی تفوق می
یابند و آن را به حاشیه می رانند .این برداشت غلط هم در سطح جامعه و هم در سطح دانشگاه
به چشم می خورد و حوزه عاطفی در برنامه های درسی معموالً مورد غفلت قرار می گیرند .لذا با
این پیش فرض نگارندگان این مقاله متوجه اهمیت تحقیق در این زمینه با تمرکز بر برنامه
درسی رشته مهندسی عمران شدند و تالش کردند تا با تامل در برنامه درسی این رشته و با
بررسی تجارب زیسته دانشجویان کاستی ها و نواقص احتمالی را بیش از پیش آشکار سازند و
زمینه را برای بازنگری جدی در زمینه طراحی برنامه های درسی این رشته ها فراهم سازند.
لذا با توجه به مطالبی که ذکر شد و از آنجائی که نظرات و تجربیات دانشجویان در
شناسایی بهتر کاستیها و نواقص برنامه درسی و بهبود آن در نظامهای آموزشی سودمند خواهد
بود و دورنما و چارچوب مناسبی را برای مسئولین نظام آموزش عالی فراهم میآورد ،پژوهش
حاضر به تبیین و توصیف دیدگاه ها ،باورها و تجارب زیسته دانشجویان درباره توجه برنامه درسی
به جنبه عاطفی با تأکید بر عناصر برنامه درسی می پردازد تا از این راه بتوان گامی مؤثر در جهت
بهبود برنامه درسی در رشته تحصیلی مذکور برداشت.
روش پژوهش
این پژوهش با روش کیفی از نوع پدیدارشناسی با جامعهای شامل  88نفر از دانشجویان
دوره کارشناسی سال چهارم رشته مهندسی عمران دانشگاه تبریز انجامشده است .روش
نمونهگیری در این تحقیق هدفمند از نوع مالک-محور بود .جمعآوری اطالعات با استفاده از
پروتکل مصاحبه ،به صورت چهره به چهره و به شکل نیمه ساختاریافته انجام شد .این پروتکل
توسط گروه پژوهش طراحی و با استفاده ازنظر متخصصان برنامه درسی و روش تحقیق ازنظر
روایی صوری و محتوایی مورد تأیید قرار گرفت .پژوهشگر پس از تأیید روایی  ،مطابق آن در
مراجعه به هرکدام از مشارکتکنندگان سعی نمود با ارائه توضیحات درزمینه ماهیت و اهداف
تحقیق و چگونگی انجام آن و نقشی که هرکدام از آنها در تحقیق بر عهده دارند ،رضایت کامل
آن ها درزمینه همکاری و مشارکت فعال در تحقیق جلب نماید و قبل از شروع مصاحبه از
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شرکتکنندگان جهت ضبط مصاحبهها مجوز گرفته شد .پس از طرح سؤاالت اولیه و مباحثی
عام جهت ایجاد جوی صمیمانه ،مصاحبه با دانشجویان طرح و بسط سؤاالت انجام گرفت .روند
انجام مصاحبهها تا آنجا ادامه یافت تا اشباع اطالعات حاصل گردد ،این مسئله در مصاحبه 12
روی داد و  9مصاحبه دیگر صرفاً جهت اطمینان از اشباع دادهها انجام گرفت .مدت مصاحبهها
بین  93-18دقیقه و در یک جلسه بود .پس از ضبط مصاحبهها بر روی فایل صوتی ،این فایل
صوتی به نوشتار تبدیل شد و جهت تحلیل اطالعات جمعآوریشده روش اسمیت 1استفاده شد.
اسمیت سه مرحله را برای تحلیل دادهها در روش پدیدارشناسی پیشنهاد کرده است-1 :تولید
دادهها -2تجزیهوتحلیل دادهها و -9تلفیق موردها .مرحله تجزیهوتحلیل دادهها نیز شامل 1
مرحله است که عبارت است از-1 :مواجهه اولیه :خواندن و بازخوانی یک مورد -2تشخیص و
برچسب زدن به مقولهها -9لیست کردن و خوشهبندی مقولهها -1ایجاد یک جدول خالصهسازی
(شین ،کیم و کیم.)2339 ،2
در این پژوهش ،پس از خواندن و بازخوانی مکرر ،مقولههای جزئی و فرعی تعیین و
برچسب زده شد و سازماندهی و خوشهبندی مقولهها انجام شد (به این معنا که با استمرار
مقایسه و لحاظ کردن تفاوتها و شباهتهای مقولههای فرعی ،مقولههای کلیتر درونمایهها
استخراج شد) .این فرایند توسط  2نفر بهصورت جداگانه و باهم انجام شد ،سپس برای هر یک از
مصاحبهها با اتفاقنظر پژوهشگران یک جدول خالصهسازی از مقولههای سازماندهیشده تدوین
شد ،درنهایت با تلفیق موارد و ارائه شواهد نتایج بهصورت مکتوب گزارش شد.
جهت حصول اطمینان از قابلیت اعتمادپذیری داده های پژوهش از روش مکرر ،مقایسه
مستمر داده ها ،خالصه سازی و دسته بندی اطالعات بدون اینکه داده ها آسیبی ببینند ،استفاده
شد .همچنین جهت اطمینان از اعتبار یافتههای پژوهش ،از روش روایی پاسخگو استفاده شد.
بدین شکل که پس از استنتاج متن مصاحبهها ،مطالب از طریق ایمیل مجدداً به
مصاحبهشوندگان ارائه و نظر تأییدی آنها در این زمینه را اخذ شد و دانشجویان صحت کدهای
استخراجشده و تفسیرهای صورت گرفته را تأیید کردند و قسمتهایی که مغایرتی با نظر آنها
داشت ،مشخص و اصالح گردید .عالقهمندی پژوهشگران به پدیده تحت مطالعه ،تماس درازمدت
با دادهها و همچنین ،تالش برای کسب نظرات دیگران در این زمینه از دیگر عوامل تضمینکننده
قابلیت تأیید بودند.

Smith
Shin, Kim & Kim

1
2
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یافتهها
در این بخش از پژوهش اطالعات جمعآوریشده از اجرای مصاحبهها مورد تجزیهوتحلیل
قرار گرفتند .ابتدا در جدول زیر مضمونها و زیر مضمونها ارائه میشود و در بخش بعدی به
توصیف مبسوط هرکدام از مضمونها پرداخته میشود.
جدول  :2مضامین اصلی و فرعی به تفکیک توجه یا عدم توجه به حیطه عاطفی دانشجویان

مضامین فرعی

مضامین اصلی
عالقه و نگرش
مثبت به اهداف

توجه به حیطه عاطفی دانشجویان

عدم توجه به حیطه عاطفی دانشجویان

عالقه و نگرش مثبت به اهداف شناختی
برنامه درسی

عالقه و نگرش مثبت نسبت به اهداف
مهارتی برنامه درسی

برنامه درسی
عالقه و نگرش
مثبت نسبت به

عالقه و نگرش مثبت نسیت به محتوای
غیر رسمی برنامه درسی

محتوای برنامه
درسی
عالقه و نگرش
مثبت به روش
تدریس استادان

نگرش مثبت به
شیوه ارزشیابی
استادان

عالقه و نگرش مثبت نسیت به محتوای
رسمی برنامه درسی
نگرش مثبت نسبت به زمان ارائه محتوا
نگرش مثبت نسبت به اعتبار علمی محتوا

عالقه و نگرش مثبت نسبت به استفاده
استادان از روشهای نوین تدریس
عالقه و نگرش مثبت نسبت به استفاده از
مواد و وسایل آموزشی مناسب
عالقه و نگرش مثبت نسبت به تعامالت
استاد و دانشجو
عالقه و نگرش مثبت نسبت به استفاده از
اساتید جوان در تدریس
نگرش مثبت نسبت به استفاده استادان
از معیار مناسب ارزشیابی
نگرش مثبت نسبت به در نظر گرفتن
فعالیتهای جانبی در ارزشیابی

نگرش مثبت نسبت به رعایت عدالت و
انصاف در ارزشیابی توسط استادان
نگرش مثبت نسبت به ضریب دشواری
سؤالهای امتحانی

 -1عالقه و نگرش مثبت به اهداف برنامه درسی :در این پژوهش نگرشهای
دانشجویان درباره اهداف برنامه درسی به دو مضمون فرعی عالقه و نگرش مثبت به اهداف اهداف
شناختی و مهارتی تقسیم شد که به شرح ذیل است:
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عالقه و نگرش مثبت به اهداف شناختی برنامه درسی :با توجه به مصاحبههایی که با
دانشجویان انجام گرفت ،اهداف حیطه شناختی برنامه درسی رشته عمران تا حدود زیادی
توانسته است بر روی نگرشها و عواطف دانشجویان اثرات مثبتی بر جای بگذارد و در حصول به
آن اهداف عملکرد قابل قبولی نیز از خود بر جای گذاشتهاند .برای مثال دانشجوی شماره 1
دراینباره میگوید« :استادهایی داشتیم که درباره ارائه مطالب تئوری در کالسها کم نگذاشتند و
چیزهایی که بایستی یاد میگرفتیم را سر کالسها گفتند ،ما اآلن که از دانشگاه فارغالتحصیل
شدیم ،دیگ ه جایی وجود نداشت که این مطالب را پیدا کنیم و یاد بگیریم و من از این لحاظ
واقعاً ازشون سپاسگزارم» و یا نظر دانشجوی شماره  2این بود که« :من از اول اطالعات محدودی
درباره این رشته داشتم ولی هر چقدر بیشتر درباره این رشته خوندم و فهمیدم بیشتر به این
رشته عالقه مند شدم چون همه مفاهیمش عملی و قابل درک برای من بود و همیشه هم تالش
کردم همه مفاهیمش را بفهمم».
عالقه و نگرش مثبت نسبت به اهداف مهارتی برنامه درسی :اهداف مهارتی یا اهداف
رفتاری انتظاراتی هستند که پیشبینی میشود فراگیر پس از فراگیری یک درس یا شرکت در
یک برنامه درسی خاص قادر به انجام آنها باشند و بیشتر جنبه مهارتی و عملیاتی دارند تا
شناختی .یافتههای این تحقیق حاکی از این است که دانشجویان نگرش مثبتی در این خصوص
نداشتند.
در تبیین این بخش از یافتهها میتوان اشاره نمود که این نگرش منفی دانشجویان به
اهداف حوزه مهارتی برنامه درسی میتواند ناشی از قرار نگرفتن دروس عملی در کنار دروس
نظری ،عدم وجود برخی دروس عملی و کاربردی در برنامه درسی ،عدم ارتباط آنها با نیازهای
بازار کار و جامعه ،نپرداختن برنامه درسی و مجریان آنها به کاربرد استفاده از مفاهیم نظری و
درنهایت عدم پرداختن به فعالیتهای مهارتی و عملیاتی در برنامه درسی باشد .مشارکتکنندگان
در این زمینه عواطف خود را اینچنین نشان دادند« :ما انتظار داشتیم وقتی وارد دانشگاه شدیم
پالن ساختمانها را بهدرستی رسم کنیم و طراحی کنیم ولی اینجوری نبود ،برای من خیلی
جالب بود کسی که عمران میخواند درباره نقشه ساختمان هیچچیزی نمیدانست  ...در چارت
درسیمان حداقل دو یا سه واحد نقشه ساختمانی وجود نداشت و هیچکدام را یاد ندادند و تنها
یکچیزهای مفهومی یاد دادند» (دانشجوی شماره  )2و همینطور نظر دانشجوی شماره « :11دو
واحد درسی داشتیم که مرتبط با بازار کار بود و کامالً با نرمافزارهای کارمان ارتباط داشته و این
خیلی کم بود درحالیکه  191واحد دیگها ی که خواندیم زیاد ارتباط خاصی با کار ما نداشتند و
این باعث شد حداقل من یک نفر از درس زده بشم».
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 -2عالقه و نگرش مثبت نسبت به محتوای برنامه درسی :محتوای برنامه درسی به
معنای دانش سازمانیافته و اندوخته شده ،اصطالحات ،اطالعات ،واقعیات ،حقایق ،قوانین ،اصول،
روشها ،مفاهیم ،تعمیمها ،پدیدهها و مسائل مربوط به همان ماده درسی است (ملکی )1918 ،و
از این نظر اهمیت دارد که ابزاری جهت رسیدن به اهداف از پیش تعیینشده در برنامه درسی
هستند .در این راستا نگرشهای دانشجویان درباره محتوای برنامه درسی به چهار مضمون فرعی
عالقه و نگرش مثبت نسبت به محتوای رسمی ،عالقه و نگرش مثبت نسبت به محتوای
غیررسمی ،عالقه و نگرش مثبت نسبت به زمان ارائه محتوا و عالقه و نگرش مثبت نسبت به
اعتبار علمی محتوا تقسیم شد که یافتههای این بخش از تحقیق بهقرار ذیل آمده است:
عالقه و نگرش مثبت نسبت به محتوای رسمی برنامه درسی :محتوای رسمی یا
آشکار برنامه درسی به محتوایی اطالق میشود که در محیطهای آموزشی (مدرسه ،دانشگاه و )...
محدود به تجربیات برنامهریزیشده است ،این شکل از محتوا قبل از ورود دانشجو به کالس
تدارک و تهیهشدهاند.
با توجه به محتوای مصاحبههای انجامشده ،محتوای رسمی برنامه درسی نتوانسته است به
حوزه عاطفی توجه کافی داشته باشد ،این عدم توجه به حوزه عاطفی میتواند نشاءت گرفته از
فرمولنویسیهای طوطیوار بجای درک عمیق مسائل ،حجم زیاد مطالب درسی ارائهشده،
بیتفاوتی در گوش دادن به تدریس استاد به دلیل در اختیار داشتن جزوه کامل و یادگیری
مسائل سخت قدیمی با راهحل دستی و سنتی بهجای استفاده از نرمافزارهای موجود باشد .در
این راستا دانشجوی شماره  « :9استادی داشتیم که درباره آب ،صرفاً به چند تا فرمولی اکتفا کرد
که در این درس بود و بایستی در طولترم آنها را یاد میگرفتیم ،فرمولها رو پشت سرهم
مینوشت و کاری به جوانب آن نداشت و صرفاً بهصورت حفظی راهحل مسائل را بهصورت
طوطیوار ارائه داد»؛ و یا دانشجوی شماره « :2استاد  ...جزوهها را بهصورت تایپشده بر پایه
سرفصل دروسی که آموزش عالی میداد تهیه میکرد و در جلسه اول به ما میداد ،این باعث
میشد که سر کالسها زیاد حواسمان به صحبتهای استاد نباشد و در طول کالس بیتفاوت
بودیم و گوش نمیدادیم چون میدانستیم هرچه استاد از ما میخواست داخل جزوه بود».
عالقه و نگرش مثبت نسبت به محتوای غیررسمی برنامه درسی :تجربیاتی که
یادگیرندگان در محیطهای آموزشی کسب میکنند تنها منحصر به تجربیات برنامهریزیشده و از
پیش تعیینشده نمیگردد و یادگیرندگان از یکدیگر ،از تعامل با اساتید و کارمندان و نیز جو
آموزشی ،تجاربی به دست میآورند .این تجارب غیررسمی اگرچه از قبل پیشبینینشده است
ولی بر رفتار و نگرشهای یادگیرندگان اثر شگرفی دارد این تجارب را اصطالحاً محتوای
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غیررسمی میگویند (فتحی واجارگاه .)1918 ،مصاحبههایی صورت گرفته با دانشجویان ،مشخص
کرد که نگرش و عالقه دانشجویان در تعامل با محتوای برنامه درسی غیررسمی تحریک میشود
و جهتگیری مثبت پیدا میکند و این توجه به حوزه عاطفی از مسیر تدارک فعالیتهای چون
انجام بازدیدها ،ارائه مثال از پروژههای انجام گرفتهشده توسط خود اساتید ،مطرح کردن
نرمافزارهای کاربردی در کنار دروس ارائهشده ،انجام فعالیتهای جانبی بهصورت گروهی و فردی
و  ...به وجود آمده است .برای نمونه دانشجوی شماره  6دراینباره میگوید «بحث نرمافزارهای
مهندسی عمران خیلی چیز مهمی است که متأسفانه جزو سرفصلهای درسیمان نیست ،وقتی
استادهایی میآمدند در کنار دروسشان بحث نرمافزار را هم مطرح میکردند که بازار کار خواهان
آنهاست بالطبع ما عالقه نشان میدادیم»؛ از منظر دیگر« :من وقتی اینجا بهصورت تئوریک
درس میخواندم و کنارش کار دانشجویی مربوط به رشته خودم را انجام میدادم ،لذت میبردم»
(دانشجوی شماره .)11
عالقه و نگرش مثبت نسبت به زمان ارائه محتوای برنامه درسی :زمان یک عامل
قابلتوجه و مهم است .میزان زمان اختصاص دادهشده به فعالیتهای مختلف کالس درس باید با
توجه به عالئق دانشجویان ،استانداردهای آموزشی و نتایج تحقیقات باشد نه صرفاً عالیق و
ترجیحات استادان .با توجه به مصاحبههایی که با دانشجویان انجام گرفت ،در موضوع زمان ارائه
محتوای برنامه درسی به حوزه عاطفی دانشجویان با ارائه مطالب سنگین در زمان خستگی ،در
یک روز و پشت سرهم و تنظیم زمان کالسها با توجه صرف به نظر استادان ،توجه کافی نشده
است .شاهد این مورد ،نظر دانشجوی شماره  6است« :در برخی ترمها ،زمان ارائه واحدهای
سخت بعدازظهرها بودند که رغبت آنچنانی نداشتیم و این باعث میشد خوب گوش ندهیم یا
بخوابیم و سر کالسها نرویم مثالً واحد بتن و فوالد» همینطور نظر دانشجوی شماره « :8زمان
کالسهای دانشگاه یا دانشکده را بیشتر با استاد تنظیم میکردند و در نظر هم نمیگرفتند که
این درس مهمی که ساعت چهار گذاشتهاند مغز ما بعد از ناهار نمیکشد ،ما حتی بعضیاوقات
ممکن بود ساعت دوازده هم کالس جبرانی حل تمرین داشته باشیم».
عالقه و نگرش مثبت نسبت به اعتبار علمی محتوای برنامه درسی :امروزه
انفجار دانش بشری برنامه درسی را به شکلهای مختلف تحت تأثیر قرار داده است برای مثال
سازماندهی دانش رویکردهای برنامه درسی ،روشهای یاددهی – یادگیری و شیوه ارزشیابی
دچار تحول شده است .با توجه به مصاحبههایی که با دانشجویان انجام گرفت ،دانشجویان به
دلیل ارائه کتابهای حجیم با نگارش قدیمی و تکیه بر اصول و پایههای تئوری بسیار قدیمی
نگرش مثبتی در خصوص اعتبار علمی محتوای برنامه درسی نداشتند و این بخش از برنامه
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درسی نتوانسته بود نگرشهای مثبتی در آنان ایجاد نماید .برای نمونه دانشجوی شماره 13
اعتراض خود را اینگونه نشان میدهد« :کتابهایی را که معرفی میکردند کتابهای حجیم
بیست سال پیش بود ،میرفتیم و بهسختی از بعضی کتابخانهها پیدا میکردیم ،خاک خورده
بودند و با زبان نگارشی خیلی قدیمی نوشتهشده بودند و واقعاً هم متوجهشان نمیشدیم که
بخواهیم عالقه هم پیدا کنیم».
 -3عالقه و نگرش مثبت نسبت به روش تدریس استادان :روش تدریس استادان
بهعنوان عنصری از برنامه درسی از این نظر حائز اهمیت است که در عملکرد تحصیلی
دانشجویان ،انگیزه ،رضایت خاطر ،پرورش شخصیت و رشد خالقیت آنان مؤثر است (ملکی،
 .)1918در این پژوهش نگرشهای دانشجویان در خصوص روش تدریس در چهار مضمون فرعی
ذیل استخراجشده است:
عالقه و نگرش مثبت نسبت به استفاده از روشهای نوین تدریس :استادان
دانشگاهها باید در فعالیتهای آموزشی خود به این باور برسند که وظیفه آنها در فرایند
آموزشی ،تنها انتقال واقعیتهای علمی نیست ،بلکه باید با استفاده از شیوههای نوین تدریس
موقعیت های یادگیری را فراهم کنند و چگونه اندیشیدن را به دانشجویان بیاموزند .نظرات
دانشجویان نشان داد روشهای تدریس استادان ،نتوانسته است آنچنانکه شایسته است به حوزه
عاطفی دانشجویان توجه کافی نماید.
توجه به حوزه عاطفی در امر تدریس میتواند از راه بیان خوب اساتید ،انجام بازدیدهای
عملی در کنار ارائه دروس ،استفاده از روش های تدریس متنوع ،کم و کیف ارتباط استادان با
دانشجویان در فرایند یادگیری ،تجسمی کردن موضوعات درسی و ارتباط دادن آنها با دنیای
واقعی ،انجام فعالیتهای جانبی بهصورت گروهی و بعضاً خارج از دانشگاه ،توجه کافی به
تفاوتها ی فردی دانشجویان ،درگیر کردن دانشجویان در فرایند تدریس و یادگیری به شیوههایی
همچون برگزاری کنفرانس در کالس درس ،انجام فعالیتها همراه با استاد و تدریس گروهی
دانشجویان در کالس درس حاصل گردد .در این خصوص میتوان به این نمونهها اشاره داشت:
دانشجوی شماره « :9در بعضی از درسها میتوانستیم بازدیدهایی داشته باشیم و اینها باعث
میشدند گرایشهایی شکل بگیرد مثالً در درسهای فوالد و بتن اگر ساختمانها را میدیدم بهتر
میفهمیدم که منظور استاد چه بود»؛ و یا دانشجوی شماره « :12چند واحد داشتیم که
کنفرانس داشتند ،اونجوری بهتر توانستیم یاد بگیریم؛ چون دوست داشتیم جلوی جمع مسلط
باشیم ،مجبور بودیم خیلی خوب مطالعه کنیم و این باعث میشد که خوب یاد بگیریم البته
متأسفانه خیلی کم بودند».
151

دوفصلنامه مطالعات برنامه درسی آموزش عالی ،سال  ،11شماره  ،22پاییز و زمستان 1911

تجارب زیسته دانشجویان دوره کارشناسی مهندسی عمران از...

عالقه و نگرش مثبت نسبت به استفاده از مواد و وسایل آموزشی مناسب در
تدریس :امکانات و وسایل آموزشی ،مبنای قابللمسی را برای تفکر و ایجاد مفاهیم به وجود
میآورند ،توجه و عالقه فراگیران را جلب میکنند ،تجارب واقعی ،عینی و مقطعی را در اختیار
دانشجویان قرار داده و موقعیتهایی را به وجود میآورند که کسب آنها از راههای دیگر
امکانپذیر نیست .با توجه به مصاحبههای انجامشده ،استفاده از مواد و وسایل آموزشی مناسب
توانسته است نگرش مثبتی در دانشجویان در ارتباط با برنامه درسی ایجاد کند .این امر از طریق
ارائه تصاویر در کنار دروس ارائهشده ،درک بهتر و بیشتر دروس با پخش فیلم ،ارائه تصاویر
سهبعدی ،آوردن نمونههای طبیعی ،امکانات آزمایشگاهی مناسب و دسترسی منابع فیزیکی و
دیجیتالی محقق شده است .بهعنوان شاهد دانشجوی شماره « :19چند واحد زمینشناسی
داشتیم که استادی که درس میداد برای ما خاک و سنگ و مانند اینها را میآورد و نشان
میداد و ما از نزدیک با خیلی از چیزهایی که بهصورت تئوری در کتابها به ما میگفتند ،آشنا
میشدیم ،خیلی هم خوب بود»؛ دانشجوی شماره « :2آزمایشگاه آب اینجا واقعاً خوب هست ،من
خودم یک سازه درست میکردم و خیلی لذت بردم».
عالقه و نگرش مثبت نسبت به تعامالت استاد -دانشجو :بدیهی است که همواره یکی
از مهم ترین عناصر آموزش عالی استادان دانشگاه می باشند که نقش تعیین کننده ای در تحقق
اهداف و رسالت های دانشگاه و در حالت کلی آموزش عالی دارند .لذا بررسی عملکرد آنان به ویژه
در حوزه تعامل با دانشجویان و تاثیری که این تعامل می تواند در بهبود وضعیت عواطف،
احساسات و نگرش های دانشجویان ایفا کند ،بسیار حائز اهمیت است چرا که این تعامالت در
قلب فعالیت های یاددهی-یادگیری قرار می گیرند و بسیاری از فعالیت های دانشگاه نیز به
همین رکن معطوف می باشد و می تواند موجبات ارتقاء سطح کیفی کلیه خدمات آموزشی را
تضمین نماید .بنابراین آنچه در فرایند یادگیری شکل میگیرد نیاز به بستری بهعنوان تعامل
میان استاد و دانشجو دارد .با توجه به محتوای مصاحبهها ،این تعامالت توانسته است حس
عالقه مندی دانشجویان را به برنامه درسی از طریق نظرخواهی از دانشجویان درباره موضوعات
درسی ،آوردن مطالبی درباره سرفصل دروس از طرف دانشجویان ،جذب حداکثری و برخورد
مناسب اساتید ،ارزش قائل شدن به سؤال دانشجویان ،مشارکت و کمک گرفتن از دانشجویان در
ارائه درس ،امکان ارتباط با استاد در خارج از کالس درسی و دادن پروژه عملی به دانشجویان
تحریک کند و در کل نگرش مثبتی در این بخش به وجود آید .بهعنوان نمونه دانشجوی شماره 9
دراینباره میگوید« :استادانی بودند که جذب حداکثری داشتند یعنی سعی میکردند در کنار
موضوعهایی که مطرح میکردند ،برخورد مناسبی هم با دانشجویان داشته باشند» و یا دانشجوی
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شماره « :2وقتی رابطه دوطرفه است و استاد تنها درس نمیدهد و صحبت نمیکند و از ما هم
نظر میپرسد ،طبیعتاً عالقهمندی را ایجاد میکند و کسی سر کالسش خوابش نمیگیرد» و
همینطور دانشجوی شماره  « :11من خیلی خوب توانستم از استاد ...انرژی بگیرم ایشان تمام
دانشجویان کارشناسی را باهوش خطاب میکرد و بهنوعی اعتمادبهنفس ایجاد میکرد که
میتوانستیم از پس مشکالت بربیاییم و موفق باشیم».
عالقه و نگرش مثبت نسبت به استفاده از اساتید جوان در تدریس :با توجه به اینکه
هدف آموزش عالی تربیت نیروی انسانی متخصص و ماهر است ،الزم است اعضای هیئتعلمی
دارای بار علمی باال و وجدان مسئولیتپذیر باشند (تقیپورظهیر .)1918 ،اساتید جوان
استراتژیهای کاربردی را به منصه اجرا درمیآورند و اساس این استراتژیها مواجه با شرایط
مختلفی است که ممکن است در گذشتهای نهچندان دور دانشگاه در تجربیات خود یا دوستانشان
با آن مواجه شده باشند .این مسئله بهوضوح در مصاحبهها نیز مشهود بود و با زیر مقولههایی
چون از راه ایجاد صمیمیت با اختصاص وقت برای دانشجویان ،پیگیری تحقیقات دانشجویی و
ایجاد اشتیاق در انجام کارهای عملی خود را نشان میدهد در این باب میتوان به این نمونهها
اشاره داشت :دانشجوی شماره « :12بیشتر آنهایی که بهتازگی فارغالتحصیل شدند و جوانترند
ما را خیلی بیشتر درک میکنند و برای ما وقت میگذارند»؛ همینطور دانشجوی شماره  19که
میگوید« :استادهای جوان بیشتر تمرین میدادند و پروژه میدادند و ما را تحریک میکردند که
دنبال کار برویم و پیگیر کار ما بودند  ...زمان و حوصله آنها بیشتر از استادهای سن باال بود».
 -4نگرش مثبت نسبت به شیوه ارزشیابی استادان :ارزشیابی از پیشرفت تحصیلی
دانشجویان از این نظر اهمیت دارد که برای تعیین میزان موفقیت دانشجویان در حصول به
اهداف تعیین شده ،تنها میتوان به آن ها استناد کرد .در این راستا نگرشهای دانشجویان درباره
شیوه های ارزشیابی استادان از پنج مضمون فرعی شامل نگرش مثبت نسبت به طرح سؤاالت
مناسب از سوی استادان ،نگرش مثبت نسبت به رعایت اعتدال ،نگرش مثبت نسبت به در نظر
گرفتن فعالیتهای جانبی در ارزشیابی ،نگرش مثبت نسبت به استفاده کردن از مالک مناسب و
نگرش مثبت نسبت به ضریب دشواری سؤاالت ،ادراک شد که به این شرح است:
نگرش مثبت نسبت به طرح سؤاالت مناسب از سوی استادان :همواره در حوزه
سنجش و ارزشیابی عملکرد تحصیلی بر اهمیت توجه به ویژگی های یک آزمون خوب تاکید شده
است.بی شک تمرکز بر سه محور اساسی زیر می تواند تا حدود زیادی مشکالت پیرامون
ارزشیابی از دانشجویان را برطرف نماید .این محورها عبارت اند از :تمرکز بر نحوه طراحی صحیح
آزمون و رعایت اصول آن ،دقت در نحوه اجرای آزمون و در مرحله آخر توجه به نحوه تحلیل
152

دوفصلنامه مطالعات برنامه درسی آموزش عالی ،سال  ،11شماره  ،22پاییز و زمستان 1911

تجارب زیسته دانشجویان دوره کارشناسی مهندسی عمران از...

نتایج آزمون و استفاده از آن ها در راستای بهبود فرایند آموزش و یادگیری .عالوه بر این
اطمینان از روایی و پایایی آزمون نیز نکته ای است که همواره متخصصان بر آن تاکید کرده اند.
با توجه به مصاحبه هایی که با دانشجویان انجام گرفت ،ارزشیابی استادان از عملکرد تحصیلی
دانشجویان تا حدودی به عواطف و احساسات دانشجویان توجه کافی داشته است .این امر از
مسیر استفاده از سؤاالت مفهومی بهجای سؤاالت حفظی ،ارزشیابی از مفاهیم اصلی بهجای
مسائل جزئی یا اهداف فرعی درس ممکن شده است .برای نمونه دانشجوی شماره « :8اساتیدی
خوب بودند که بیشتر به سؤالهای بنیادی که به اصل موضوع درسی و چیزی که میخواستند به
ما یاد بدهند میپرداختند و ارزیابی را در مورد موضوعاتی انجام میدادند که در طولترم یاد
میدادند» همینطور دانشجوی شماره « :8در درس هیدرولیکی ،برای امتحان به ما منبع
انگلیسی گفتند و ما ترجمه میکردیم و سؤالهایش را حل میکردیم ،همزمان استاد دیگهای با
دانشجویان برای همین درس یک منبع فارسی گفته بود و وقتی به سؤالهای آنها نگاه
میکردیم و میدیدیم سؤالهای آنها در مقایسه با سؤالهای ما مبتدی بودند حس میکردیم ما
خیلی چیزهای جدید را در مقایسه با آنها میدانیم و چیزی که ما میخواندیم خیلی بهتر و
کاملتر از منبع آنها بود».
نگرش مثبت نسبت به رعایت عدالت و انصاف در ارزشیابی :عدالت ،همواره بهعنوان
یک نیاز اساسی برای زندگی انسانها در طول تاریخ مطرح بوده است .امروزه با توجه به نقش
فراگیر دانشگاهها در زندگی انسانها ،نقش عدالت بیشازپیش آشکارتر شده است (یعقوبی و
همکاران )2331 ،و رعایت آن باورها ،احساسات ،نگرشها و رفتار دانشجویان را بهشدت تحت
تأثیر قرار میدهد و در دانشجویان انگیزه ایجاد میکند تا برای اصالح و بهبود عملکرد خویش
تالش کنند و به این باور برسند که عملکردشان توسط دانشگاه موردتوجه قرار میگیرد
(بسوانتاپا .)2339 ،1با توجه به مصاحبههایی که با دانشجویان انجام گرفت ،در رعایت عدالت و
انصاف در ارزشیابی برنامه درسی به حوزه عاطفی توجه کافی نشده و این عدم توجه از مسیر
پیشداوریهای اساتید ،ارزیابی کردن با سؤاالت آسان و توجه صرف به جواب نهایی ،ایجاد شده
است؛ برای نمونه :دانشجوی شماره « :6استادها یک سری پیشداوریهایی در مورد ما داشتند
که باعث میشد ارزیابی ما را از ابتدا با یک دید مشخص انجام دهند ،انگار ما قبل از اینکه
امتحان بدهیم نمره گرفته بودیم»؛ و یا دانشجوی شماره « :19بعضی از اساتید به مراحل
مختلفی که در دانشجویی در مسئله طی میکرد نمره نمیدادند و فقط به پاسخ نهایی در
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سؤالها نمره میدادند درحالیکه ممکن بود یک عدد زمان محاسبه اشتباه واردشده باشد که
مسلماً به معنای بلد نبودن مسئله نیست».
نگرش مثبت نسبت به در نظر گرفتن فعالیتهای جانبی در ارزشیابی :در یک
برنامه کامل ارزشیابی دانشجو ،متغیرهای مختلفی اندازهگیری میشوند که الزام استفاده از
روشهای مختلف و تکیه صرف نداشتن بر آزمون کتبی نهایی را مشخص میکند؛ ازجمله وسایل
اندازهگیری مورداستفاده میتوان به مواردی چون آزمونهای معلم ساخته و میزان شده،
پروژههای کار عملی ،گزارشهای شفاهی و مشاهدات رسمی و غیررسمی و ...اشاره داشت .توجه
به متن مصاحبههای انجامشده با دانشجویان نشان میدهد ،در نظر گرفتن فعالیتهای جانبی در
ارزشیابی برنامه درسی توانسته نگرش مثبتی در دانشجویان درباره به برنامه درسی ایجاد کند که
در زیر مضمونهایی چون در نظر گرفتن فعالیتهای کالسی در نمره پایانی ،اختصاص دادن
بخشی از نمره پای انی به فعالیت کالسی و آمادگی برای امتحان پایانی خود را نشان داده است؛
بهعنوانمثال تجربه دانشجوی شماره  9دراینباره اینگونه است« :عالوه بر نمره پایانی که دانشجو
در امتحان نهایی میگیرد خوشبختانه بعضی از اساتید میآمدند فعالیتهایی که یک دانشجو در
کالس انجام میداد را نیز در نظر میگرفتند»؛ و یا دانشجوی شماره « :6استادی بود که میگفت
فالن مقاله روز دنیا چاپ شده ،هرکسی رفت و درباره آن تحقیق کرد ،من دو نمره به نمرهاش
اضافه میکنم ،خب اینطوری برای ما خیلی بهتر بود».
نگرش مثبت نسبت به ضریب دشواری سؤاالت :ضریب دشواری درصد کل
آزمونشوندگانی است که به یک سؤال جواب درست میدهند از محاسبه ضریب دشواری هر
سؤال میتوان نتیجه گرفت که چه تعداد از داوطلبان توانستهاند به آن پاسخ صحیح بدهند .اگر
همه داوطلبان به سؤال پاسخ صحیح بدهند ،آن سؤال آسان بوده و اگر هیچیک از داوطلبان پاسخ
ندهند ،آن سؤال دشوار است .در آزمونهای پیشرفت تحصیلی سؤاالتی با مقدار ضریب بین  93تا
 23درصد ،سؤاالت بسیار مناسبی هستند و گنجاندن چند سؤال فوقالعاده آسان و دشوار نیز در
آزمونهای پیشرفت تحصیلی ضروری است (رستگار .)1919 ،با توجه محتوای مصاحبههای
انجام شده ،دانشجویان نگرش و احساس مثبتی درباره ضریب دشواری سؤاالت ندارند و این عدم
توجه به حوزه عاطفی از راه طرح سؤاالت بسیار دشوار و پیچیده با راهحلهای طوالنی ،ضایع
کردن دانشجویان با سؤاالت سخت بهجای یادگیری واقعی ،عدم موفقیت دانشجویان در
سؤالهای دش وار و طرح سؤاالت نامتناسب با سطح تدریس صورت گرفته در کالس ،شکلگرفته
بود؛ مانند دانشجوی شماره « :6بعضی از استادها میآمدند عقدههایشان را در سؤالها خالی
میکردند و یک سؤاالت سخت و خارج از سطح ما میدادند و باعث میشدند بااینکه ما خوب
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میخواندیم و ولی نمیتوانستیم به سؤالهای سخت و دشوار جواب بدهیم و در قبال زحمتهایی
که میکشیدیم نتیجه نمیگرفتیم»؛ و یا دانشجوی شماره « :13سطح سؤالهای بعضی از اساتید
بیشازحد سخت بود و افتخار میکردند به این قضیه که ببینند بچهها ضایع شدند و هیچکسی
نمیتوانست سؤالها را حل کند و خیلی دوست داشت که دانشجوها هفت و هشت بگیرند و بروند
و التماس کنند و بعد این ایشان هفت و هشت را ده بکنند .بعضیاوقات حتی وقتی جزوه را خوب
میخواندیم باحالتی که هیچچیزی نمیخواندیم هیچ تفاوتی نداشت».
نتیجهگیری
یافته های این پژوهش نشان داد که برخی عناصر برنامه درسی رشته تحصیلی مهندسی
عمران در دوره کارشناسی توانسته است به عواطف و احساسات دانشجویان توجه نماید و برخی
دیگر در دستیابی به این هدف موفق نبودهاند.
به عنوان مثال اهداف شناختی برنامه درسی رشته مهندسی عمران تا حدودی متناسب با
عواطف و احساسات دانشجویان طراحی و تدوین شده است اما اهداف حیطه روانی-حرکتی
(مهارتی) در این راستا حاکی از وضعیت متفاوتی است و نتوانسته است عواطف و احساسات
دانشجویان را تحریک نماید .یافتههای این بخش از تحقیق با نتایج ملکی ( ،)1911نوحی و
همکاران ( )1911و یمنی دوزی سرخابی و بهادری حصاری ( )1982همسویی دارد .در تبیین
این بخش میتوان به محتوای سرفصلهای تدوینشده اشاره داشت؛ محتوای این رشته مفاهیم
متفاوتی از فیزیک ،ریاضی و سایر حوزه های علمی پایه را در خود جایداده است و باید در مبانی
نظری به هرکدام از مبانی رشته توجه کافی مبذول شود؛ لذا سرفصلها ازنظر مبنای نظری غنی
هستند؛ اما همین امر فرصت توجه کافی به جنبه مهارتی و ارتقاء سطح مهارت در دانشجویان را
در عمل محدود کرده و بهنوعی کسب مهارت در این رشته به دوش فضای کار گذاشتهشده است
که این نکته در نتایج پژوهش حاضر منعکسشده است .عالوه بر این تدریس و یادگیری در حوزه
روانی -حرکتی(مهارتی) صرفاً با حضور در کالس درس و مطالعه منابع درسی معرفی شده امکان
پذیر نخواهد بود .نائل شدن به اهداف این حوزه ،مستلزم وجود امکانات مکفی از جمله آزمایشگاه
ها و کارگاه های مجهز و پیشرفته می باشد .بدیهی است که عدم وجود چنین زیرساخت هایی ما
را در رسیدن به اهداف حوزه مهارتی ناکام خواهد گذاشت و از طرفی هم عدم یادگیری
دانشجویان در این حوزه ها به دلیل فقدان منابع و امکانات کافی ،نگرش آنان را نیز نسبت به این
دروس و اهداف آن دستخوش تغییر خواهد کرد .عالوه بر این ،اگر این دروس توسط استادان این
رشته جدی گرفته نشوند و تدریس دورس عملی و آزمایشگاهی را به استادان مدعو ،جوان و بعضاً
کم تجربه و همچنین دانشجویان دکتری خود واگذار نمایند ،بدیهی است که با افت کیفیت
تدریس در این دروس و به تبع آن عدم یادگیری دانشجویان ،نگرش و احساس منفی ای در آنان
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نسبت به چنین دروسی ایجاد خواهد شد و این نگرش منفی می تواند به کلیه دروس و حتی کل
دوره تحصیلی تعمیم پیدا کند.
در خصوص تجربه زیسته دانشجویان در مورد کیفیت عنصر «محتوا» در برنامه درسی این
رشته ،بر اساس یافتههای تحقیق مشخص شد که دانشجویان به محتوای غیررسمی برنامه درسی
رشته مهندسی عمران ابراز عالقه نمودهاند؛ به عبارتی تعامالت غیررسمی صورت گرفته در کالس
درس با استادان و حتی سایر دانشجویان و اطالعات رد وبدل شده در این راستا تا حدود زیادی
توانسته است حوزه عواطف و احساسات دانشجویان را تحریک نماید اما در بحث محتوای رسمی
(آنچه توسط استادان و بر اساس موضوع درس و سرفصلهای مربوطه تدریس میشود) ،زمان
ارائه محتوا و اعتبار علمی محتوا این موفقیت به چشم نمیخورد و یافتههای حاکی از این است
که برنامه درسی در این بخش آن چنان موفق نبوده است .در تبیین این نتیجه میتوان گفت،
متأسفانه در محتوای برنامه درسی این رشته بهجای ارائه محتوای متناسب با دانش جدید جهت
کاربرد در آینده کاری دانشجویان به یک سری محتوای نظری که اعتبار خود را با گذشت زمان
ازدستداده پرداختهشده است؛ درحالیکه یکی از معیارها و اصول انتخاب محتوا ،اعتبار علمی
محتواست (ملکی ) 1918 ،در نظر گرفتن این مسئله نیز که انفجار اطالعات در عصر حاضر باعث
شده که محتوا خیلی سریع صحت و اعتبار خود را از دست دهد را نیز نباید ازنظر دور داشت.
ازاین رو دانشجویان این رشته با توجه به دالیل مذکور به محتوای رسمی این رشته ابراز عالقه
نکردهاند و احساس مثبتی نسبت به آن نداشتند؛ مضاف بر نکته حاضر اینکه زمانبندی آموزشی
مناسبی نیز در مورد ارائه محتوا صورت نگرفته و این امر عدم گرایش به محتوا را تشدید کرده
است؛ در مقابل نقاط ضعف پرداختهشده ،نکته مثبت موجود در مورد محتوا توجه به محتوای
غیررسمی این رشته است که برخاسته از روابط و تعامل خودخواسته دانشجویان و استادان است
و ازاینرو توانسته است نگرش و احساسات دانشجویان را تحریک کند .منظور از محتوای
غیررسمی این است که دانشجویان در محیط آموزشی از یکدیگر ،از تعامل با اساتید ،کارکنان
دانشگاه و نیز جو و فضای آموزشی موجود تجاربی به دست میآورند که گرچه از قبل
پیشبینینشده است ولی بر رفتار و نگرشهای دانشجویان اثر شگرفی دارد .این تجارب را
اصطالحاً محتوای غیررسمی میگویند (فتحی واجارگاه .)1918 ،نتایج این تحقیق با بخشی از
نتایج صفری و ناصح ( )1911و یمنی دوزی سرخابی و بهادری حصاری ( ،)1982از جهت لزوم
توجه به عالیق و نیازهای واقعی فراگیران در سازماندهی محتوا و نتایج پژوهشهای طاهری
( ،)1981فتحی واجارگاه و همکاران ( ،)1988بیانفر و همکاران ( )1988و ساکاری ،)2333(1از
Sakari
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جهت گرایش دانشجویان به برنامه درسی غیررسمی و از جهت اهمیت زمان ارائه و عدم توجه به
زمان ارائه محتوا با نتایج دونینگ ،)2339( 1آیکوت ،)2336( 2بریتون و گلن،)1181( 9
خاناحمدی ( )1982و صفری و ناصح ( )1911و از جهت کمبود اعتبار علمی محتوای برنامه
درسی با نتایج گیدمن ( )1111همخوانی دارد.
یافته دیگر پژوهش پرداختن به روش تدریس در برنامه درسی است .بر اساس یافتههای
این بخش از تحقیق؛ روشها ی نوین ،استفاده استادان از مواد و وسایل آموزشی مناسب ،سطح
تعامالت استاد و دانشجو و حضور و استفاده از استادان جوان در تدریس تا حدود زیادی توانسته
است عواطف ،عالیق و احساسات دانشجویان را تحریک نماید و در آنها نگرش مثبتی ایجاد
نماید.
همچنین تدارک ابزارهای الزم برای تدریس چه در کالس و چه در محیط آزمایشگاه و
کارگاه نیز از نقاط قوت استادان در این حوزه بوده است .عالوه بر این آگاهی آنان از اهمیت
برقراری روابط مثبت و سازنده و توام با احترام با دانشجویان و از آن مهمتر توانایی آنان در
برقرار ی این روابط از دیگر نقاط قوت استادان در این رشته میباشد .نتایج پژوهش حاضر نشان
داد ،استادان این رشته تا حد زیادی به فراهم آوردن موقعیتهای یادگیری و گسترش یادگیری
توجه داشتهاند و در فرایند آموزش تنها به انتقال واقعیتهای علمی نمیپردازند ،بلکه با استفاده
از شیوههای نوین آموزشی موقعیتهای یادگیری را فراهم میکنند و تالش میکنند چگونه
اندیشیدن را به دانشجویان بیاموزند .از این منظر نتایج پژوهش حاضر در اهمیت و استفاده از
مواد و وسایل آموزشی مناسب با نتایج آرنسون و همکاران )2316( 1و علیآبادی)1918( ،؛ در
مورد تعامالت استاد و دانشجو با نتایج ریم کافمن و همکاران ،)2316(8پنینگز و همکاران6
( ،)2312لیبنبرگ و همکاران )2316( 2و شمشیری و فریدونی ( )1919همسویی دارد.
چهارمین مضمون کلی بهدستآمده در پژوهش حاضر بحث ارزشیابی از عملکرد تحصیلی
دانشجویان در برنامه درسی بود .بر اساس یافتههای این بخش از تحقیق مشخص گردید که
استفاده استادان از سؤالهای مناسب و در نظر گرفتن فعالیتهای جانبی از نقاط قوت برنامه
درسی و مجریان این برنامه میباشد؛ اما بحث رعایت عدالت و انصاف در ارزشیابی و طرح سؤاالت
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امتحانی با ضریب دشواری متوسط آنچنان در تحریک عواطف مثبت دانشجویان موفق
عمل نکرده بلکه برعکس تا حدودی دیدگاه و نگرشی منفی در این خصوص وجود داشت .در
تبیین یافتههای این بخش میتوان اذعان کرد که منظور از آزمون خوب پیشرفت تحصیلی
آزمونی است که به بهترین شکل منعکسکننده همه هدفهای آموزشی و همه محتوای برنامه
درسی باشد و توزیع و نوع سؤالها بر پایه حجم و اهمیت محتوای آموزشی و مدتزمان
اختصاصیافته برای تدریس آن تعیین شود اما در نقطه مقابل در بیشتر موارد سؤالهایی که در
یک آزمون به کار گرفته میشود توجهی به سطح یادگیری مخاطبان ندارند که در تجارب زیسته
دانشجویان پژوهش حاضر نیز مشهود بوده است و از این نظر با نتایج پارسا و ساکتی ()1986
همسویی دارد .در تبیین مورد توجه واقعشدن فعالیتهای جانبی در ارزشیابی از عملکرد
تحصیلی میتوان به نظرات «ورتن و سندرز» دو تن از صاحبنظران در حوزه ارزشیابی آموزشی
استناد نمود .عمدتاً ارزشیابی از پیشرفت تحصیلی ارزشیابی از میزان یادگیری دانشجویان است با
این حال در یک برنامه کامل ارزشیابی دانشجو ،متغیرهای دیگری نیز چون شخصیت ،نگرش،
عالقه و جز اینها در نظر گرفته میشوند .برای این منظور دادههای زیادی جمعآوری میگردند و
وسایل مختلف اندازهگیری مورداستفاده قرار میگیرند .ازجمله وسایل اندازهگیری مورداستفاده
میتوان مواردی مثل آزمونهای معلم ساخته و میزان شده ،پروژههای کار عملی ،گزارشهای
شفاهی و مشاهدات رسمی و غیررسمی و غیره را نام برد (سیف )1981 ،که از این نظر نتایج
پژوهش حاضر با نتایج بوش و همکاران )2318( ،1و کالیسون )2318( 2دارد.
در زمینه رعایت عدالت و انصاف در ارزشیابی ،نتایج پژوهش حاضر متأسفانه نشاندهنده
نوعی سوگیری و پیشداوریها در ارزشیابی از عملکرد تحصیلی دانشجویان است که اگر محققان
پژوهش حاضر به دنبال نوعی تبیین در قالب توجیه برای آن باشند ،خود نیز پا از دایره اخالقیات
بیرون نهاده اند؛ واقع امر این است که برقراری عدالت ،نقش مهمی در ارزشیابی ایفا میکنند و
ممکن است باورها ،احساسات ،نگرشها و رفتار دانشجویان را تحت تأثیر قرار دهند .ارزشیابی
منصفانه ،در همه افراد انگیزه ایجاد میکند تا برای اصالح و بهبود عملکرد خویش تالش کنند و
به این باور برسند که عملکردشان موردتوجه و قدردانی قرار میگیرد (بسوانتاپا )2339 ،9از این
منظر نیز نتایج پژوهش حاضر با نتایج (یعقوبی و همکاران )2331 ،و پرچ و همکاران)2316( 1
همسویی دارد.
1

Bush et al
Clayson
3
Bosntapa
4
Pretsch et al
2
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در نهایت بر اساس یافته های این پژوهش جهت بهبود وضعیت برنامه های درسی در بعد
طراحی و هم چنین اجرای هر چه بهتر این برنامه ها پیشنهادهای ذبل ارائه می گردد:
 .1اهتمام ویژه مسئوالن دانشگاه جهت تجهیز و روزآمد سازی آزمایشگاه ها و کارگاه
های مورد نیاز این رشته تحصیلی جهت اجرای بهینه و مؤثر دروس عملی و
مهارتی و به تبع آن ایجاد و توسعه نگرش های مثبت دانشجوبان به این دروس
 .2توسعه روابط دانشگاه با جامعه و صنعت و ایجاد پلی بین این دو جهت استفاده از
تجارب واقعی آنان در تدریس دورس عملی از طریق راه اندازی بازدیدهای مختلف
یا دعوت از صنعتگران مجرب جهت حضور در دانشگاه و کالس های درس و به
تبع آن ارتقاء سطح و کیفیت یادگیری و ایجاد احساسات و نگرش های مطلوب
در این زمینه
 .9توجه ویژه مدیران محترم گروه های آموزشی به نحوه توزیع دروس عملی در طول
ترم با رعایت پیش نیاز ،اختصاص زمان مناسب ،انتخاب مدرس با تجربه با هدف
ارتقاء سطح و کیفیت یادگیری و ایجاد احساسات و نگرش های مطلوب در این
زمینه
 .1نظارت بیش از پیش مدیران محترم گروه های آموزشی و سایر مسئوالن ذی ربط
بر نحوه توزیع دروس در طی برنامه روزانه و هفتگی و استفاده از یافته های حوزه
علوم تربیتی و روان شناسی تربیتی در این خصوص
 .8نظارت بیش از پیش مدیران محترم گروه های آموزشی و سایر مسئوالن ذی ربط
بر منابع معرفی شده توسط استادان به ویژه از نظر اعتبار علمی و به روز بودن
 .6توجه بیش از پیش مدیران محترم گروه های آموزشی و سایر مسئوالن ذی ربط بر
اهمیت برنامه های درسی پنهان و تعامالت علمی و پژوهشی غیر رسمی بین
دانشجویان و استادان و تاکید بر اهمیت و اثربخشی این گونه تعامالت در ارتقاء
سطح و کیفیت یادگیری و هم چنین کمک به ایجاد نگرش های مثبت در
دانشجویان نسبت به دروس اخذ شده و استادان مربوطه
 .2برگزاری مداوم دوره های بازآموزی برای استادان در حوزه های همچون روش
های تدریس ،مدیریت کالس ،تعامل سازنده با دانشجویان ،شیوه های سنجش و
ارزشیابی
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