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هدف این پژوهش، بررسی تجربه زیسته دانشجویان  چکیده:

زه دوره کارشناسی رشته مهندسی عمران از توجه برنامه درسی به حو

 حاضر، پژوهش عاطفی است تا زوایا و ابعاد آن مشخص شود. رویکرد

از  که به همین منظور یدارشناسی استپداز نوع  و روش پژوهش  کیفی

سال چهارم دوره کارشناسی رشته مهندسی عمران دانشجوی  85 بین

تا رسیدن به حد اشباع  95-96دانشگاه تبریز در سال تحصیلی 

هدفمند انتخاب شدند و گیری نمونهبه شیوه  هاآننفر از  15اطالعات، 

سط تو تأییدشدهبا جلب رضایت ایشان با استفاده از پروتکل مصاحبه 

ابلیت قحصول اطمینان از جهت  .گرفتند قرارمتخصصان مورد مصاحبه

ها، های پژوهش از روش مکرر، مقایسه مستمر دادهاعتمادپذیری داده

ینند، ها آسیبی بببندی اطالعات بدون اینکه دادهسازی و دستهخالصه

جهت تحلیل اطالعات ها ضبط مصاحبه پس ازاستفاده شد. 

عناصر  یخبراد دنتایج نشان اسمیت استفاده شد و روش  شدهآوریجمع

چون  یعمران در دوره کارشناس یمهندس یلیبرنامه درسی رشته تحص

تدریس،  های نویناهداف شناختی، محتوای غیررسمی، استفاده از روش

 شجو،استفاده از مواد و وسایل آموزشی مناسب، تعامالت استاد و دان

ر استفاده از اساتید جوان در تدریس، استفاده از معیار مناسب د

واطف و توانسته است به عی جانبی هاتیفعال درنظرگرفتنی و ارزشیاب

تی، اهداف مهار یگر ازجملهد یو برخ یدتوجه نما یاناحساسات دانشجو

اف انص ومحتوای رسمی، زمان ارائه و اعتبار علمی محتوا، رعایت عدالت 

 ینا به یابیدر دستدر ارزشیابی و ضریب دشواری سؤاالت در ارزشیابی 

 .اندودههدف موفق نب
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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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 مقدمه

های نظام آموزش عالی را به عهده همواره دانشگاه نقش بنیادی در تحقق اهداف و مأموریت

خود و بدون برنامه ممکن نیست و خودی(. البته این امر به2016، 1دارد )فیتزجرالد و همکاران

بدیهی است که  پوشاند؛های درسی جامه عمل میمسیر برنامه آموزش عالی این هدف را از

ای در نظام آموزشی برخوردار است و ترین عنصر از جایگاه ویژهمهم عنوانبههای درسی امهبرن

های آموزش عالی ترین عوامل تأثیرگذار در تعیین میزان موفقیت و شکست نظامیکی از باارزش

 (.2015، 2رود )گیلفورد و مونته گومریبه شمار می

بندی ها طبقهترین آنشده که معروفعرضههای آموزشی های گوناگونی از هدفبندیطبقه

های آموزشی در سه حیطه بندی هدف( است. در این طبقه1956و همکاران او ) بنیامین بلوم

 (.1398اند )سیف، بندی شدهحرکتی تقسیم –کلی با عناوین حوزه شناختی، عاطفی و روانی 

سه بعد  ی مستلزم توجه بهاحوزه بلوم و همکاران اذعان دارند که یادگیری مؤثر در هر درواقع

تا حد زیادی  تواندیمتوجهی به یکی از این ابعاد . بیهاستمهارتشناخت، عواطف و احساسات و 

در  شت کهاذعان دا توانیمفرایند یادگیری را با مشکالت زیادی مواجه سازد. بر این اساس 

جرا و ی در مرحله اایدرسی هامهبرنای درسی نیز این اصل صادق است. هابرنامهفرایند طراحی 

ها توانسته گیری خواهند داشت که طراحان آنقیت چشمشده شانس موف-حصول به اهداف قصد

 .باشند تعادل متناسبی بین این سه بعد یادشده برقرار نمایند

ایم، متوجه خواهیم شد که هایی که در طی تحصیل خود داشتهاما با تامل در یادگیری

شناختی با حوزه عاطفی کمتر عجین بوده است. پیاژه در این راستا اذعان می کند های یادگیری

سالی ما قادر نخواهیم بود رفتاری را مشاهده کنیم که در هیچ سطح و هیچ حالتی حتی در بزرگ

(. در شیوه 4،2005و فیسک3)کالرک  که کاماًل شناختی باشد و از حوزه عاطفی بی تاثیر باشد

نتی آموزش، پیوسته جنبه شناختی یادگیری موردتوجه بنیادی بوده، و به معمول در نظام س

( و تصور 2018، 6؛ نیکولوسی و همکاران2019، 5جنبه عاطفی آن کمتر توجه شده است )ان جی

گرفته که علت مشکالت یادگیری، موانع ذهنی، شناختی یا کمبود غالب بر این مبنا شکل

های انگیزشی و راستی در بسیاری اوقات، توجه به جنبهکه بهاستعداد یادگیرندگان است؛ درحالی
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(. این امر متضمن 2017، 1کند )مگویر و همکارانعاطفی است که مسیر یادگیری را روشن می

شود که حاوی شود، یک برنامه درسی هنگامی پویا تلقی میپویایی برنامه درسی نیز تلقی می

، 2آمیز تجربیات یادگیری باشد )کومیتا و مجودارهای یادگیرنده برای کسب موفقیتفعالیت

کند و از ( و اصوالً وقتی یادگیرنده باانگیزه کافی در جریان آموزشی مشارکت می2015

شود؛ چنانچه از زاویه حافظه و شود یادگیری محقق میمند میهای یادگیری مفید بهرهتجربه

یابیم که افراد معموالً مسائل و درمی یادآوری مطالب نیز به عامل مؤثر عواطف توجه کنیم،

، 3سپارند که بیشترین بار عاطفی را دارند )روئتی و همکارانتر به یاد میمفاهیمی را بهتر و عمیق

( یادگیری عاطفی چیزی بیشتر از 2006) 4(. در فرآیند تدریس نیز طبق نظر چیچرینگ2019

های فراگیران، ها و عاطفهها، نگرشگیزهگیرد و بدون توجه به عالیق، انهیجانات را در برمی

 (.1392 یادگیری واقعی و بادوام نخواهد بود )به نقل از عجم و سعیدی رشوانی،

ارسطو پنج فضیلت  گردد.تاریخ بررسی و مطالعه یادگیری عاطفی به یونان باستان برمی

. 9و مهارت8 کاربردی عقل ،7، خرد6، معرفت5اند از: داناییمعنوی را معرفی کرده است که عبارت

عملی و ساخت است. او عقل کاربردی و  مهارت، 10 دانش مولد یا همان مهارت شامل دانش هنر

ارسطو  (.1395به نقل از اسدیان،) اندیشی در نظر گرفته استعنوان فراست و ژرفدانش را به

داند زیرا هنی میهای ذتر و ارزشمندتر از برخی خصوصیات و تواناییعقل کاربردی را بسیار مهم

محور متعادل  –واسطه آن عقالنیت ابزاری، با عقالنیت ارزش عقل کاربردی فعالیتی است که به

فالی کند )شود و به خاطر این تعادل، حفظ و بقای جامعه یا یک شغل، اهمیت پیدا میمی

 (.11،2001بیرگ

عاطفی توسط تدریس و یادگیری مؤثر در حوزه  هایگونه که اشاره شد ویژگیهمان

، هانگرش باورها، شامل آنان حوزه عاطفی را است.گذاری شده ( پایه1964) ماسیاکراتول، بلوم و 

 ؛شده استتوسط نویسندگان بسیاری ارائه هاویژگی. این دانندمیعواطف یادگیرندگان ها و ارزش

نگرش،  ی همچوناست که عناصر شدهارائه (1998) بولیناما مدل مفصل و جامعی توسط 
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ها، سطوح نفس، امید به موفقیت، محرکها، عالیق، اضطراب، تحریک، اعتمادبهارزش باورها،

جدول زیر نیز عناصر رایج حوزه عاطفی که  .گیرددر برمی کارآمدی را-خود رضایت و انگیزشی،

 (.1،2010ساویچکینکشد )اند را به تصویر میشدهتوسط برخی از متخصصان تعیین
 اندها را تعیین نمودهاصر حوزه عاطفی و متخصصانی که آن: عن1 جدول

 متخصصان عناصر حوزه عاطفی

 یلرم (،1981) ( اندرسون1976(، گفارت و اینگل )1964) کراتول و همکاران هانگرش

 (2008(، شفارد )2008کرچمار ) (2007(، کوباال )2005)

یر و پ (،1981(، اندرسون )1976(، گفارت و اینگل )1964) کراتول و همکاران هاارزش

 (2008(، شفارد )2008کرچمار ) (،2007(، کوباال )2007اوتن )

 (2008کرچمار ) (،2007(، کوباال )2007(، پیر و آتن )2005) میلر انگیزه

 (2007(، پیر و آتن )1987(، هانت )1964) کراتول و همکاران باورها

 (2007(، پیر و آتن )1976نگل )(، گفارت و ای1964) کراتول و همکاران عواطف

 (1976گفارت و اینگل ) ادراک

عالیق، اضطراب،  ترجیحات،

 نفساعتمادبه

 (1981) اندرسون

 (2008شفارد ) رفتار

 

ی میسر نیست. سادگبهی درسی هابرنامهالبته باید اذعان داشت توجه به حوزه عاطفی در 

دارد تحقق بلندمدت آن است و از آن جا که  ازجمله مشکالتی که بر سر راه اهداف عاطفی قرار

پردازند؛ لذا در دانشگاه به علت محدودیت زمانی، تنها به تدریس دروس و افزایش معلومات می

شده جنبه شود دانش کسبگیرد و موجب میها شکل میها و نگرشتوجهی به عالیق، ارزشبی

(؛ البته این 2016، 2ل نشود )پکرانعملی به خود نگرفته و در رفتار دانشجویان تغییری حاص

 زیر از یکی عالی ؛ زیرا آموزشکندینممسئله، عدم توجه به حیطه عاطفی را در آموزش توجیه 

 هایحوزه در متخصص نیروی تربیت آن وظیفه که است کشور هر آموزشی نظام هایساخت

                                                 
Savickiene. 1 
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است )کیایی  جامعه فناوری و علم متنوع هایحوزه در تخصصی خدمات ارائه و پژوهش مختلف،

 (.1397جمالی و همکاران، 

های ارتباطی و انفجار علت دیگر عدم توجه به حیطه عاطفی در آموزش، گسترش رسانه

های گوناگون ارزشی است که زمینه بروز اختالالت دانش و اطالعات و تقابل این تغییرات با نظام

اجتماعی و انگیزشی را حتی های گوناگون اخالقی، احساسی، رفتاری و هیجانی در حیطه

که  یادیبن یازهایمناسب ن یارضاکه (؛ درحالی2016، 1درزمینه آموزشی فراهم آورده است )وتوا

در  یتموفقیت و رشد شخص ی،در سالمت روان تواندیم افراد است یازهایو ن یقهماهنگ با عال

 .(2018، 2یج)نورو داشته باشد ییبسزا یرها تأثآن یلیتحص یشرفتازجمله پ یزندگ

های توجه فراوانی که به جنبه رغمیعلهای اخیر ان گونه که قبالً نیز اشاره شد در سالمه

شناختی و رفتاری دانشجویان درزمینه برنامه درسی صورت گرفته، متأسفانه به جنبه عاطفی 

ورت صهایی به(؛ البته پژوهش1390توجه چندانی صورت نگرفته است )مؤمنی، کرمی و تیموری، 

های مختلف دانشگاهی صورت گرفته و پراکنده در خصوص ارزیابی عناصر برنامه درسی دوره

های مختلف اعم از علوم انسانی و پزشکی و دالیل رضایتمندی و یا عدم عالقه دانشجویان رشته

)نوکورس و  غیره با توجه به عوامل محیطی، عوامل فردی، عوامل آموزشگاهی صورت گرفته است

(؛ اما درباره برنامه درسی تجربه شده در 2015، 4؛ ابیرن، درپس و نیکوالس2016، 3نهمکارا

های مهندسی و خصوصاً رشته مهندسی عمران تحقیقات خاصی چه در ایران و چه خارج از رشته

 که مبنای آن عواطف یادگیرندگان باشد، که یادگیریکشور صورت نگرفته است درحالی

در طول دانشگاه آماده  یشرویپ یهامواجهه مؤثر با مسائل و چالش یافراد را براسادگی به

ارزش و  یمربوط به آن دارا هاییژگیو و دانشجویان یخاص سن هاییدگرگون یلو به دل کندیم

 .است اییژهضرورت و

محدود به بعد  گرید یانسان تیمانند هرگونه فعال ی نیزمهندس یهاتیکه فعال ستین یشک

، عواطف و انسان مانند یتیشخص ابعاد ری. ساشودیانسان نم یالح شناختبه اصط ای یفکر

 فایا نیب نینقش با ارزش خود را در ا زیو مهارت ن زهیانگ احساسات، نگرش های مطلوب،

 یهاتیفعال یفن ریابعاد غ هک شودیبارزتر م یها هنگامجنبه نی. نقش با ارزش اکنندیم

 زیمهندس ن یهاتیاذعان نمود که در فعال دیبا زیاز هر چ شیپ .ردیمد نظر قرار گ زین یمهندس

 زهی. وجود انگدینمایم فایا یینقش را در کارا نیاول زشیعامل انگ یانسان یهاتیفعال ریمانند سا
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بلکه به عنوان  شودیمحرکه بر شمرده م یروین کینه تنها  یانسان یهاتیانجام فعال یبرا یکاف

 هانهیزم ریو نواقص را در سا هایاز کاست یبه صورت خودکار بخش ندتوایجبران کننده، م کی

 گاهیکه جا شودیتر مروشن ی بیشترحوزه وقت نیدر ا عواطف و احساسات. ارزش دیجبران نما

مشاغل موردتوجه قرارگرفته و با  ریسا نیدر ب یو سخت یدگیچیپ ثیاز ح یمهندس یهاتیفعال

 .شود سهیجامعه مقا موجود در یشغل یهاتیفعال ریسا

سی، مهند واما متاسفانه به دلیل برداشت نه چندان صحیح از ماهیت غالب رشته های فنی 

ق می تفو همواره در برنامه های درسی این رشته ها عناصر شناختی و مهارتی بر عنصر عاطفی

انشگاه دطح یابند و آن را به حاشیه می رانند. این برداشت غلط هم در سطح جامعه و هم در س

 . لذا بایرندگبه چشم می خورد و حوزه عاطفی در برنامه های درسی معموالً مورد غفلت قرار می 

نامه ر براین پیش فرض نگارندگان این مقاله متوجه اهمیت تحقیق در این زمینه با تمرکز ب

ا ب ته ودرسی رشته مهندسی عمران شدند و تالش کردند تا با تامل در برنامه درسی این رش

و  ازندسبررسی تجارب زیسته دانشجویان کاستی ها و نواقص احتمالی را بیش از پیش آشکار 

 زند. م سازمینه را برای بازنگری جدی در زمینه طراحی برنامه های درسی این رشته ها فراه

ر دجویان لذا با توجه به مطالبی که ذکر شد و از آنجائی که نظرات و تجربیات دانش  

های آموزشی سودمند خواهد ها و نواقص برنامه درسی و بهبود آن در نظامکاستی شناسایی بهتر

هش ، پژوآوردیمبود و دورنما و چارچوب مناسبی را برای مسئولین نظام آموزش عالی فراهم 

ی رنامه درسها، باورها و تجارب زیسته دانشجویان درباره توجه بحاضر به تبیین و توصیف دیدگاه

جهت  ی مؤثر درپردازد تا از این راه بتوان گامبا تأکید بر عناصر برنامه درسی می به جنبه عاطفی

 بهبود برنامه درسی در رشته تحصیلی مذکور برداشت. 

 پژوهش روش

 اندانشجوینفر از  85ای شامل جامعهبا روش کیفی از نوع پدیدارشناسی با  این پژوهش

شده است. روش انجام دانشگاه تبریزرشته مهندسی عمران  چهارمسال دوره کارشناسی 

از  آوری اطالعات با استفادهبود. جمع محور-مالکهدفمند از نوع  گیری در این تحقیقنمونه

صورت چهره به چهره و به شکل نیمه ساختاریافته انجام شد. این پروتکل پروتکل مصاحبه، به

 ازنظردرسی و روش تحقیق متخصصان برنامه  ازنظرپژوهش طراحی و با استفاده  گروهتوسط 

در  روایی ، مطابق آن دییتأپژوهشگر پس از قرار گرفت.  دییتأروایی صوری و محتوایی مورد 

کنندگان سعی نمود با ارائه توضیحات درزمینه ماهیت و اهداف مراجعه به هرکدام از مشارکت

دارند، رضایت کامل ها در تحقیق بر عهده تحقیق و چگونگی انجام آن و نقشی که هرکدام از آن

ها درزمینه همکاری و مشارکت فعال در تحقیق جلب نماید و قبل از شروع مصاحبه از آن
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و مباحثی اولیه سؤاالت  پس از طرحها مجوز گرفته شد. کنندگان جهت ضبط مصاحبهشرکت

روند انجام گرفت. مصاحبه با دانشجویان طرح و بسط سؤاالت ، مانهیصم یجو جهت ایجادعام 

 12تا آنجا ادامه یافت تا اشباع اطالعات حاصل گردد، این مسئله در مصاحبه  هامصاحبهانجام 

ها مدت مصاحبهها انجام گرفت. مصاحبه دیگر صرفاً جهت اطمینان از اشباع داده 3روی داد و 

ها بر روی فایل صوتی، این فایل ضبط مصاحبه پس از جلسه بود. یکدقیقه و در  30-15بین 

استفاده شد.  1اسمیتروش  شدهآوریجمعجهت تحلیل اطالعات به نوشتار تبدیل شد و  صوتی

تولید -1ها در روش پدیدارشناسی پیشنهاد کرده است: اسمیت سه مرحله را برای تحلیل داده

 4ها نیز شامل وتحلیل دادهتلفیق موردها. مرحله تجزیه-3ها و وتحلیل دادهتجزیه-2ها داده

تشخیص و -2مواجهه اولیه: خواندن و بازخوانی یک مورد -1ه عبارت است از: مرحله است ک

 یسازایجاد یک جدول خالصه-4ها بندی مقولهلیست کردن و خوشه-3ها برچسب زدن به مقوله

 (.2003، 2شین، کیم و کیم)

های جزئی و فرعی تعیین و در این پژوهش، پس از خواندن و بازخوانی مکرر، مقوله

ها انجام شد )به این معنا که با استمرار بندی مقولهدهی و خوشهده شد و سازمانبرچسب ز

ها مایهتر درونهای کلیهای فرعی، مقولههای مقولهها و شباهتمقایسه و لحاظ کردن تفاوت

، سپس برای هر یک از صورت جداگانه و باهم انجام شدنفر به 2این فرایند توسط  استخراج شد(.

شده تدوین های سازماندهیسازی از مقولهیک جدول خالصهنظر پژوهشگران با اتفاقا همصاحبه

 صورت مکتوب گزارش شد.شد، درنهایت با تلفیق موارد و ارائه شواهد نتایج به

 سهیاپژوهش از روش مکرر، مق های داده یریاعتمادپذ تیاز قابل نانیجهت حصول اطم

ستفاده ا نند،یبب یبآسی ها داده نکهیاطالعات بدون ا ندیب و دسته خالصه سازی ها، مستمر داده

 .ستفاده شدپاسخگو ا ییپژوهش، از روش روا یهاافتهیاز اعتبار  نانیجهت اطمهمچنین  شد. 

به  ها، مطالب از طریق ایمیل مجدداًپس از استنتاج متن مصاحبه بدین شکل که

انشجویان صحت کدهای و دینه را اخذ شد ها در این زمدی آنشوندگان ارائه و نظر تأییمصاحبه

ها نهایی که مغایرتی با نظر آکردند و قسمترا تأیید  صورت گرفتهو تفسیرهای  شدهاستخراج

درازمدت  ستما مطالعه، تحت پدیده به ی پژوهشگرانمندعالقه داشت، مشخص و اصالح گردید.

 کنندهینتضم املعو دیگر از زمینه این در دیگران نظرات کسب برای تالش همچنین، وها دادهبا 

 بودند.  ییدتأ قابلیت

 

                                                 
1 Smith 
2 Shin, Kim & Kim 
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 هایافته

 وتحلیلیهها مورد تجزاز اجرای مصاحبه شدهیآورجمع بخش از پژوهش اطالعاتدر این 

بعدی به در بخش شود و یمارائه  هامضمونو زیر  هامضمونزیر  در جدولقرار گرفتند. ابتدا 

  شود.یمپرداخته  اهاز مضمون هرکدامتوصیف مبسوط 

 توجه یا عدم توجه به حیطه عاطفی دانشجویان به تفکیکمضامین اصلی و فرعی  :2جدول 

 مضامین فرعی مضامین اصلی

 یاندانشجو یعاطف یطهعدم توجه به ح یاندانشجو یعاطف یطهتوجه به ح

عالقه و نگرش 

مثبت به اهداف 

 برنامه درسی

ی اهداف شناختعالقه و نگرش مثبت به 

 برنامه درسی

اهداف به نسبت عالقه و نگرش مثبت 

 مهارتی برنامه درسی

عالقه و نگرش 

مثبت نسبت به 

محتوای برنامه 

 درسی

محتوای به  نسیت عالقه و نگرش مثبت

 غیر رسمی برنامه درسی

محتوای به  نسیت عالقه و نگرش مثبت

 رسمی برنامه درسی

 زمان ارائه محتوابه نسبت  نگرش مثبت 

 اعتبار علمی محتوابه  نسبت مثبتنگرش 

عالقه و نگرش 

 مثبت به روش

 تدریس استادان

استفاده به  نسبت عالقه و نگرش مثبت

 نوین تدریس هایروشاستادان  از 

استفاده از به  نسبت عالقه و نگرش مثبت

 مواد و وسایل آموزشی مناسب

تعامالت به  نسبت عالقه و نگرش مثبت

 استاد و دانشجو

استفاده از به  نسبت نگرش مثبتعالقه و 

 اساتید جوان در تدریس

 

نگرش مثبت  به  

شیوه ارزشیابی 

 استادان

استفاده  استادان به  نسبت نگرش مثبت

 از معیار مناسب ارزشیابی

در نظر گرفتن به  نسبت نگرش مثبت

 ی جانبی در ارزشیابیهاتیفعال

رعایت عدالت و به  نسبت نگرش مثبت

 ی توسط استادانانصاف در ارزشیاب

ضریب دشواری به  نسبت مثبتنگرش 

 ی امتحانیهاسؤال

 

 

ی هانگرشدر این پژوهش  :عالقه و نگرش مثبت به اهداف برنامه درسی  -1

هداف ا هدافاعالقه و نگرش مثبت به  دانشجویان درباره اهداف برنامه درسی به دو مضمون فرعی

 ست:شناختی و مهارتی تقسیم شد که به شرح ذیل ا
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هایی که با با توجه به مصاحبه :ی برنامه درسیشناختاهداف عالقه و نگرش مثبت به 

ادی دانشجویان انجام گرفت، اهداف حیطه شناختی برنامه درسی رشته عمران تا حدود زی

به  در حصول وو عواطف دانشجویان اثرات مثبتی بر جای بگذارد  هانگرشتوانسته است بر روی 

 4 شماره شجویبرای مثال دان .اندگذاشتهقابل قبولی نیز از خود بر جای  آن اهداف عملکرد

و  ها کم نگذاشتندلب تئوری در کالساستادهایی داشتیم که درباره ارائه مطا»: گویدباره میدراین

 لیالتحصفارغها گفتند، ما اآلن که از دانشگاه را سر کالس میگرفتیمچیزهایی که بایستی یاد 

لحاظ  این ه جایی وجود نداشت که این مطالب را پیدا کنیم و یاد بگیریم و من ازشدیم، دیگ

العات محدودی من از اول اط» این بود که: 7 شماره و یا نظر دانشجوی« ازشون سپاسگزارم واقعاً

ه این بشتر درباره این رشته داشتم ولی هر چقدر بیشتر درباره این رشته خوندم و فهمیدم بی

 تالش مند شدم چون همه مفاهیمش عملی و قابل درک برای من بود و همیشه همرشته عالقه

 .«کردم همه مفاهیمش را بفهمم

اهداف مهارتی یا اهداف : اهداف مهارتی برنامه درسیبه نسبت عالقه و نگرش مثبت 

 شود فراگیر پس از فراگیری یک درس یا شرکت درمی ینیبشیپرفتاری انتظاراتی هستند که 

ها باشند و بیشتر جنبه مهارتی و عملیاتی دارند تا نامه درسی خاص قادر به انجام آنیک بر

خصوص  یندر ا ینگرش مثبت یاندانشجوی این تحقیق حاکی از این است که هاافتهی شناختی.

 شتند.ندا

 نشجویان بهاشاره نمود که این نگرش منفی دا توانیم هاافتهدر تبیین این بخش از ی

وس ار دردر کن یقرار نگرفتن دروس عمل ناشی از تواندیممهارتی برنامه درسی  اهداف حوزه

 ایها با نیازهعدم ارتباط آن ،در برنامه درسی یو کاربرد یدروس عمل یوجود برخعدم  نظری،

 ونظری  یماده از مفاهکاربرد استف ها بهنپرداختن برنامه درسی و مجریان آن و جامعه،بازار کار 

کنندگان شارکتم .باشد برنامه درسی در ی مهارتی و عملیاتیهاتیم پرداختن به فعالعددرنهایت 

 گاه شدیموارد دانش ما انتظار داشتیم وقتی» نشان دادند: چنینینعواطف خود را ا ینهزم یندر ا

جوری نبود، برای من خیلی درستی رسم کنیم و طراحی کنیم ولی اینرا به هاساختمانپالن 

در چارت  ... دانستینمچیزی درباره نقشه ساختمان هیچ خواندیمکسی که عمران جالب بود 

کدام را یاد ندادند و تنها مان حداقل دو یا سه واحد نقشه ساختمانی وجود نداشت و هیچدرسی

دو » :14 شماره طور نظر دانشجوی( و همین2 هشمار )دانشجوی« چیزهای مفهومی یاد دادندیک

و این  هتباط داشتافزارهای کارمان اریم که مرتبط با بازار کار بود و کاماًل با نرمواحد درسی داشت

 کار ما نداشتند و ی که خواندیم زیاد ارتباط خاصی بااگهیدواحد  139که خیلی کم بود درحالی

 .«این باعث شد حداقل من یک نفر از درس زده بشم
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محتوای برنامه درسی به : درسیمحتوای برنامه به نسبت  عالقه و نگرش مثبت  -2

، اصول، و اندوخته شده، اصطالحات، اطالعات، واقعیات، حقایق، قوانین افتهیسازماندانش  معنای

( و 1395است )ملکی، مربوط به همان ماده درسی  مسائلو  هاپدیده، هاتعمیم، مفاهیم، هاروش

در برنامه درسی  شدهنییتعپیش از این نظر اهمیت دارد که ابزاری جهت رسیدن به اهداف از 

 های دانشجویان درباره محتوای برنامه درسی به چهار مضمون فرعیهستند. در این راستا نگرش

محتوای عالقه و نگرش مثبت  نسبت به محتوای رسمی،  عالقه و نگرش مثبت  نسبت به

ثبت  نسبت به عالقه و نگرش مزمان ارائه محتوا و عالقه و نگرش مثبت  نسبت به غیررسمی، 

 قرار ذیل آمده است:ی این بخش از تحقیق بههاافتهاعتبار علمی محتوا تقسیم شد که ی

رسمی یا محتوای : محتوای رسمی برنامه درسیبه نسبت  عالقه و نگرش مثبت 

ی آموزشی )مدرسه، دانشگاه و ...( هاطیمح که در شودیماطالق  محتواییآشکار برنامه درسی به 

جو به کالس دانش ورودقبل از  محتوا است، این شکل از شدهیزیربرنامهجربیات محدود به ت

 .اندشدهتهیهتدارک و 

شده، محتوای رسمی برنامه درسی نتوانسته است به های انجامبا توجه به محتوای مصاحبه

ز ه اگرفت نشاءت تواندیمحوزه عاطفی توجه کافی داشته باشد، این عدم توجه به حوزه عاطفی 

، شدهارائهزیاد مطالب درسی  عمیق مسائل، حجم درکبجای  واریطوطی هایسینوفرمول

 ادگیرییداشتن جزوه کامل و  اریاخت دادن به تدریس استاد به دلیل در ی در گوشتفاوتیب

باشد. در  ی موجودافزارهارمنجای استفاده از دستی و سنتی به حلراهمسائل سخت قدیمی با 

رد کرمولی اکتفا استادی داشتیم که درباره آب، صرفًا به چند تا ف» :3 شماره نشجویاین راستا دا

ها رو پشت سرهم گرفتیم، فرمولمی ها را یادآن ترمطولکه در این درس بود و بایستی در 

صورت مسائل را به حلراهصورت حفظی ب آن نداشت و صرفاً بهنوشت و کاری به جوانمی

شده بر پایه صورت تایپها را بهاستاد ... جزوه» :7 شماره ؛ و یا دانشجوی«ارائه داد واریطوط

، این باعث دادیمو در جلسه اول به ما  کردیمتهیه  دادیمسرفصل دروسی که آموزش عالی 

تفاوت ی استاد نباشد و در طول کالس بیهاصحبتها زیاد حواسمان به شد که سر کالسمی

 .«خواست داخل جزوه بودهرچه استاد از ما می میدانستیمچون دادیم بودیم و گوش نمی

تجربیاتی که : محتوای غیررسمی برنامه درسیبه نسبت  عالقه و نگرش مثبت     

و از  شدهیزیربرنامهتنها منحصر به تجربیات  کنندیمی آموزشی کسب هاطیمحیادگیرندگان در 

نیز جو  ودیگر، از تعامل با اساتید و کارمندان و یادگیرندگان از یک گرددینم شدهنییتعپیش 

است  نشدهینیبشیپ. این تجارب غیررسمی اگرچه از قبل آورندیمآموزشی، تجاربی به دست 

یادگیرندگان اثر شگرفی دارد این تجارب را اصطالحاً محتوای  هاینگرشولی بر رفتار و 
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ی صورت گرفته با دانشجویان، مشخص هایمصاحبه (.1395)فتحی واجارگاه،  ندیگویمغیررسمی 

 شودیم کیتحرکرد که نگرش و عالقه دانشجویان در تعامل با محتوای برنامه درسی غیررسمی 

ی چون هاتیفعالو این توجه به حوزه عاطفی از مسیر تدارک  کندیمگیری مثبت پیدا و جهت

 کردنخود اساتید، مطرح  توسط شدهگرفتهی انجام هاپروژهانجام بازدیدها، ارائه مثال از 

صورت گروهی و فردی ی جانبی بههاتیفعالشده، انجام ی کاربردی در کنار دروس ارائهافزارهانرم

افزارهای بحث نرم» گویدباره میدراین 6 شماره و ... به وجود آمده است. برای نمونه دانشجوی

درسیمان نیست، وقتی  هایمهندسی عمران خیلی چیز مهمی است که متأسفانه جزو سرفصل

کردند که بازار کار خواهان افزار را هم مطرح میآمدند در کنار دروسشان بحث نرماستادهایی می

صورت تئوریک من وقتی اینجا به» ؛ از منظر دیگر:«دادیمهاست بالطبع ما عالقه نشان میآن

 «بردمدادم، لذت میمیرا انجام  خواندم و کنارش کار دانشجویی مربوط به رشته خودمدرس می

 (.11شماره  یدانشجو)

زمان یک عامل  :زمان ارائه محتوای برنامه درسی بهنسبت  عالقه و نگرش مثبت 

های مختلف کالس درس باید با شده به فعالیتتوجه و مهم است. میزان زمان اختصاص دادهقابل

و  عالیقصرفًا ات باشد نه ، استانداردهای آموزشی و نتایج تحقیقدانشجویانتوجه به عالئق 

زمان ارائه در موضوع انجام گرفت،  یانکه با دانشجو ییهابا توجه به مصاحبهاستادان.  ترجیحات

در ی، در زمان خستگ مطالب سنگینارائه دانشجویان با  یبرنامه درسی به حوزه عاطف یمحتوا

 نشده یتوجه کاف ادان،تاستوجه صرف به نظر ها با زمان کالس یمتنظ و روز و پشت سرهم یک

ی واحدهاها، زمان ارائه در برخی ترم»است:  6 شماره است. شاهد این مورد، نظر دانشجوی

شد خوب گوش ندهیم یا چنانی نداشتیم و این باعث میسخت بعدازظهرها بودند که رغبت آن

زمان » :8 ارهشم طور نظر دانشجویهمین «ها نرویم مثالً واحد بتن و فوالدبخوابیم و سر کالس

گرفتند که کردند و در نظر هم نمیهای دانشگاه یا دانشکده را بیشتر با استاد تنظیم میکالس

اوقات ، ما حتی بعضیکشدینماند مغز ما بعد از ناهار این درس مهمی که ساعت چهار گذاشته

 .«ممکن بود ساعت دوازده هم کالس جبرانی حل تمرین داشته باشیم

امروزه  :اعتبار علمی محتوای برنامه درسی بهنسبت  مثبت عالقه و نگرش 

ی مختلف تحت تأثیر قرار داده است برای مثال هاشکلدانش بشری برنامه درسی را به  انفجار

یادگیری و شیوه ارزشیابی  – ی یاددهیهاروشی، درسدانش رویکردهای برنامه  دهیسازمان

ی که با دانشجویان انجام گرفت، دانشجویان به هایدچار تحول شده است. با توجه به مصاحبه

ی تئوری بسیار قدیمی هاهیپاهای حجیم با نگارش قدیمی و تکیه بر اصول و دلیل ارائه کتاب

نداشتند و این بخش از برنامه  برنامه درسی یمحتوا یاعتبار علمنگرش مثبتی در خصوص 
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 10شماره  ینمونه دانشجو یبراد. ایجاد نمای آنانی مثبتی در هانگرشدرسی نتوانسته بود 

های حجیم کردند کتابهایی را که معرفی میکتاب»دهد: گونه نشان میاعتراض خود را این

خورده  ، خاکمیکردیمپیدا  هاکتابخانهسختی از بعضی و به میرفتیمبیست سال پیش بود، 

که  میشدینم شانمتوجه شده بودند و واقعًا همبودند و با زبان نگارشی خیلی قدیمی نوشته

 .«بخواهیم عالقه هم پیدا کنیم

روش تدریس استادان روش تدریس استادان:  بهنسبت  عالقه و نگرش مثبت  -3

تحصیلی  است که در عملکرد عنوان عنصری از برنامه درسی از این نظر حائز اهمیتبه

ملکی، )مؤثر است خاطر، پرورش شخصیت و رشد خالقیت آنان  دانشجویان، انگیزه، رضایت

در چهار مضمون فرعی  تدریس های دانشجویان در خصوص روش(. در این پژوهش نگرش1395

 شده است:ذیل استخراج

استادان : های نوین تدریساستفاده از روشبه  نسبت عالقه و نگرش مثبت

رایند ها در فهای آموزشی خود به این باور برسند که وظیفه آنها باید در فعالیتدانشگاه

های نوین تدریس های علمی نیست، بلکه باید با استفاده از شیوهآموزشی، تنها انتقال واقعیت

های یادگیری را فراهم کنند و چگونه اندیشیدن را به دانشجویان بیاموزند. نظرات موقعیت

زه که شایسته است به حوچناننتوانسته است آن های تدریس استادان،دانشجویان نشان داد روش

 عاطفی دانشجویان توجه کافی نماید.

دهای م بازدیاز راه بیان خوب اساتید، انجا تواندیمتوجه به حوزه عاطفی در امر تدریس 

دان با های تدریس متنوع، کم و کیف ارتباط استاعملی در کنار ارائه دروس، استفاده از روش

ی ها با دنیاارتباط دادن آنکردن موضوعات درسی و  دانشجویان در فرایند یادگیری، تجسمی

ه ، توجه کافی بگروهی و بعضاً خارج از دانشگاه صورتبهی جانبی هاتیفعالواقعی، انجام 

یی هاوهیشی به ی فردی دانشجویان، درگیر کردن دانشجویان در فرایند تدریس و یادگیرهاتفاوت

س گروهی ستاد و تدریهمراه با ا هاتیفعال انجامهمچون برگزاری کنفرانس در کالس درس، 

ها اشاره داشت: توان به این نمونهدانشجویان در کالس درس حاصل گردد. در این خصوص می

ها باعث توانستیم بازدیدهایی داشته باشیم و اینها میدر بعضی از درس» :3 شماره دانشجوی

بهتر  دمیدیما را ههای فوالد و بتن اگر ساختماندر درس مثالً هایی شکل بگیرد شدند گرایشمی

چند واحد داشتیم که » :12 شماره ؛ و یا دانشجوی«دفهمیدم که منظور استاد چه بومی

لط ع مسکنفرانس داشتند، اونجوری بهتر توانستیم یاد بگیریم؛ چون دوست داشتیم جلوی جم

بته شد که خوب یاد بگیریم الباشیم، مجبور بودیم خیلی خوب مطالعه کنیم و این باعث می

 .«متأسفانه خیلی کم بودند
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استفاده از مواد و وسایل آموزشی مناسب در به  نسبت عالقه و نگرش مثبت

جود لمسی را برای تفکر و ایجاد مفاهیم به ووسایل آموزشی، مبنای قابل امکانات و: تدریس

تیار کنند، تجارب واقعی، عینی و مقطعی را در اخآورند، توجه و عالقه فراگیران را جلب میمی

های دیگر ها از راهآورند که کسب آنهایی را به وجود میدانشجویان قرار داده و موقعیت

ناسب م یآموزش یلوسا و، استفاده از مواد شدهی انجامهابا توجه به مصاحبهنیست.  ریپذامکان

ق ز طریر ان ام. ایکند یجادبرنامه درسی ا در ارتباط با یاندر دانشجو یتوانسته است نگرش مثبت

 یرصاوارائه ت یلم،س با پخش فدرو یشترشده، درک بهتر و بدر کنار دروس ارائه اویرتصارائه 

 ع فیزیکی وامکانات آزمایشگاهی مناسب و دسترسی مناب یعی،طب هایآوردن نمونه ،بعدیسه

شناسی زمین واحدچند » :13 شماره عنوان شاهد دانشجویدیجیتالی محقق شده است. به

و نشان  آوردیمها را داد برای ما خاک و سنگ و مانند اینکه استادی که درس میداشتیم 

گفتند، آشنا ها به ما میصورت تئوری در کتابو ما از نزدیک با خیلی از چیزهایی که به دادیم

هست، من  خوب واقعاً  آزمایشگاه آب اینجا» :2 شماره ؛ دانشجوی«، خیلی هم خوب بودمیشدیم

 «.و خیلی لذت بردم کردمیمازه درست خودم یک س

بدیهی است که همواره یکی  :دانشجو-تعامالت استاد به  نسبت عالقه و نگرش مثبت

از مهم ترین عناصر آموزش عالی استادان دانشگاه می باشند که نقش تعیین کننده ای در تحقق 

رسی عملکرد آنان به ویژه اهداف و رسالت های دانشگاه و در حالت کلی آموزش عالی دارند. لذا بر

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 

نشگاه نیز به یادگیری قرار می گیرند و بسیاری از فعالیت های دا-قلب فعالیت های یاددهی

همین رکن معطوف می باشد و می تواند موجبات ارتقاء سطح کیفی کلیه خدمات آموزشی را 

عنوان تعامل گیرد نیاز به بستری بهتضمین نماید.  بنابراین آنچه در فرایند یادگیری شکل می

حس  ها، این تعامالت توانسته استمیان استاد و دانشجو دارد. با توجه به محتوای مصاحبه

مندی دانشجویان را به برنامه درسی از طریق نظرخواهی از دانشجویان درباره موضوعات عالقه

درسی، آوردن مطالبی درباره سرفصل دروس از طرف دانشجویان، جذب حداکثری و برخورد 

گرفتن از دانشجویان در  قائل شدن به سؤال دانشجویان، مشارکت و کمک مناسب اساتید، ارزش

امکان ارتباط با استاد در خارج از کالس درسی و دادن پروژه عملی به دانشجویان  ارائه درس،

 3 شماره عنوان نمونه دانشجویتحریک کند و در کل نگرش مثبتی در این بخش به وجود آید. به

در کنار  کردندیماستادانی بودند که جذب حداکثری داشتند یعنی سعی » :گویدباره میدراین

 و یا دانشجوی« کردند، برخورد مناسبی هم با دانشجویان داشته باشندمطرح می هایی کهموضوع
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و از ما هم  کندینمدهد و صحبت وقتی رابطه دوطرفه است و استاد تنها درس نمی» :7 شماره

و « ردیگینمکند و کسی سر کالسش خوابش مندی را ایجاد می، طبیعتاً عالقهپرسدیمنظر 

من خیلی خوب توانستم از استاد... انرژی بگیرم ایشان تمام »: 11ره طور دانشجوی شماهمین

کرد که نفس ایجاد مینوعی اعتمادبهکرد و بهدانشجویان کارشناسی را باهوش خطاب می

 «.از پس مشکالت بربیاییم و موفق باشیم میتوانستیم

ه به اینکه با توج: استفاده از اساتید جوان در تدریسبه  نسبت عالقه و نگرش مثبت

علمی هدف آموزش عالی تربیت نیروی انسانی متخصص و ماهر است، الزم است اعضای هیئت

(. اساتید جوان 1398، ریپورظهی)تق باشند ریپذتیمسئولدارای بار علمی باال و وجدان 

مواجه با شرایط  هایاستراتژو اساس این  آورندیدرماجرا  منصهی کاربردی را به هایاستراتژ

چندان دور دانشگاه در تجربیات خود یا دوستانشان ای نهتلفی است که ممکن است در گذشتهمخ

هایی ها نیز مشهود بود و با زیر مقولهوضوح در مصاحبهبا آن مواجه شده باشند. این مسئله به

و  ییدانشجو یقاتتحق یگیریپ یان،دانشجو یبرا اختصاص وقتبا  یمیتصم یجاداز راه اچون 

ها توان به این نمونهدهد در این باب میی خود را نشان میعمل یدر انجام کارها یاقاشت یجادا

ترند التحصیل شدند و جوانتازگی فارغهایی که بهبیشتر آن: »12دانشجوی شماره اشاره داشت: 

که  13 شماره طور دانشجوی؛ همین«گذارندیمکنند و برای ما وقت ما را خیلی بیشتر درک می

کردند که دادند و ما را تحریک میدادند و پروژه میاستادهای جوان بیشتر تمرین می» :گویدمی

 .«ها بیشتر از استادهای سن باال بودبرویم و پیگیر کار ما بودند ... زمان و حوصله آن کاردنبال 

از پیشرفت تحصیلی  ارزشیابی: ارزشیابی استادان شیوه به نسبت نگرش مثبت -4

دانشجویان در حصول به  تعیین میزان موفقیت ن از این نظر اهمیت دارد که برای دانشجویا

های دانشجویان درباره  توان به آن ها استناد کرد. در این راستا نگرشاهداف تعیین شده، تنها می

نگرش مثبت نسبت به  طرح سؤاالت  شیوه های ارزشیابی استادان از پنج مضمون فرعی شامل

در نظر نگرش مثبت نسبت به   رعایت اعتدال،نگرش مثبت نسبت به   ،استادان یمناسب از سو

 کردن از مالک مناسب و استفادهنگرش مثبت نسبت به  های جانبی در ارزشیابی،گرفتن فعالیت

 ضریب دشواری سؤاالت، ادراک شد که به این شرح است:نگرش مثبت نسبت به  

همواره در حوزه :  سوی استادان طرح سؤاالت مناسب از به  نسبت نگرش مثبت

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 

نحوه طراحی صحیح  ارزشیابی از دانشجویان را برطرف نماید. این محورها عبارت اند از: تمرکز بر

آزمون و رعایت اصول آن، دقت در نحوه اجرای آزمون و در مرحله آخر توجه به نحوه تحلیل 
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نتایج آزمون و استفاده از آن ها در راستای بهبود فرایند آموزش و یادگیری. عالوه بر این 

 کید کرده اند.اطمینان از روایی و پایایی آزمون نیز نکته ای است که همواره متخصصان بر آن تا
هایی که با دانشجویان انجام گرفت، ارزشیابی استادان از عملکرد تحصیلی با توجه به مصاحبه

دانشجویان تا حدودی به عواطف و احساسات دانشجویان توجه کافی داشته است. این امر از 

 جایحفظی، ارزشیابی از مفاهیم اصلی به سؤاالتجای مسیر استفاده از سؤاالت مفهومی به

اساتیدی » :5 شماره دانشجوی برای نمونهمسائل جزئی یا اهداف فرعی درس ممکن شده است. 

خواستند به های بنیادی که به اصل موضوع درسی و چیزی که میخوب بودند که بیشتر به سؤال

یاد  ترمطولدر  که دادندیمارزیابی را در مورد موضوعاتی انجام  و پرداختندیمما یاد بدهند 

در درس هیدرولیکی، برای امتحان به ما منبع » :8 طور دانشجوی شمارههمین «دادندیم

ی با اگهیداستاد  زمانهمکردیم، را حل می شیهاسؤالکردیم و و ما ترجمه می گفتندانگلیسی 

ها نگاه آن هایسؤالدانشجویان برای همین درس یک منبع فارسی گفته بود و وقتی به 

کردیم ما های ما مبتدی بودند حس میها در مقایسه با سؤالهای آنیدیم سؤالدکردیم و میمی

خواندیم خیلی بهتر و دانیم و چیزی که ما میها میخیلی چیزهای جدید را در مقایسه با آن

 .«ها بودتر از منبع آنکامل

ان عنوعدالت، همواره به :رعایت عدالت و انصاف در ارزشیابی به  نسبت نگرش مثبت

در طول تاریخ مطرح بوده است. امروزه با توجه به نقش  هاانسانیک نیاز اساسی برای زندگی 

یعقوبی و ) ازپیش آشکارتر شده است، نقش عدالت بیشهاانساندر زندگی  هادانشگاهفراگیر 

شدت تحت و رفتار دانشجویان را به هانگرش( و رعایت آن باورها، احساسات، 2009همکاران، 

تا برای اصالح و بهبود عملکرد خویش  کندیمدهد و در دانشجویان انگیزه ایجاد یر قرار میتأث

 ردیگیمتالش کنند و به این باور برسند که عملکردشان توسط دانشگاه موردتوجه قرار 

هایی که با دانشجویان انجام گرفت، در رعایت عدالت و (. با توجه به مصاحبه2003، 1بسوانتاپا)

عدم توجه از مسیر  در ارزشیابی برنامه درسی به حوزه عاطفی توجه کافی نشده و اینانصاف 

و توجه صرف به جواب نهایی، ایجاد شده  ی اساتید، ارزیابی کردن با سؤاالت آسانهایداورشیپ

یی در مورد ما داشتند هایداورشیپاستادها یک سری » :6 شماره است؛ برای نمونه: دانشجوی

ارزیابی ما را از ابتدا با یک دید مشخص انجام دهند، انگار ما قبل از اینکه  شدیمکه باعث 

بعضی از اساتید به مراحل » :13 شماره و یا دانشجوی ؛«امتحان بدهیم نمره گرفته بودیم

دادند و فقط به پاسخ نهایی در کرد نمره نمیمختلفی که در دانشجویی در مسئله طی می

                                                 
1 Bosntapa 
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که ممکن بود یک عدد زمان محاسبه اشتباه واردشده باشد که درحالی دادندیمنمره  هاسؤال

 .«به معنای بلد نبودن مسئله نیست مسلماً

در یک : های جانبی در ارزشیابیدر نظر گرفتن فعالیت به  نسبت نگرش مثبت

شوند که الزام استفاده از گیری میمختلفی اندازهمتغیرهای  ،جوبرنامه کامل ارزشیابی دانش

 وسایل ازجمله کند؛های مختلف و تکیه صرف نداشتن بر آزمون کتبی نهایی را مشخص میروش

، میزان شدهو معلم ساخته  هایآزمون چون به مواردی توانیم مورداستفاده یریگاندازه

توجه اشاره داشت.  ...و و غیررسمی رسمی و مشاهدات شفاهی یهاگزارشکار عملی،  یهاپروژه

های جانبی در گرفتن فعالیت نظردهد، در شده با دانشجویان نشان میای انجامهبه متن مصاحبه

ارزشیابی برنامه درسی توانسته نگرش مثبتی در دانشجویان درباره به برنامه درسی ایجاد کند که 

ی کالسی در نمره پایانی، اختصاص دادن هاتیفعالهایی چون در نظر گرفتن در زیر مضمون

انی به فعالیت کالسی و آمادگی برای امتحان پایانی خود را نشان داده است؛ بخشی از نمره پای

عالوه بر نمره پایانی که دانشجو » :گونه استباره ایندراین 3 شماره مثال تجربه دانشجویعنوانبه

هایی که یک دانشجو در فعالیت آمدندیمگیرد خوشبختانه بعضی از اساتید در امتحان نهایی می

گفت استادی بود که می» :6 شماره ؛ و یا دانشجوی«گرفتندرا نیز در نظر می دادیمجام کالس ان

اش شده، هرکسی رفت و درباره آن تحقیق کرد، من دو نمره به نمرهفالن مقاله روز دنیا چاپ

 .«طوری برای ما خیلی بهتر بودکنم، خب ایناضافه می

درصد کل  یدشوار بیضر: ضریب دشواری سؤاالتبه  نسبت نگرش مثبت

هر  یدشوار یباز محاسبه ضر دهندیسؤال جواب درست م یککه به است شوندگانی آزمون

اگر  .بدهند یحاند به آن پاسخ صحگرفت که چه تعداد از داوطلبان توانسته یجهنت توانیسؤال م

لبان پاسخ یک از داوطآن سؤال آسان بوده و اگر هیچ ،بدهند یحپاسخ صح سؤالهمه داوطلبان به 

تا  30ضریب بین  سؤاالتی با مقدار های پیشرفت تحصیلیدر آزمون آن سؤال دشوار است. ،ندهند

العاده آسان و دشوار نیز در درصد، سؤاالت بسیار مناسبی هستند و گنجاندن چند سؤال فوق 70

های (. با توجه محتوای مصاحبه1393های پیشرفت تحصیلی ضروری است )رستگار، آزمون

شده، دانشجویان نگرش و احساس مثبتی درباره ضریب دشواری سؤاالت ندارند و این عدم انجام

 ضایع ی طوالنی، هاحلراهتوجه به حوزه عاطفی از راه طرح سؤاالت بسیار دشوار و پیچیده با 

جای یادگیری واقعی، عدم موفقیت دانشجویان در کردن دانشجویان با سؤاالت سخت به

گرفته وار و طرح سؤاالت نامتناسب با سطح تدریس صورت گرفته در کالس، شکلی دشهاسؤال

ها خالی را در سؤال شانیهاعقدهآمدند از استادها می بعضی» :6 شماره مانند دانشجوی؛ بود

شدند بااینکه ما خوب و باعث می دادندیمکردند و یک سؤاالت سخت و خارج از سطح ما می
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یی هازحمتسخت و دشوار جواب بدهیم و در قبال  هایسؤالبه  میتوانستینمخواندیم و ولی می

های بعضی از اساتید سطح سؤال» :10 شماره ؛ و یا دانشجوی«میگرفتینمنتیجه  میدیکشیمکه 

کسی ها ضایع شدند و هیچکردند به این قضیه که ببینند بچهازحد سخت بود و افتخار میبیش

کند و خیلی دوست داشت که دانشجوها هفت و هشت بگیرند و بروند  را حل هاسؤالتوانست نمی

اوقات حتی وقتی جزوه را خوب و التماس کنند و بعد این ایشان هفت و هشت را ده بکنند. بعضی

 .«خواندیم هیچ تفاوتی نداشتچیزی نمیباحالتی که هیچ میخواندیم

 گیرینتیجه

ندسی اصر برنامه درسی رشته تحصیلی مهیافته های این پژوهش نشان داد که برخی عن

رخی بد و عمران در دوره کارشناسی توانسته است به عواطف و احساسات دانشجویان توجه نمای

 .اندنبودهدیگر در دستیابی به این هدف موفق 

اهداف شناختی برنامه درسی رشته مهندسی عمران تا حدودی متناسب با به عنوان مثال 

حرکتی -حیطه روانی جویان طراحی و تدوین شده است اما اهدافعواطف و احساسات دانش

)مهارتی( در این راستا حاکی از وضعیت متفاوتی است و نتوانسته است عواطف و احساسات 

و  ی(، نوح1391)ی ملک یجبا نتای این بخش از تحقیق هاافتهدانشجویان را تحریک نماید. ی

 ییندر تبهمسویی دارد. ( 1382) یحصار یرو بهاد یسرخاب یدوز و یمنی (1391) همکاران

شده اشاره داشت؛ محتوای این رشته مفاهیم های تدوینبه محتوای سرفصلتوان می بخش ینا

داده است و باید در مبانی متفاوتی از فیزیک، ریاضی و سایر حوزه های علمی پایه را در خود جای

ها ازنظر مبنای نظری غنی ؛ لذا سرفصلنظری به هرکدام از مبانی رشته توجه کافی مبذول شود

هستند؛ اما همین امر فرصت توجه کافی به جنبه مهارتی و ارتقاء سطح مهارت در دانشجویان را 

شده است نوعی کسب مهارت در این رشته به دوش فضای کار گذاشتهدر عمل محدود کرده و به

ر این تدریس و یادگیری در حوزه شده است. عالوه بکه این نکته در نتایج پژوهش حاضر منعکس

حرکتی)مهارتی( صرفاً با حضور در کالس درس و مطالعه منابع درسی معرفی شده امکان  -روانی

پذیر نخواهد بود. نائل شدن به اهداف این حوزه، مستلزم وجود امکانات مکفی از جمله آزمایشگاه 

م وجود چنین زیرساخت هایی ما ها و کارگاه های مجهز و پیشرفته می باشد. بدیهی است که عد

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 توسط استادان این دروس و اهداف آن دستخوش تغییر خواهد کرد. عالوه بر این، اگر این 

رشته جدی گرفته نشوند و تدریس دورس عملی و آزمایشگاهی را به استادان مدعو، جوان و بعضًا 

کم تجربه  و همچنین دانشجویان دکتری خود واگذار نمایند، بدیهی است که با افت کیفیت 

ی ای در آنان تدریس در این دروس و به تبع آن عدم یادگیری دانشجویان، نگرش و احساس منف
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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.

این  در برنامه درسی« محتوا»عنصر  یان در مورد کیفیتدانشجو یستهتجربه ز در خصوص

ای غیررسمی برنامه درسی ی تحقیق مشخص شد که دانشجویان به محتوهاافتهبر اساس یرشته، 

؛ به عبارتی تعامالت غیررسمی صورت گرفته در کالس اندنمودهرشته مهندسی عمران ابراز عالقه 

درس با استادان و حتی سایر دانشجویان و اطالعات رد وبدل شده در این راستا تا حدود زیادی 

 یرسمدر بحث محتوای توانسته است حوزه عواطف و احساسات دانشجویان را تحریک نماید اما 

(، زمان شودیمی مربوطه تدریس هاسرفصلتوسط استادان و بر اساس موضوع درس و  )آنچه

ی حاکی از این است هاافتهو ی خوردینمارائه محتوا و اعتبار علمی محتوا این موفقیت به چشم 

توان گفت، چنان موفق نبوده است. در تبیین این نتیجه میکه برنامه درسی در این بخش آن

جای ارائه محتوای متناسب با دانش جدید جهت متأسفانه در محتوای برنامه درسی این رشته به

کاربرد در آینده کاری دانشجویان به یک سری محتوای نظری که اعتبار خود را با گذشت زمان 

ر علمی که یکی از معیارها و اصول انتخاب محتوا، اعتباشده است؛ درحالیداده پرداختهازدست

( در نظر گرفتن این مسئله نیز که انفجار اطالعات در عصر حاضر باعث 1395محتواست )ملکی، 

شده که محتوا خیلی سریع صحت و اعتبار خود را از دست دهد را نیز نباید ازنظر دور داشت. 

قه رو دانشجویان این رشته با توجه به دالیل مذکور به محتوای رسمی این رشته ابراز عالازاین

بندی آموزشی که زمانو احساس مثبتی نسبت به آن نداشتند؛ مضاف بر نکته حاضر این اندنکرده

مناسبی نیز در مورد ارائه محتوا صورت نگرفته و این امر عدم گرایش به محتوا را تشدید کرده 

 شده، نکته مثبت موجود در مورد محتوا توجه به محتوایاست؛ در مقابل نقاط ضعف پرداخته

غیررسمی این رشته است که برخاسته از روابط و تعامل خودخواسته دانشجویان و استادان است 

منظور از محتوای توانسته است نگرش و احساسات دانشجویان را تحریک کند.  روو ازاین

غیررسمی این است که دانشجویان در محیط آموزشی از یکدیگر، از تعامل با اساتید، کارکنان 

که گرچه از قبل  آورندیمیز جو و فضای آموزشی موجود تجاربی به دست دانشگاه و ن

های دانشجویان اثر شگرفی دارد. این تجارب را است ولی بر رفتار و نگرش نشدهبینیپیش

بخشی از با  یقتحق ینا یجنتا(. 1395)فتحی واجارگاه،  ندیگویماصطالحاً محتوای غیررسمی 

(، از جهت لزوم 1382منی دوزی سرخابی و بهادری حصاری )ی و (1394و ناصح ) یصفر یجنتا

 یطاهرهای و نتایج پژوهش دهی محتواتوجه به عالیق و نیازهای واقعی فراگیران در سازمان

(، از 2000)1( و ساکاری1388و همکاران ) فرانیب(، 1388همکاران )و  واجارگاه(، فتحی 1389)

                                                 
1 Sakari 
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عدم توجه به  اهمیت زمان ارائه و ررسمی و از جهتجهت گرایش دانشجویان به برنامه درسی غی

(، 1989) 3و گلن (، بریتون2006) 2(، آیکوت2003) 1ونینگزمان ارائه محتوا با نتایج د

برنامه  یمحتوا یاعتبار علم( و از جهت کمبود 1394ناصح )صفری و ( و 1387) یاحمدخان

 ( همخوانی دارد.1991با نتایج گیدمن ) درسی

ی هاهافتبر اساس یاست.  برنامه درسی یس درروش تدرپژوهش پرداختن به دیگر  یافته

ح ناسب، سطمی نوین، استفاده استادان از مواد و وسایل آموزشی هاروشاین بخش از تحقیق؛ 

 توانسته یادیزتعامالت استاد و دانشجو و حضور و استفاده از استادان جوان در تدریس تا حدود 

اد ها نگرش مثبتی ایجاسات دانشجویان را تحریک نماید و در آناست عواطف، عالیق و احس

 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 

توانایی آنان در تر مهمتوام با احترام با دانشجویان و از آن برقراری روابط مثبت و سازنده و 

. نتایج پژوهش حاضر نشان باشدیمی این روابط از دیگر نقاط قوت استادان در این رشته برقرار

ی یادگیری و گسترش یادگیری هاتیموقعداد، استادان این رشته تا حد زیادی به فراهم آوردن 

، بلکه با استفاده پردازندینمهای علمی آموزش تنها به انتقال واقعیتاند و در فرایند توجه داشته

چگونه  کنندیمو تالش  کنندیمهای یادگیری را فراهم های نوین آموزشی موقعیتاز شیوه

استفاده از اندیشیدن را به دانشجویان بیاموزند. از این منظر نتایج پژوهش حاضر در اهمیت و 

؛ در (8139آبادی، )علی و (2016) 4ون و همکارانآرنسسب با نتایج مواد و وسایل آموزشی منا

 6پنینگز و همکاران(، 2016)5و همکاران تعامالت استاد و دانشجو با نتایج ریم کافمنمورد 

 همسویی دارد. (1393) یدونیفر و یریشمش ( و2016) 7لیبنبرگ و همکاران(، 2012)

یابی از عملکرد تحصیلی ارزش حاضر بحثآمده در پژوهش دستین مضمون کلی بهچهارم

ی این بخش از تحقیق مشخص گردید که هاافتهبود. بر اساس ی برنامه درسی دانشجویان در

های جانبی از نقاط قوت برنامه گرفتن فعالیت نظردر ی مناسب و هاسؤالاستفاده استادان از 

ت سؤاال نصاف در ارزشیابی و طرحبحث رعایت عدالت و ا ؛ اماباشدیمدرسی و مجریان این برنامه 

                                                 
1 Downing 
2 Aykut 
3 Britton & Geln et al 
4 Aronson et al 
5 Rimm-Kaufman et al 
6 Pennings et al 
7 Liebenberg et al 
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چنان در تحریک عواطف مثبت دانشجویان موفق آن ی متوسطدشوار امتحانی با ضریب

نکرده بلکه برعکس تا حدودی دیدگاه و نگرشی منفی در این خصوص وجود داشت. در عمل

منظور از آزمون خوب پیشرفت تحصیلی اذعان کرد که  توانیمی این بخش هاافتهتبیین ی

ی آموزشی و همه محتوای برنامه هاهدفکننده همه آزمونی است که به بهترین شکل منعکس

زمان بر پایه حجم و اهمیت محتوای آموزشی و مدت هاسؤالدرسی باشد و توزیع و نوع 

که در  هاییسؤالبرای تدریس آن تعیین شود اما در نقطه مقابل در بیشتر موارد  یافتهاختصاص

در تجارب زیسته  توجهی به سطح یادگیری مخاطبان ندارند که شودیمر گرفته یک آزمون به کا

( 1386) یساکتپارسا و دانشجویان پژوهش حاضر نیز مشهود بوده است و از این نظر با نتایج 

یابی از عملکرد در ارزش یجانب هاییتفعالشدن همسویی دارد. در تبیین مورد توجه واقع

 حوزه ارزشیابی آموزشی نظران دردو تن از صاحب «ورتن و سندرز»توان به نظرات تحصیلی می

است با  یاندانشجو یادگیری یزاناز م یابیارزش یلیتحص یشرفتاز پ یابیعمدتاً ارزشاستناد نمود. 

نگرش،  یت،چون شخصنیز  یگرید یرهایدانشجو، متغ ارزشیابیبرنامه کامل  یکحال در  ینا

و  گردندیم یآورجمع یادیز یهامنظور داده ینا ی. براشوندیه مها در نظر گرفتعالقه و جز این

مورداستفاده  یریگاندازه یلازجمله وسا گیرند.یمورداستفاده قرار م یریگمختلف اندازه یلوسا

 یهاگزارش ی،کار عمل یهاشده، پروژه یزانمعلم ساخته و م یهامثل آزمون یموارد توانیم

که از این نظر نتایج  (1381 یف،را نام برد )س یرهو غ یررسمیو غ یو مشاهدات رسم یشفاه

 ( دارد.2018) 2( و کالیسون2018، )1پژوهش حاضر با نتایج بوش و همکاران

دهنده یابی، نتایج پژوهش حاضر متأسفانه نشاندر ارزش عدالت و انصاف یترعا در زمینه

لی دانشجویان است که اگر محققان در ارزشیابی از عملکرد تحصی هایداورشیپسوگیری و  نوعی

پژوهش حاضر به دنبال نوعی تبیین در قالب توجیه برای آن باشند، خود نیز پا از دایره اخالقیات 

و  کنندیماند؛ واقع امر این است که برقراری عدالت، نقش مهمی در ارزشیابی ایفا بیرون نهاده

یان را تحت تأثیر قرار دهند. ارزشیابی و رفتار دانشجو هانگرشممکن است باورها، احساسات، 

تا برای اصالح و بهبود عملکرد خویش تالش کنند و  کندیممنصفانه، در همه افراد انگیزه ایجاد 

( از این 2003، 3بسوانتاپا) ردیگیمبه این باور برسند که عملکردشان موردتوجه و قدردانی قرار 

( 2016) 4پرچ و همکارانو  (2009و همکاران،  یعقوبی)منظر نیز نتایج پژوهش حاضر با نتایج 

 همسویی دارد.

                                                 
1 Bush et al 
2 Clayson 
3 Bosntapa 
4 Pretsch et al 
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 ر بعدددر نهایت بر اساس یافته های این پژوهش جهت بهبود وضعیت برنامه های درسی 

 دد:طراحی و هم چنین اجرای هر چه بهتر این برنامه ها پیشنهادهای ذبل ارائه می گر

رگاه و کا ازی آزمایشگاه هااهتمام ویژه مسئوالن دانشگاه جهت تجهیز و روزآمد س .1

 های مورد نیاز این رشته تحصیلی جهت اجرای بهینه و مؤثر دروس عملی و

 روسدمهارتی و به تبع آن ایجاد و توسعه نگرش های مثبت دانشجوبان به این 

ه از ستفادتوسعه روابط دانشگاه با جامعه و صنعت و ایجاد پلی بین این دو جهت ا .2

ف مختل ریس دورس عملی از طریق راه اندازی بازدیدهایتجارب واقعی آنان در تد

 یا دعوت از صنعتگران مجرب جهت حضور در دانشگاه و کالس های درس و به

طلوب تبع آن ارتقاء سطح  و کیفیت یادگیری و ایجاد  احساسات و نگرش های م

 در این زمینه

 طول لی درتوجه ویژه مدیران محترم گروه های آموزشی به نحوه توزیع دروس عم .3

 ا هدفترم با رعایت پیش نیاز، اختصاص زمان مناسب، انتخاب مدرس با تجربه ب

ین اارتقاء سطح و کیفیت یادگیری و ایجاد  احساسات و نگرش های مطلوب در 

 زمینه

بط رنظارت بیش از پیش مدیران محترم گروه های آموزشی و سایر مسئوالن ذی  .4

حوزه  ه هایزانه و هفتگی و استفاده از یافتبر نحوه توزیع دروس در طی برنامه رو

 علوم تربیتی و روان شناسی تربیتی  در این خصوص

بط رنظارت بیش از پیش مدیران محترم گروه های آموزشی و سایر مسئوالن ذی  .5

 دنوز بوربر منابع معرفی شده توسط استادان به ویژه از نظر اعتبار علمی و به 

بط بر گروه های آموزشی و سایر مسئوالن ذی رتوجه بیش از پیش مدیران محترم  .6

ن اهمیت برنامه های درسی پنهان و تعامالت علمی و پژوهشی غیر رسمی  بی

قاء ر ارتددانشجویان و استادان و تاکید بر اهمیت و اثربخشی این گونه تعامالت 

سطح و کیفیت یادگیری و هم چنین کمک به ایجاد نگرش های مثبت در 

 به دروس اخذ شده و استادان مربوطهدانشجویان نسبت 

وش ربرگزاری  مداوم دوره های بازآموزی برای استادان در حوزه های همچون  .7

و  های تدریس، مدیریت کالس، تعامل سازنده با دانشجویان، شیوه های سنجش

 ارزشیابی 
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