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 تیفینقش ک یپژوهش حاضر با هدف بررس چکیده:
صورت  انیدانشجو یخودکارآمد یدر باورها دیاسات سیتدر

بود.  یو از نوع همبستگ یفیگرفت. پژوهش حاضر توص
 یعلوم انسان های رشته انیدانشجو یتمام یجامعه آمار

 اند بوده 90-91 یلیمشهد در سال تحص یدانشگاه فردوس
طبق  اندانشجوی این از نفر 366 تعداد(. نفر 7553 مجموعاً)

 ای طبقه یرگی نمونه وهیکرجسی و مورگان و به ش جدول
 هایبا توجه به حجم هر دانشکده، انتخاب و پرسشنامه ینسب
 لیشرر را تکم یعموم یسراج  و خودکارآمد سیتدر تیفیک

و  یفیبا استفاده از آمار توص زیحاصل ن های کردند. داده
 شیقادر به پ س،یتدر تیفیتحلیل شدند. ک ونیرگرس لیتحل
 انیدانشجو یخودکارامد یباورها ینیب
(000/0p=،12/30=(364،1)F)  انسیدرصد از وار 8و 

 سیتدر تیفیک قیاز طر انیدانشجو یخودکارامد یباورها
 تیفیچهارگانه ک یهامؤلفه نیاز ب بود. نییقابل تب د،یاسات
و روابط  =(p=008/3 t, 003/0) سیتدر یابیارزش س،یتدر
کننده مثبت و  ینبی شیپ=( p=197/2t, 029/0) یفرد نیب

 یکننده منف ینیب شیپ=( p=329/3- t, 001/0طرح درس )
 سیتدر یمولفه اجرا ن،یبود. همچن انیدانشجو یخودکارآمد

(356/0 ,p=924/0- t )=یخودکارآمد ینیب شیدر پ 
 -p=924/0, 356/0نداشت ) یسهم یمورد بررس انیدانشجو

t.)= لعه حاضر، اجرای با توجه به اینکه در مطا نیبنابرا
نداشت،  یتدریس در باورهای خودکارآمدی دانشجویان نقش

استفاده از روش های تدریس مساله محور که دانشجو را 
 درگیر فرآیند آموزش می نماید، توصیه می گردد.
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برنامه درسی، سرمایه  کلیدی: کلماتعالی، برنامه درسی

 اجتماعی، اهداف، آموزش عالی

Dr Samad Ezadi, Dr seyed Kazeme 
Alavi Langerudi, Hamideh Pakmehr, 
Mojtaba Tajari 
Abstract: This study investigated the 
effects of the quality of teaching on 
students' efficacy beliefs. This study took a 
descriptive-correlation approach and 
involved humanities studntes of Ferdowsi 
university of Mashhad, Iran in during 
academic year of 2011-2012 as the 
statistical population. From this population, 
366 students were selected through 
stratified sampling method and based on 
Morgan and Kerjcie's table. The instrument 
for this study included a questionnaire 
which the samples were asked to complete. 
The data was analyzed by descriptive 
statistic and regression analysis. The 
quality of teaching, predicted students' 
efficacy beliefs (F (364, 1) =30.12, 
P=0.000) and explained 8% of the self-
efficacy variance. The components of 
assessment (t=3.008, p=0.003) and 
interpersonal relationships (t=2.197, 
p=0.029) were positive predictors and 
lesson plan (t=-3.329, p=0.001) was a 
negative predictor for students' efficacy 
beliefs. Nonetheless, the implementation of 
teaching (t=-0.924, p=0.356) did not 
predict students' efficacy beliefs. Thus, 
according to the teachers' lesson plans and 
teaching performance, self-efficacy beliefs 
played a small rol. Accordingly, it is 
recommended that teachers use problem-
based teaching methods which improve 
students' engagement in the learning 
process. 
Keywords: quality of  teaching, self 
efficacy, higher education, curriculum 
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 مقدمه

و  رانیت از فراگ تیت تالش خود را جهتت حما   تینها ،یدر عصر حاضر، موسسات آموزش عال

و  یداکت  نتتر، یمناسب در آنان به کتار گرفتته انتد )د    یها یستگیشا جادیدانش، مهارت و ا جادیا

بتر   هیت و توانای هتای مناستب برختوردار باشتند، بتا تک      دیکه از عقا یانی(. دانشجو2010،  گرزیس

 یزیرا ارتقا ند،یجانبه کشور را فراهم نماتوانند موجبات رشد و توسعه همه  یم ودخ یها ییتوانا

 نیت در شتاکله ا  یعلوم انسان یاریآن نهفته است و به اعتقاد بس یدر نظام آموزش عال یهر کشور

 ،یآن )حتاتم  یهتا  یگیدیت چیو پ ی(. علوم انستان 1385 ،یاست )کاظم ینقش محور ینظام، دارا

داده و  شیختود افتزا   شتتن یبت بته خو خود را نس یها یتا آگاه دینما یم قادر(، انسان را 1388

(. بتر  2006و الستونن ،   یزی)عز دیتفکر نما یو ادراک یتا بتواند به صورت انتقاد دینما یکمک م

 لیبه تحص یعلوم انسان یکشور در رشته ها انیدرصد از دانشجو 50به  بیاساس آمار موجود، قر

 تتا یو نها یآموزشت  تیت فیک یااست که ضرورت تتالش جهتت ارتقت    یتین واقعیاشتغال دارند، و ا

(. از ستوی دگتر، بتا توجته بته      1388 ،ی)حاتم دینما یرشته ها را آشکار م نیا یبهره ور شیافزا

 ریت و غ یمجتاز  یهتا حتوزه در دانشتگاه   نیت در ا انیدانشجو شتریدارد، ب یکه علوم انسان یتیماه

دارا هستند، امکان  که یتیدانشگاهها به سبب ماه نیکه ا د،باشن یم لیمشغول به تحص یحضور

 نیت را در ا یمناستب آموزشت   یهتا  وهیو پژوهش و ارتباط دانشجو با استاد و استفاده از ش قیتحق

(، این امر در حالی رخ می دهد کته، رشتته هتای علتوم     1387 ،یدینمایند )مر یارتباط فراهم نم

رفتتار بشتری   انسانی به عنوان حوزه های بحث انگیز بشری که با قلمروهتای پیچیتده و ظرفیتت    

سروکار دارند، دارای ماهیتی منحصر به فرد نسبت به سایر حوزه های علمی می باشند، از این رو 

ضروری است، تا برای تسهیل، بهسازی، اصالح و بازنگری فرایند برنامه های درسی و شتیوه هتای   

بته افتزایش    طراحی و تدوین گردد که می توان تفاوتیتدریس در این رشته ها، الگوهای مؤثر و م

اشاره  یرشته های علوم انسان شتریاهمیت و جایگاه دانشجویان در ارتقاء و پربارتر نمودن هر چه ب

توانتد   یکه م انیدانشجو ی(. در رابطه با دانشجویان، بر افکار و باورها2005نمود )بارنت و کات ، 

 نیت (، ا2003شتانک ،  می شتود )  یادیز دیداشته باشد، تاک نانآ یریادگی ندیدر فرآ ینقش مهم

بته   ،یریادگیت  طهینام گرفته است، که در ح یمفهوم در ادبیات، یادگیری اجتماعی، خودکار آمد

 کیت داللت داشته و به عنتوان   یآموزش فیانجام دادن تکال یخود برا یهاییباور افراد درباره توانا

 ن،یف مورد نظتر  )گتر  اهدا یبه سو انیدهنده رفتار دانشجو هتفعال کننده و ج ،یزشیعامل انگ

 گتردد یسطحی از اعتماد بته نفتس در افتراد، تعریتف مت      ی( که گاه2004،  یکروسن و آک لر،یم

اصتلی رفتتار و بته خصتوي تغییتر رفتتار        (؛ اما، بیشتر به عنتوان مؤلفته  2009)جِین و داوسون ،

بته  (.  خودکارآمتدی یعنتی بتاور فترد     2010، رشتود )ستان ، والتک، بترات و تانتد      یشناخته مت 
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(که  عملکردهای انسانی را از طریق شناخت، انگیزش، فراینتدهای   2002 ،  تیئرنی) اش¬توانائی

شتناخت   هیت مفهوم از نظر نای(.  2004باندورا، و  بِنایت) کند¬می تنظیم گیری¬فکری و تصمیم

ختود در   یهتا  ییفرد بته توانتا   یها ضاوتق ای یبندورا، مشتق شده است، که به باورها  یاجتماع

فترد در متورد    یشتناخت  یابیت (. و بته ارز 1997ها اشتاره دارد )بنتدورا،    تیو مسئول فینجام وظاا

امور توجه می کند  ای فیتکال زیآم تیعدم موفق ایانجام موفق  یخود برا یها تیها و قابل ییتوانا

 یرباال اهداف مشتکل تت   یبا خودکارآمد فراد(. ا2006؛ بود  و همکاران، 2006،  سی)آشر و پاجار

(. 2007،  نستکا یمتمرکز می شتوند )شتوارتزر و لتوتس س    طیها و شرا تیموقع یرا انتخاب و رو

گتاارد   یمت  ریآن هتا تتاث   یلیشده، که بر پشتکار تحص زیاهداف چالش برانگ ریافرادی درگ نیچن

پایین معمتوالً دیتد منفتی     کارآمدیبا خود رانیکه فراگ ی(. در حال2001و اسچانک ،  سی)پاجار

(. نتیجته تحقیتق بانتدورا و    47: 2003به موضوع و در نهایت توانایی خود دارند )النتدان ،  نسبت 

( نشان داد که درت خودکارآمدی ایجاد انگیتزه نمتوده و پیشترفت عملکترد را بتاال      2003الت  )

در  ینقتش مهمت   توانتد یمت  یمطالعات نشان داده است که خود کارآمد جینتا نهمچنی. برد¬می

(، اگتر  2008(.  به نظتر بانتدورا )  2004و همکاران،   نی)گر دینما فایا رانیفراگ یلیتحص شرفتیپ

توانند نتایج مثبتی را به دست آورند شتو  و انگیتزه بیشتتری    افراد بدانند که با اقدامات خود می

کته افتراد زنتدگی ختود را بتر       ددارنمایند. همچنین وی بیان میبرای مواجه با مشکالت پیدا می

کنند. مطالعتات گستترده محققتان در آمتوزش     شان هدایت مین ادرات خودکارآمدیاساس میزا

 سی( ، ارائه و بتازخورد )پاجتار  1996از دانشجو )شانک،  یابیمانند ارز یدهد عوامل یعالی نشان م

)شانک و شوارتز  هدف نیی(، تع1990و دگورت ،  چینتری)پ یآموزش فی(، وظا2001و اسچانک ، 

 شیدر افتتزا یتوانتتد عوامتتل مهمتت ی(، متت1984پتتاداش متناستتب )شتتانک،  افتتتی( و در1993، 

در رشتد   ینقش مهم یآموزش یها طیبندورا مح دیدانشجویان باشد. و براساس عقا یخودکارآمد

که معتقتد هستتند کته در     یانی(. دانشجو1994افراد دارند ) بندورا،  یخودکارآمد یریو شکل گ

 فیانجتام تکتال   یبرا یشتریو تالش ب لیبرخوردار هستند، تما ییباال ییخود از توانا فیانجام تکال

دارنتد ) بنتدورا،    یشتریاعتماد ب یلیخود در انجام امور تحص ییدهند، و به توانا یاز خود نشان م

از  یاریو شکست در بست  تییموفق دی(، همانطور که ذکر گرد2003،  کیو بون  و اسکالو 1997

داشتته و داشتتن    شیهتا  ییت که فترد نستبت بته توانتا    اس یبه احساس یبستگ یآموزش فیتکال

(. 2008،  رویفیدهد )پتاز  یم شیها را افزا تیو پشتکار در فعال تیباال، انتظار موفق یخودکارآمد

 انیدانشتجو  یدر باال نگه داشتتن خودکارآمتد   یتواند نقش مهم یکه م یمنابع نیاز مهمتر یکی

 یمولفته هتا   دیت با ت،یت فیبا ک سیتدر کی رایت، زارائه آن اس فتیو ک سیداشته باشد مقوله تدر

عامتل مهتم در    کیت تواننتد بته عنتوان     یمولفه ها مت  نیاز ا کیدهد و هر یرا در خود جا یمهم

استت   یچند وجه یمفهوم یدر آموزش عال تیفیعمل کنند. ک انیدانشجو یخودکارآمد شیافزا
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بته   س،یداشته و در حتوزه تتدر   یآن بستگ یهارشته یو استاندارها یشگاهنظام دان نهیکه به زم

بتا استتانداردها و    سیتتدر  یاصتل  یهتا یژگت یهتا و و از شتاخ   کیهر  یدرجه انطبا  و سازگار

 کنتد؛ ی(  مطترح مت  2000)   زلتر یشده است. در این راستا ا فیتعر ،یمطلوب و متعال اتیخصوص

از اهتداف   یبته عنتوان بخشت    دیت است کته با  یاز جمله عوامل قابل توجه دیاسات سیتدر تیفیک

 یبوده و در مراکز آموزش عال یریادگیمطلوب  تیفیآن ک ندیکه برآ ردیمدنظر قرار بگ یدانشگاه

، بته  2000،  چیدویت )و شتود یمت  فیتعر ان،یدانشجو یموثر برا یریادگی یهافرصت یاصوالً ارتقا

استت   یزیت آن چ س،یتتدر  تیفی(، ک2009(. به اعتقاد مارش  و همکاران )1391نقل از پاکمهر، 

 یِفت ی. منظتور از بعتد ک  داننتد یاثر بختش مت   سیآن را تدر ،یعلم ئتیه یو اعضا انیکه دانشجو

بته اهتداف    یابیت استتاد کته باعتث دستت     یاز رفتارها و عملکردهتا  یدر واقع مجموعه ا س،یتدر

 کیت در خصتوي   دی(. عملکرد استات 2003)جونز ،  گرددیم انیآموزشی و یادگیری بهتر دانشجو

گتردد، کته بتا     انیدانشتجو  یخودکارآمتد  شیتواند منجر به افزا یم یدر صورت تیفیکبا  سیتدر

 یارائته شتود و هتم موجبتات خودکارآمتد      یتر تیفیبا ک سیمولفه ها هم تدر نیتوجه و ارتقاء ا

 ینقطته نظتر هتا    ت،یت فیبا ک سیتدر کی یرا فراهم سازد، البته در خصوي مولفه ها انیدانشجو

تتدرس و طترح    یهتا  یمقوله استتراتژ  س،یتدر تیفیمهم ک یجمله اجزا وجود دارد، از یمتفاوت

 یکه ممکن استت در برقترار   یاست، به منظور مقابله با چالش ها و مشکالت دیدرس مناسب اسات

 انیجودانشت  نته یمتناسب با زم دیبا سیتدر یها یشود، استراتژ جادیا رانیارتباط و آموزش فراگ

 سیدر تتدر  یگتر ید یهتا  یراستتا استتفاده از استتراتژ    نیهم(. در 2004انتخاب شود )اورمن ، 

دارد مورد توجه قترار گرفتته استت     رانیفراگ یریادگیکه بر  یپرسش و پاسخ و نقش وهیمانند، ش

 سیتتدر  یاستتراتژ  کیت  ی(. صاحبنظران معتقدند، از جمله مولفه ها2010و همکاران،   دای)آلم

 یمت یآموزش است، زیرا با توجه به تحتوالت عظ  ندیدر فرآ یآموزش یاستفاده از تکنولوژ ب،مناس

اطالعتات و   یاطالعات و ارتباطات صتورت گرفتته استت، استتفاده از فنتاور      یفناور نهیکه در زم

؛ 2005شتده استت )کتر ،     یریادگیو  سیتدر ندیدر فرآ تیموفق زانیم شیارتباطات موجب افزا

حل مستاله در   ییتوانا شیو افزا زهیانگ دجایموجب ا یاستفاده از فناور نی(. همچن2003،  نایپتر

 ینییبا سطح پتا  نییپا یکه خودکارآمد یی(. و از آنجا2007 ب،یو گر  بیگردد )گر یم رانیفراگ

و  یریادگیت  یکه دانشتجو بترا   ی( ، تالش2008و اسکالرت ،  ویچو، ل ،یاز تالش همراه است )هس

 انیدانشتجو  یخودکارآمتد  شیموجب افزاکند، خود  یم یآموزش یاز تکنولوژ فادهدر است ییتوانا

 تیفیک یدر ارتقا ریانکار ناپا یاز راهها یکی(. همچنین 2008 ن،ی فیو هان یراسولیگردد)ج یم

کته   ابتد ی یتحقق مت  یزمان یدوره آموزش کی یآموزش، داشتن طرح درس مناسب است، برگزار

(، طترح  1389 ،یرزاقو  یکنار ،یبخش، امر کیس مشخ  باشد )نیو نحوه تدر سیهدف از تدر
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 دیت با یو مکتان  یدر چه زمتان  ،یبا چه روش ،یزیکند، چه چ یاست که مشخ  م یفیدرس توص

(، طرح درس 1381و همکاران،  انیخواهند شد )صابر یابیچگونه ارز انیگرفته شود و دانشجو ادی

 دیاستات دانستت، کته اکثتر     یو مطالب درست  میارائه مفاه حیصح یراه ها نیتوان از مهمتر یرا م

و  ی؛ نهاونتتد2007الزم را در خصتتوي آن نداشتتته باشتتند )انتتدرو ،  یهتتا یممکتتن استتت آگتتاه

اهتداف   نیمحکم و استوار ب وندیپ جادیطرح درس مناسب موجب ا کی(. داشتن 1390همکاران، 

آن موفقیت تحصیلی و  دنبالو به  سیتدر تیموفق زانیشده و م ادگیریی - یاددهی یو روش ها

و همکتاران،   ی؛ مظلتوم 1997 ،یدهد )نوبل و کنون، ترجمته محمتود   یم شیا افزاخوکارآمدی ر

(، همچنین طرح درس موجب عتدم  بتروز فراموشتی در    2002سرشت،  کی؛ بازارافکن و ن2000

(، 1379و همکتاران،   ی(، توالی منطقی تدریس )سلطان2008و همکاران،  انیارائه مطالب )منصور

( و راه گشای 1390 ،یو سالم انیکارایی، اثر بخشی آموزش )صابراستفاده بهینه از زمان کالس و

 (.1388و همکاران،  ییمعلم برای ارائه تدریس مؤثر و با کیفیت  می باشد )دلگشا

قترار   دیاست که مورد استفاده استات  ییروش ها س،یتدر تیفیمهم دیگر ک یاز جمله اجزا 

 شیمنجتر بته افتزا    توانتد یمت  ،یهای کالست (  فعالیت 2005)  یبه زعم کمبرز و هارد رد،یگ یم

فعتال، جهتت طراحتی در     سیتتدر  یهاگردد. لاا، توجه به روش رانیفراگ یخودکارآمد یباورها

 ،یآموزشت  ،یکیدئولوژیت ( که متأثر از اصتول ا 1985ضروری بوده )کالرر ،  مریدرسی ا یهابرنامه

مختلتف   یها(. روش2006)ولش ،  باشدیم اددهندهی( و تجارب 2001)باتلهو و آدانل ،  یزشیانگ

و  یریادگیت  تیت خواهتد داشتت و بستته بته موقع     یمتفتاوت  راتیتتأث  انیدانشجو یبر رو سیتدر

 شیبه کار گرفته شود )پتار  یمنحصر به فرد سیتدر یهاروش ستممکن ا ران،یفراگ یهایژگیو

ابتداع و نتوآوری   (. روش های تدریسی که، دانشجویان در آن هیچ گونه خالقیت، 2009،  نیو راب

(، بسیار نامطلوب جلوه 2007ندارند و فقط استراتژی حفظ کردن در آنها ارتقاء می یابد )کونس ، 

 یریادگیت مطلوب تدریس موجب  یو استفاده از روش ها مناسبمی نمایند. به همین دلیل اجرا 

و   جبلزیجو )گدانش تیرضا شی(، افزا2008 ز،ی)وازکئو زهیانگ شی(، افزا2007)رجب ،   یمشارکت

و همکتاران،    ی)دوکت  یخود محور و خودکارآمتد  یریادگی(، رشد 2004؛ بوورز، 2005همکاران، 

؛ ونت   و همکتاران،   2003،  انیت و ک انی؛ 2005،  پ، دانل2007؛ رجب، 2008 ز،ی؛ وازکئو2005

: 2008،  یکاپالن، پورسل و رنزول نسون،ی؛ تامل1384 ،یینژاد و رجا ییبه نقل ازخو نی؛ کر2004

 گردد. ی(، م2008حل مساله )مارشال  و همکاران،  یمهارت ها شی( و افزا51

و موجتب   دیت نما ینقش مهمی را باز سیتدر تیفیتواند در ک یکه م زین یگریمهم د عامل

و  یشود، روابط بین فردی و بازخورد استاد به دانشجو استت )هتت   رانیفراگ یخودکارآمد شیافزا

می باشند، کته بایتد متورد توجته      سیتدر تیفیاز ک یگریدو اجزاء مهم د (. این2007،  یمپرلیت

و  نتا ی، توستط پاول 2010و  2009، 2007 ،یکه در طتول ستال هتا    یمطالعه طول رقرار گیرند، د
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 یجتو  جتاد یو ا یارتبتاط  یمناسب، توجه به مهارت هتا  یفرد نیهمکاران صورت گرفت، روابط ب

 نتا، یمورد توجته قترار گرفتت )پاول    تیفیبا ک سیجزا تدرا نیتر یاز اصل کیلات بخش به عنوان 

 سیتتدر  تیت فیکه در حتوزه ک  یگسترده ا قاتیراستا تحق نیهم ر(. د2011و پونکارت ،  کایزور

استتاد و دانشتجو    نیارتباط مناسب بت  یاست که برقرار تیواقع نینشان دهنده ا رفتهیصورت پا

(. همچنتین بتازخورد استتاد در    2000اه ، است ) برنن و شت  سیتدر تیفیدر بهبودک یعامل مهم

 یبه عملکرد دانشجو و عملکرد دانشجو کوشش یاسخخود دارد، پ رانیکه با فراگ یکالس و رفتار

دهتد کته    ینشتان مت   قتات یاستت. تحق  یریادگیت به اهتداف   یابینشان دادن تسلط در دست یبرا

و  کیکول ک،یاشند )بانگرت، کولب یبازخورد م ازمندیبهتر و موثرتر ن یریادگیبه منظور  رانیفراگ

دهتد کته    یامکان را مت  نیا رانیتک فراگ ک(، بازخورد به ت1995،  ی؛ بولتر و و1991مورگان ، 

آنتان در   زهیت انگ شیو افتزا  یلیتحص شرفتیو باعث پ ندینما یخود را بازساز یشناخت یندهایفرآ

می دهدکه بازخورد نته تنهتا    (، نشان2003(.  مونتاگو  )2000گردد )واردن ،  یآموزش م ندیفرا

را در  رنتدگان یادگیبلکته عملکترد    د،شتو  یمنجر م یخودکارآمد یو ارتقاء باورها یریبه شکل گ

،  یگتردد )هتارو   یدشوار ارتقاء داده و موجب بهبود روند آمتوزش مت   ژهیخاي و به و یحوزه ها

 یابیقترار دارد، ارزشت  که در ارتباط نزدیکتی بتا بتازخورد     یگری(، مفهوم د2005؛ کلفورد ، 2003

 زانیت اطالعات در خصتوي م  رائها -1نقش؛  4 یدارا یابی(، ارزش2003)  یهورنب دهیاست. به عق

و  تیصتالح  یابیارز -3 یبعد یها یریادگی یبرا یبانیفراهم نمودن پشت -2به اهداف  یدسترس

از نشتانه   یکت ی ت،یت فیبتا ک  یابیارز قت،یقضاوت است. در حق یبرا یا لهیوس -4 سیتدر تیفیک

ک چتارچوب  یت  دیت با اددهنتده ی لیت دل نی(، و بته همت  2011،  مایآموزش مناسب است ) ج یها

 نته یبتا توجته بته زم    دیبا انیدانشجو یابی(. ارزش1999داشته باشد )کوآلترز ،  یابیمناسب در ارز

 ، ی؛ رمتز 2002،  لدی)لئونارد، بورت و استکاف  ردیآنان صورت  پا یو فرهنگ یاجتماع ،یفرد یها

 یرهتا ییمتغعوامتل و   ،یشتناخت  یرهتا ییعالوه بر متغ یابیارزش ندیدر فرآ دیبا دی(، و اسات2000

مناستب بته درت    یابیکه دانشجو بتر استاس ارزشت    یمدنظر خود قرار دهند. هنگام زیرا ن یعاطف

و در  ییکند، خواهد توانست نقاط ضعف خود را شناسا دایخود دست پ یها یاز توانمند یمناسب

بته طتور    انیدانشتجو  یرا بردارد، که موجب خواهد شد خودکارآمتد  یآن گام بزرگ تیوجهت تق

 را نشان دهد. یقرار گرفته و رشد مطلوب ریتحت تاث یا ندهیفزا

 انیدانشجو یریادگی ندیو نقش آن در فرآ یتوجه به آنچه در خصوي مفهوم خودکارآمد با

 سیتدر تیفیمقاله به ک نیکه در ا انینشجودا یموثر بر خودکارآمد یبه عوامل آموزش تیو باعنا

 ییو بتا کتارا   تیت فیباک سیتتدر  کیت  یاز آن است کته مولفته هتا    یها حاک یبررس د،یاشاره گرد

البتته   ابتد، ی شیافتزا  یریبته طتور چشتمگ    انیدانشتجو  یگردد، خودکارآمد یمناسب، موجب م
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  آراء وجود نداشتته و  اتقا تیفیبا ک سیتدر کی یدر خصوي مولفه ها د،یهمانطور که ذکر گرد

مستاله پرداختته انتد، امتا در ایتن پتژوهش در        نیت به ابعاد ا شیخو دگاهیاز محققان از د کیهر 

(، بته عنتوان   2002پرسشنامه کیفیت تدریس سراج ) کیفیت،خصوي مولفه های یک تدریس با 

 سیتتدر  یبایارزش س،یتدر یمولفه، طرح درس، اجرا 4مبنای عمل قرار گرفته، که در این راستا 

 ییباشتند، از ستو   یبرختوردار مت   سیتتدر  تیفیدر حوزه ک یشتریب تیاز اهم یفرد نیو روابط ب

چنتد )جعفتری    یشده و مطالعات انیدانشجو یمدباال، موجب ارتقاء خودکارآ سیتدر تیفیدگر، ک

 از وجود ایتن ارتبتاط معنتادار    یحاک زی(، ن2010 گرز،یو س یداک نتر،ی؛ د1391و همکاران،  یثان

 یاجتمتاع  یشتناخت  هیمهم مداخالت بر اساس نظر اریاین مطالعات به نقش بس نیهستند، همچن

رستالت   نیاز مهمتتر  یکت یکته   ییکنند. و از آنجتا  یاشاره م انیدانشجو یخودکارآمد شیدر افزا

است، و با توجه به ختالء   ایپو یجامعه ا یتوانا برا یدر هر کشور پرورش افراد یآموزش عال یها

در  دیاستات  سیتتدر  تیت فینقتش ک  یحتوزه، پتژوهش حاضتر بتا هتدف بررست       نیت در ا یتمطالعا

 است. رفتهیصورت پا ان،یدانشجو یخودکارآمد

    

 پژوهش روش

نمونه و روش نمونته   ،یآمار ی.  جامعهباشدیم یو از نوع همبستگ یشیمایحاضر پ پژوهش

 یدانشتگاه فردوست   یم انستان علتو  یرشته ها انیدانشجو یمطالعه، تمام نیا ی: جامعه آماریریگ

 1360) یو روانشناست  یتت یعلتوم ترب  یکه در دانشکده ها 90-91 یلیدر سال تحص رانیا -مشهد

نفتر( مشتغول بته     2100و اقتصتاد )  ینفتر(، علتوم ادار   2739) اتینفر(، ادب 1354) اتینفر(، اله

نفتر علتوم    66 ات،یت هنفتر ال  65) انینفر از این دانشجو 366نفر(. تعداد  7553اند )-بوده لیتحص

( طبق جدول کرجسی و  یو ادار ینفر علوم اقتصاد 103و  اتینفر ادب 132 ،یو روانشناس یتیترب

صورت که ابتدا بتا   نیانتخاب شدند. به ا ینسب یطبقه ا یرگی¬نمونه وهیش به( و 1970مورگان )

کده بتا توجته بته    هر دانشکده و بر اساس جدول مورگان، از هر دانش یتوجه به حجم جامعه آمار

انتخاب و به منظور  یمختلف به صورت تصادف یدانشجو از رشته ها ینسبت به دست آمده تعداد

در متورد اهتداف پتژوهش و جلتب مشتارکت       یمختصتر  حیتوضت  ازاخال  پژوهش، پتس   تیرعا

 لیت را تکم یو خودکارآمتد  سیتتدر  تیت فیک یها خواسته شد پرسشتنامه هتا  از آن ها¬یآزمودن

چندگانته بته    ونیبا استفاده از ضریب همبستتگی پیرستون، رگرست    زیحاصل ن های¬ه. دادندینما

ستراج   سیتتدر  تیت فیک پرسشتنامه  -1همزمان  تحلیل و تفستیر شتدند.  ابتزار پتژوهش:      وهیش

دارد و در  هیت گو 20شده است که  یطراح سیتدر تیفیک یابیبه منظور ارز اسیمق نی(: ا2002)

شتده استت. پرسشتنامه     ی( درجه بند1کم= یلیتا خ 4=ادیز یلی)خ کرتیل یادرجه 4 فیط کی

. باشتد یمت  یفرد نیو روابط ب سیتدر یابیارزش س،یتدر یمؤلفه طرح درس، اجرا 4حاضر شامل 
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 دییت چهارگانته آن متورد تا   هتای ¬و مؤلفه یاکتشاف یعامل لیپرسشنامه از تحل ییروا نییتع یبرا

استت )پتات مهتر،     دهیت حاصتل گرد  %76کرونباخ،  یآلفا بیپرسشنامه با ضر ییایقرار گرفته و پا

 ستبه د %84کرونباخ  ی(. در مطالعه حاضر آلفا1391 ،یو کارشک یرضوان یدیسع ،یثان یجعفر

بوده و سه جنبه از رفتار  یانهیگز 5سوالِ  17مقیاس خودکارآمدی عمومی شرر : دارای  -2آمد. 

. نمتره    هاتیار  و مقابله با مشکالت و محدودسنجد: آغازگری رفتار ، تالش جهتِ ادامه رفترا می

. گیترد امتیتاز تعلتق متی    5تتا  1گااری این پرسشنامه بر اساس مقیاس لیکرت است. به هر سؤال 

 تتر ¬تر بیتانگر خودکارآمتدی ضتعیف   تر و امتیازات پایینامتیازات باالتر بیانگر خودکارآمدی قوی

پتات   ،یثتان  جعفری) باشد¬می 17 نمره ترین¬نپایی و 85 نمره باالترین مقیاس این در. هستند

 ار( اعتبت 2011پتات مهتر و ملتک زاده )    ،یثان یجعفر ،ی(. در پژوهش دهقان1390 ،یلیمهر و عق

 .دیحاصل گرد %83آلفا  بیمطالعه، ضر نیگزارش شده است. در ا 78/0این مقیاس 

 

 یافته های پژوهش

کیک دانشکده های علوم انسانی گزارش شده توزیع فراوانی و درصد دانشجویان به تف 1در جدول 

نفر دانشجویان از دانشکده الهیات  65بر اساس نتایج مندرج در جدول ماکور است. 

نفر از دانشکده  132(، %18شناسی )نفر از دانشکده علوم تربیتی و روان 66(، 8/17%)

 می باشند.(  %1/28نفر از دانشکده علوم اداری و اقتصاد ) 103( و  %1/36ادبیات )
 

 توزیع فراوانی و درصد آزمودنی ها به تفکیک دانشکده و جنسیت -1 جدول

 درصد فراوانی دانشکده    

 

 %8/17 65 الهیات

 %18 66 علوم تربیتی و وراشناسی

 %1/36 132 ادبیات

 %1/28 103 علوم اداری و اقتصاد

 %100 366 مجموع 

 

ی آن با میزان باورهای خودکارآمدی هامؤلفه ماتریس همبستگی کیفیت تدریس اساتید و

گزارش گردیده است. بین کیفیت تدریس اساتید با باورهای  2دانشجویان در جدول 

(.  همچنین، در r=، 01/0=p 27/0خودکارآمدی دانشجویان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد )

خودکارآمدی دانشجویان  ی چهارگانه کیفیت تدریس با باورهایهامؤلفهکه هر یک از  حالی
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 مؤلفه( و = p=14 /0r ,01/0ارزشیابی تدریس بیشترین رابطه ) مؤلفه؛ اندداشتهرابطه معناداری 

( را = p=11 /0- r ,05/0( و روش تدریس رابطه منفی )= p=21/0- r ,01/0های طرح درس)

. به عالوه، مولفه به لحاظ آماری با باورهای خودکارآمدی دانشجویان به خود اختصاي داده است

 (.= p=14 /0 r ,01/0روبط بین فردی با خودکارآمدی ربطه مثبت و معناداری داشت  )
 

ی آن با باورهای هامؤلفهماتریس همبستگی بین کیفیت تدریس اساتید و  -2جدول 

 خودکارآمدی دانشجویان
  همبستگی آماری  شاخ 

 5 4 3 2 1 متغیر  
     1 طرح درس مؤلفه (1

     **0/381 اجرای تدریس مؤلفه (2

-067/0 ارزشیابی تدریس  مؤلفه( 3  044/0     

- روابط بین فردی ( مؤلفه4 .071/0  029/0-  0/136**   

  **463/- **0/572 **0/449 **0/405 کیفیت تدریس ( 5

 **0/276 **0/147 **0/178 *0/116- **0/219- باورهای خودکارآمدی( 6
 01/0 سطح در معناداری**

به منظور تعیین سهم کیفیت تدریس در پیش بینی باورهای خودکارامدی دانشجویان از تحلیل 

ی مربوط به باورهای هاداده. به جهت تشخی  نرمال بودن توزیع دیگردرگرسیون ساده استفاده 

اسمیرنوف استفاده شد که  با توجه به اینکه سطح معنی  -خودکارآمدی از آزمون کالموگروف

ی مربوط به متغیر وابسته، هادادهادعا نمود، توزیع  توانیمحاصل گردید،  05/0بیشتر از  داری

نشان داد؛ به  08/0(. در ادامه، رگرسیون، میزان تبیین کنندگی را برابر با =573/0pنرمال است )

س درصد از واریانس باورهای خودکارامدی دانشجویان از طریق کیفیت تدری 8این معنا که تنها، 

و معنی داری  کندیمتحلیل واریانس را گزارش  3(. جدول p=000/0اساتید، قابل تبیین است )

(. بنابراین، کیفیت تدریس، 000/0p=،12/30=(364،1)F) دهدیممدل را مورد ارزیابی قرار 

 باشد.قادر به پیش بینی باورهای خودکارامدی دانشجویان می

 

 

 

 

 

ی پیش بینی خودکارامدی دانشجویان از طریق کیفیت نتایج تحلیل واریانس برا-3جدول 

 تدریس اساتید
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 SS Df MS F P منبع تغییرات
 977/3151 1 977/3151 پیش بینی

129/30  614/104 364 676/38079 باقی مانده ***.0/000 

 ---- 365 653/41231 کل
 001/0معناداری در سطح ***

 

یب بتای استاندارد شده برای ارزیابی سهم متغیر پیش ضر  4با توجه به نتایج مندرج در جدول 

. در واقع، بتا تغییر پیش بینی شده در دهدیمی را بر حسب انحراف استاندارد ارائه ااندازهبین، 

انحراف استاندارد متغیر مالت، با توجه به تغییر یک انحراف استاندارد در متغیر پیش بین است. 

پیش  توانیمید به میزان یک انحراف استاندارد افزایش یابد، یعنی چنانچه کیفیت تدریس اسات

براین، با اافزایش خواهد یافت. بن 27/0بینی نمود که باورهای خودکارامدی دانشجویان به اندازه 

زیادی بر باورهای  ریتأثگفت که احتماالً کیفیت تدریس اساتید  توانیم  pتوجه به مقدار

 (.=p=48/5t,000/0)خودکارامدی دانشجویان دارد 
 

 نتایج مربوط به ضریب رگرسیون خودکارامدی -4جدول 

 β t Pضریب رگرسیون  b SEضریب رگرسیون  متغیر پیش بین
479/0 کیفیت تدریس  087/0  276/0  489/5  0/000*** 

 001/0معناداری در سطح  ***

 

در پیش بینی ی کیفیت تدریس اساتید )متغیرهای پیش بین( هامؤلفهبه منظور تعیین سهم 

-استفاده گردید. آماره زمانهمرگرسیون چندگانه به روش  ازباورهای خودکارامدی دانشجویان  

واتسون نشان دهنده عدم وجود خودهمبستگی در خط رگرسیونِ مورد نظر، دارای  -های دوربین

ج نشان ( و لاا، استفاده از مدل رگرسیون بال مانع است. نتای716/1) بوده 4مقداری کمتر از 

ی کیفیت تدریس اساتید قادر به پیش بینی باورهای خودکارامدی دانشجویان هامؤلفه دهدیم

(. میزان تبیین کنندگی متغیر مالت )باورهای p=،85/8=(361،4)F 000/0هستند )

به دست آمد.  09/0( ی کیفیت تدریسهامؤلفهخودکارامدی( از طریق متغیرهای پیش بین )

 (.5)جدول 

 

 نتایج تحلیل واریانس برای پیش بینی خودکارامدی دانشجویان -5جدول 

 SS df MS F p 2R منبع تغییرات
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128/3685 پیش بینی  4 282/921  

858/8  0/000*** 

 

524/37546 باقی مانده  361 007/104  09/0  

653/41231 کل  365 ----  
 001/0معناداری در سطح ***

 

ی هم خطی به منظور ارتباط ها یتشخاز میزان رعایت حاکی  6در جدول  Toleranceمقادیر 

هر متغیر پیش بین با سایر متغیرهای پیش بین است. نتایج تحلیل واریانس معنی داری کل 

ی هابیضر. بر اساس آنچه در جدول ماکور آمده است، بررسی دهدیممدل را مورد ارزیابی قرار 

ی هامؤلفهی چهارگانه کیفیت تدریس، هامؤلفه از بین دهدیمنشان  هاآنرگرسیون و معناداری 

( و روابط بین =p=329/3- t ,001/0(، طرح درس )=p=008/3 t ,003/0ارزشیابی تدریس )

بینی خودکارآمدی دانشجویان سهیم هستند. این پیش ( در پیش=p=197/2t ,029/0فردی )

یس و روابط بین فردی را بینی کنندگی بدین صورت است، دانشجویانی که مولفه ارزشیابی تدر

در سطح باالتری ارزیابی نموده اند، خودکارآمدی باالتری دارند؛ لیکن با توجه به منفی بودن 

دانشجویانی که طرح درس اساتید را در سطح باالتری ارزیابی نموده اند، باورهای  tمقدار 

( در =p=924/0- t ,356/0خودکارآمدی پایین تری دارند. همچنین، مولفه اجرای تدریس )

(. با =p=924/0- t ,356/0پیش بینی خودکارآمدی دانشجویان مورد بررسی سهمی نداشت)

را بر پیش بینی باورهای  ریتأثارزشیابی تدریس، بیشترین  مؤلفهتوجه به نتایج حاصل، 

 خودکارامدی دانشجویان داشته است.

ش بینی خودکارآمدی ی کیفیت تدریس اساتید در پیهان مؤلفهضرایب رگرسیو -6جدول 

 دانشجویان

متغیرهای پیش 

 بین
 b SEضریب رگرسیون

ضریب بتای 

استاندارد شده 
β 

t p Tolerance 

Value 

-671/0 طرح درس  202/0  182/0-  329/3-  001/0  846/0  

-190/0 اجرای تدریس  206/0  050/0-  924/0-  356/0  850/0  

ارزشیابی 

 تدریس
614/0  204/0  153/0  008/3  003/0  297/0  

471/0 روابط بین فردی  214/0  112/0  197/2  029/0  977/0  

 001/0معناداری در سطح ***                     001/0معناداری در سطح ***

 

 

 بحث و نتیجه گیری
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در نظتر گرفتته شتده و     یآموزش عتال  ییموثر به عنوان اهداف غا یریادگی نکهیتوجه به ا با

 یریادگیت  نتد یو بهبتود فرا  شیمنجر بته افتزا   یکه به نحو یملموثر بر عوا یفیعوامل ک ییشناسا

و  دیاستات  سیتدر تیفینقش ک یشوند، ضرورت دارد، مطالعه حاضر با هدف بررس یم انیدانشجو

 ی( در باورهایو روابط فرد سیتدر یابیارزش س،یتدر یآن )طرح درس، اجرا ارگانهچه یهامؤلفه

تتاکنون،   نیمطالعته محققت   جیذکر استت کته نتتا    انیصورت گرفت. شا انیدانشجو یخودکارامد

ارائته مطالعتات    نته یرا نشتان نتداده استت. لتاا در زم     یامطالعته  نیبر انجام چن یمبتن یشواهد

حاصتل،   جیوجود داشت. نتتا  ییهاتیمحدود هاافتهی یو برخ یکل جهیهمخوان و ناهمخوان در نت

 دیاستات  سیتدر تیفیبه واسطه ک انیودانشج یخودکارامد انسیاز  وار ینشان داد بخش معنادار

بتاالتر   دیاستات  سیتدر تیفیگفت احتماالً هر چه ک توانیم افتهی نیبود. بر اساس ا ¬نییقابل تب

خواهد بود. که نتایج ایتن تحقیتق بتا نتتایج      شتریب زیخود ن یها ییوانابه ت انیباشد، باور دانشجو

 تتوان ¬ی( همخوانی دارد، مت 2010 گرز،یسو  یداک نتر،ی؛ د1391تحقیقات )جعفری و همکاران، 

بته   ان،یدانشجو یهاتیمناسب توسط استاد، بازخورد به فعال سیتدر یهاروش یریگفت به کارگ

 یعلمت  طیمحت  کی جادیو ارائه مطالب به صورت اثربخش، ا انآن یفکر یندهایفرا دنیچالش کش

چهارچوب قابتل انعطتاف و    کیداشتن  ،یبرنامه درس یمحتوا سیهنگام تدر تیفیمناسب و با ک

 یمنجر به شرکت فعاالنه آنان در مباحث کالست  ان،یبا دانشجو دیتفکر محور و روابط مناسب اسات

را فراهم می کند. لتاا   انیدانشجو یخودکارامد یو ارتقا یها تیها و قابل یو امکانِ بروز توانمند

نستبت بته     انیتوستعه و بهبتود اعتقتاد دانشتجو     یدر راستتا  سیتتدر  یفیبه بعد ک دیتوجه اسات

 نته یزم گردد؛یم انیبالقوه دانشجو یها تیظرف یموجب ارتقا نکهیخود عالوه بر ا یها یتوانمند

(، 2004و همکتاران )  نی. بته زعتم گتر   ستازد یفراهم مت  نآنا ترقیبهتر و عم یریادگی یبرا زیرا ن

 یبته ستو   رانیت نده و جهت دهنده رفتار فراگفعال کن ،یزشیعامل انگ کیبه عنوان  یخودکارامد

راستا، فتاکتور   نیدر ا  سیتدر تیفیباشد و ک یم یمختلف آموزش یاهداف مورد نظر در نظام ها

 است.  یا زهیانگ نیچن شیدر جهت افزا یمناسب

متالت   ریت متغ یکننتدگ  نیتی زمتان، در خصتوي تب  چندگانه بته روش هتم   ونیرگرس جینتا

 نی( نشتان داد کته؛ از بت   سیتتدر  تیت فیک یهتا )مؤلفته  نیب شیپ ریتغم قی( از طری)خودکارآمد

 یفترد  نیو روابط ب سیتدر یابیارزش یهاتنها مؤلفه د،یاسات سیتدر تیفیچهارگانه ک یهامؤلفه

طترح   یهتا که مؤلفته  یدر صورت باشند؛یم انیدانشجو یخودکارآمد یهاباور ینبی¬شیقادر به پ

نبودند. با توجته بته    انیدانشجو یخودکارآمد یباورها ینیب شیقادر به پ س،یتدر یدرس و اجرا

 نکته یا رغمیچرا عل نکهیاست. ا یقابل طرح و بررس ریسوال به صورت ز نیحاصل، چند یهاافتهی

تواننتد منجتر بته     یمت  سیتتدر  یهایکه طرح درس و استراتژ دهستن نیاز ا یحاک ینظر یمبان
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در  یمطالعته نقشت   نیت خود گردنتد، در ا  یهایتوانمندنسبت به  انیاعتقاد دانشجو یبهبود و ارتقا

 سیتتدر  یابیارزش نکهینداشتند؟ و دوم ا یمورد بررس انیدانشجو یخودکارامد زانیم ینیب شیپ

نسبت  انیدانشجو یباورها یباعث ارتقا تواندیدانشجو در چه صورت م -استاد یفرد نیو روابط ب

 گردد؟   انیدانشجو یهایبه توانمند

 ینمت  انیدانشتجو  یتفکتر انتقتاد   ینت یب شیداد که مولفه طرح درس، قادر به پ نشان جینتا

(، 2002سرشتت،   کیت ؛ بتازارافکن و ن 2000و همکتاران،   یباشد. که با نتایج تحقیقتات )مظلتوم  

استت کته    یاگفت هر چنتد طترح درس مؤلفته    توانیم افتهی نیا هیهمخوان نمی باشد، در توج

 فیت شتده تعر  نیتی تع شیچهارچوبِ کتامالً از پت   کینانچه با اما چ است،موفق  سیتدر کیالزمه 

دهد، آنان قادر  یاستاد قرار م یقالب محدود شده از سو کیرا در  انیکه دانشجو ییشود، از آنجا

در واقتع،   افتهی نیخود را بروز دهند. ا یها تیخود و ظرف یهایتوانمند ،ییفضا نیدر چن ستندین

شتده،   نیتی از قبتل تع  یکته بتا مشتخ  کتردن و ارائته طرحت       یدیاسات ستا تیواقع نیا انگریب

بته ارائته محتتوا     س،یقابتل انعطتاف بته جهتت تتدر      ریت و مشخ  ساختن اهتداف غ  یسازمانده

. کننتد یمت  جادیا انیدانشجو یو بروز استعداد ها یها یتوسعه توانمند یرا برا یمانع پردازند،یم

و نته   شتود یدانش و معلومات بته دانشتجو مت   انتقال  اًاست که هدف از طرح درس، صرف نجایدر ا

 یاز قبل طراحت  قاًیکه اهداف دق یآموزش طیدر مح ستین دیترد یآنان. جا یهایاکتشاف توانمند

 یو فرصتت  زشیت انگ رد،یاهداف صورت پتا  نیصرفاً در تحقق ا رانیفراگ یهاتیشده باشند و فعال

ستتاد بته جهتت مشتارکت فعتال      ا یزیت ر طترح کته   ی. در حالشودیپرورش تفکر فراهم نم یبرا

از اهتداف   یکت یگردد و در تحقق  یم یآموزش طیمح ییایدر کالس درس، موجب پو انیدانشجو

 ،یطترح درست   نی. لتاا، چنت  کندیم فایرا ا ینقش مهم یریادگیتوسعه  یعنی یآموزش عال یاصل

 ،یطرحت  نیدر چنت  ،یت. بته عبتار  ستازد یفراهم مت  رانیفراگ یها ییرا در جهت بروز توانا یفرصت

وادار ستاخته   تیرا به فعال انیشود که دانشجو یو سازمانده یطراح یطور دیبا یآموزش یمحتوا

ختود گتردد. در واقتع، نکتته      یهایو نگرش مثبت در آنان نسبت به توانمند زهیانگ جادیو موجب ا

ر د ستتا یا یافضت  کیت قابل انعطاف منجتر بته    ریو غ یروند خط کیاست که ارائه  نیقابل توجه ا

 .گرددیم یدانشگاه یهاکالس

 انسیت وار نیتی قتادر بته تب   زیت ن دیاستات  سیتتدر  یمعلوم گردید، مؤلفه اجرا یبعد افتهی در

و  ینبتوده استت. کته بتا نتتایج تحقیقتات )دوکت        یمورد بررست  انیدانشجو یخودکارآمد یباورها

؛ ونت  و  2003 ان،یت و ک انیت ؛ 2005، دانلتپ،  2007؛ رجتب،  2008 ز،ی؛ وازکئو2005همکاران، 

کتاپالن، پورستل و    نستون، ی؛ تامل1384 ،یینتژاد و رجتا   یینقل ازختو  به نی؛ کر2004همکاران، 

 یاجترا  یعنت ی افتته ی نیت ا یکننتدگ  ینت یب شی( در تضاد است، درباره نقش پ51: 2008 ،یرنزول

ضترورت و   جته، ینت نیت ا یاحتمال لیاز دال یکیبتوان گفت  دیشا ،ینظر یبا توجه به مبان سیتدر
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توستعه و بتروز    یمحتور در راستتا   -فعتال و دانشتجو   سیرتتد  یهایاستراتژ یریبه کارگ تیاهم

بته گونته    دیت با سیتدر یهاباور است روش نی( بر ا2006است؛ لمپرت  ) انیدانشجو یها ییتوانا

مختلتف بهبتود    یهتا  نته یرا در زم شتان یهاییکمتک کننتد تتا توانتا     انیباشند که به دانشجو یا

مناستب   سیتتدر  یهااز روش دیخوب با ستادا کی( 2003و همکاران ) کولید نببخشند. به اعتقا

بتر ختالف    زیت ن سیتتدر  یکه چرا اجترا  نیاثربخش را مد نظر قرار دهد. ا سیاستفاده کند و تدر

امر باشتد کته از    نیا یایگو دینبوده شا انیدانشجو یخودکارامد ینیب شیقادر به پ ،ینظر یمبان

نکتته   نیت ا انگریت ب یامر به خوب نیو ا دهنش یابیمولفه مثبت ارز نیا ،یسمورد برر انینظر دانشجو

بتاور   شیکه دانشجو محور و فعال باشند، منجر به افزا یدر صورت سیتدر یها یاست که استراتژ

 هیسترما  دگاهی(، از د2007گردد. لوتانز و همکاران ) یخود م یها ینسبت به توانمند انیدانشجو

پیچیده را به خرده اجزا تجزیه کنتد و   یفتواند وظامی اددهندهیکنند یک  یم انیب ،یروانشناخت

اجتازه   انیهریک از خرده مهارتها را یک به یک به دانشجو تتدریس کنتد. ایتن کتار بته دانشتجو      

کنتد  آمیز کوچکی را به طورمرتب بدست آورند که در نهایت کمک متی دهد تا تجارب موفقیتمی

 افزایش پیدا کند. انیمدی دانشجوشناختی خودکارآسرمایه روان

 یباورها ینیب شیقادر به پ دیاسات سیتدر یابینشان داده شد که مؤلفه ارزش افته،ی گرید در

(، همختوان  2011( و جیما )2003) یبوده است.  که با تحقیقات هورنب انیدانشجو یخودکارامد

 یابیارزشت  یهتا تجو کترد. روش جس یابیارزش یهادر روش توانیرا م افتهی نیا نییمی باشد،  تب

در مباحث  انیو مشارکت دانشجو هاتیبر اساس فعال ایپاسخ بوده و  -و باز یحیکه به صورت تشر

آنچته را   انیشود که دانشجو یم نیبحث و گفتگو، تعامل و تفسیر کردن است، منجر به ا ،یکالس

 انیت ب یشتدن آنتان بترا    ریت ( درگ239: 2001کنند و به زعم پاچارز و همکتاران )  انیدانند ب یم

 نکته یامر عالوه بتر ا  نی. اگااردیم ریها تأثآن یلیبر پشتکار تحص زیچالش برانگ واالتمباحث و س

 یا زهیت تر را به واستطه انگ  قیعم یریادگیشود، موجبات  یم انیدانشجو یهایباعث بروز توانمند

( و استتاپلتون   2002تا، چته  ) راست  نیسازد. در ا یفراهم م زیکند، ن یم جادیا انیکه در دانشجو

 یتا صترفاً مطتالب   دهندیم ادی رانیبه فراگ شتریب ،یفعل یابیارزش یها( معتقدند که روش2011)

 یهتا ها بپردازند. در واقع، آنچته امتروزه در نظتام   آن لیو تحل یابیبه ارزش نکهیرا حفظ کنند نه ا

 شتود، یدر کالس درس ارائه م انیشجواست که به دان ییزهایهمان چ شودیما ارزیابی م یآموزش

 کننتد یم ییدانند. لاا آنان تنها وقت خود را صرف محتواها یخود، م انیکه دانشجو یزینه آن چ

 یهتا وهیشتود. بته بتاور نگارنتدگان، شت      یابیت از آنتان ارز  ج،یرا یهاکه قرار است به صورت آزمون

 بته  شتریب انیصورت گرفته از دانشجو یهایابیاست که ارز تیواقع نیاز ا یموجود حاک یابیارزش
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 یابیاهداف ارزش ریهدف، بر سا نیو متأسفانه ا ردیگیصورت م یو با هدف نمره ده ییصورت نها

 است.  افتهیغلبه 

 نیروابتط بت   د،یاستات  سیتدر تیفیچهارگانه ک یهامؤلفه نیبخش، از ب نیا افتهی نیآخر در

داشت. که با تحقیقات،  انیدانشجو یر خودکارامدرا د یکنندگ ینیب شیپ زانیم نیشتریب ،یفرد

 افتته، ی نی(، همراستاست. بر اساس ا2010و پونکارت  ) کایزور نا،ی( و پاول2007) یمپرلیو ت یهت

عوامل موثر بتر عملکترد متدرس قلمتداد      نیتراز مهم سیتدر انیدر جر یفرد نیروابط ب تیفیک

ختود، بته بتازخورد واضتح توستط       یهایوانمندتوان گفت دانشجویان به جهت بروز ت ی. مشودیم

 تتر قیت بهتتر و عم  یریادگیت ساز  نهیزم ت،یدر نها یامر نیاساتید و تعامل مناسب نیازمندند. چن

محتترم دانستتن    ان،یدانشتجو  تیکته احتترام گااشتتن بته شخصت      یعالوه، زمان ه. بشودیآنان م

 نیت در نظر گرفتته شتود، ا   یفرد نیبروابط  یهاآنان، از مالت یو اظهار نظرها یانسان یهاارزش

 یبتازخورد  ان،یت م نیسازد. در ا یفراهم م انیدانشجو یها یرا به جهت بروز توانمند یامر فرصت

مناستب   سیاست. ممکن است، روش تدر تیحائز اهم اریبس زین دهد،یم انیکه استاد به دانشجو

 یاثربخشت  زانیت تعامل استاد، مشده باشد اما نحوه  دهیاز جانب استاد تدارت د یو دانشجو محور

فعتال جهتت بتروز     یاستتراتژ  کیت  یریقرار دهد. لاا، تنها به کتارگ  ریروش مورد نظر را تحت تأث

دانشتجو  -استتاد  یفترد  نیروابتط بت   نکته یا لیت دل دیو شتا  ستت ین یکاف انیدانشجو یهایتوانمند

نکته باشتد.   نیارا به خود اختصاي داده است،  یخودکارامد یکنندگ ینیب شیپ زانیم نیشتریب

 یو ارتقتاء باورهتا   یریت استت کته بتازخورد بته شتکل گ      نیت از ا ی(، حاک2003مونتاگو ) قیتحق

عملکرد  یفرد نی( روابط مناسب ب2005) ردبه زعم کلفو ن،یشود. همچن یمنجر م یخودکارآمد

بته   تیت گردد. با عنا یم یریادگیخاي ارتقاء داده و  موجب بهبود  یرا در حوزه ها رندگانیادگی

 یباورهتا  زانیت در م سیتتدر  تیت فیبر نقتش ک  یحاصل و مجموعاً  به زعم شواهد مبن یها افتهی

هتر چته    یدر نظام آمتوزش عتال   س،یتدر تیفیک یاست اعتال ستهیشا ان،یدانشجو یخودکارآمد

شود دانشگاه ها با برگتزاری دوره هتا و کارگتاه     یم هیمنظور، توص نیبد رد؛یمد نظر قرار گ شتریب

 ،یآموزشت  یفعال، نشست و کنفرانس هتا  سیتدر یها وهیش نهیدر زم دیاسات یوزشی براهای آم

هتر    نته یزم دیاسات سیتدر تیفیمداوم از ک یابیو ارز دیاسات نیتوزیع فیلم های کمک آموزشی ب

 یمولفته هتا   نکته یبتا توجته بته ا    ن،یرا فراهم ستازند.  همچنت    سیتدر تیفیک یارتقا شتریچه ب

 یبودند، در راستتا  انیدانشجو یکننده مثبت خودکارآمد ینبیشیپ یفرد نیب و روابط یابیارزش

 یهتتا وهیگتتردد، شتت یمتت هیتوصتت یدانشتتگاه دیبتته استتات یخودکارامتتد شتتتریهتتر چتته ب تیتتتقو

دانشجو را مدنظر داشتته باشتند. بته     تیتوآم با احترام به شخص یفرد نیو روابط ب یابیخودارزش

مبتاول   یتوجه خاص سیطرح درس و تدر نیدانشجو در تدو یعالوه، الزم است تا بر نقش محور

 ن،یشتود. همچنت   یتلق دیاسات یبرا یاامر حرفه کیبه صورت  سیتدر تیفعال جهیگردد و  در نت
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از روش های تدریس مساله محتور کته دانشتجو را درگیتر فرآینتد آمتوزش متی نمایتد،          ادهاستف

 یبرداشت ذهنت  نیمب یادیتا حدود ز تیفیآل و با ک دهیا سیتدر کیشود. هر چند  یم شنهادیپ

انعطتاف   ،یآموزش یفضا ییایبه پو  شتریاست اما ب یآموزش طیو مح یکالس یاز فضا انیدانشجو

 حیوابسته استت. درت صتح   یریادگی ندیدر فرا انیدانشجو یبه نقشِ محور هاستاد و توج یریپا

تتا   شتود یآن باعتث مت   یهتا مؤلفته  ریو ستا  سیتتدر  تیت فیو برداشت مناستب آنتان از ک   دیاسات

شتود   فیتعر سیتدر یفیمفهوم ک یدر راستا ردیگیصورت م یآموزش طیکه در مح ییهاتیفعال

 تر آنان گردد. قیعم یریادگی تیو در نها انیدانشجو یهاییبه توسعه و بهبود توانا جهیو در نت

 
 

 منابع:

 نیحس ،یرشکمحمود، کا ،یرضوان یدیسع ن،یحس ،یثان یپات مهر، حمیده، جعفر

: انیدانشجو یآن در توسعه تفکر انتقاد یهاو مؤلفه دیاسات سیتدر تیفی(. نقش ک1391)

و  ستانیدانشگاه س یتیفصلنامه علوم ترب ،یدر آموزش عال یبرنامه درس یهاها  و چالشفرصت

 .24-32: 2بلوچستان، 

 سیتدر یالگو ی(. اثربخش1390) رضایعل ،یلیپات مهر، حمیده، عق ن،یحس ،یثان یجعفر

 -ی. فصلنامه علمکیزیدانش آموزان در حل مسائل درس ف  یخودکارآمد یبر باورها یکاوشگر

 .20-1(: 7) 22.  یتیترب یروانشناس یپژوهش

 یها یستگیو شا یرابطه خودکارآمد یبرا یساختار یی(. ارائه الگو1391پریوش ) جعفری،

پژوهش در برنامه ریزی  ،یاه آزاد اسالمآنان در دانشگ سیتدر تیفیبا ک یعلم أتیه یاعضا

 .67-49(: 2) 8درسی، 

: رانیا یدر دانشگاه ها یعلوم انسان یرشته ها یآموزش ی(. چالش ها1388جواد ) ،یحاتم

 .زیدانشگاه تبر ،یانجمن مطالعات برنامه درس نیمجموعه مقاالت نهم ،یفیمطالعه ک کی

 رضایعل ،ییرزایو م یهاد مان،یپ ،یمهد ،یرعد آباد ل،یفر، جم یبهرام، صادق ،ییدلگشا

(. تحلیل محتوایی طرح درس های ارائه شده توسط مدرسان دانشگاه علوم پزشکی ایالم، 1388)

 .1 – 9(: 1) 12 ،یمجله آموزش در علوم پزشک

 دگاهیاثربخش از د سیتدر یها یژگی(، و1379اعظم ) ،یکامران و قادر ،یعربشاه یسلطان

 287-279، ي 22، شماره 7دوره  ران،یا ی. مجله دانشگاه علوم پزشکانیو دانشجو دیاسات

(، چگونه طرح درس بنویسیم، تهران: انتشارات 1390) قهیصد ،یمعصومه و سالم ان،یصابر

 سالمی –جامعه نگر 
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 ی(، بررس1381) یملک، مجتب ;راهب ،یقربان د،یسع ;یآقاجا ن یحاج ;معصومه ان،یصابر

. یآموزش در علوم پزشک یرانی، مجله ا80-79 یدرس یزیرد برنامه ردر مو دیاسات یدگاههاید

 79، ي 7شماره 

 یفایو ا یبحث گروه ،یسخنران سیتدر یروش ها ریتاث سهی(. مقا1385) ییحی ،یکاظم

سال اول  ینیدرس د یارزش ینگرش دانش آموزان نسبت به معلم خود و هدف ها ریینقش بر تغ

 .تیو ترب میش وازارت آموزش و پرورش، پژوهشکده تعلبه سفار یطرح پژوهش ،ییراهنما

. ییرجا رضاینژاد و عل ییرشد، ترجمه: غالمرضا خو یها هی(، نظر1384) امیلیو ن،یکر

 تهران: انتشارت رشد.

 – 7دو ماهنامه هابل:  ران،یا یدر دانشگاهها یعلوم انسان تی(. وضع1387فاضل ) ،یدیمر 

6. 

(. ادارکات 1379م ح ) ،یهراز ،ح؛یمی؛ کالنتر، س م؛ کرس س؛ احرام پوش، م ح ،یمظلوم

  یو خدمات درمان یمجله دانشگاه علوم پزشک آل،¬دهیمعلم ا  کی یها تیفیاز ک انیدانشجو

 104-8(: 8)2 زد،ی یصدوق دیشه

 اتیاعضاء ه ی(. نگارشها1387) ،م؛یقربان ،ر؛یبهرام پور،ن؛ پاداش،ل؛ چارقاض ان،م؛یمنصور

 هیبو ییو ماما یگرگان در مورد طرح درس، مجله دانشکده پرستار یعلوم پزشکدانشگاه  یعلم

 13-18( 1)5گرگان، 

 بیترغ یروش ها ی(.  بررس1390) رضایعل شاه،یو عل یکبر ،یرضا، لشکر ،ینهاوند

 شهیشهرستان نهاوند، فصلنامه اند یلیتحص ییمعلمان به استفاده از طرح درس در دروه راهنما

 .114 – 136:  6. یتیلوم تربتازه در ع یها

طرح درس  یابی(. ارز1389فاطمه ) ،یو رزاق هیحور ،یکنار ز،یپرو ،یامر ن،یبخش، نو کین

بابل، مجله  یدانشگاه علوم پزشک یو دندانپزشک یدانشکده پزشک یعلم ئتیه یاعضا یها

 .14 -18(: 1) 12بابل،  یدانشگاه علوم پزشک
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