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رابطه تجربه دوره آموزشي و رويكرد مطالعه عمل فكورانه
در دانشجويان دانشگاه فرهنگیان فارس
عباس اناری نژاد ،1حمید رضا جوکار ،2اسماعیل جوکار
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چكیده
پژوهش حاضر با هدف تعیین رابطه تجربهی دورهی آموزشی و رویکرد مطالعه عمل فکورانه در
دانشجویان دانشگاه فرهنگیان فارس انجام گرفت .این مطالعه یک بررسی توصیفی -همبستگی است که
روی جامعهی آماری شامل  1561نفر از دانشجویان کارشناسی پیوسته دانشگاه فرهنگیان فارس اجرا
گردید .نمونه پژوهش بر اساس جدول مورگان شامل  311نفر بود که به شیوه نمونه گیری تصادفی
طبقهای انتخاب شدند .برای جمعآوری دادهها از پرسشنامه دوره آموزشی(ویلسون و همکاران )1991 ،و
پرسشنامه رویکرد مطالعهی عمل فکورانه(داویویر و همکاران )2111 ،که روایی و پایایی آنها مورد تایید
قرار گرفت ،استفاده شد .برای تجزیه و تحلیل دادهها ،از آمار توصیفی و استنباطی(ضریب همبستگی،
تحلیل واریانس و تحلیل رگرسیون) استفاده گردید .بر اساس نتایج به دست آمده ،بین تجربه دوره آموزشی
و رویکرد مطالعهی عمل فکورانه در دانشجویان همبستگی معناداری مشاهده شد ( P=1/111و .)r=1/63
یافتههای حاصل از تجزیه و تحلیل رگرسیون چندگانه نیز نشان داد که از بین مؤلفههای پیشبین(تجربهی
دوره آموزشی و مؤلفههای آن) ،تنها مؤلفه مهارتهای کلی از توان پیشبینی مناسبی برای مطالعه عمل
فکورانه برخوردار است( .)P=1/111با توجه به رابطه تجربه دوره آموزشی و میزان بهرهگیری از مطالعهی
عمل فکورانه پیشنهاد میگردد برنامهریزان و اساتید به مطالعهی عمل فکورانه و تاثیرگذاری آن بر میزان
حرفهای شدن دانشجو معلمان توجه بیشتری مبذول نمایند.

کلید واژه ها :تجربهی دورهی آموزشی؛ رویکرد مطالعهی عمل فکورانه؛ دانشجویان؛ دانشگاه
فرهنگیان فارس.
 .1استادیار ،عضو هیات علمی دانشگاه فرهنگیان:پردیس شهید رجایی فارس ،نویسنده مسئول مقاله،

anarinejad_abbas@yahoo.com

 .2دانشجوی علوم تربیتی دانشگاه فرهنگیان ،پردیس شهید رجایی فارس.
 .3دانشجوی علوم تربیتی دانشگاه فرهنگیان ،پردیس شهید رجایی فارس.
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 .1مقدمه
با توجه به تاریخچه آموزش و پرورش پیش از نیمه دوم قرن بیستم ،نظامهای تربیت معلم در
ساختارهای سنتی خود به طور مشابه با کم و بیش تفاوتهایی از الگوهای رایج کشورهای اروپایی
پیروی میکردند .اما بررسی اسناد و مطالعات انجام شده در کشورهای پیشرفته این واقعیت را
روشن می کند که آموزش و پرورش تا اواسط قرن بیستم به بیراهه رفته و میان آموزش و زندگی
شکاف عمیقی به وجود آورده است؛ لذا در آغاز ربع پایانی قرن بیستم ،جهانیان دریافتند که
آموزش و پرورش نباید فارغ از واقعیتهای زندگی باشد(مالیی نژاد و ذکاوتی.)1331 ،
بدون تردید در تمام نظامهای آموزشی ،معلم نقشی کلیدی دارد و جوامع بشری هرگونه تحول
و پیشرفت علمی و معنوی خود را ناشی از نگرش ،همت و تالش معلمان میدانند .انتظار جامعه از
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مدرسه و معلم این است که کودکان و نوجوانان را برای زندگی واقعی در جامعه فردا تربیت کنند.
لذا دانش ،مهارت ،شایستگی و قابلیت مردان و زنان فردا به دانایی ،توانایی ،صالحیت ،تالش و
احساس مسئولیت معلمان امروز بستگی دارد(قهرمانی 1333 ،به نقل از تقی پورظهیر ،امینی فر و
باقری)1333 ،
در این میان ،لزوم توجه به نظام تربیت معلم و اتخاذ تدابیر منطقى براى بهبود تربیت حرفهاى
معلمان از اهمیت زیادى برخوردار است .معلمان اساسىترین نقش را در جریان یادگیرى و در
نهایت پرورش دانشآموزان بر عهده دارند و اهمیت و برجستگى این نقش حساس بر کسى
پوشیده نیست(نوشادی و خادمی.)1391 ،
آنچه در دنیای واقعی وجود دارد این است که در آموزش و تربیت معلمان ،توجه اصلی به
محتوای برنامه ی درسی ،تدریس ،ارزشیابی و امتحانات است و توجه اندکی به مطالعه عمل
فکورانه(1مطالعهی تاملی) دانشجویان شده است(مهرمحمدی ،)1392،این در حالی است که
رویکرد آموزشی ،اثرات مهمی بر روی نتایج یادگیری دارد؛ در نتیجه برنامهریزان و مجریان
آموزشی برای بهبود وضعیت مطالعه و توانمند کردن دانشجو معلمان جهت ورود آنها به مدارس

deliberative practice
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رابطه تجربه دوره آموزشی و...
و تربیت نسل جوان و آینده ساز نیازمند اتخاذ راهکارهایی جدید با استفاده از روشهای مناسب
آموزشی هستند(دنت و هاردن.) 2113 ،1
اصالح کیفیت آموزش در گرو صالحیتهای حرفهای معلمان است .تغییر در نظام تعلیم و
تربیت معلمان آینده ،امری ضروری است و برنامه یادگیری معلمان به منزله یک پیوستار نظاممند
تلقی میشود که نوسازی برنامههای درسی تربیت معلم از نظر هدف ،محتوا ،رویکردها ،روشها،
منابع و وسایل روی آن پیوستار چشمگیر است(تورس 1331 ،به نقل از کیان و مهرمحمدی،
.)1392
پژوهش مارتون و سالجو )1915( 2نقطه شروع پژوهشها دربارهی رویکرد مطالعه عمل
فکورانه بود .توجه به رویکردهای مطالعه عمل فکورانه و یادگیری به عنوان یکی از راهکارهای
عملی برای بهبود کیفیت آموزش شناخته میشود .به عبارت دیگر ،یکی از عوامل موفقیت و
ارتقای عملکرد تحصیلی ،نوع رویکردهای یادگیری و مطالعهی عمل فکورانه دانشجویان است
که آنها را برای حرفهی معلمی آماده میکند(نجات و همکاران.)1391 ،
در این میان رویکرد مطالعهی عمل فکورانه از اهمیت اساسی در این زمینه برخوردار است.
عمل فکورانه به عملیات یا فعالیتهایی اطالق میگردد که بر اساس تفکر ،تامل و خالقیت در
جهت نیل به حداکثر پیشرفت انجام گیرد(مهرمحمدی و امام جمعه  .)1336رویکرد مطالعهی عمل
فکورانه ،سبکی از مطالعهی فعال است که معطوف به دستیابی به درک عمیق به جای حفظ
طوطیوار میگردد .به بیان دیگر ،رویکردی به مطالعه است که منجر به عمل فکورانه در انجام
فعالیتها میشود(انتویستل.)2111 ،3
رویکرد مطالعهی عمل فکورانه مانند رویکردهای دیگر مطالعه ممکن است تحت تاثیر عوامل
درونی(ویژگی شخصیتی مانند انگیزش ،پشتکار ،عالقه و نحوهی ادراک) و بیرونی(آموزش،
اساتید و اطالعات) باشد .اریکسون 4و همکاران معتقدند که اقدامات آموزشی و بهرهگیری از
مواد آموزشی مناسب ،میتواند در جهتگیری دانشجویان به رویکرد مطالعهی فکورانه نقش
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داشته باشد(عبدی و نیلی .)1393 ،بنابر این عقیده ،تجربهی دورهی آموزشی دانشجویان یا به
عبارتی برداشتها و ادراکهای آنها از کیفیت دورهی آموزشی در جهتگیری دانشجویان به
رویکرد مطالعه عمل فکورانه میتواند از تاثیر بسیار زیاد برخوردار باشد .این امر باید فعاالن حوزه-
ی طراحی برنامههای آموزشی و درسی دانشگاه فرهنگیان را به تالش در طراحی دورهی آموزشی
برخوردار از کیفیت در راستای گسترش بهرهگیری از رویکرد مطالعهی عمل فکورانه برانگیزد.
با توجه به اهمیت و کاربردی که مطالعه عمل فکورانه میتواند در حوزهی تعلیم و تربیت برای
دانشجو معلمان داشته باشد ،نکتهی اساسی و با اهمیت در این میان ،آگاهی از چگونگی پرورش
و رشد این مهارت در مطالعه و یادگیری دانشجویان است .مطالعات متعددی از جمله :مارتون و
سالجو( ،)1915بیگس و تنگ ،)2111(1رامسدن  ،)2113(2مورفی( )1932نشان دادهاند که
رویکردهای دانشجویان به مطالعه به هر دو عامل تجارب قبلی آنها از تدریس و یادگیری و نیز
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ادراک آنها از موقعیتهای یادگیری جاری وابسته است ،که به نوبهی خود بر نتایج یادگیری
تاثیر میگذارد.
موالرت ،3ورویجنن ،4ریکرز 6و شرپییر )2114(5در پژوهش خود عادتهای مطالعهی دانشجویان
را به عنوان عنصر شناختی برنامهی درسی که از سوی موسسهی آموزشی ارائه میگردد مورد
توجه قرار دادند.
تحقیقات متعددی نشان دادهاند که بین رویکردهای دانشجویان به مطالعه و یادگیری و ادراک
دانشجویان از دورهی آموزشی رابطه وجود دارد و رویکردهای مطالعه را میتوان از طریق
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رابطه تجربه دوره آموزشی و...
مداخالت آموزشی تغییر داد(پرایس ،1ریچاردسون ،2ربینسون ،3دینگ ،4سون 6و هان)2111(5؛
ریچاردسون()2116؛ آاله،1ریچاردسون و حافیظ)2111(3؛ ویلسون،9لیزیو 11و رمزدن (.)1991
پرایس و همکاران( )2111اقدامات آموزشی و بهرهگیری از مواد آموزشی مناسب را در
جهتگیری دانشجویان به رویکرد مطالعه مورد توجه قرار دادند و به این نتیجه رسیدند که میتوان
از طریق مداخالت آموزشی مناسب در دورهی آموزشی ،رویکرد مطالعه را به سوی یادگیری
مفهومی سوق داد.
ریچاردسون( )2116نیز طی مطالعهای که در زمینه ادراکات دانشجویان درباره کیفیت تحصیل
و رویکردهای مطالعه در آموزش از راه دور انجام داده است به این نکته اذعان میدارد که یکی
از مهمترین راههای رسیدن به یادگیری مطلوب به وسیلهی مطالعهی معنادار و مفهومی ،ایجاد این
مهارت در دورهی آموزشی است؛ یعنی میتوان با اقدامات آموزشی مناسب در دورهی آموزشی،
مهارت مطالعهی فکورانه را در دانشجویان به وجود آورد یا بهبود بخشید.
رویکردهایی که دانشجویان نسبت به مطالعه و یادگیری در دوران تحصیل دانشگاهی دارند از
ادراک آنها از محیط یادگیری در طی کل دورهی آموزشی ارائه شده به آن نشات میگیرد(لیزیو
و همکاران()2112؛ کروفورد ،11جردن،12نیکوالس 13و پروسر .))1993(14در همین زمینه آاله و
همکاران( ) 2111با انجام تحقیقی رویکردهای مطالعه و اداراکات دانشجویان از محیط آموزشی
را مورد مقایسه قرار دادند و به این نتیجه رسیدند که دانشجویان دارای ادراک مثبت نسبت به
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ارزشیابی ،بیشتر تمایل دارند تا راهبردهای یادگیری عمیق را در مطالعه اتخاذ نمایند؛ در حالی که
دانشجویانی که نسبت به تکالیف ارزشیابی دارای نگرش منفی هستند سعی میکنند راهبردهای
یادگیری سطحی را دنبال نمایند و این نتایج حکایت از این دارد که اتخاذ راهبردهای مختلف
توسط دانشجویان در زمینه مطالعه و یادگیری وابسته به نوع خواستههای محیط آموزشی از آنها
در زمینه وظایف ارزشیابی است .از این رو نقش محیط یادگیری و کیفیت آموزشهای ارائه شده
را در نوع جهت گیری دانشجو معلمان در اتخاذ رویکرد مطالعه در دوران تحصیل و حتی بعد از
آن نمیتوان نادیده انگاشت.
با توجه به اهمیت و تاثیر مطالعه عمل فکورانه در میزان یادگیری مفهومی دانشجو معلمان به عنوان
معلمان آینده و نقش غیر قابل انکار معلمان در به وجود آوردن این توانایی ،این سوال مطرح می
شود که آیا دانشگاه فرهنگیان به عنوان یگانه نهاد تربیت معلمان آینده میتواند معلمانی با این
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توانایی تربیت کند تا آنها نیز بتوانند توانایی مطالعهی عمل فکورانه را در دانشآموزان نهادینه
کنند؟ چرا که یکی از مهم ترین وظایف مسؤولین آموزشی و برنامه ریزان درسی دانشگاه
فرهنگیان ،آگاهی از نحوه تأثیرگذاری عملکرد آموزشی آنها بر میزان حرفه ای شدن
دانشجومعلمان و دانش آموختگان خود بوده تا بینشی صحیح در این زمینه کسب شده و با کسب
این آگاهی ،برنامه ریزی صحیح در جهت ارتقای آن صورت گیرد .بی تردید ،واحدهای دانشگاه
فرهنگیان می توانند از طریق مداخالت آموزشی مناسب و برنامه ریزی های صحیح ،سعی در رشد
و ارتقای بهره گیری از رویکرد مطالعه عمل فکورانه در دانشجومعلمان خود داشته باشند تا زمینه
موفقیت و ارتقای این معلمان آینده را فراهم نموده و در نتیجه به ارتقای توانایی مطالعه ی عمل
فکورانه در دانش آموزان بیانجامد.
حال با توجه به اهمیت دانشگاه فرهنگیان در تربیت و پرورش نسل جوان این مرز و بوم و تاثیر
الگویی دانشجومعلمان به عنوان معلمان آینده در جامعه ،در پژوهش حاضر رابطهی بین تجربهی
دانشجویان دانشگاه فرهنگیان فارس از دورهی آموزشی و رویکردهای این دانشجویان به مطالعهی
عمل فکورانه مورد بررسی قرار گرفته است.
سوال های پژوهش

رابطه تجربه دوره آموزشی و...
 -1آیا بین تجربهی دورهی آموزشی و میزان بهره گیری دانشجویان از مطالعهی عمل فکورانه
رابطه معناداری وجود دارد؟
 -2آیا تفاوت معناداری بین دانشجویان پسر و دختر در زمینه تجربه دوره آموزشی و میزان بهره
گیری از مطالعه عمل فکورانه وجود دارد؟
 -3میزان رضایت دانشجویان دانشگاه فرهنگیان از دورهی آموزشی چقدر است؟
 -4تا چه میزان دانشجویان دانشگاه فرهنگیان استان فارس از رویکرد مطالعهی عمل فکورانه
استفاده می کنند؟

 -6نقش تجربهی دورهی آموزشی دانشجویان در استفاده از مطالعهی عمل فکورانه چگونه است؟

 .2روش
این مطالعه یک بررسی توصیفی-همبستگی است که روی جامعه آماری شامل  1561نفر از
دانشجویان کارشناسی پیوسته دانشگاه فرهنگیان استان فارس در نیمسال دوم سال تحصیلی -94
 1393انجام گردیده است .نمونه آماری مورد مطالعه بر اساس جدول مورگان و با استفاده از روش
نمونه گیری تصادفی طبقهای به تعداد  311نفر از دانشجویان رشتههای مختلف ،انتخاب و مورد
مطالعه قرار گرفتند .برای گردآوری اطالعات از دو پرسشنامه استفاده گردید.
پرسشنامه اول ،پرسشنامهی مطالعه عمل فکورانه است که توسط داویویر 1و همکاران()2111
بر اساس تعدیل پرسشنامه عمل فکورانه موالرت و همکاران( )2114طراحی شده است .این
پرسشنامه متشکل از  26گویه میباشد که مطالعهی عمل فکورانه را مورد سنجش قرار میدهد.
پرسشنامهی حاضر جنبههای عمل فکورانه یعنی چهار مؤلفه ،برنامهریزی(1گویه) ،حجم یا
تخصیص(4گویه) ،تکرار و بازنگری(4گویه) ،سبک مطالعه و خود اندیشی(11گویه) را تحت
پوشش قرار می دهد .سواالت این پرسش نامه به شکل مقیاس پنج درجهای لیکرت تنظیم شده
است که در تجزیه و تحلیل دادهها از «به هیچ وجه» تا «همیشه» از  1تا  4نمره گذاری شد .در این
پرسشنامه حداقل نمره ممکن هر فرد  1و حداکثر نمره ممکن وی  111است.

Duvivier

1
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روایی محتوایی پرسشنامه با استفاده از روش تحلیل گویه مورد بررسی قرار گرفت که ضریب
همبستگی گویهها در هر بعد به صورت کمترین و بیشترین در دامنهای بین  1/43و  1/13در سطح
 1/111معنا داری به دست آمد .پایایی ابزار نیز با استفاده از روش آلفای کرونباخ محاسبه گردید
که نتایج آن در جدول  1نشان داده شده است.
9

جدول :1مقادیرآلفای کرونباخ محاسبه شده برای مطالعه عمل فکورانه

8

ابعاد

مقدار ضریب آلفا

برنامه ریزی

1/13

حجم

1/31

تکرار

1/35

سبک مطالعه

1/32

کل

1/31

پرسشنامه دوم که پرسشنامهی تجربهی دورهی آموزشی ویلسون ،لیزیو ،رامسدن )1991(1است،
جهت بررسی ادراک و برداشت دانشجویان از دورهی آموزشی استفاده شد .این پرسشنامه دارای
 31گویه است .این مؤلفهها به ترتیب ،مؤلفه تدریس مناسب(  3گویه) ،اهداف روشن(  6گویه)،
ارزیابی مناسب(  5گویه) ،تکلیف مناسب(  6گویه) ،استقالل(  5گویه) ،مهارت کلی( 5گویه) و
رضایت کلی از دوره(  1گویه) هستند که جنبههای مختلف کیفیت دورهی تحصیلی را تحت
پوشش قرار میدهند .سواالت این پرسشنامه به شکل مقیاس پنج درجهای لیکرت تنظیم شده است
که در تجزیه و تحلیل دادهها از «کامال مخالفم» تا«کامال موافقم» از  1تا  4نمره گذاری شد .در
این پرسشنامه حداقل نمره ممکن هر فرد  1و حداکثر نمره ممکن وی  143است .بروم فلد و
بالیت )1993(2پرسشنامه تجربهی دورهی آموزشی را به طور ویژه به منظور استفاده برای
دانشجویان پزشکی در بریتانیا اعتباریابی نمودند و دریافتند که دارای اعتبار باالیی در این زمینه
است .در این مطالعه روایی محتوایی پرسشنامه با استفاده از روش تحلیل گویه بررسی گردید که

Wilson، lizzio، Ramsden
Broomfield and bligh

1
2

رابطه تجربه دوره آموزشی و...
ضریب همبستگی گویه ها در هر بعد در دامنه ای بین  1/41و  1/11در سطح  1/1111معناداری
به دست آمد .پایایی پرسشنامه نیز با استفاده از روش آلفای کرونباخ محاسبه شد که مقادیر آن در
جدول  2به نمایش گذاشته شده است.
جدول :2مقادیر آلفای کرونباخ محاسبه شده برای مقیاس تجربه آموزشی

ابعاد

مقدار ضریب آلفا

تدریس مناسب

1/11

اهداف روشن

1/12

ارزشیابی مناسب

1/13

تکالیف مناسب

1/16

استقالل

1/11

مهارت کلی

1/31

کل

1/35

قسمت اول پرسشنامهها ،اطالعات جمعیت شناختی افراد شامل :جنسیت ،رشته تحصیلی ،پردیس
محل تحصیل و معدل کل تا پایان این ترم تحصیلی در دروس گذرانده شده بود ،که توسط افراد
نمونه تکمیل گردید .توزیع پرسشنامهها با هماهنگی مسئولین واحدهای دانشگاه در محل خوابگاه-
ها ،کتابخانهها و کالس درس دانشگاه انجام شد .پس از تکمیل پرسشنامهها و جمع آوری آنها،
داده های گردآوری شده با استفاده از نرم افزار  spss-16مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

 .3نتايج
در این مطالعه از  311پرسشنامه توزیع شده ،تعداد  212پرسشنامه توسط دانشجویان به طور کامل
تکمیل و مورد استفاده قرار گرفت .از مجموع  212نفر نمونه مورد بررسی 166 ،نفر( )%65/9پسر
و  111نفر( )%43/1دختر بودند .تعداد  15نفر( )%23در زیر شاخه علوم انسانی ،تعداد 111
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نفر( )%31/1در زیر شاخه علوم پایه و تعداد  96نفر( )%34/9در رشته علوم تربیتی تحصیل می
کردند.
جدول :3مشخصات جمعیت شناختی دانشجویان نمونه

مشخصات

درصد

تعداد

جنسیت
پسر

166

65/9

دختر

111

43/1

رشته تحصیلی

01

علوم انسانی

15

23

علوم پایه

111

31/1

علوم تربیتی

96

34/9

جمع

212

111

در پاسخ به سوال اول پژوهش مبنی بر اینکه آیا بین تجربهی دورهی آموزشی و میزان بهره گیری
دانشجویان از مطالعهی عمل فکورانه رابطه معناداری وجود دارد؛ نتایج ضریب همبستگی پیرسون
نشان داد که بین مؤلفه تجربه دوره آموزشی و میزان بهره گیری از مطالعه عمل فکورانه رابطه
معنیداری وجود دارد( .)p=1/111مقدار این همبستگی  1/63است .عالوه بر این ،ضریب
همبستگی بین تمامی زیرمؤلفههای تجربه دوره آموزشی با متغیر مطالعه عمل فکورانه نیز همگی
معنیدار بود( .)p=1/111از بین خرده مؤلفههای تجربه دوره آموزشی ،خرده مقیاس مهارت کلی
از بیشترین میزان همبستگی با مؤلفه مطالعه عمل فکورانه برخوردار بود(()r=1/43جدول .)4
جدول : 4میزان همبستگی بین نمره کلی پرسشنامه رویکرد مطالعه عمل فکورانه با نمره کلی تجربه دوره
آموزشی و مولفه های آن

متغیرها

تجربه دوره

تدریس

اهداف

ارزشیابی

تکالیف

آموزشی

مناسب

روشن

مناسب

مناسب

استقالل

مهارت های

مطالعه عمل

کلی

فکورانه

رابطه تجربه دوره آموزشی و...
تجربه دوره

-

آموزشی
تدریس مناسب

**0/66

-

اهداف روشن

**0/63

**0/66

-

ارزشیابی

**0/26

**0/93

**0/66

-

مناسب
تکالیف مناسب

**0/66

**0/99

**0/19

**0/66

-

استقالل

**0/66

**0/93

0/44

**0/46

**0/60

-

مهارت های

**0/26

**0/92

**0/60

**0/64

*0/46

**0/62

-

00

کلی
مطالعه عمل

**0/69

**0/62

**0/43

**0/66

**0/62

**0/16

**0/16

فکورانه

** =0/004 * =0/04
به منظور بررسی اختالف میانگین دو نمره کلی تجربه دوره آموزشی و مطالعه عمل فکورانه در
بین دانشجویان پسر و دختر(سوال دوم پژوهش) ،از آزمون  tمستقل استفاده گردید که نتایج
حاکی از آن بود که تفاوت معناداری در بین دانشجویان پسر و دختر بر اساس تجربه دوره آموزشی
و رویکرد مطالعه عمل فکورانه وجود ندارد.
در جهت پاسخگویی به سوال سوم پژوهش در زمینه بررسی میزان رضایت دانشجویان دانشگاه
فرهنگیان از دورهی تحصیلی گذرانده شده در دانشگاه فرهنگیان ،آزمون  tتک نمونهای آشکار

-
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ساخت که دانشجویان ،مطلوبیت دوره آموزشی را کمی باالتر از سطح قابل قبول ارزیابی نموده-
اند .در حالی که از دیدگاه آنها دوره آموزشی با وضع مطلوب فاصله معنی داری دارد(جدول
)6
جدول  :6ارزیابی دانشجویان دانشگاه فرهنگیان فارس نسبت به دوره آموزشی

سطح
میانگی
ن

انحراف
استاندار
د

سطح

کفای
ت

مقدا

قابل

رt

قبول

درجه

سطح

کفایت

آزاد

معنادار

مطلو

ی

ی

ب

02

2/25

1/45

مقدار t

معنادار
ی

)(Q3

)(Q2
2

سطح

9/46

211

1/1111

3

25/14
-

1/1111

در همین راستا و به منظور یافتن پاسخ برای سوال چهارم پژوهش در خصوص میزان استفاده
دانشجویان دانشگاه فرهنگیان استان فارس از رویکرد مطالعهی عمل فکورانه؛ نتایج استفاده از
آزمون  tتک نمونهای در مورد رویکرد مطالعه عمل فکورانه دانشجویان دانشگاه فرهنگیان حاکی
از آن است که دانشجویان در حد قابل قبولی از رویکرد مطالعه عمل فکورانه استفاده می کنند؛
هرچند ،توجه آنها به این رویکرد بطور معناداری از وضع مطلوب فاصله دارد .این نتایج در جدول
 5نشان داده شده است.
جدول  :5رویکرد دانشجویان دانشگاه فرهنگیان فارس نسبت به مطالعه عمل فکورانه

سطح
میانگی
ن

انحراف

کفای

استاندار

ت

د

قابل
قبول

سطح
مقدا
رt

درجه

سطح

کفایت

آزاد

معنادار

مطلو

ی

ی

ب
)(Q3

سطح
مقدار t

معنادار
ی

رابطه تجربه دوره آموزشی و...
)(Q2

2/25

1/63

2

3/15

211

1/1111

3

22/52
-

1/1111

در نهایت و به منظور بررسی نقش و قدرت پیش بینی مطالعه عمل فکورانه با استفاده از تجربه
دوره آموزشی و مؤلفههای آن(سوال پنجم پژوهش) ،از رگرسیون چندگانه استفاده گردید که
نتایج آن در جدول  1نشان داده شده است.
جدول  :1نتایج رگرسیون چندگانه برای پیش بینی اشتیاق تحصیلی
منبع

مجموع

درجه

میانگین

تغییرات

مجذورات

آزادی

مجذورات

رگرسیون

35/312

1

6/195

خطا

234/223

252

1/394

کل

211/51

212

R

R2

F

Sig

1/1111 19/293 1/34 1/63

یافته های حاصل از اجرای رگرسیون چندگانه (جدول  )1نشان می دهد که تجربه دوره آموزشی
قادر به پیش بینی رویکرد مطالعه فکورانه می باشد( .)p > 1/1111همچنین مقدار ضریب
همبستگی چندگانه( )Rتجربه دوره آموزشی  1/63و میزان  R2یعنی میزان تبیین کنندگی رویکرد
مطالعه فکورانه (متغیر مالک) از طریق متغیرهای پیش بین تجربه دوره آموزشی برابر  1/34می
باشد .به این معنا که  1/34درصد واریانس رویکرد مطالعه فکورانه از طریق تجربه دوره آموزشی
قابل تبیین است و مابقی مربوط به سایر عوامل است.
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جدول  :3نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه برای متغیرهای پیش بین (تجربه دوره آموزشی)
و متغیر مالک (مطالعه عمل فکورانه)

متغیرهای پیش بین

04

ضرایب غیر

ضرایب

استاندارد B

استاندارد بتا

T

P

تدریس مناسب

1/13

1/11

-1/61

1/133

اهداف روشن

1/13

1/11

-1/43

1/162

ارزشیابی مناسب

1/11

1/12

1/29

1/111

تکالیف مناسب

1/12

1/13

1/43

1/551

استقالل

1/13

1/12

1/54

1/112

مهارت های کلی

1/13

1/16

1/91

1/16

نمره کلی تجربه دوره آموزشی

1/64

1/45

2/94

1/114

نتایج جدول  3نشان می دهد که که از میان مولفههای تجربه دوره آموزشی ،مهارت های کلی
دارای قدرت مناسبی برای پیشبینی میزان مطالعه عمل فکورانه در دانشجویان است .ضرایب
رگرسیون نیز در شکل  1نشان داده شده است.
تدریس مناسب
اهداف روشن

/11
/40

ارزشیابی مناسب
/12
تکالیف مناسب
استقالل
مهارت های کلی

/13
/12 1
/15

مطالعه عمل فکورانه

رابطه تجربه دوره آموزشی و...
شکل  :1نتایج تحلیل رگرسیون مطالعه عمل فکورانه بر اساس مؤلفه های تجربه دوره آموزشی

 .4بحث و نتیجه گیری
پژوهش حاضر به بررسی رابطهی تجربه دورهی آموزشی ارائه شده به دانشجویان دانشگاه
فرهنگیان فارس و رویکرد آنها به مطالعه عمل فکورانه پرداخته است .یافتههای پژوهش ،حاکی
از همبستگی معنادار بین تجربهی دورهی آموزشی و رویکرد مطالعهی عمل فکورانه در دانشجو
معلمان بوده است .این نتیجه با نتایج پژوهش رامسدن( )2113و عبدی و نیلی( )1393هماهنگ
است .رامسدن( )2113در پژوهش خود با تدوین پرسشنامه تجربه دورهی آموزشی و استفاده از
پرسشنامه رویکرد مطالعه رامسدن و اینتویستل به بررسی ارتباط بین این دو مقیاس پرداخت و نشان
داد که ارتباط معناداری بین ادراک دانشجویان از دورهی آموزشی و رویکرد های آنها به مطالعه
وجود دارد .در پژوهش او مقیاسهای تدریس مناسب ،اهداف و استانداردهای روشن ،تکالیف
مناسب ،ارزیابی مناسب و استقالل همگی ارتباط مثبت و معناداری را با رویکرد عمیق به یادگیری
و نیز همبستگی منفی و معناداری را با رویکرد سطحی به مطالعه داشتهاند .یافته های مطالعه عبدی
و نیلی( )1393نیز بین مؤلفه تجربه دوره آموزشی و میزان بهره گیری از مطالعه عمل فکورانه
رابطه معناداری را نشان داد .بعالوه ،ضریب همبستگی بین تمامی خرده مؤلفه های تجربه دوره
آموزشی با متغیر مطالعه عمل فکورانه نیز همگی معنادار بود .در این راستا ،ترویل و پراسر()1991
نیز در پژوهش خود ،به این نتیجه رسیدند که کیفیت باالی نتایج یادگیری به رویکرد عمیق به
یادگیری و ادراک تدریس مناسب ،اهداف و استاندارد های روشن و تاکید بر استقالل در
یادگیری مرتبط است .همچنین با یافتههای پژوهشی ویلسون ،لیزیو و رمزدن همسو است .آنها با
تعدیل پرسشنامه تجربه دورهی آموزشی رامسدن به بررسی ارتباط آن با پرسشنامه رویکرد به
مطالعه و یادگیری اینتویستل و همکاران پرداختهاند .نتایج پژوهش آنها نشان داد که همهی
مقیاس های تجربه دوره آموزشی ،همبستگی مثبت و معناداری با رویکرد عمیق به یادگیری و
همبستگی منفی معناداری با رویکرد سطحی به مطالعه داشتهاند .در پژوهشهای مشابه دیگر،
ریچاردسون( ،)2116آاله و همکاران()2111و پرایس و همکاران( )2111ارتباط بین پرسشنامه
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تجربه دورهی آموزشی ویلسون و همکاران و پرسشنامه اصالح شده اینتویستل و همکاران را مورد
بررسی قرار دادند .پژوهش آنها نشان داد که برداشتهای دانشجویان از کیفیت تحصیلی دوره،
قویا با رویکرد مطالعهای که آنها در دورهی تحصیلی اتخاذ میکنند ،مرتبط است.
نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل رگرسیون در این پژوهش نشان داد که تجربه دورهی آموزشی از
توان پیشبینی باالیی برای رویکرد مطالعه عمل فکورانه برخوردار است .همچنانکه در آزمون
همبستگی بین نمره کلی دو پرسشنامه همبستگی باالیی نشان داده شده؛ در مدل رگرسیون نیز
نمرات تجربه آموزشی برای پیش بینی رویکرد مطالعه فکورانه مناسب بود .این امر نشان دهندهی
ارتباط مطلوب مولفههای دیگر تجربه دورهی آموزشی در جهت رویکرد مطالعه عمل فکورانه
است که نتایج حاصل شده با نتایج پژوهشهای صورت گرفته توسط موالرت و همکاران()2114
و داویور و همکاران( )2111کامال هماهنگ است .آنها در پژوهش خود با بهرهگیری از
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پرسشنامه رویکرد مطالعه عمل فکورانه ،به نقش تجربه و محیط آموزشی در رشد عمل فکورانه
اذعان دارند .بر طبق نظریه اریکسون ویژگیهای محیطی و تجربه دورهی آموزشی از عوامل تعیین
کنندهی رشد عمل فکورانه در افراد هستند(عبدی و نیلی .)1393 ،هرچند ،نتایج این پژوهش بر
خالف نتایج پژوهش صورت گرفته توسط عبدی و نیلی( )1393است؛ یعنی در پژوهش آنها
نمرات تجربهی دوره آموزشی برای پیشبینی رویکرد مطالعه فکورانه مناسب نبود.
با توجه به نتیجه به دست آمده در پژوهش حاضر ،به نظر میرسد که در طراحی دورهی
آموزشی دانشجو معلمان به رویکرد مطالعه عمل فکورانه توجه خوبی شده و دورهی آموزشی به
صورت مستقیم و آگاهانه در راستای رشد مطالعه عمل فکورانه در دانشجویان برنامهریزی شده
است.
از سوی دیگر ،چنانچه در پژوهش حاضر نشان داده شد ،از میان مولفههای دورهی آموزشی
تنها مهارت کلی توان پیشبینی مناسبی را برای مطالعه عمل فکورانه داشت .بنابراین در توسعه
رویکرد مطالعه عمل فکورانه الزم است به مهارت کلی فراگیران توجه ویژه ای مبذول گردد.در
مورد عدم توان پیش بینی سایر مولفه ها ،مطالعات بیشتری در این زمینه و دالیل احتمالی آن
ضرورت دارد.

رابطه تجربه دوره آموزشی و...
همچنین تفاوت معناداری بین دانشجو معلمان پسر و دختر براساس تجربه دوره آموزشی و
رویکرد مطالعه عمل فکورانه وجود ندارد و دانشجویان مطلوبیت دوره آموزشی را کمی باالتر از
سطح قابل قبول ارزیابی نمودند ،در حالی که از دیدگاه آنها دوره آموزشی با وضع مطلوب
فاصلهی معنی داری دارند.
با توجه به پژوهش حاضر اساسیترین وظیفهی مسئولین آموزشی و برنامهریزان درسی دانشگاه
فرهنگیان آگاهی از نحوهی تاثیرگذاری عملکرد آموزشی آنها بر میزان حرفهای شدن
دانشجو معلمان و فارغ التحصیالن خود بوده تا بینشی صحیح در این زمینه کشف شده و با کسب
این آگاهی ،برنامهریزی صحیح در جهت ارتقای آن صورت گیرد .دانشگاه فرهنگیان و اساتید
آن می توانند از طریق انجام موارد زیر ،فراگیرانی تربیت نمایند که به ارتقا و پیشرفت جامعه کمک
نموده و باعث ارتقای نسل جوان آینده که همان کودکان هستند شوند.
برای این منظور ،مداخالت آموزشی مناسب ،برنامه ریزی های صحیح ،اصالح شیوهی
ارزشیابی ،انتخاب اساتید مجرب ،ایجاد انگیزش تحصیلی در دانشجو معلمان و  ...از جمله مواردی
هستند که الزم است بیش از پیش توسط دانشگاه فرهنگیان به آنها توجه گردد .از دیگر سو ،اساتید
دانشگاه فرهنگیان نیز در جای خود وظایفی دارند که باید بدانها همت داشته باشند؛ از جمله:
اصالح شیوهی ارزشیابی از دانشجویان ،انتزاعیتر کردن یادگیری ،بهبود شیوهی تدریس اساتید
و استفاده کردن از روشهای مختلف تدریس ،توجه به بعضی از جنبههای تدریس(مانند جنبه
هنری تدریس ،جنبهی اخالقی تدریس ،جنبهی موقعیتی تدریس ،جنبهی خالقانهی تدریس(مهر
محمدی و امام جمعه ،)1336 ،زمینهی مشارکت و مسئولیت بیشتر دانشجویان در امر یاددهی-
یادگیری ،گسترش دایرهی ادراک و همچنین رشد خالقیت و نیروی قضاوت در دانشجو معلمان
و توجه کردن به این نکته که به جای انتقال دانش و اطالعات از ذهنی به ذهن دیگر چگونه
آموختن را به دانشجو معلمان تعلیم دهند.
مواردی که اشاره شد باعث افزایش یادگیری معنادار در دانشجومعلمان میشود اما برای نهادینه
کردن این مهم باید سیاستگذاری آموزشی مطلوبی در دانشگاه فرهنگیان و نهاد آموزش و
پرورش لحاظ شود .نکتهی مهمی که با وجود اهمیت فراوان توجه زیادی به آن نمی شود،
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یادگیری عملی و اقدام پژوهی در آموزش دانشجومعلمان است .به منظور رسیدن به این مهم باید
نکات زیر را مورد توجه قرار داد.
 باید برنامه درسی تربیت معلم بر نقش فرد در یادگیری و اکتشاف تاکید نموده و زمینهیمشارکت و مسئولیت بیشتر دانشجویان را در امر یاددهی-یادگیری فراهم نماید.
 باید به کارورزی توجه زیادی شود .یعنی دانشجومعلمان با حضور در مدارس و با کارورزیفکورانه بتوانند دانش دریافت شده را در موقعیت واقعی کالس درس اجرا نموده و بر روی آن
تامل نمایند.
برنامه درسی تربیت معلم ،به منظور ادراک زیبا شناختی و گسترش دایرهای ادراکات،همچنینرشد خالقیت و نیروی قضاوت در دانشجویان ،توجه ویژهای نماید و هنر به عنوان فرابرنامه بر تمام
اجزا برنامه درسی تربیت معلم احاطه داشته باشد.
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استادان دانشگاه فرهنگیان در ارزشیابیها ،ضمن تاکید بر خودارزیابی توسط دانشجویان ،سنجشفرایند تامل را در موقعیتهای عملی و در جریان کارورزی به منظور تعیین میزان پای بندی آنها
به تامل را در جریان کارورزی به منظور تعیین میزان پای بندی آنها به تامل ،به عنوانهدف اساسی
تربیت معلممورد توجه ویژه قرار دهند.
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