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چکيده
هدف پژوهش حاضر آسيبشناسي فرهنگ یادگيری دانشجویان رشتههای علوم انساني به روش کيفي بود.
در این پژوهش به مصاحبه نيمهساختمند با  14نفر از اعضای هيئت علمي و مدیران آموزشي و  18نفر از
دانشجویان رشتههای علوم انساني پرداخته شد .جهت تحليل نتایج مصاحبه به تحليل محتوا با استفاده از شيوه
مقوله بندی پرداخته و چون روند انجام مصاحبه بر اساس چارچوب مفهومي به دست آمده از بررسي پيشينه
بود ،لذا از روش قياسي (کل به جزء) در تحليل محتوا و مقولهبندی دادههای کيفي استفاده شد .مقوالت به
دست آمده مطابق با چارچوب بررسي فرهنگ یادگيری سطوح سهگانة فردی ،نهادی و تعاملي طبقهبندی
گردید .براین اساس ،سطح فردی شامل ،انگيزه یادگيری ،نقش یادگيرنده ،انتظارات دانشجویان از یادگيری،
وظایف یادگيرنده ميشود .سطح نهادی با ابعاد تقدیر و تشویق نوآوری آموزشي ،قوانين رسمي و غير رسمي،
بهبود کيفيت زمينه یادگيری ،توسعه هيئت علمي ،توانمندسازی ظرفيت آموزش ارائه گردید و سطح تعاملي
نيز دارای ابعاد فضای یادگيری ،ساختار محتوا ،اهداف ،رسانه ،ارزشيابي ،روابط اساتيد با دانشجویان ،استاد،
چارچوب زمان است .بهبود فرهنگ یادگيری دانشجویان نمایانگر اعتبار و ارزشمندی فعاليتها و اقدامات
آموزشي گروههای تحصيلي علوم انساني بوده و ميتواند در کيفيت عملکرد آنها اثرگذار باشد ،لذا یافتههای
پژوهش در توسعه فرهنگ یادگيری دانشجویان رشتههای علوم انساني موثر است.
واژههاي کليدي :رشتههای علوم انساني ،فرهنگ یادگيری ،آسيبشناسي.
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مقدمه
علوم انساني ،مطالعه و پژوهش درباره انسان و تبيين و تفسير رفتار اجتماعي و چگونگي زیستن
اوست .رشتههای علوم انساني زماني ميتوانند به اهداف خود دست یابند که هم از کارایي مناسبي
در فرایندهای آموزشي خود برخوردار باشند و هم برنامهریزیهای علمي و دقيقي داشته باشند تا
بتوانند موجبات اعتالی سطح یادگيری دانشجویان را فراهم آورند .کيفيت آموزش و یادگيری در
دانشگاه به قابليتها و ظرفيتهای فرهنگ یادگيری برميگردد« .فرهنگ نقش موثری در این مسئله
دارد که افراد در چه مسيری به آموختن و یادگيری ميپردازند» ( جایاتيلک 1و همکاران: 2016 ،
 .)52لذا الزم است تا مدیران گروههای آموزشي به شناسایي چالشها و آسيبهای فرهنگ یادگيری
موجود پرداخته و با شناخت همه جانبه ابعاد آن زمينة تحول و اعتالی آن را فراهم سازند.
«فرهنگ یادگيری متشکل از یک نظام مفروضات اساسي پویا و جمعي ،ارزشها و هنجارهایي
است که باعث هدایت یادگيری افراد در یک موسسه ميشود» (ون و هجبوئر .)124 :2016 ،2فرهنگ
یادگيری جنبههای متنوع موثر بر یادگيری دانشجویان را شامل ميشود (اولر .)2010 ،3فرهنگ
یادگيری نشاندهندة دیدگاه سازمان و ارزشهای آن نسبت به یادگيری است (فيشر و اوکنر.)2014،4
دیدگاههای متفاوتي نسبت به مسئله فرهنگ یادگيری وجود دارد.
به زعم اولر ( )2010دیدگاه جامعي نسبت به فرهنگ یادگيری وجود ندارد .برای مثال افرادی
همچون کولي و تيلور )2004( 5و یا اولر ( )2010به مسئله فرهنگ یادگيری از زاویه ارزشي و بعد
نگرشي آن توجه ميکنند و این محققان فرهنگ یادگيری را به عنوان فرایندهایي برای پيشبرد یادگيری
و جو باز ،اعتماد و همکاری برای حمایت از یادگيری و یا نگرش و دیدگاهي به سمت یادگيری
خوب تعریف ميکنند .از طرفي افرادی همچون هدکينسون6و همکاران ( )2007فرهنگ یادگيری را
به عنوان ارتباط بين اینکه افراد چگونه یاد ميگيرند و زمينهای که در آن یادگيری اتفاق ميافتد،
ميدانند .یا صاحبنظراني همچون جيمز و بلومر )2001( 7که در تعریف فرهنگ یادگيری به عناصر
یادگيری توجه بيشتری دارند (به نقل از فکساز و زلوگر .)2010 ،8فرهنگ یادگيری دانشگاه را
ميتوان در «جنبههای مختلف یادگيری دانشجویان ،یادگيری کارکنان ،یادگيری هيئت علمي ،یادگيری
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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محققان و کارکنان اجرایي ،یادگيری سازماني دانشگاه مشاهده کرد» (اولر .)2010 ،این پژوهش به
دنبال بررسي وضعيت و آسيبشناسي فرهنگ یادگيری دانشجویان رشتههای علوم انساني است.
تاکنون مطالعات متعددی در زمينه فرهنگ دانشگاهي انجام شده است .از این بين ميتوان به اولر
( )2010اشاره نمود .این محقق در پژوهشي با عنوان ساخت فرهنگ یادگيری :یک تغيير استراتژیک
برای دانشگاهها ،به شرح و تعریف فرهنگ یادگيری پرداخته و چارچوب مفهومي که شامل ویژگي-
های کليدی فرهنگ یادگيری ميشود ،مطرح و در نهایت به برخي پاسخهای ابتدایي نسبت به اینکه
چگونه یک فرهنگ یادگيری در سطح استراتژیک دانشگاهها شکل ميگيرد ،ميپردازد .چارچوب
مفهومي حائز سه بعد نهادی ،تعاملي و فردی است .از نظر او بعد نهادی مرتبط با دیدگاهي درباره
یادگيری در افرادی است که مسئول شرایط عمومي آموزش و یادگيری در دانشگاه هستند که شامل
انتظارات آنها در رابطه با مقررات رسمي و غير رسمي حاکم بر آموزش و یادگيری ميشود .بعد
تعاملي مرتبط با کساني ميشود که در فرایندهای رسمي فعاليتهای آموزش و یادگيری درگيرند.
بعد فردی هم به نگاه بر یادگيری از نظر دانشجویان توجه دارد.
والتاجاتا و فيدلر ( )2014نيز در پژوهشي تحت عنوان ارائه یک فرهنگ جدید یادگيری در
آموزش عالي ،به مفروضات اساسي برای طراحي و اجرای مداخالت در رابطه با تدریس فعلي و
فعاليتهای یادگيری به منظور ترویج و ظهور فرهنگ جدید یادگيری در آموزش عالي رسمي -
پرداختند .به زعم محققان جهت ایجاد فرهنگ یادگيری جدید باید مشارکتکنندگان در تجاربي
جدید درگير شوند و در آموزش و فعاليتهای یادگيری مداخالتي صورت پيدا کند .این طراحي
مجدد و تالشهای مداخلهای بر شش مفروضة تأکيد بر ماهيت پویا و اجتماعي ساختار دانش ،تسهيم
آزادانة اطالعات و حمایت از آن ،انتظار تعلق از مشارکتکنندگان یادگيری ،ميانجيگری رسانههای
دیجيتال و شبکههای فناوری برای فعاليتهای یادگيری فردی و اجتماعي در آموزش عالي ،و
تمرکزی دوباره بر مفهوم توسعه فردی و تغيير در آموزش عالي استوار است .متاسفانه علي رغم
اینکه بخش عمدهای از مسائل و کاستيهای حوزه یاددهي یادگيری در دانشگاههای داخل به ضعف-
های ویژة فرهنگ یادگيری دانشجویان باز ميگردد ،در این رابطه مطالعات پژوهشي چنداني صورت
نگرفته و شناخت دقيقي در رابطه با وضعيت فرهنگ یادگيری دانشجویان رشتههای تحصيلي در
دست نبوده و معدود پژوهشهای داخلي که انجام شده بيشتر مسئله فرهنگ دانشگاه ،فرهنگ رشتهای
و یا فرهنگ هيئت علمي را مورد توجه قرار دادهاند .برای مثال خاکباز ( )1389در پژوهشي به
شناسایي مولفههای فرهنگ دیسيپليني از طریق بررسي و مقایسه فرهنگ رشتهای در دو رشته ریاضي
و علوم تربيتي پرداخت .محقق برای گردآوری دادهها الگوی سه سطحي (مصنوعات ،ارزشها و
مفروضات) شاین را اساس کار خود قرار داده و بر مبنای آن آموزش و پژوهش رشتهای را از طریق
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کاوش در مصنوعات ،باورها و مفروضات بنيادی به تصویر ميکشد تا فرهنگ هر یک از رشتهها را
ترسيم کند .خوش دامن و آیتي ( )1391نيز به پژوهشي تحت عنوان مقایسه فرهنگ آموزش و
یادگيری در دو نسل اعضای هيات علمي دانشگاه بيرجند از منظر نقش استاد پرداختند .یافتهها نشان
داد که اساتيد دو نسل دارای ادراکات متفاوتي نسبت به «وظایف استاد» و «روابط استاد – دانشجو»
ميباشند .اساتيد با سابقه بيشتر بر ابعاد تربيتي و پرورش شخصيت فراگيران تأکيد داشته و اساتيد
تازه کار بيشتر بر وظایف آموزشي تأکيد ميکنند .از نظر چگونگي روابط ،اساتيد با سابقه و تازه کار
به تبيين حد و مرز استاد و دانشجو و همچنين تلقي استاد به عنوان یک الگوی رفتار برای دانشجو
اشاره نمودند.
جمعبندی پژوهشهای پيشين بيانگر این مطلب است که تاکنون مطالعهای در زمينه آسيبشناسي
فرهنگ یادگيری دانشجویان رشتههای علوم انساني انجام نشده است .از آنجا که رشتههای علوم
انساني به دليل ماهيت دانشي خود نسبت به سایر رشتهها از وجوه فرهنگي خاصي برخوردار است
الزم آمد تا در پژوهشي درخور وضعيت فرهنگ یادگيری دانشجویان این رشتهها مورد بررسي قرار
گيرد .برای این امر ابتدا نياز است که تعریف و موضع خود را از فرهنگ یادگيری مشخص نمود .از
آنجایيکه عوامل متفاوتي در فرهنگ یادگيری دانشجویان سهيم هستند و به زعم اولر «دیدگاه جامعي
نسبت به فرهنگ یادگيری وجود ندارد و عوامل و عناصری که در این رابطه مطرح ميشوند ،ميتواند
به نسبت تأکيدات نظریههای مختلف بر مسائل دیگر گستردهتر بوده و موارد دیگری را لحاظ نماید».
در این پژوهش برای تعيين عناصر موثر در فرهنگ یادگيری ،چارچوب فرهنگ یادگيری اولر ()2010
را مد نظر قرار داده و  17عنصر در سه سطح فردی با ابعاد( :انگيزه یادگيری ،نقش یادگيرنده،
انتظارات دانشجویان از یادگيری ،وظایف یادگيرنده) نهادی با ابعاد( :تقدیر و تشویق نوآوری
آموزشي ،قوانين رسمي و غير رسمي ،بهبود کيفيت زمينه یادگيری ،توسعه هيئت علمي،
توانمندسازی ظرفيت آموزش) و تعاملي با ابعاد( :فضای یادگيری ،ساختار محتوا ،اهداف ،رسانه،
ارزشيابي ،روابط اساتيد با دانشجویان ،استاد ،چارچوب زمان) برای آسيبشناسي فرهنگ یادگيری
مد نظر قرار گرفتند .مطابق با ادبيات موجود عوامل و عناصر فرهنگ یادگيری دانشجویان مشخص
است ،اما تاکنون پژوهشي جهت مطالعه فرهنگ یادگيری دانشجویان علوم انساني در ایران انجام
نشده است ،لذا در این پژوهش تالش شد تا بر اساس روش پژوهش موردی تبييني به باز
ساختارسازی اطالعات کيفي گردآوری شده در چارچوب عناصر فوق پرداخته و به این سوال اساسي
که نقاط ضعف و آسيبهای مطرح در فرهنگ یادگيری دانشجویان رشتههای علوم انساني چه
ميباشند؟ پاسخ داده شود.
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روش پژوهش
پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ نحوه گردآوری داده با رویکرد کيفي به روش
موردی تبييني انجام گردید.
شرکت کنندگان پژوهش  :مورد مطالعه در این پژوهش دانشگاه شهيد بهشتي بود .مطابق با
تصميمات و سياستهای هيئت امنای دانشگاه شهيد بهشتي ،کليه رشتههای این دانشگاه در پنج
حوزه دانشي علوم ،مهندسي و معماری ،علوم انساني ،علوم رفتاری ،علوم اجتماعي و حقوق تقسيم
بندی شدهاند ،لذا برای انجام مصاحبه و آسيبشناسي فرهنگ یادگيری دانشجویان رشتههای علوم
انساني؛ دانشکدههای ادبيات و علوم انساني (به عنوان حوزه علوم انساني) ،مدیریت و حسابداری
(به عنوان حوزه علوم اجتماعي) ،علوم تربيتي و روانشناسي ،تربيت بدني و علوم ورزشي (به عنوان
حوزه علوم رفتاری) دانشگاه شهيد بهشتي به عنوان دانشکدههای مطرح و برجسته در رشتههای علوم
انساني انتخاب گردید .شرکتکنندگان پژوهش ،شامل مدیران ،اعضا هيات علمي و دانشجویان این
رشتهها بودند .برای نمونهگيری از اساتيد تالش شد تا از طریق نمونهگيری هدفمند به شيوه نمونه-
گيری موارد مطلوب ،1اعضای هيئت علمي برجسته آموزشي در رشتههای علوم انساني انتخاب شوند.
در تعيين اساتيد برجسته آموزشي معيارهایي نظير :معرفي توسط واحد آموزش دانشگاه به عنوان
افراد برجسته در کسب برترین درجات در ارزشيابي آموزشي اساتيد ،کسب افتخاراتي نظير استاد
نمونه ،اشتهار به سرآمدی آموزشي در دانشکدهها و گروههای تحصيلي ،معرفي توسط گروههای
آموزشي ،در نظر گرفته شد .علت انتخاب اساتيد برجسته نيز مبتني بر این پيش فرض است که این
افراد در مواضع و موقعيتهای یادگيری بهتر از سایرین عمل نموده و بالتبع فرهنگ یادگيری در
موقعيتهای تدریس آنها از وضعيت مناسبتری برخوردار است .لذا آسيبسنجي فرهنگ یادگيری
در این مواضع ميتواند قضاوت منصفانهتری نسبت به آسيب سنجي فرهنگ یادگيری در مواضع
کاری اساتيد کم تجربه و یا تازه کار داشته باشد .از بين اساتيد مذکور  14نفر انتخاب شدند که 8
نفر از آنها هم زمان در پستهای مدیریتي آموزشي مشغول به کار بودند .جهت نمونهگيری از
دانشجویان نيز سعي شد تا با روش گلوله برفي دانشجویان سال دوم به بعد که از تجربه تحصيل
بيشتر و همچنين تجربه مشترک یادگيری با یکدیگر برخوردارند مصاحبه شوند .نمونهگيری تا
دستيابي به اشباع نظری در هر حوزه ادامه یافت و  18نفر از دانشجویان مورد مصاحبه قرار گرفتند.
روش جمعآوري اطالعات :جهت نظر سنجي از شرکت کنندگان پژوهش از روش مصاحبه نيمه-
ساختمند استفاده شد.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
intensity sampeling
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روش تحليل اطالعات :جهت تحليل نتایج مصاحبه از روش تحليل محتوا و مقولهبندی دادههای
کيفي استفاده شد.

يافتهها
در این بخش سعي شد تا یافتههای حاصل از مصاحبه در سه سطح تعاملي ،فردی و نهادی به
تفکيک نظرات دانشجویان با اعضای هيئت علمي و مدیران آموزشي ارائه شود.
آسيبشناسی سطح تعاملی فرهنگ يادگيري دانشجويان رشتههاي علوم انسانی

سطح تعاملي فرهنگ یادگيری شامل مقوالت ،فضای یادگيری ،ساختار محتوا  ،اهداف ،رسانه
یادگيری ،ارزشيابي ،روابط اساتيد با دانشجویان ،استاد و چارچوب زمان ميگردد .اعضای هيئت
علمي ،مدیران آموزشي و دانشجویان در پاسخ به آسيبها و نقاط ضعف سطح تعاملي فرهنگ
یادگيری دانشجویان ،مواردی را بيان نمودند که جهت ذکر نتایج در رابطه با هر بعد ،ابتدا نمونهای
از بيانات آنها ارائه و سپس سایر مقوالتي که از محتوای گفتگوها بدست آمده در ذیل آن فهرست
گردید.
مقوله چارچوب زمان :در رابطه با آسيبها و نقاط ضعف مقوله چارچوب زماني و زمانبندی
دروس و برنامه آموزشي عدهای از صاحبنظران مواردی را بيان داشتند ،به طور نمونه یکي از مدیران
گروه آموزشي در حوزه علوم رفتاری در رابطه با این مسئله ميگوید« :در برنامهریزی آموزشي
دانشکده ترجيح ميدهيم که دروسي که به تعداد جلسات بيشتری نياز دارد ،در نيمسال اول برگزار
شود .برای اینکه همسانسازی در کل دانشگاه انجام شود زمانبندی ضرورت دارد ،اما به بوميسازی
متناسب با رشتهها نياز دارد .در دانشگاههای دیگر یک آیتم ناتمام برای دروس عملي و آزمایشگاهي
دارند که اینجا نداریم ».یکي از اساتيد رشته فلسفه نيز ميگوید« :زمان کالس باید مناسب با مدل
زندگي دانشجو طراحي شود .یعني دانشجویي که تا هفته دوم مهر از شهرستان به دانشگاه نميآید
ولي ما از نيمه شهریور برای او کالس ميگذاریم در حقيقت یک ماه را از بين بردهایم .مدل برنامه-
ریزی زماني مناسب با دانشجو نيست» .یکي از دانشجویان دکتری دانشکده مدیریت ميگوید«:بدون
هيچ گونه تفکر جمعي زمانبندی ميشود و مثال درس آمار را ساعت  2بعد از ناهار ميگذارند و در
یک روز  10واحد برای یک ورودی» .بدین ترتيب از تحليل بيانات مصاحبه شوندگان نظير آنچه
در نمونه آورده شد ميتوان مقوالتي از قبيل :عدم تشکيل کالسها مطابق با آیين نامه آموزشي ،عدم
امکان ارائه محتوا به طور کامل به علت نبود زمان کافي و مقتضي ،بيتوجهي به مناسبات اجتماعي
و فرهنگي دانشجویان در زمانبندی آموزشي و ...را استخراج نمود .در ذیل مقوالت به دست آمده
به تفکيک نظرات اساتيد و مدیران آموزشي با دانشجویان اشاره شده است:
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جدول . 1نتايج استخراج شده در رابطه با ضعفهاي مقوله چارچوب زمانی
نتایج استخراج شده در رابطه با ضعفهای مقوله چارچوب زماني

مصاحبه شوندگان
اعضای هيئت علمي و مدیران



همسان بودن زمانبندی کالسها در کل دانشگاه و بيتوجهي به شرایط رشتهها.

علوم رفتاری



طوالني بودن ساعات آموزش کالس و ناتواني دانشجو و استاد به ادامه آموزش و یادگيری.



اجرایي شدن نسبي برنامه زمان بندی شده وکم تعهدی به این برنامه.



عدم تسلط برنامهریزان بر موضوعات درسي و در نظر گرفتن زمان کم برای موضوعات وسيع و کاربردی.



نبود تفاوت بين زمانبندی دروس سه مقطع تحصيلي و پيروی از الگوی واحد ثبات زماني برای ارائه دروس مطابق با
واحدهای تعيين شده برای آنها.

دانشجویان علوم رفتاری

اعضای هيئت علمي و مدیران



بيتوجهي به عدم تشکيل کالسهای آموزشي مقرر توسط اساتيد عضو هيئت علمي در مقابل اعضای غير هيئت علمي.



تغيير پياپي قوانين آموزشي در مورد طول ترمهای آموزشي و فشار به دانشجو.



وجود زمانبندی بسيار پراکنده در طول هفته.



بيتوجهي به دانشجویان شاغل در زمانبندی.



زمانبندی دروس در ساعات پرت.



زمانبندی فشرده بدون مالحظه کشش دانشجو.



برگزاری برخي از کالسهای عملي به صورت متناوب و نارضایتي دانشجویان از آن.



ارائه کالس جبراني برای تکميل محتوا به علت وقت کم و تعداد زیاد دانشجو.

علوم اجتماعي

دانشجویان علوم اجتماعي



وجود زمان تعریف شده و فشرده برای ارائه دروس و مقاالت تحقيقي.



اختصاص ندادن وقت کافي توسط اساتيد برای فعاليتهای مشترک با دانشجویان.



وجود فاصله ميان زمان یادگيری با بکارگيری مفاهيم و مهارتهای آموخته شده.



برگزاری کالسها به صورت متناوب و دوری دانشجویان در سایر اوقات از فضای درسي و دانشگاهي.



وجود پراکندگي برخي از دروس و اتالف وقت دانشجو در دانشکده.

اعضای هيئت علمي و مدیران



وجود قوانين ناکارآمد در رابطه با زمان بندی دروس.

ادبيات و علوم انساني



استفاده از اوقات خارج از کالس جهت انجام کارهای تحقيقي و پژوهشي با دانشجویان.

دانشجویان ادبيات و علوم



ارائه دروس در یک نوبت در طول سال و ایجاد مشکل برای دانشجویان.



زمانبندی درسي ثابت.

انساني


وجود محدودیت زماني.



عدم امکان ارائه محتوا به طور کامل به علت نبود زمان کافي و مقتضي.



تعداد زیاد تعطيالت آموزشي به علل مختلف.

مقوالت مورد تاکيد در هر سه



لزوم تغيير در زمانبندی آموزشي کالسها با توجه به شرایط فصول در ترم اول و دوم.

حوزه



لزوم کاهش ساعات کالسي و افزایش تعداد آن در طول هفته.



عدم برگزاری تعداد کامل جلسات کالس مطابق با زمانبندی مقرر.



کاهش فعاليت کالسي و توانایي دانشجویان به علت محدودیت زمان.



بيتوجهي به مناسبات اجتماعي و فرهنگي دانشجویان در زمانبندی آموزشي.



مالحظه برنامه زماني استاد برای تدریس در تدوین زمان آموزش.

بررسي نظرات مصاحبه شوندگان مشخص ميسازد که نظرات اعضای هيئت علمي و دانشجویان
نسبت به مسائل مطرح در رابطه با مقوله چارچوب زماني در فرایند یادگيری ،همسو است .از
ضعفهای اساسي مطرح در این مقوله ميتوان به فشار قوانين آموزشي بر کنترل زماني فرایند
یادگيری از طریق تعيين تعداد واحدهای آموزشي برای هر درس در سرفصل دروس و هماهنگ
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نمودن برنامه زماني این کالسها مطابق با زمان استاد برای تدریس ،بدون توجه به مناسبات اجتماعي
و فرهنگي دانشجویان اشاره نمود .همچنين نظم زماني همساني در تمامي رشتههای فوق به کار
گرفته ميشود که باعث مشکالت و تبعاتي در این مورد شده است .الزم به ذکر است در قسمت
مقوالت مورد تاکيد در هر سه حوزه سعي شد تا مقوالت مشابهي که اعضای هيئت علمي و برخي
دانشجویان از هر سه حوزه به آنها اشاره داشتند ،ارائه گردد.
مقوله فضاي يادگيري :در رابطه با آسيبها و نقاط ضعف مقوله فضای یادگيری عدهای از
صاحبنظران مواردی را بيان داشتند ،به طور نمونه یکي از مدیران گروه آموزشي دانشکده مدیریت
و حسابداری در رابطه با جذابيت فضای آموزشي اینگونه پاسخ ميدهد که« :جذابيت محيطي وجود
ندارد .مثال برخي دانشگاهها جو و ساختمان مناسبي برای یادگيری دارند .معماری مناسبي دارند .اما
اینجا نه» .از دانشجویان دکتری رشته تاریخ نيز ميگوید«:فضای آموزشي و یادگيری هنوز با وجود
اقدامات فراوان برخي گروهها ،همچنان سنتي مانده و همين امر خود نقطة ضعف یادگيری به شمار
ميرود» .بدین ترتيب از تحليل بيانات مصاحبه شوندگان نظير آنچه در نمونه آورده شد ميتوان
مقوالتي از قبيل :سنتي بودن فضای آموزشي ،عدم جذابيت جو و محيط آموزشي ،معماری نامناسب
فضای آموزشي دانشکدهها و ...را استخراج نمود .در ذیل مقوالت به دست آمده به تفکيک نظرات
اساتيد و مدیران آموزشي با دانشجویان اشاره شده است:
جدول  .2نتايج استخراج شده در رابطه با ضعفهاي مقوله فضاي يادگيري
مصاحبه شوندگان

نتایج استخراج شده در رابطه با ضعفهای مقوله فضای یادگيری


اعضای هيئت علمي و مدیران علوم

عدم پيوستگي و ارتباط با محيطهای آموزشي (مدارس) آموزش و پرورش در رشتههای علوم تربيتي.



رفتاری

محدودیت در استفاده از شرایط فضای آموزش عملي.



اجاره اماکن ورزشي به جامعه بيرون دانشگاه جهت گسترش سرانه ورزشي.



نداشتن امکانات رفاهي همچون البي دانشجویان ،دوری از سلف ،نبود بوفه و. ...



نبود نور کافي در دانشکده علوم تربيتي و روانشناسي.



وجود فضای دلگير و کسل کننده دانشکده علوم تربيتي و روانشناسي به واسطه معماری و ساخت دانشکده.

دانشجویان علوم رفتاری

اعضای هيئت علمي و مدیران علوم



عدم استفاده دانشجویان دکتری دانشکده علوم تربيتي از اتاق کار تعبيه شده برای آنان.



اجتناب دانشجویان از حضور در دانشکده به واسطه نبود جو آموزشي و عدم احساس لزوم همکاری علمي.



نامطلوب بودن جو فکری حاکم از نظر ارتباطات و تعامالت دانشجویان با یکدیگر.



نامطلوب بودن زیرساختهای فني و پژوهشي.



فضای یادگيری کسالت بار و احساس بطالت در دانشجویان.



نبود فضای کافي در خوابگاه برای مطالعه.



عدم کفایت کالسهای آموزشي دانشکده به تعداد کافي.

اجتماعي


بالقوه نشدن بسياری از پتانسيلهای فضای آموزشي موجود.



وجود فضای یادگيری دانشگاهي و یادگيری عملي در رشته مدیریت و عدم تطابق مباحث آکادميک و تجربيات

دانشجویان علوم اجتماعي

عملي.


تئوری بودن فضای یادگيری رشته مدیریت.
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اعضای هيئت علمي و مدیران ادبيات
و علوم انساني



پراکندگي کالسها در ساختمانهای مختلف دانشگاه و ناتواني در کنترل رفت و آمد استاد و دانشجو.



لزوم توسعه فضاهای عمومي ،امکانات و خدمات بوفه و. ...



کمبودهای فضای فيزیکي و محيطي برای گسترش الگوهای جدید شيوه آموزشي.



فضای یادگيری نااميد کننده رشتههای زبان در محيط اکادميک به دليل امکانات کم و در اجتماع به علت تقاضا
بسيار کم نسبت به آن.

دانشجویان ادبيات و علوم انساني



سنتي بودن فضای آموزشي.



ناتواني دانشجویان در کاربرد زبانهای خارجي و تأثير آن بر توسعه فضای مجازی.



دوری از محيط و نبود یادگيری عيني و عدم برگزاری کالسها در آزمایشگاههای رشتههای زبان.



نبود کالسهای فوق برنامه ،کالسهای دستياران آموزشي ،کارگاه ،امکانات آموزشي مشابه با آزمایشگاه در رشته
فلسفه.

مقوالت مورد تاکيد در هر سه حوزه



انحصار یادگيری به فضای بستة کالس.



نامناسب بودن فضای فيزیکي دانشکدهها.



معماری نامناسب فضای آموزشي دانشکدهها و کالسها.



ناتواني در استفاده از سایر فضاهای آموزشي به علت قوانين مربوطه.



عدم جذابيت جو و محيط آموزشي.



ضعف ساختاری کالسهای درس.

بررسي نظرات مصاحبه شوندگان مشخص ميسازد که نظرات اعضای هيئت علمي و دانشجویان
نسبت به مسائل مطرح در رابطه با مقوله فضا در فرایند یادگيری ،همسو است .ضعفهای اصلي و
مبنایي مطرح در این مقوله به معماری نامناسب فضای آموزشي دانشکدهها و کالسها برميگردد.
مشابهت در معماری و ساخت دانشکدهها و بي توجهي نسبت به تفاوتهای ماهوی رشتهها باعث
نارضایتي گروههای آموزشي دانشکدهها شده است .فضای آموزشي دانشکدهها وساختار کالسهای
درس و جایگاه استاد و دانشجویان باعث مداومت فضای یادگيری سنتي است .همچنين قوانين و
مقررات آموزشي اجازهی انعطاف در فضای یادگيری را نداده و یادگيری را منحصر به فضای کالسها
مينماید .جو آموزشي دانشکدهها نيز توانایي کشش و همکاری علمي دانشجویان و پویایي محيط
علمي دانشگاهي را ندارد.
مقوله رسانه يادگيري :در رابطه با آسيبها و نقاط ضعف این مقوله عدهای از صاحبنظران مواردی
را بيان داشتند ،چنانچه یکي از دانشجویان مقطع دکتری رشته تاریخ ميگوید« :در رشته ما ميتوان
از نقشهها ،تصاویر ،بازدیدهای علمي ،فيلم ،اسالید ،رسانههای دیداری و نوشتاری به عنوان ابزار
کمکي برای آموزش نام برد .اگرچه از این ابزار در فرآیند یادگيری استفاده ميشوند ،اما در حد
ایدهال نيستند» .از مدیران گروه آموزشي دانشکده مدیریت و حسابداری نيز ميگوید«:ابزار آموزشي
رشته مدیریت شامل انواع پروژکتور ،طراحيها و ....ميگردد ،ما ميتوانيم آزمایشگاه داشته باشيم اما
امکانات اجازه آن را نميدهد» .بدین ترتيب از تحليل بيانات مصاحبه شوندگان نظير آنچه در نمونه
آورده شد ميتوان مقوالتي از قبيل :فقدان آزمایشگاه یادگيری مناسب در دانشکده مدیریت ،کاربرد
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پروژکتور ،طراحيها ،تخته و ...در دانشکده مدیریت و ...را استخراج نمود .در ذیل مقوالت به دست
آمده به تفکيک نظرات اساتيد و مدیران آموزشي با دانشجویان اشاره شده است:
جدول  .3نتايج استخراج شده در رابطه با ضعفهاي مقوله رسانه يادگيري
نتایج استخراج شده در رابطه با ضعفهای مقوله رسانه یادگيری

مصاحبه شوندگان
اعضای هيئت علمي و مدیران علوم



محدودیت وسایل آموزشي به کالم ،کتاب و تخته در رشتههای علوم تربيتي.

رفتاری
دانشجویان علوم رفتاری
اعضای هيئت علمي و مدیران علوم



نقش غير موثر رسانه و وسایل آموزشي و کاربرد یک طرفه و غيرتعاملي آنها در دانشکده علوم تربيتي.



استفاده صرف از رسانهها برای آموزش و بيفایده بودن ارائه مطالب در برخي موارد.



کاربرد وسيع پاورپوینت به عنوان رسانه یادگيری.



کمبود کامپيوتر و نرمافزارهای آموزشي به علت محدودیت در بودجه.

اجتماعي

دانشجویان علوم اجتماعي



محدودیت دستيابي به منابع اطالعاتي.



وجود ارتباطات یک طرفه در کالسهای مجازی.



وجود محدودیت ،تاخير و پاسخ نامناسب در استفاده از ابزار الکترونيک برای تعامل با اساتيد و یا دانشگاهيان.



انعطافپذیری و برجستهسازی نکات مهم مطالب با استفاده از ویدئو پروژکتور.



الزام به توانایي دانشجویان در تهيه اسالید موجز و مکفي و ناتواني برخي از آنها در این امر.



قطعي نابهنگام رسانههای اینترنت و پروژکتور.



مجهز نبودن تمامي کالسها به امکانات اینترنت و پروژکتور.



پایين بودن سرعت اینترنت برای ارایه کالسي.



وجود ابزار و امکانات قدیمي در البراتوارها.



لزوم تأمين ویدئو پروژکتور ،آزمایشگاه و البراتوار.


اعضای هيئت علمي و مدیران

نامساعد بودن امکانات آموزشي به نسبت افزایش حجم گروههای آموزشي.



ادبيات و علوم انساني

دسترسي محدود به منابع اطالعاتي خارج از کشور.



متخصص نبودن مأموران خرید دانشگاه ،نسبت به تقاضای گروههای آموزشي و استاندارد تجهيزات مرتبط با رشتههای
تحصيلي.

دانشجویان ادبيات و علوم انساني

مقوالت مورد تاکيد در هر سه حوزه



نامناسب بودن امکانات سایت ،فقدان نرم افزارهای آموزشي.



مانع تراشي برای بهبود امکانات آموزشي و پژوهشي در رشته فلسفه.



محدودیت در ابزار و امکانات آموزشي .



کاربرد وسایل و رسانههای سنتي در آموزش :کالم ،کتاب ،تخته و. ...



نامناسب بودن امکانات سایت ،فقدان نرم افزارهای آموزشي.



فقدان شرایط یادگيری آزمایشگاهي و یادگيری عملي.



محدودیت در ابزار و امکانات آموزشي.



به روز نبودن کتابخانهها.



کاربرد وسيع اینترنت جهت دستيابي به منابع مطالعاتي.

الزم به ذکر است از تحليل گفتههای دانشجویان و اعضای هيئت علمي موارد ذیل نيز به عنوان
ویژگيهای وسایل و رسانههای آموزشي در رشتههای فوق به شمار ميروند:
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استفاده از ابزار کتاب ،مقاله ،نقشه ،تصاویر ،اسالید ،ویدئو پروژکتور ،نرم افزار آماری،
طرح پژوهشي ،منابع الکترونيکي ،مجالت و دائره المعارف ،نوار ویدیویي و فيلمهای



آموزشي؛ اینترنت ،فضای مجازی ،البراتوارها و. ...
استفاده از ابزار مبتني بر شبکه جهت تسهيل ارتباط ميان دانشجو و استاد و ایجاد ارتباط و
شبکه سازی با دیگر دانشجویان.

بررسي نظرات مصاحبه شوندگان مشخص ميسازد که از نظر اعضای هيئت علمي و دانشجویان،
کمبود بودجه و امکانات آموزشي در تأمين وسایل و رسانههای آموزشي از ضعفهای اساسي مطرح
در این مقوله به شمار ميروند .نکته حائز اهميت دیگر کاربرد وسایل و رسانههای سنتي در آموزش
است که در اکثر رشتهها به آنها اشاره شد .مدیران و اعضای هيئت علمي اشاره ویژهای به فقدان
آزمایشگاههای یادگيری داشته و معتقدند که فضای آموزشي در رشتههای فوق منحصر به یادگيری
در کالس درس بوده و الزم است که دانشکدهها مجهز به آزمایشگاههای قوی برای ایجاد پيوند بين
یادگيری تئوری و عملي گردند .دانشجویان نيز دسترسي به اینترنت را جهت دستيابي به منابع
الکترونيکي حائز اهميت قلمداد نمودند.
مقوله ساختار محتوا و دانش :در رابطه با آسيبها و نقاط ضعف این مقوله عدهای از صاحبنظران
مواردی را بيان داشتند ،به طور نمونه یکي از اعضای هيئت علمي رشته علوم تربيتي در رابطه با به
روز نبودن محتوا اینگونه پاسخ ميدهد که« :کهنگي محتوا یک مسئله است .در حاليکه ما با پيشرفت-
ها همراه نيستيم .در دنيا کارهای شناختي انجام ميدهند .آزمایشات عملي را با تکنولوژی روز
آميختهاند ولي در اینجا نه .مفهوم بين رشتهای را هنوز درک نکردهایم و همه محتوای چند رشتهای
را یک نفر با یک تخصص مينویسد ،درحاليکه نياز به چند متخصص در نوشتن محتوا است» .از
دانشجویان دکتری دانشکده علوم تربيتي و روانشناسي نيز ميگوید«:اولين و مشکل سازترین موضوع
در این رشته به روز نبودن منابع است و تدریس کتبي که بسيار قدیمي هستند» .بدین ترتيب از
تحليل بيانات مصاحبه شوندگان نظير آنچه در نمونه آورده شد ميتوان مقوالتي از قبيل :کهنگي
محتوا و انطباق نداشتن آن با پيشرفتهای روز جهاني ،تدوین محتوای آموزشي بدون استفاده از
تخصصهای مختلف در دروس و رشتههای بين رشتهای و ....را استخراج نمود .در ذیل مقوالت به
دست آمده به تفکيک نظرات اساتيد و مدیران آموزشي با دانشجویان اشاره شده است:
جدول . 4نتایج استخراج شده در رابطه با ضعفهای مقوله ساختار محتوا و دانش
نتایج استخراج شده در رابطه با ضعفهای مقوله ساختار محتوا و دانش

مصاحبه شوندگان


عدم امکان تدریس تيمي در رشتههای بين رشتهای مطابق با ماهيت رشته.

اعضای هيئت علمي و مدیران



ارائه محتوای توصيفي در سطح دانش چيستيها و بيتوجهي به سطوح باالتر دانش اعم از سطوح چگونگي ،چرایي و خالقيت.

علوم رفتاری



تدوین محتوای آموزشي بدون استفاده از تخصصهای مختلف در دروس و رشتههای بين رشتهای.



محتوای علمي ضعيف و عدم ارائه کار خالقانه و بدیع مرتبط با رشته.
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ارائه رشتههای ( masterرشتههایي که برای دورههای آموزشي کارشناسي ارشد و دکتری طراحي –شدهاند) در دوره کارشناسي.



اجرای بازنگری در محتوای رشتهها از طریق گروههای آموزشي در چارچوب مجوز وزارتخانه «توانایي بازنگری  30درصد از
دروس یک دوره».



لزوم اخذ مجوز از سلسله مراتب اداری دانشگاه در تغيير و بهبود محتوای آموزشي توسط استادان.



لزوم وجود انعطاف بيشتر برای تغيير در محتوا و برنامهریزی برای کاربردی نمودن آنها.



ناتواني استاد در تعيين دروس الزم برای دانشجویان دوره دکتری مناسب با شرایط و نياز آنها.



استفاده ابزاری از دانشجو برای ارائه محتوا در دوره دکتری و عدم همکاری اساتيد با آنها.



دغدغهمند نبودن اساتيد برای به روز کردن ،کاربردی ساختن و بهتر نمودن محتوا و روش آموزش.



نبود ظرفيت علمي کافي برای ارائه دوره دکتری و تکرار دروس دوره ارشد در مقطع دکتری.



توسعه کمي ،سطحي و ضعيف رشتهها و دورههای آموزشي بدون توجه به غنای محتوایي آنها.



عدم تمایل اساتيد به روشن نمودن مسير و جهت اصلي رشد دانشجویان در رشته تحصيلي.



تالش اساتيد در حد رفع تکليف در طول ترم آموزشي و راهنمایي رساله پژوهشي و تأثير آن بر کاهش دستاوردهای پژوهشي
در فارغ التحصيالن.

دانشجویان علوم رفتاری



تعداد اندک منابع کامالً مرتبط در برخي از رشتههای علوم تربيتي به سبب جدید بودن آنها.



نبود تعامل و همفکری با دانشجویان در رابطه با تغيير سرفصلها.



وجود قابليت پویایي ،کاربرد ،رشد و نوزایي محتوا در رشته علوم تربيتي و عدم توليد آن در فضای داخل.



دسترسي دشوار به محتوای پویا و کاربردی رشته علوم تربيتي و از دست رفتن قابليتهای آن در انتقال به فضای داخلي.



عدم تمایل صاحب نظران رشته علوم تربيتي به ترجمه و انتقال دقيق مفاهيم و مطالب نو و ترجمه متون توسط دانشجویان و
رزومهسازی به نام اساتيد.



تعریف اندک واحدهای عملي به علت عدم تسلط برنامهریزان بر موضوعات درسي.



ارائه کتب ترجمه شده و یا جزوه خالصه شده اساتيد به عنوان محتوای درسي رشته تربيت بدني.



تأثير توانایي علمي اساتيد در انتخاب محتوا ،ارائه منابع غني توسط اساتيد با تجربه و محتوای سادهتر توسط اساتيد کم تجربه.



تدریس نرم افزارهای آموزشي در قالب کالسهای فوق برنامه با همکاری دانشجویان تحصيالت تکميلي.

اعضای هيئت علمي و مدیران



تعداد محدود واحد کارآموزی و فقدان واحدهای آموزش نرم افزار برای رشته حسابداری.

علوم اجتماعي



سليقهای بودن محتوا و فاصله آن با استانداردهای جهاني.



عدم کنترل و نظارت بر محتوای آموزشي.



وجود کتب و مقاالت متعدد.

دانشجویان علوم اجتماعي



عدم قابليت منابع ترجمه شده موجود برای ارائه محتوا.



لزوم تسلط به زبان انگليسي برای استفاده از محتوای به روز و متنوع.



عدم مشارکت دانشجویان در تمرین چگونگي بکارگيری مهارت مرتبط با رشته.



وجود فضای آموزشي کامال تئوریک.



نقش منفعل و کمرنگ اساتيد در یادگيری و انحصار یادگيری به ارائههای دانشجویان در مقطع تحصيالت تکميلي و بخصوص
مقطع دکترا.



وجود متون ترجمه شده و نبود کيفيت الزم در آنها.



نامناسب بودن برخي از متون و منابع ارائه شده رشته مدیریت برای کشور ایران.



نامربوط بودن برخي از منابع تدریس با مباحث درسي و نداشتن کيفيت الزم.



تدریس برخي از کتب تأليفي اساتيد و عدم ارتباط آن با مباحث درس در رشته مدیریت.



عدم اجبار به برگزاری کالسهای جبراني.



وجود اختيار و آزادی بيشتر در تعين محتوای آموزشي دروس اختياری.


اعضای هيئت علمي و مدیران

مشخص بودن محتوا و برنامه آموزشي در فعاليت تدریس اساتيد با سابقه.



ادبيات و علوم انساني

گوناگوني استفاده از کتب و منابع مختلف در تدریس اساتيد جوان و به روز بودن آنها.



انتخاب درس و استاد توسط دانشجو بدون مالحظه قبلي برنامه و محتوای آموزشي تدریس اساتيد.



توجه به گرایشهای فکری دانشجویان در انتخاب محتوای برخي دروس توسط اساتيد در رشته فلسفه.



ناتواني ارائه محتوا در زمان مقرر شده و عملکرد گزینشي اساتيد در انتخاب آن.
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تأیيد نشدن کليه بازنگریهای پيشنهاد شده از سوی گروههای آموزشي به گروههای وزارتخانه.



دشواری نوآوری و مقاله نویسي در برخي از رشتههای علوم انساني.



کم توجهي به مسائل نظری بنيادین و تحليلي علم تاریخ از لحاظ کمي و کيفي به نسبت مباحث داستاني و روایي.



به روز نبودن منابع در برخي گرایشهای رشته تاریخ.



سير حرکت الگوهای سنتي و قدیمي به شيوههای آموزش نوین در رشته تاریخ.



عدم آگاهي از سير تاریخ نگاری و رویکردهای نوین به مسائل تاریخي در مکاتب پيشرفتة غربي.



لزوم توجه به منابع غير درسي در رشتههای زبان خارجي و تلقي منابع تدریس به عنوان نمونه و مثال.



تأکيد بر جزوه و کتب ترجمه شده به عنوان منابع درسي رشتههای زبان خارجي.



در دسترس نبودن منابع درسي جدید در رشتههای زبان خارجي.



پراکندگي زیاد منابع رشته فلسفه و کيفيت متفاوت آنها.

دانشجویان ادبيات و علوم



کمبود متون فارسي مناسب در رشته فلسفه.

انساني



همخوان نبودن شيوة تدریس با ماهيت رشتة فلسفه دردوره کارشناسي.



تبدیل مواد درسي دوره کارشناسي به حفظ ایده ها و آراء فيلسوفان گذشته.



لزوم کاربرد تدریس به شيوة مسئله محور جهت پروراندن تفکر مستقل و تحليل در رشته فلسفه.



لزوم تربيت قدرت تفکر و تحليل مستقل در رشته فلسفه.



نبود فعاليت یادگيری در خارج از کالسهای آموزشي رشته فلسفه.



عدم آموزش هنر گفتگو و مباحثه به دانشجویان رشته فلسفه.



استفادة بسيار متون غير اصلي و منابع دست دومي از فالسفه.



آموزش کثير مطالب به صورت سطحي.



وجود بحثهای چالشي در رشته فلسفه.



وجود تعداد واحدهای زیاد با عمق کم.



کهنگي محتوا و عدم انطباق آن با پيشرفتهای روز جهاني.



نبود داد و ستد علمي و وجود ارتباط مونولوگ به جای دیالوگ بين استاد و دانشجو.



تعيين محتوای آموزشي مطابق با سرفصلهای مشخص وزارتخانه.



ناکارآمدی کارشناسان وزارتخانه در تعيين مناسب محتوا و سرفصل دروس.



از هم گسيختگي و عدم انسجام محتوا و پراکندگي موضوعي.


مقوالت مورد تاکيد در هر سه

کاربردی نبودن محتوای آموزشي.



حوزه

کاربرد روشهای تدریس سنتي.



عدم تغيير در سرفصل دروس و تأخير در بازنگری آنها.



جریان انتقال اطالعات یک سویه در کالس درس.



هماهنگ نبودن اساتيد با تغيير و به روز شدن منابع موجود.



ناتواني در تأمين منابع اطالعاتي به دليل کمبود بودجه و منابع مالي.

بررسي نظرات مصاحبه شوندگان مشخص ميسازد که از نظر اعضای هيئت علمي و دانشجویان
ساختار محتوا و دانش در این رشتهها از ضعفهای ویژهای رنج برده و برخي علت برخي دیگر به
شمار ميروند .از نظر مصاحبهشوندگان محتوای آموزشي مطابق با سرفصلهای مشخص وزارتخانه
تعيين شده و کارشناسان وزارتخانه در تعيين مناسب محتوا و سرفصل دروس از کارآمدی الزم
برخوردار نبوده و در صورت تقاضا برای تغيير و بازنگری دروس ،اخذ مجوز از سلسله مراتب اداری
طوالني ميباشد .چنين مسائلي باعث شدهاند تا دانشجویان و اعضای هيئت علمي محتوای موجود
را کهنه و غير منطبق با پيشرفتهای روز جهاني قلمداد کنند .محتوای قدیمي و روش تدریس سنتي،
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جریان انتقال اطالعات یک سویه در کالس درس را طلبيده و باعث عدم ارتباط دیالکتيک ميان
محتوا و فضای کاربرد آن گردیده است.
مقوله اهداف يادگيري :در رابطه با آسيبها و نقاط ضعف این مقوله عدهای از صاحبنظران مواردی
را بيان داشتند ،به طور نمونه یکي از اعضای هيئت علمي رشته علوم تربيتي در رابطه با این مسئله
ميگوید« :طرحهایي برای بازنگری و تدوین اهداف آموزشي هست ،اما تغييرات محتوایي و
متدولوژی صورت نگرفته است .چون سيستماتيک تغيير نکرده لذا سليقهای است و ممکن است هر
استاد یک هدف تعریف کند .مبنا یکي است ولي اساتيد ممکن است از سالیق مختلف استفاده کنند».
بدین ترتيب از تحليل بيانات مصاحبه شوندگان نظير آنچه در نمونه آورده شد ميتوان مقوالتي از
قبيل :استاد محوری در تعریف و اجرای اهداف آموزشي در عمل ،عدم تغييرات محتوایي و متدولوژی
اهداف آموزشي و ...را استخراج نمود .در ذیل مقوالت به دست آمده به تفکيک نظرات اساتيد و
مدیران آموزشي با دانشجویان اشاره شده است:
جدول  .5نتايج استخراج شده در رابطه با مقوله اهداف يادگيري
نتایج استخراج شده در رابطه با مقوله اهداف یادگيری

مصاحبه شوندگان


تدوین اهداف به شيوه کالسيک و سنتي.



عدم تغييرات محتوایي و متدولوژی اهداف آموزشي.


اعضای هيئت علمي و مدیران

وجود اهداف غير فني.



علوم رفتاری

استاد محوری در تعریف و اجرای اهداف آموزشي در عمل.



وجود اهداف تجویزی و تمرکز در تدوین اهداف یادگيری از سوی وزارت علوم.



وجود چارچوبهای مشخص برای اهداف آموزشي رشتههای تحصيلي.



نياز به دریافت بازخورد از گروههای آموزشي در رابطه با اهداف تعيين شده.

اعضای هيئت علمي و مدیران



لزوم اصالح اهداف یادگيری در دوره دکتری جهت تربيت دانشجویان برای استادی.

علوم اجتماعي



عدم توافق جمعي اساتيد بر اهداف یادگيری و مشاهده خود رأیي بين آنها.



تالش اساتيد بر توسعه اهداف یادگيری دانشجویان به سمت آینده شغلي.



تلقي دانشجویان از اهداف یادگيری به عنوان مدرک گرایي و یا عالقهمندی آنها به رشته.



لزوم ارائه آگاهي به دانشجویان در زمينه کاربردهای رشته تحصيلي جهت هدفمند کردن یادگيری.



تالش اساتيد به آموزش عملي و کاربردی به عنوان اهداف یادگيری.


اعضای هيئت علمي و مدیران

تعيين اهداف یادگيری مطابق با ماهيت دانش موجود.



ادبيات و علوم انساني

تعيين سلسله مراتبي اهداف مطابق با تقدم و تأخر در ارائه دانش موجود.



رواج تحصيالت تکميلي به عنوان اهداف آموزش به علت فقدان کار برای دوره ليسانس.



توجه به وضعيت جامعه نظير وضعيت اقتصادی ،شغلي در تعيين اهداف توسط اساتيد.



بازنگری در سرفصل دروس با نظر به عقل جمعي گروه و توجه به تجارب بينالمللي در تعيين محتوا.



بي توجهي به نظر دانشجویان در تعيين اهداف یادگيری و در نظر نگرفتن جذابيت برخي از دروس.



تفاوت در گروه هدف یادگيری با توجه به شرایط و خصوصيات دانشجویان.



عدم تخصص و توانایي کافي کارشناسان در تعيين سرفصل دروس.

خرده مقوالت مورد تاکيد در هر



مطابقت اهداف یادگيری با سرفصلهای دروس تعيين شده.

سه حوزه



لزوم اصالح اهداف یادگيری و به روز رساني آنها.



ضعف اهداف یادگيری تعيين شده با توجه به نتایج آنها.
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الزم به ذکر است از تحليل گفتههای دانشجویان و اعضای هيئت علمي موارد ذیل نيز به عنوان
ویژگيها و در برخي موارد نقاط مثبت اهداف یادگيری در رشتههای فوق به شمار ميروند:


وجود چارچوبهای مشخص برای اهداف آموزشي رشتههای تحصيلي.



نياز به دریافت بازخورد از گروههای آموزشي در رابطه با اهداف تعيين شده.



تعيين اهداف یادگيری در دوره دکتری مطابق با تجارب و نظر استاد.



تالش اساتيد بر توسعه اهداف یادگيری دانشجویان به سمت آینده شغلي.



آموزش عملي و کاربردی مطابق با ماهيت دانش موجود و وضعيت اقتصادی و شغلي
جامعه.



تعيين سلسله مراتبي اهداف مطابق با تقدم و تأخر در ارائه دانش موجود.



بازنگری در سرفصل دروس با نظر به عقل جمعي گروه و توجه به تجارب بينالمللي در
تعيين محتوا.

ضعف عمدهای که در رابطه با اهداف یادگيری به آن اشاره شد این است که مطابق نظرات
اعضای هيئت علمي و مدیران آموزشي اهداف صورتي تجویزی داشته و نوعي تمرکزگرایي در
تدوین اهداف یادگيری مطابق با سرفصلهای تعيين شده وجود دارد .مصاحبه شوندگان تخصص و
توانایي کارشناسان وزارت علوم را در تدوین اهداف یادگيری ناکافي دانسته و با توجه به
دستاوردهای آموزشي فارغ التحصيالن نتایج اهداف را ضعيف قلمداد ميکنند .از نظر مصاحبه
شوندگان اهداف با توجه به ماهيت دانش علوم انساني ،کاربرد آنها در عمل ،خصوصيات دانشجویان،
مقاطع تحصيلي،آینده شغلي و ...نياز به بازنگری دارد و در تدوین ،تغيير و تحول آن باید عقل جمعي
حاکم باشد نه صورت متمرکز تجویزی.
مقوله ارزشيابی :در رابطه با آسيبها و نقاط ضعف این مقوله عدهای از صاحبنظران مواردی را بيان
داشتند ،به طور نمونه یکي از اعضای هيئت علمي رشته تربيت بدني ميگوید« :دانشجو دوست دارد
یک کتاب داشته باشد و اگر هم به کالس نيامد همان را بخواند و امتحان دهد .خيلي از دانشجویان
به دنبال گرفتن جزوه و کتاب هستند و تمایلي به کالس آمدن ندارند» .از اعضای هيئت علمي رشته
حسابداری نيز درباره مشکالت انجام ارزشيابي ميگوید« :برای ارزشيابي از دروس تخصصي
دانشجویان فرصت کمي وجود دارد .چون تعداد آنها زیاد است .مثال با  2تا سوال ارزیابي ميان ترم
آنها انجام مي شود .ممکن است ارزیابي ما سوءگيری داشته باشد چون ممکن است فقط یک مرتبه
از دانشجو در طول ترم سوال شود و همان را به عنوان نمره در نظر گرفت» .یکي از دانشجویان
دکتری دانشکده ادبيات ميگوید« :در مقاطع کارشناسي و ارشد ،تاکيد عمده بر امتحان پایان ترم
است و سپس فعاليتهای کالسي و عملي دانشجو ،اما در مقطع دکترا ،بيشتر منوط به فعاليتهای
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کالسي و حضور موثر دانشجو در مباحث کالسي است .اهميت دادن به امتحان پایان ترم ،موجب
عدم حضور موثر دانشجو و بي توجهي به بحثهای کالس ميگردد و دانشجوی مستعد را از
دانشجوی درسخوان جدا ميکند و به حاشيه ميبرد» .بدین ترتيب از تحليل گفتههای
مصاحبهشوندگان نظير آنچه در نمونه آورده شد ميتوان مقوالتي از قبيل :تمایل دانشجویان به حفظ
طوطيوار و پاس کردن امتحان ،تاکيد عمده بر امتحانات پایان ترم در مقاطع کارشناسي و کارشناسي
ارشد و ....را استخراج نمود .در ذیل مقوالت به دست آمده به تفکيک نظرات اساتيد و مدیران
آموزشي با دانشجویان اشاره شده است:
جدول . 6نتايج استخراج شده در رابطه با ضعفهاي مقوله ارزشيابی
نتایج استخراج شده در رابطه با ضعفهای مقوله ارزشيابي

مصاحبه شوندگان
اعضای هيئت علمي و مدیران



علوم رفتاری

دانشجویان علوم رفتاری

اعضای هيئت علمي و مدیران

دانشجویان نسبت به آن.


بيتوجهي به سطوح باالی دانش ،همچون درک ،تحليل ،ترکيب و ...در اجرای ارزشيابي.



بيانگيزگي و ناتواني دانشجویان در داشتن خالقيت در فعاليتهای عملي.



بياهميت بودن ارزشيابي و اجرای صوری آن در مقطع دکتری.



اجرای امتحانات به صورت کتبي.



گستردگي نقش نمرات پایان ترم همچون روند معمول در نظام ماقبل (آموزش و پرورش).



بيگاری از دانشجویان در قالب ترجمه متون به عنوان نمرات ارزشيابي و چاپ ترجمه دانشجویان در قالب کتاب به اسم اساتيد.



تالش اساتيد به سنجش سطوح باالی دانش در مقطع دکتری و پاسخ دانشجویان مطابق با نظر استاد به دليل ترس از دست دادن نمره.



وجود نازلترین شيوههای ارزشيابي.



عدم توجه و ارائه بازخورد الزم اساتيد رشته علوم تربيتي به کيفيت فعاليت دانشجویان و مهم دانستن انجام آنها.



ارزشيابي سليقهای واحد کارورزی و بي توجهي به محتوای آن و ارائه تکاليف نامرتبط.



لزوم بازنگری در نحوه ارزشيابي اساتيد توسط دانشجویان.



امکان سوءگيری و انجام ارزشيابي سطحي از دانشجویان دوره کارشناسي به علت تعداد زیاد آنها و نبود وقت کافي.



نبود امکانات سخت افزاری برای انجام ارزیابي از دانشجویان همچون دوربينهای کنترل تقلب ،محدودیت در نيروی انساني برای

علوم اجتماعي

دانشجویان علوم اجتماعي

وجود سوگيری جنسيتي در نمرات ارزیابي به دليل ضعف برخي اساتيد خانم در مقابل دانشجویان رشته تربيت بدني و اعتراض

برگزاری جلسات آزمون و محدودیت در تعداد کالسها برای برگزاری امتحان.


ناکارآمدی روشهای ارزیابي برخي از اساتيد.



ارزشيابي از توانایي تحقيق پيرامون مفاهيم و مهارتهای تدریس شده و عدم همکاری اساتيد در انجام آن.



توجه کمتر به رویکردهای گروهي و تيمي.



عدم دریافت بازخورد از مطالب مطرح شده در طول دوره.



نامناسب بودن آزمونهای کتبي برای مقطع تحصيلي دکتری.



عدم تناسب اجرای ارزشيابي بر اساس امتحانات پایان ترم.



لزوم کاربرد روش ارزشيابي متفاوت.



نمره ساالری.



ناتواني در اجرای ارزیابي به صورت مقایسه دانشجویان با توانمندیهای خود به علت جمعيت زیاد.


اعضای هيئت علمي و مدیران

ناتواني در اجرای آزمون ميان ترم به خاطر کمبود وقت.



ادبيات و علوم انساني

شکست دانشجویان در ارزیابيهای کيفي و روی آوری اساتيد به ارزیابي کمي.



نقص آگاهيهای قبلي دانشجویان و تأثير آن بر ارزیابي.



استفاده از آزمونهای کتبي و ضعفهای آن نظير تفاوت زباني موجود بين دانشجویان مختلف ،ناتواني برخي از دانشجویان در نگارش
و. ...

آسيبشناسي فرهنگ یادگيری دانشجویان رشتههای علوم انساني 147


حضور غير موثر دانشجو و بي توجهي به بحث های کالس به علت تأکيد بر امتحان پایان ترم و تفکيک دانشجویان مستعد از درسخوان
و به حاشيه راندن آنها.

دانشجویان ادبيات و علوم



انساني

عدم اعمال نظرسنجي دانشجویان در رابطه با ارزشيابي اساتيد.



لزوم ایجاد تعادل وجوه پژوهشي و آموزشي در ارزشيابي مقطع کارشناسي.



استفاده نکردن از دستيار آموزشي در اجرای ارزشيابي.



تمایل دانشجویان به ارزشيابي سطحي و طوطي وار.



ارائه پروژههای عملي به صورت گزارشهای کتبي و توصيفي.



ارائه کارهای پژوهشي به صورت کپي کاری.



ارزشيابي در سطح محفوظات و بازتوليد محتوای کتب و مطالب ارائه شده.

خرده مقوالت مورد تاکيد در



انجام ارزشيابي به صورت سنتي.

هر سه حوزه



وجود ارزشيابي به شيوه امتحانات پایان ترم ،ميان ترم ،امتحان کوتاه کالسي ،حل تمرین.



استاد محوری در در انجام ارزشيابي از دانشجویان.



منصفانه نبودن نمرات و ارزشيابيها و نمرهدهي بر اساس روابط.



محدودیت ارزیابي پایان ترم در پوشش تمامي محتوای ارائه شده.



انجام ارزشيابي از دانشجویان مطابق با محتوای تدریس شده.

الزم به ذکر است از تحليل گفتههای دانشجویان و اعضای هيئت علمي موارد ذیل نيز به عنوان
ویژگيهای ارزشيابي در رشتههای فوق به شمار ميروند:


گستردگي نقش نمرات پایان ترم همچون روند معمول در نظام ماقبل (آموزش و پرورش).



انجام ارزشيابي مطابق با اهداف یادگيری تعيين شده.



ارزشيابي به صورت آزمون کتبي ،تستي و تشریحي ،پروژه ،ارائههای درسي و مقاله.



تلقي ارزشيابي برای مقایسه دانشجویان با هم.



تأثير تصور و انتظار جامعه از هویت دانشگاه و تحصيل کردن بر تصميمات و روند
ارزشيابي.



تأثير سبقه تحصيلي اساتيد بر نحوه ارزشيابي دانشجویان.



اجرای انواع امتحان کتبي یا شفاهي در مقاطع تکميلي.



تاکيد عمده بر امتحانات پایان ترم در مقاطع کارشناسي و کارشناسي ارشد



تاکيد بر وجوه آموزشي در مقطع کارشناسي و تأکيد بر وجوه پژوهشي در ارزشيابي مقاطع
باالتر.



وجود شيوههای ارزشيابي متفاوت اساتيد در مقاطع کارشناسي ارشد و دکتری.

طبق نتایج به دست آمده مشخص ميشود که اعضای هيئت علمي و مدیران آموزشي انجام
ارزشيابي از دانشجویان را مطابق با محتوای تدریس شده ميدانند و بيشتر به مشکالت خارج از
حوزه اختيارات و توان آنها همچون نبود امکانات سخت افزاری ،ناتواني در اجرای آزمون ميان ترم
به خاطر کمبود وقت ،تأثير تصور و انتظار جامعه از هویت دانشگاه بر تصميمات ارزشيابي ،و....
اشاره داشتند .از نظر آنها ،دانشجویان به دنبال ارزشيابي سطحي بوده و گزارشهای و پروژههای
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عملي آنها سراسر توصيفي ،بدون نقد و اندیشهورزی است .استاد محوری در انجام ارزشيابي از
دانشجویان مسئلهای است که اکثر دانشجویان از آن ناراضي بوده و به نظر ایشان نبود چارچوب
مشخص و منسجم برای ارزیابي دروس باعث شده تا اساتيد در اجرا و نمرهدهي به دانشجویان
سليقهای عمل نمایند .به طور کل ارزشيابي در رشتههای فوق اکثرا فاقد رویکردهای گروهي و تيمي
و به عنوان پاسخي به فرامين و ضوابط آموزشي تلقي شده و با هدف سنجش محتوای ارائه شده و
باز توليد آن انجام ميگيرد .در بررسي مشکالت ارزشيابي باید توجه داشت که ارزشيابي و چگونگي
اجرای آن به عنوان خروجي فرایند یادگيری تلقي شده که از آن فرایند بي تأثير نميباشد .به عبارتي
چگونگي انتخاب اهداف ،ارائه محتوا ،روش تدریس و  ....همگي بر کيفيت ارزیابي موثر ميباشند.
مقوله روابط اساتيد با دانشجويان :در رابطه با آسيبها و نقاط ضعف این مقوله عدهای از
صاحبنظران مواردی را بيان داشتند ،به طور نمونه یکي از اعضای هيئت علمي رشته فلسفه در
رابطه با این مسئله اینگونه پاسخ ميدهد که« :دانشجو استاد را موجود بزرگي ميبيند و احساس
اینکه با استاد بيگانه نيست .محيط باید محيط مأنوسي باشد که دانشجو دوست داشته باشد» .از
اساتيد دانشکده ادبيات و علوم انساني در رابطه با مفهوم و انواع روابط استاد و دانشجو چنين
ميگوید« :روابط به صور گوناگوني ممکن است وجود داشته باشد ،روابط رسمي یعني ارائه هدف
درس از سوی استاد و بي توجهي به یاد گرفتن و نگرفتن دانشجو ،روابط آمرانه یعني یادگيری مطابق
با آنچکه استاد ميگوید ،روابط دوستانه یعني عالوه بر توجه به یادگيری دانشجو ،شرایط ،سالیق و
روحيات دانشجو توجه ميشود» .بدین ترتيب از تحليل بيانات مصاحبه شوندگان نظير آنچه در نمونه
آورده شد ميتوان مقوالتي از قبيل :لزوم توسعه فضای آموزشي مأنوس برای دانشجویان ،وجود
انواع روابط رسمي ،آمرانه و دوستانه و ....را استخراج نمود .در ذیل مقوالت به دست آمده به تفکيک
نظرات اساتيد و مدیران آموزشي با دانشجویان اشاره شده است:
جدول  .7نتايج استخراج شده در رابطه با ضعفهاي مقوله روابط اساتيد با دانشجويان
نتایج استخراج شده در رابطه با ضعفهای بعد روابط اساتيد با دانشجویان

مصاحبه شوندگان
اعضای هيئت علمي و مدیران



ضعف روابط علمي توسعه دهنده استاد و دانشجو به واسطه ضعف محتوای علمي رشته.

علوم رفتاری
دانشجویان علوم رفتاری
اعضای هيئت علمي و مدیران



عملکرد علمي ضعيف اساتيد به نسبت تعامل صميمانه آنها با دانشجویان.



وجود رابطه بسيار رسمي و خشک در خارج از ساعت کالسي در درون دانشگاه.



وجود برخي صميميتها و مزاح در کالس جهت اتالف وقت و عدم ارائه کامل مطالب.



وجود برخي روابط غير علمي بين اساتيد و دانشجویان بر اساس کسب امتياز از دانشجو (پول ،پست سازماني و.)...

علوم اجتماعي
دانشجویان علوم اجتماعي



محدودیت دسترسي به اساتيد به دليل مشغله زیاد آنها.



تأثير فقدان روابط صميمانه بر کاهش تمایل دانشجویان به همکاری علمي با دانشکده و اساتيد.



تمایل کمتر اساتيد به ایجاد ارتباط.
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لزوم توسعه فضای آموزشي مأنوس برای دانشجویان.

ادبيات و علوم انساني



کاهش رابطه صميمانه بين اساتيد مرد و دانشجویان دختر به علت مسائل فرهنگي مذهبي.

دانشجویان ادبيات و علوم



قائل نبودن احترام برای دانشجو در برخي از اساتيد فلسفه.

مقوالت مورد تاکيد در هر سه



نگاه برخي اساتيد به دانشجویان به عنوان گماشته و سواستفاده از آنها.

حوزه



لزوم توجه اساتيد به زمينهها و مسائل شخصي دانشجویان.

اعضای هيئت علمي و مدیران

انساني

الزم به ذکر است از تحليل بيانات دانشجویان و اعضای هيئت علمي موارد ذیل نيز به عنوان
ویژگيها و نقاط مثبت روابط اساتيد با دانشجویان در رشتههای فوق به شمار ميروند:


وجود روابط عاطفي ،انساني و دوستانه در بين اساتيد و دانشجویان.



حفظ چارچوبها ،رعایت حریم و احترام متقابل در بين اساتيد و دانشجویان.



نگاه به دانشجو به عنوان همکاران آینده خصوصا در مقاطع تکميلي.



وجود تنوع در اشکال ارتباط اساتيد با دانشجویان.



تأثير شخصيت استاد و دانشجو بر نوع روابط بين آنها.



تأثير محل تحصيل استاد بر اتخاذ نوع الگوی ارتباط با دانشجویان.



وجود روابط علمي استاد و دانشجو بر اساس کالس در مقطع کارشناسي و بر اساس
فعاليتهای پژوهشي در مقاطع تحصيالت تکميلي.



تالش مدیر گروه برای ایجاد روابط صميمي بين اساتيد با یکدیگر و بين آنها با دانشجویان.



نظارت و تذکر بر رفتار دانشجویان توسط مدیر گروه.



تأثير فضای گروههای آموزشي بر نوع روابط اساتيد و دانشجویان.
بررسي نظرات مشخص ميسازد که بعد دوستانه و غير رسمي روابط در رشتههای علوم

انساني پررنگتر از سایر ابعاد است .نکته حائز اهميت تلقي و برداشت اساتيد از دانشجویان است.
معموال به واسطه فعاليت های پژوهشي در مقاطع تحصيالت تکميلي به خصوص مقطع دکتری نوع
روابط صميمانهتر بوده و اساتيد دانشجویان را به عنوان همکاران آینده ميبينند ،اما برخي از اساتيد
از دانشجویان بيگاری علمي کشيده و چنين استدالل ميکردند که انجام فعاليتها و وظایف اساتيد
توسط دانشجویان باعث یادگيری فرایندهای علمي ميشود.
مقوله استاد :در رابطه با آسيبها و نقاط ضعف این مقوله عدهای از صاحبنظران مواردی را بيان
داشتند ،به طور نمونه یکي از مدیران آموزشي دانشکده علوم تربيتي و روانشناسي ميگوید« :سينرژی
وجود ندارد .نسبت به رشته تعهد حرفهای الزم را کمتر ميبينيم .یعني اینکه استاد به عنوان یک
کنشگر فعال عمل کند و دغدغه تازه کردن رشته را داشته باشد .این حس کمتر وجود دارد و علت
آن به عوامل مختلفي برميگردد» .همچنين یکي از اساتيد دانشکده تربيت بدني در رابطه با نقش
تربيتي اساتيد چنين ميگوید« :اطالعات آکادميک را ميتوان از اینترنت هم به دست آورد .استاد و
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دانشگاه باید به تربيت بپردازند و شخصيت دانشجو را شکل بدهند .اگر انساني در دانشگاه تربيت
نشود دیگر فرصتي پيدا نميکند» .از تحليل بيانات مصاحبه شوندگان نظير آنچه در نمونه آورده شد
ميتوان مقوالتي از قبيل :تعهد حرفهای ضعيف اساتيد نسبت به رشته و ضعف دغدغهمندی در رابطه
با بهبود و توسعه آن ،نبود سينرژی در بين اعضای هيئت علمي ،اهميت نقش تربيتي اساتيد و ....را
استخراج نمود .در ذیل مقوالت به دست آمده به تفکيک نظرات اساتيد و مدیران آموزشي با
دانشجویان اشاره شده است:
جدول  .8نتايج استخراج شده در رابطه با ضعفهاي مقوله استاد
نتایج استخراج شده در رابطه با ضعفهای مقوله استاد

مصاحبه شوندگان

اعضای هيئت علمي و مدیران

ضعف تعهد حرفهای اساتيد نسبت به رشته و دغدغهمندی در رابطه با بهبود آن.



علوم رفتاری

نبود سينرژی در بين اعضای هيئت علمي رشته علوم تربيتي.



وجود رقابت در بين برخي از اساتيد علوم ورزشي از لحاظ آمادگي جسماني و شاخص توده بدني.



استفاده برخي اساتيد از دانشجویان در تدوین مقاالت و کتب و تقدم اسم آنها بر دانشجو.



ضعف اساتيد در نگارش مقاالت به زبان خارجي و محدودیت ارتباط با دانشگاههای داخلي و خارجي.



سهل انگاری و سطحي نگری به مطالب درسي و تأثير آن بر بي اعتمادی دانشجو و بي فایده ،غيرکاربردی و کهنه دانستن
مطالب درسي.

دانشجویان علوم رفتاری



ضعف وجدان کاری اساتيد و بيميلي به تدریس و تسهيل یادگيری.



بي رغبتي اساتيد به پيشرفت دانشجو و به وجود آوردن ایدهها و تفکرات تازه در دانشجویان.



ضعف تعهد اساتيد به راهنمایي و مربيگری دانشجویان.



تلقي برخي اساتيد از دانشجویان به عنوان تصاحب کننده جایگاه آنها.



دسترسي دشوار به استاد در غير ساعت کالسي جهت راهنمایي و مشاوره در رشتههای علوم تربيتي.



ناکامل بودن بودجه بندی و طرح درس اغلب اساتيد و عدم اطالع رساني به دانشجو و پيشبرد آن مطابق با فعاليتهای یادگيری.



نبود عالقه در دانشجویان به کار و صحبت با برخي از اساتيد رشته تربيت بدني.



وجود برخي از اساتيد کم تالش با توانایي علمي ضعيف و بي اهميت به یادگيری دانشجویان رشته تربيت بدني.



عدم تجارب کافي در اساتيد جوان و نيازمندی آنها به راهنمایي اساتيد با سابقه.


اعضای هيئت علمي و مدیران

بي انگيزگي اساتيد برای مطالعه و به روز کردن تدریس به علت عدم تأمين مالي و درآمدجویي.



علوم اجتماعي

استفاده اساتيد از دانشگاه به عنوان جایگاهي برای دستيابي به منافع بيرون دانشگاه.



دشواری تابعيت اساتيد از قوانين آموزشي.



تالش اساتيد برای کسب درآمد از طریق دانشگاه.



داشتن سمتهای مختلف (عضو هيأت مدیره شرکتها ،سمتهای مدیریتي و  )...و تعامالت علمي کمتر با دانشجویان.



نقش منفعل و کمرنگ اساتيد در یادگيری و محدود بودن یادگيری به ارائه کالسي دانشجویان در مقاطع تحصيالت تکميلي

دانشجویان علوم اجتماعي

بخصوص مقطع دکتری.


وجود برخي از اساتيد ناتوان در شيوه تدریس و ناآگاه از مطالب جدید در رشته مدیریت.



ضعف اساتيد در امر پژوهش به نسبت آموزش.



یادگيری از اساتيد مسن و با سابقه.

اعضای هيئت علمي و مدیران



لزوم توسعه خودآموزی مستمر هيئت علمي و آگاهي از مباحث دانشي تخصصي روز دنيا.

ادبيات و علوم انساني



لزوم کاهش ساعات تدریس اساتيد و موظفي آموزشي جهت افزایش فرصت مطالعه و تحقيق.



ناآشنایي برخي از اساتيد با تکنولوژی و تجهيزات کمک آموزشي روز مثل اینترنت.



استفاده از روشهای تدریس قدیمي همچون سخنراني در تدریس برخي از اساتيد.


دانشجویان ادبيات و علوم

لزوم کاربرد روشهای نوین در آموزش.



انساني

وجود اساتيد خشک ،جدی ،معلومات زیاد،سخت کوش ،فعال در رشته زبان روسي.



وجود برخي اختالف نظرها در بين اساتيد و انتقاد پذیر نبودن آنها در رشته زبان روسي.
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تأثير نگاه اساتيد به مسائل ،آثار و تأليفات و توانایي کاربرد روش جدید بر اهميت و ارج استادان در رشته تاریخ.



وجود برخي اساتيد ضعيف در رشته فلسفه.



عدم تجارب کافي در اساتيد جوان و نيازمندی آنها به حمایت و راهنمایي اساتيد با سابقه.

خرده مقوالت مورد تاکيد در هر



کمرنگ بودن حضور اساتيد در دانشگاه به علت فعاليت در مشاغل خارج از دانشگاه.

سه حوزه



لزوم توسعه خودآموزی و پویایي علمي در اعضای هيئت علمي.



وجود انزوای علمي در اساتيد.

الزم به ذکر است از تحليل بيانات دانشجویان و اعضای هيئت علمي موارد ذیل نيز به عنوان
ویژگيها و نقاط قوت استادان در رشتههای فوق به شمار ميروند:


وجود اساتيد قوی و ممتاز در گروههای آموزشي.



نبود تنش بين اساتيد و روابط خوب بين آنها.



اخالق مداری اساتيد.



تعهد به دانشجو در مسائل آکادميک و مسائل تربيتي ،و اهميت نقش تربيتي اساتيد.



به روز بودن اساتيد جدید.



حضور مستمر اساتيد در دانشکده تربيت بدني.



تنوع توانایي علمي ،توانایي انتقال مطالب ،و رویکرد مورد عالقه تدریس و وجدان کاری
در اساتيد رشته علوم تربيتي.
از بزرگترین دغدغه دانشجویان حوزه علوم اجتماعي اشتغال اساتيد به امور خارج از دانشگاه

و کاهش فرصت تعامالت علمي با دانشجویان بود .ضرورت کاربرد روشهای نوین در آموزش
و به روز شدن محتوای آموزشي مسئلهای است که در رشتههای ادبيات و علوم انساني مطرح
گردید و اعضای هيئت علمي نيز جهت حل این مسئله به لزوم توسعه خودآموزی مستمر هيئت
علمي و آگاهي از مباحث دانش تخصصي روز دنيا اشاره داشتند .وجود سرخوردگي در رشته-
های انساني به علت بيتوجهي به این رشتهها نيز مسئلهای بود که در حوزه ادبيات و علوم
انساني به آن اشاره شد و الزم است که حتما مورد توجه مسئولين قرار بگيرد ،چرا که خود منشأ
بسياری از مسائل و مشکالت این حوزه گردیده است .انزوای علمي به جای کار گروهي و
مشترک ،ضعف تعهد حرفهای و پویایي علمي اساتيد نسبت به رشته و دغدغهمندی در رابطه با
بهبود آن از جمله مسائل اساسي در حوزه علوم رفتاری به شمار ميرود .سوء استفاده برخي
اساتيد از دانشجویان در انجام فعاليتهای پژوهشي نيز از جمله مسائلي است که بسيار مورد
توجه دانشجویان علوم رفتاری ميباشد ،مسئلهای که باعث شده تا دانشجویان این رشته احساس
فقدان آزادی و مالکيت علمي داشته و پيوسته تالش علمي خود را بي فایده و نامؤثر ببينند.
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آسيبشناسی سطح فردي فرهنگ يادگيري دانشجويان رشتههاي علوم انسانی:
سطح فردی فرهنگ یادگيری شامل مقوالتي همچون انگيزه یادگيری ،نقش یادگيرنده در فرایند
یادگيری ،انتظارات از یادگيری و وظایف یادگيرنده ميگردد .جهت پاسخ به آسيبها و نقاط ضعف
و قوت سطح فردی فرهنگ یادگيری دانشجویان اعضای هيئت علمي ،مدیران آموزشي و دانشجویان
مواردی را بيان نمودند که جهت ذکر نتایج در رابطه با هر بعد ،ابتدا نمونهای از بيانات آنها ارائه و
سپس مقوالت اصلي و فرعي که از محتوای گفتگوها بدست آمده در ذیل آن فهرست گردید.
مقوله وظايف يادگيرنده :در رابطه با آسيبها و نقاط ضعف این مقوله عدهای از صاحبنظران مواردی
را بيان داشتند ،به طور نمونه یکي از دانشجویان دانشکده ادبيات ميگوید« :دانشجویان به مطالعه
متون بين رشتهای ميپردازند و به سراغ ادبيات ،جامعه شناسي ،فلسفه ،روانشناسي و  ..ميروند و به
برگزاری کارگاههای دانشجویي اقدام ميکنند و دغدغههای خود را به صورت مقاله در ميآورند تا
آن را به بحث بگذارند» .بدین ترتيب از تحليل بيانات مصاحبه شوندگان نظير آنچکه در نمونه آورده
شد ميتوان مقوالتي از قبيل :مطالعه متون بين رشتهای ،مقاله نویسي ،برگزاری کارگاهها و سمينارها
به عنوان فعاليت دانشجویان علوم انساني ،بازتوليد مطالب و محتوای دروس در رشتههای علوم
تربيتي و ....را استخراج نمود .در ذیل مقوالت به دست آمده به تفکيک نظرات اساتيد و مدیران
آموزشي با دانشجویان اشاره شده است:
جدول . 9نتايج استخراج شده در رابطه با ضعفهاي مقوله وظايف يادگيرنده
نتايج استخراج شده در رابطه با ضعفهاي مقوله وظايف يادگيرنده

مصاحبه شوندگان
اعضای هيئت علمي و مدیران



عدم تعهد به کالس و بي انضباطي دانشجویان همچون دیر آمدن ،بيتوجهي به کالس ،بازی با موبایل ،ننوشتن جزوه.

علوم رفتاری



فشار شرایط بيروني (جامعه) بر چگونگي عملکرد یاددهي استاد و تعيين وظایف برای دانشجویان.



بازتوليد محتوای ارائه شده.



لزوم وجود بحث در فضای کالس یا الزام دانشجو به ارائه مطلب به صورت سمينار جهت یادگيری عميق و با کيفيت.


اعضای هيئت علمي و مدیران

انجام مطالعات نظری ،تحقيق و مطالعه موردی به دليل نداشتن فضای آزمایشگاه.



علوم اجتماعي

عادت به جزوهخواني در بين دانشجویان به خاطر سهلگيری برخي اساتيد.



وجود کمترین حجم فعاليت یادگيری در دانشجویان.



نبود فعاليت آموزشي خود انگيخته دانشجویان و اجبار اساتيد به انجام تکاليف.


اعضای هيئت علمي و مدیران

وجود دانشجویان منزوی و عدم مشارکت آنها با یکدیگر در رشته فلسفه.



ادبيات و علوم انساني

لزوم وجود گروههای خودجوش همخواني و جمع خواني در بين دانشجویان.



عدم موفقيت اساتيد در استفاده از تکاليف آموزشي برای ایجاد انگيزه در دانشجویان.



دشواری جلب تمرکز دانشجویان به اصل فعاليت یادگيری به علت درگيری آنها با مسائل متعدد محيط یادگيری.



ارائه مقالة کالسي و یا ترجمه مقاله در دوره کارشناسي ارشد و عدم بسط بحثها به علت محدود بودن زمان کالس در رشته فلسفه.



وجود کالسهای پرمحتوا در دوره دکتری در صورت مهارت و استادی کافي اساتيد در رشته فلسفه.

دانشجویان علوم رفتاری

دانشجویان ادبيات و علوم انساني


خرده مقوالت مورد تاکيد در هر

منفعل بودن دانشجویان.



سه حوزه

وجود مشارکت و همکاری علمي بيشتر بين اساتيد و دانشجویان مقاطع تحصيالت تکميلي.



ارائه فعاليت کالسي در حد انجام وظيفه و ارائه گزارشهای توصيفي.
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الزم به ذکر است از تحليل بيانات دانشجویان و اعضای هيئت علمي موارد ذیل نيز به عنوان
ویژگيهای وظایف یادگيرندگان در رشتههای فوق به شمار ميروند:


استفاده از تجارب شغلي و حرفهای خود و آموزهها در محيط کار برای یادگيری.



مطالعه کتب ،مقاله ،پایاننامه ،طرح پژوهشي ،ترجمه مقاالت ،ارائه کالسي ،مشورت و
مصاحبه با مطلعين ،کسب مهارت زبان انگليسي ،انجام پروژههای آموزشي ،مطالعه برای
آزمونهای ميان ترم.



مدل کردن پدیدههای دنيای واقعي برای بررسي و تحليل ماهيت آن و چگونگي بهبود و
حل مساله مرتبط با آن پدیده.



مطالعه مطالب گروههای مجازی تخصصي ،برگزاری کارگاه و سمينار ،تشکيل گروههای
مطالعه و تبادل نظر در قالب غيررسمي و یا در قالب انجمن علمي.



انجام کارهای ژورناليسيتي و اطالع از مسائل سياسي و روشنفکری بومي.



کاربرد تجارب زیسته و شغلي دانشجویان در حين آموزش و یادگيری.
نتایج تحليل مشخص ميسازد که نظرات دانشجویان با اساتيد و مدیران در مقوله وظایف

یادگيرنده همسو نميباشند .دانشجویان فعاليتهای علمي پژوهشي متعددی را مطرح ميکنند که در
طول ترمهای تحصيلي انجام ميدهند ،درحاليکه اعضای هيئت علمي انجام تکاليف آموزشي توسط
دانشجویان را در حد رفع تکليف قلمداد کرده و علت این مسئله را بيشتر به موارد خارج از کنترل
آنها نظير نداشتن اميد دستيابي به شغل و مشکالت معيشتي و رفاهي دانشجویان منتسب ميکنند.
اساتيد نيز نمي توانند بدون توجه به فشار شرایط جامعه بر زندگي دانشجویان وظایف و تکاليف
بيشتری را بر آنها وارد کنند .به این ترتيب عملکرد یاددهي استاد و یادگيری دانشجویان تحت تأثير
زمينههای متفاوتي قرار ميگيرد.
مقوله انتظارات از يادگيري :در رابطه با آسيبها و نقاط ضعف این مقوله عدهای از صاحبنظران
مواردی را بيان داشتند ،به طور نمونه یکي از اعضای هيئت علمي دانشکده علوم انساني چنين
ميگوید« :عمق یادگيری در دانشجویان متفاوت است ،کسي که با عالقه ميآید یادگيری عميق است،
اما اکثریت یادگيری حفظي دارند» .بدین ترتيب از تحليل بيانات مصاحبه شوندگان نظير آنچکه در
نمونه آورده شد ميتوان مقوالتي از قبيل :وجود یادگيری سطحي ،وجود سطوح یادگيری متفاوت،
و ...را استخراج نمود .در ذیل مقوالت به دست آمده به تفکيک نظرات اساتيد و مدیران آموزشي با
دانشجویان اشاره شده است:
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جدول  .10نتايج استخراج شده در رابطه با ضعفهاي مقوله انتظارات از يادگيري
نتايج استخراج شده در رابطه با ضعفهاي مقوله انتظارات از يادگيري

مصاحبه شوندگان
اعضای هيئت علمي و مدیران علوم



یادگيری فردمدارانه در دانشجویان.

رفتاری



یادگيری در سطح دانش و عدم دستيابي به سطوح باالتر فهم تا ترکيب.



کاهش عالقهمندی به یادگيری دروس تئوری در دانشجویان مقطع کارشناسي.



رفتار سخت گيرانه اساتيد برای بهبود توسعه یادگيری و معلومات دانشجویان.



کاهش مطالعه و یادگيری عميق دانشجویان به ویژه در حوزه نظریهپردازی به علت تکنيکي بودن رشته مدیریت مالي.



کاربردی نبودن آموخته ها در محيط بيرون از دانشگاه و تآثير آن بر کاهش عمق یادگيری.

اعضای هيئت علمي و مدیران ادبيات



ضعف دانشجویان به علت مشغله های بيروني ،عادات غلط تحصيلي ،بي نظمي ،مشکالت دوری از خانه ،مشکل زبان و فهم مطالب.

دانشجویان ادبيات و علوم انساني



یادگيری در حد کسب نمره قبولي.

دانشجویان علوم اجتماعي

و علوم انساني


جزوه نویسي مداوم و تأثير آن بر یادگيری سطحي.



مشکالت یادگيری دانشجویان در مسائل تخصصي و تکنيک های روشي و بينشي به نسبت مسائل عمومي رشته.



محدود بودن سطح یادگيری به علت پيچيدگي و گستردگي رشته فلسفه و امکانات آموزشي محدود.

خرده مقوالت مورد تاکيد در هر سه



وجود یادگيری سطحي و غير پایدار.

حوزه



وجود باز توليد در فرایند یادگيری.



گرایش دانشجویان به حفظ مطالب.



توانمندی و مستعد بودن دانشجویان.



تفاوت در دانشجویان و سطوح یادگيری آنها.



مدرک گرایي.

الزم به ذکر است از تحليل بيانات دانشجویان و اعضای هيئت علمي موارد ذیل نيز به عنوان ویژگي-
های انتظارات از یادگيری در رشتههای فوق به شمار ميروند:


تاثير مرتبط بودن رشته در مقطع دکتری با مقاطع قبلي بر عمق یادگيری دانشجویان.



افزایش سطح یادگيری با حضور دو جنس مخالف در کالس.



سطح یادگيری بيشتر در دانشجویان با سابقه تحصيل در رشتههای متفاوت.



وجود یادگيری عميق در دانشجویان متفکر و دغدغهمند.



سطح یادگيری متوسط و نسبتا باال در دروس تئوری و سطح یادگيری خوب در دروس
عملي دانشجویان تربيت بدني.

نتایج تحليل مقوالت نشان ميدهد که بين نظرات اعضای هيئت علمي و مدیران با دانشجویان
در رابطه با مقوله انتظارات از یادگيری همسویي دیده ميشود .هر دو گروه معتقد به یادگيری سطحي
و غير پایدار در دانشجویان ميباشند .در عين وجود توانمندی و استعداد در دانشجویان ،سطوح
متفاوت یادگيری در بين آنها وجود دارد ،اما مدرک گرایي به عنوان آفت فرایند یادگيری همراه با
سایر عوامل و فشارهای بيروني و داخلي به نوعي باعث گرایش دانشجویان حفظ مطلب و باز توليد
شده است.
مقوله نقش يادگيرنده :در رابطه با آسيبها و نقاط ضعف این مقوله عدهای از صاحبنظران مواردی
را بيان داشتند .یکي از دانشجویان دکتری رشته تاریخ ميگوید« :بخش زیادی از فرآیند یادگيری
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بستگي به خود دانشجویان دارد ،اینکه چه مقدار انگيزه و اشتياق و تالش برای یادگيری دارند،
اینکه حوصله و تمرکزشان برای یادگيری به چه ميزان است ،و ...وگرنه محرکهای یادگيری فراوان
است» .همچنين یکي از دانشجویان دکتری دانشکده علوم تربيتي ميگوید« :دانشجویان فعلي این
رشته عمدتا گيرندگان دانش هستند نه پویندگان و جویندگان دانش و عمدتا گيرنده به حساب
ميآیند نه جوینده» .بدین ترتيب از تحليل بيانات مصاحبه شوندگان نظير آنچه در نمونه آورده شد
ميتوان مقوالتي از قبيل :نقش محوری دانشجویان در فرآیند یادگيری و تأثير انگيزه ،اشتياق ،تالش
برای یادگيری ،یادگيری به عنوان بازتوليد دانش موجود و عدم نقد و خلق آن و ....را استخراج نمود.
در ذیل مقوالت به دست آمده به تفکيک نظرات اساتيد و مدیران آموزشي با دانشجویان اشاره شده
است:
جدول  .11نتايج استخراج شده در رابطه با ضعفهاي مقوله نقش يادگيرنده
نتایج استخراج شده در رابطه با ضعفهای مقوله نقش یادگيرنده

مصاحبه شوندگان

دانشجویان علوم رفتاری



دانشجو به عنوان ارائه دهنده مواد و محتوای یادگيری جمع آوری شده در قالب پاورپوینت یا مقاالت مروری.



وجود نوعي سرخوردگي آموخته شده در ناتواني توليد دانش.



بها ندادن برخي از دانشجویان تربيت بدني به یادگيری.



عدم نقد و خلق دانش.

دانشجویان ادبيات و



لزوم دغدغهمندی دانشجویان ،پرسشگری ،بي طرفي و کنجکاوی به مسائل.

علوم انساني



فعاليت بيشتر دانشجویان کارشناسي ارشد و دکتری در مقابل دانشجویان دورة کارشناسي.


خرده مقوالت مورد

نقش محوری دانشجویان در فرایند یادگيری.



تاکيد در هر سه حوزه

تمایل دانشجویان به مدرک گرایي و نمره گرایي.



گرایش دانشجویان به باز توليد مطالب.

الزم به ذکر است از تحليل بيانات دانشجویان و اعضای هيئت علمي موارد ذیل نيز به عنوان
ویژگيها و نقاط قوت نقش یادگيرنده در رشتههای فوق به شمار ميروند:


وجود برخي دانشجویان فعال ،باهوش ،با پشتکار در رشته تربيت بدني.



وجود دانشجویان فعال ،دارای تفکرات کاربردی.



وجود توانایيها و شيوه اندیشيدن متنوع در دانشجویان ،کنشگر ،پویا.



وجود دانشجویان همراه و مشتاق در رشتههای مدیریت.

تحليل نتایج نشان ميدهد که نکته مورد تأکيد از نظر دانشجویان در تمامي حوزهها نقش محوری
دانشجویان در فرایند یادگيری است .از نظر مصاحبهشوندگان یادگيری در دانشجو رخ داده و نقش
اساسي در فرایند یادگيری به دانشجو باز ميگردد .اما در این رابطه ضعفهای اصلي و ویژهای نيز
به چشم ميخورند ،دانشجویان به جای تالش و یادگيری گرایش به کسب مدرک و نمره داشته و
لذا به بازتوليد مطالب برای دریافت تأیيد اساتيد ،کسب نمره و گذراندن واحدها روی ميآورند.
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مقوله انگيزه دانشجويان :در رابطه با آسيبها و نقاط ضعف این مقوله عدهای از صاحبنظران مواردی
را بيان داشتند .به طور نمونه یکي از دانشجویان دکتری دانشکده علوم تربيتي ميگوید« :نقاط ضعف
انگيزه دانشجویان برای یادگيری را ميتوان در محتوای به دور از نياز فرد و جامعه و تاریخ گذشته،
و همچنين سبکهای سنتي تدریس اساتيد و تمایل آنها به ارائه مباحث محض و ساده دید .همچنين
محدود شدن یادگيری دانشجویان به کالس درس از جمله مهمترین این آسيب ها یا نقاط ضعف
است» .بدین ترتيب از تحليل بيانات مصاحبه شوندگان نظير آنچکه در نمونه آورده شد ميتوان
مقوالتي از قبيل :تأثير محتوای غير کاربردی ،سبک سنتي تدریس ،تمایل اساتيد به ارائه مباحث
محض و ساده و محدود بودن یادگيری به کالس درس بر کاهش انگيزه دانشجویان و ....را استخراج
نمود .در ذیل سایر مقوالت ارائه شده است:
جدول  .12نتايج استخراج شده در رابطه با ضعفهاي مقوله انگيزه دانشجويان
نتایج استخراج شده در رابطه با ضعفهای مقوله انگيزه دانشجویان

مصاحبه شوندگان

دانشجویان علوم رفتاری



بي انگيزگي و منفعل بودن دانشجویان باهوش و اهل تحليل.



وجود شوق و تفکر اوليه قبل از قبولي و از دست دادن انگيزه پس از ورود به دانشگاه.



تأثير برداشت ناصحيح از مرحله دکتری به عنوان نقطه پایاني تحصيل به جای توليد آثار پژوهشي بر کاهش انگيزه.



عدم تعامل با دانشجویان در امور آموزشي نظير تعيين و تغيير سرفصلهای رشته و تأثير آن بر کاهش انگيزه دانشجویان.



تلقي دانشجویان از ناتواني در توليد دانش واقعي به علت ناتواني اساتيد ایشان در این مسئله.



بازدارندگي فضای آموزشي و محرک نبودن آن برای دانشجویان با انگيزه.



انتقال حس کسالت و بطالت از فضای آموزشي به دانشجویان.



لزوم وجود اساتيد متخصص ،روش صحيح معلمي ،توانمند و با اخالق به عنوان مهمترین عامل یادگيری.



تأثير ضعفعلمي ،اخالقي وشخصيتي استاد بر کاهش انگيزه دانشجویان رشته تربيت بدني.



تأثير کم اطالعي دانشجویان نسبت به رشته تربيت بدني و نداشتن تعصب به آن بر کاهش انگيزه.



تأثير تعدد موضوعات یادگيری و عام انگاری آنها بر بياعتمادی و عبث پنداشتن ادامه تحصيل در رشته علوم تربيتي.



تأثير محتوای غير کاربردی ،سبک سنتي تدریس ،تمایل اساتيد به ارائه مباحث محض و ساده و محدود بودن یادگيری به کالس درس
بر کاهش انگيزه دانشجویان.



تغيير در انگيزه دانشجویان با ورود اجباری (عدم قبولي در رشتههای دیگر و )...به رشته.


دانشجویان ادبيات و

تأثير عدم پشتيباني از طرحهای پژوهشي همچون پایان نامه و رساله و ...بر کاهش انگيزه دانشجویان.



علوم انساني

ادامه تحصيل برخي از دانشجویان تنها به علت قبولي در رشته فلسفه.



نبود انگيزه و هدف و بيعالقگي دانشجو در یادگيری نقادانه و توجه به ماهيت چند بعدی مباحث علوم انساني.



ادامه تحصيل به صرف راهي که خوب یادگرفته شده.


دانشجویانعلوم

تأثير الزامات آموزشي و الزامات بازار کار در انگيزه دانشجویان.



اجتماعي

شکاف بين مفاهيم دانشگاهي و تجربيات عملي و اثر آن بر انگيزه دانشجویان.



تأثير بي اهميت بودن درس برای برخي اساتيد بر کاهش انگيزه دانشجویان.



تأثير برداشت از کاربرد رشته در آینده شغلي دانشجویان و انگيزه فعلي آنها.


مقوالت مورد تاکيد در

وجود عالقه شخصي به تحصيل و کسب لذت از پژوهش در برخي از دانشجویان.



هر سه حوزه

تامين معاش و دستيابي به شغل به عنوان انگيزه دانشجویان.



تأثير بي توجهي اغلب مردم و مسئوالن به برخي از رشتهها بر کاهش انگيزه دانشجویان.



نداشتن اهداف و چشم انداز روشن از تحصيل و بي انگيزگي دانشجویان.
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الزم به ذکر است از تحليل بيانات دانشجویان و اعضای هيئت علمي موارد ذیل نيز به عنوان
ویژگيها و نقاط قوت انگيزه دانشجویان در رشتههای فوق به شمار ميروند:


تأثير اساتيد متخصص ،دلسوز ،مهربان با شيوه تدریس متقن بر انگيزه یادگيری دانشجویان.



تأثير کسب ارزش برای تحقق اهداف فردی و جمعي و عملياتي بودن رشته بر انگيزه
دانشجویان.



تأثير مسائل خوابگاه بر انگيزه دانشجو و استاد.



دستیابي به قدرت تحليل و تفکر به عنوان انگيزه.



تأثير درگيری با ایده فالسفه گذشته و سعي در فهم آنها و مباحثه در باب آنها بر ایجاد
انگيزه.



دستيابي به توانایي تحليل و بررسي فلسفي و بنيادی از مسائل در مقطع ارشد و دکتری به
عنوان انگيزه.



عالقهمندی به سرگذشت و هویت بشر و طرح مسائل برای حل معضالت امروزین با نگاه
تاریخي در رشته تاریخ.

بررسي خرده مقوالت بعد انگيزه دانشجویان مشخص ميسازد که ضمن وجود عالقه شخصي
به تحصيل و کسب لذت از پژوهش در برخي از دانشجویان ،بيشتر انگيزه بيروني دانشجویان همچون
آینده شغلي ،در ميل و عالقه دانشجویان به یادگيری اثرگذار است .مصاحبهشوندگان عوامل مختلفي
نظير بازدارندگي فضای آموزشي و محرک نبودن آن ،انتقال حس کسالت و بطالت از فضای آموزشي
به دانشجویان ،تأثير کم اطالعي دانشجویان نسبت به رشته و نداشتن تعصب به آن ،کمتوجهي جامعه
و نگاه به برخي رشتهها ،نداشتن اميد دستيابي به شغل ،مشکالت معيشتي و رفاهي ،تأثير محتوای
غير کاربردی ،سبک سنتي تدریس و ...را به عنوان عوامل موثر بر کاهش انگيزه دانشجویان برشمردند.
آسيبشناسی سطح نهادي فرهنگ يادگيري دانشجويان رشتههاي علوم انسانی
سطح نهادی فرهنگ یادگيری شامل مقوالت :دیدگاه مدیران و مسئوالن در تنظيم زمينه یادگيری
همچون تقدیر و تشویق نوآوری آموزشي ،مقررات و قوانين رسمي و غير رسمي حاکم بر آموزش
و یادگيری ،بهبود کيفيت زمينه یادگيری ،توسعه هيئت علمي ،توانمندسازی ظرفيت آموزش ميگردد.
در ادامه با ذکر نمونهای از بيانات مصاحبهشوندگان ،مقوالت اصلي و فرعي که از محتوای گفتگوها
بدست آمده ارائه گردید.
مقوله مقررات و قوانين رسمی و غير رسمی حاکم بر آموزش و يادگيري :در رابطه با آسيبها و
نقاط ضعف این مقوله عدهای از صاحبنظران مواردی را بيان داشتند ،به طور نمونه یکي از اعضای
هيئت علمي رشته تربيت بدني ميگوید " :قوانين و سياستهای جدیدی که مطرح ميشوند باعث
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ميشود دانشجو سرگردان شود" .بدین ترتيب از تحليل این بيانات ميتوان به مقولهای همچون
آسيب زا بودن تغييرات مداوم قوانين آموزشي برای دانشجویان را استخراج نمود .در ذیل به سایر
مقوالت به دست آمده اشاره شده است:
جدول .13نتايج استخراج شده در رابطه با ضعفهاي مقوله مقررات و قوانين رسمی و غير رسمی
نتايج استخراج شده در رابطه با ضعفهاي مقوله مقررات و قوانين رسمی و غير رسمی

مصاحبه شوندگان
مدیران علوم رفتاری



وجود برخي قوانين غير مفيد در رابطه با یاددهي همچون مواردی در سرفصلهای مصوب.



آسيب زا بودن تغييرات مداوم قوانين آموزشي برای دانشجویان.



تأثير بيشتر قوانين اساتيد بر کالسهای آموزشي به نسبت قوانين دانشگاه در ایجاد نظم.



لزوم ایجاد اشتياق و انگيزه یادگيری به جای اعمال قوانين.



گستردگي حوزه اختيارات استاد و گروه آموزشي در اصل تدریس.



تأثير قوانين مربوط به سيستم ارتقا و تبدیل وضعيت اساتيد بر سهلگيری آموزشي آنها در جهت دوری از
اعتراض دانشجویان و کسب امتياز.

مدیران علوم اجتماعي


ضعف شيوه های ارزیابي از اساتيد به وسيله دانشجویان و تأثير آن بر عملکرد آموزشي اساتيد.



عدم کنترل دانشگاه بر عملکرد اساتيد.



وجود مشکالت پژوهشي برآمده از اجرای سياستها و قوانين آموزشي همچون افزایش جذب دانشجو و کاهش
فرصت پژوهشي استاد.



تداوم سيستم خشک و تکراری آموزش مطابق با سالهای گذشته.



تطابق نکردن استانداردهای آموزشي دانشگاه با دانشگاههای خارج از کشور.



ناتواني اساتيد در برخورد با دانشجویان خاطي به علت ترس از توبيخ.

مدیران ادبيات و علوم



فشار دانشگاه به افزایش تعداد مقاالت و استفاده اساتيد از دانشجویان برای مقاله نویسي.

انساني



ناتواني اساتيد جوان در استفاده از دستياران آموزشي به دليل نداشتن سابقه کافي.



عدم کارشناسي صحيح تصميمات و قوانين آموزشي.



توقع و انتظار همسان مسئولين دانشگاه از کل رشتهها در توليدات علمي همچون مقاله نویسي.



لزوم انعطاف در قوانين و تفویض اختيار به استاد و گروه.



عدم تابعيت جدی از قوانين و انعطاف پذیری آن در زمان اجرا توسط اساتيد.


خرده مقوالت مورد تاکيد

لزوم تغيير و توسعه انعطافپذیری برخي قوانين آموزشي.



در هر سه حوزه

وجود اختيارات الزم برای استاد و گروه آموزشي در فعاليت آموزشي.



تالش استاد برای ایجاد نظم با تنظيم برخي قوانين.



وجود برخي محدودیتها به واسطه بعضي از قوانين آموزشي.

الزم به ذکر است از تحليل بيانات مدیران موارد ذیل نيز به عنوان ویژگيها و نقاط قوت مقررات و
قوانين رسمي و غير رسمي در رشتههای فوق به شمار ميروند:


عدم مانع تراشي قوانين در زمينه تدریس.



ارائه قوانين به صورت بخشنامه و آیين نامه و طراحي ساختار کلي آموزش.



لزوم وجود قوانين به جهت ایجاد نظم و مقررات و تعيين حداقلهای آموزشي.
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بهبود وضعيت جذب اساتيد جدید به علت قوانين آموزشي همچون کاهش ساعات تدریس
و افزایش واحدهای پژوهش.
بررسي خرده مقوالت مرتبط با مقوله مقررات و قوانين رسمي و غير رسمي مشخص مي-

سازد که از نظر مدیران آموزشي وجود قوانين به جهت ایجاد نظم و مقررات و تعيين حداقلهای
آموزشي الزم و ضروری است .اما برخي از همين قوانين آموزشي باعث ایجاد محدودیتها و
موانعي برای تدریس و یادگيری ميشوند لذا انعطافپذیری در قوانين آموزشي حائز اهميت
است .آنچکه برای مصاحبه شوندگان در حوزههای فوق دغدغه به شمار ميرفت ،نگاه همسان
دانشگاه و قوانين آن به رشتههای علوم انساني همچون سایر رشتههای دانشگاه بود .فشار قوانين
به اساتيد برای افزایش تعداد مقاالت ایشان مسئلهای است که اکثر افراد به آن اشاره داشتند و از
نظر آنها ماهيت این رشتهها همچون رشتههای علوم پایه نيست که چنين قوانيني برای آنها وضع
ميگردد.
مقوله تقدير و تشويق نوآوري آموزشی :در رابطه با آسيبها و نقاط ضعف این مقوله عدهای از
صاحبنظران مواردی را بيان داشتند ،به طور نمونه یکي از مدیران آموزشي دانشکده علوم تربيتي
ميگوید« :در سيستم آکادميک معموال زمانيکه سياستهای دانشگاه اعمال ميشود به اعضای هيئت
علمي که در راستای این سياستها باشند توجه خاصي ميشود .باید روش نوآورانه در چارچوب
آیيننامه قرار گيرد» .بدین ترتيب از تحليل بيانات مصاحبه شوندگان ميتوان مقوالتي از قبيل حمایت
از فعاليتهای همسو اعضای هيئت علمي با سياستهای دانشگاه ،حاکميت و اهميت حفظ قوانين
در توسعه طرحهای نوآورانه و ....را استخراج نمود .در ذیل سایر مقوالت به دست آمده به تفکيک
نظرات اساتيد و مدیران آموزشي با دانشجویان اشاره شده است:
جدول .14نتایج استخراج شده در رابطه با ضعفهای مقوله تقدیر و تشویق نوآوری آموزشي
مصاحبه شوندگان
مدیران علوم رفتاری

مدیران علوم اجتماعي

نتایج استخراج شده در رابطه با ضعفهای مقوله تقدیر و تشویق نوآوری آموزشي


محدودیت تشویق اساتيد به برنامه تعيين استاد نمونه.



تعيين استاد نمونه بر اساس شاخصها و ابزار ناکارآمد.



حاکميت و اهميت حفظ قوانين در توسعه طرحهای نوآورانه.



لزوم ایجاد شرایط نوآوری و ابتکار.



تأثير امتيازات دست و پاگير تبدیل وضعيت بر کاهش تمایل اساتيد به رشد و توسعه ایدههای نوآورانه.



عدم کفایت پاداش مادی و مالي برای طرحهای نوآورانه و پژوهشي در دانشگاه.



اختياری بودن ابتکار و نوآوری اساتيد در کالس.



نبود توجه و شناخت کافي روسای دانشگاه از برخي رشتههای تحصيلي.



دشواری ارائه نوآوری در رشتههای علوم انساني.

خرده مقوالت مورد تاکيد در



نبود برنامه مشخص برای تشویق نوآوری و ابتکار.

هر سه حوزه



برداشت و تلقي یکسان دانشگاه از شرایط متفاوت رشتههای تحصيلي برای نوآوری.



مؤآخذه اساتيد نسبت به نقض چارچوبهای موجود.



سخت گيری دانشگاه در صورت سنت شکني آموزشي اساتيد و رد طرحهای نوآرانه تدریس خارج از چارچوب آیين نامهها.
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از نظر مدیران آموزشي رشتههای علوم انساني ،دانشگاه برای تقدیر و تشویق نوآوری آموزشي
در فرایند یادگيری برنامه مشخصي نداشته و برداشت و تلقي یکساني از شرایط متفاوت رشتههای
تحصيلي برای نوآوری دارد .اگر قرار بر ارائه ایدهای نوآورانه باشد باید در چارچوب مقررات و
آیيننامههای دانشگاه انجام گيرد.
مقوله بهبود کيفيت زمينه يادگيري :در رابطه با آسيبها و نقاط ضعف این مقوله عدهای از
صاحبنظران مواردی را بيان داشتند ،یکي از مدیران آموزشي دانشکده روانشناسي ميگوید ":اخيرا
دانشگاه به دنبال ارزیابي دقيق کيفيت تدریس است و برای آن به ارائه بخشنامه ،برگزاری کارگاه و...
ميپردازد" .در جایي دیگر یکي از مدیران گروه آموزشي دانشکده علوم تربيتي ميگوید« :برای
توانمند سازی اساتيد کارهایي ميکنند .ما نياز به یک  learning centerداریم .برای اینکه نواقص
و کاستيهای دانشجویان را بسنجند» .از تحليل بيانات مصاحبه شوندگان نظير آنچکه در نمونه آورده
شد ميتوان مقوالتي از قبيل :پيگيری ارزیابي کيفيت تدریس در قالب ارائه بخشنامه ،برگزاری کارگاه
و ، ...لزوم تأسيس مرکز یادگيری در دانشگاه و نهادینه نمودن جریان و ابزارهای بهبود یادگيری و....
ر ا استخراج نمود .در ذیل سایر مقوالت به دست آمده به تفکيک نظرات مدیران آموزشي با
دانشجویان اشاره شده است:
جدول . 15نتايج استخراج شده در رابطه با ضعفهاي مقوله بهبود کيفيت زمينه يادگيري
نتايج استخراج شده در رابطه با ضعفهاي مقوله بهبود کيفيت زمينه يادگيري

مصاحبه شوندگان




ارائه کارگاههای آموزشي در جهت توانمندسازی اساتيد جوان به صورت پراکنده.

پيگيری ارزیابي کيفيت تدریس در قالب ارائه بخشنامه ،برگزاری کارگاه و ...جهت کسب جایگاه برتر در جهان.


بي توجهي دانشگاه به ایجاد تغيير در ساختار و برنامهها در بهبود کيفيت تدریس و یادگيری.




مدیران آموزشي علوم رفتاری

عدم توجه به برنامههای مرشدی و مربيگری اساتيد توانمند بر اساتيد جوان.

لزوم تأسيس مرکز یادگيری در دانشگاه و نهادینه نمودن جریان و ابزارهای بهبود یادگيری.


ایجاد آزمایشگاه مناسب برای دانشجویان و اساتيد رشتههای تربيت بدني.




لزوم توسعه حضور اساتيد در مجامع آموزشي جهاني جهت بهبود دانش و توسعه دیدگاه آنها.


نبود برنامه منظم در دانشگاه برای توسعه و بهبود کيفيت زمينه یادگيری.



مدیران آموزشي علوم اجتماعي

لزوم توسعه ابزار و تکنولوژی آموزشي برای دروس عملي.

اعمال اختيار به گروههای تحصيلي برای بهبود کيفيت زمينه یادگيری.



مدیران آموزشي ادبيات و علوم
انساني



تآکيد دانشگاه بر پژوهش و ایجاد لطمه بر آموزش.

نبود برنامه مشخص برای توسعه و بهبود کيفيت زمينه یادگيری.

بياعتباری و ضعيف شماری رشتههای علوم انساني از منظر رؤسای دانشگاه از رشتههای علوم پایه.

از نظر مدیران آموزشي رشتههای فوق ،دانشگاه جهت بهبود کيفيت زمينه یادگيری برنامه خاصي
را در نظر نداشته و نياز به و نهادینه نمودن جریان و ابزارهای بهبود یادگيری همچون ایجاد مرکز
یادگيری ،توسعه برنامههای مرشدی و مربيگری در بين اساتيد ،توسعه ابزار و تکنولوژی آموزشي و
 .....ميباشد.
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مقوله توسعه هيئت علمی :در رابطه با آسيبها و نقاط ضعف این مقوله عدهای از صاحبنظران
مواردی را بيان داشتند ،به طور نمونه یکي از مدیران آموزشي دانشکده روانشناسي ميگوید« :در اکثر
مواقع آن مبالغي که فرد به طور قانوني از گرنت ميتواند بگيرد هم نميگيرد ،چون تسویه آن سخت
است» .همچنين یکي از مدیران آموزشي دانشکده تربيت بدني ميگوید« :انتظار ميرود که هر استادی
در حوزه تخصصي خود شرایطي را برای به روز رساني خود داشته باشد که دانشگاه بودجه ندارد.
باید شرایط آموزشي و امکانات آن باشد» .بدین ترتيب از تحليل بيانات مصاحبه شوندگان نظير آنچه
در نمونه آورده شد ميتوان مقوالتي از قبيل :ایجاد قوانين سخت در تسویه گرنت اساتيد و بيميلي
اساتيد به استفاده از آن ،عدم کفایت بودجههای آموزشي در به روز رساني سطح تخصص اساتيد،
و ...را استخراج نمود .در ذیل سایر مقوالت به دست آمده به تفکيک نظرات مدیران آموزشي با
دانشجویان اشاره شده است:
جدول . 16نتايج استخراج شده در رابطه با ضعفهاي مقوله توسعه هيئت علمی
مصاحبه شوندگان
مدیران علوم رفتاری

نتایج استخراج شده در رابطه با ضعفهای مقوله توسعه هيئت علمي


ایجاد قوانين سخت در تسویه گرنت اساتيد و بي ميلي اساتيد به استفاده از آن.



عدم کفایت بودجههای آموزشي در به روز رساني سطح تخصص اساتيد.

مدیران علوم اجتماعي



توسعه تخصصي و حرفهای هيئت علمي به صورت فردی.

مدیران ادبيات و علوم انساني



بي توجهي دانشگاه نسبت به تقاضای اساتيد برای توسعه یادگيری آنها.

خرده مقوالت مورد تاکيد در هر سه



توسعه هيئت علمي به صورت عرضه محور.

حوزه



نبود برنامه مشخص برای توسعه حرفهای اعضای هيئت علمي.

از نظر مدیران آموزشي ،دانشگاه جهت توسعه هيئت علمي برنامه خاصي را در نظر نداشته و
اکثر برنامههای ارائه شده به صورت عرضه محور است که جهت کاهش هزینههای آموزشي و
بهرهمندی اکثر اساتيد از این دورهها در قالب دورههای عمومي برگزار ميگردد .جهت توسعه
تخصصي اساتيد نيز برنامه گرنت وجود دارد ،اما اساتيد برای درگير نشدن با قوانين دشوار تسویه
گرنت تمایلي نسبت به استفاده آن ندارند .البته مطابق با نظرات مدیران حوزه علوم رفتاری دانشگاه
در تالش بر ایجاد دفتر تعالي اعضای هيئت علمي برآمده است.
مقوله توانمندسازي ظرفيت آموزش :در رابطه با آسيبها و نقاط ضعف این مقوله عدهای از
صاحبنظران مواردی را بيان داشتند ،چنانچه یکي از مدیران آموزشي دانشکده تربيت بدني ميگوید:
«دانشگاه برای توسعه ظرفيت آموزش به تجهيز کالسها پرداخته است ،ولي با حد مطلوب فاصله
داریم» .همچنين یکي از مدیران آموزشي دانشکده علوم تربيتي و روانشناسي ميگوید« :رشتههای
تحصيلي نياز به بازنگری مستمر و مکرر دارند که مدیران باید به آن بپردازند و اجبار باشد که هر دو
سال اینها را نو کنند .باید پاکسازی و نوگرداني در رشتههای تحصيلي به وجود آید .این فرایندهای
پویش دروني باید درون سيستم تضمين کيفيت دانشگاه نهادینه شود» .بدین ترتيب از تحليل بيانات
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مصاحبه شوندگان نظير آنچکه در نمونه آورده شد ميتوان مقوالتي از قبيل :لزوم نوگرداني رشتههای
تحصيلي دانشگاه و بازنگری مستمر و مکرر آنها ،لزوم نهادینه شدن فرایندهای پویش دروني توسعه
ظرفيت آموزش در سيستم تضمين کيفيت دانشگاه ،مجهز شدن کالسها برای توسعه ظرفيت
آموزش ،و ...را استخراج نمود .در ذیل سایر مقوالت به دست آمده به تفکيک نظرات مدیران آموزشي
با دانشجویان اشاره شده است:
جدول  .17نتايج استخراج شده در رابطه با ضعفهاي مقوله توانمندسازي ظرفيت آموزش
نتایج استخراج شده در رابطه با ضعفهای مقوله توانمندسازی ظرفيت آموزش

مصاحبه شوندگان


لزوم نوگرداني رشتههای تحصيلي دانشگاه و بازنگری مستمر و مکرر آنها.



لزوم نهادینه شدن فرایندهای پویش دروني توسعه ظرفيت آموزش در سيستم تضمين کيفيت دانشگاه.



نياز به وجود سيستم تضمين کيفيت در دانشگاه.



تغيير در ساختار دانشکدهها به جهت افزایش تعداد گروههای آموزشي.



ضعف در کميت و کيفيت منابع انساني دانشگاه و عدم کارایي برخي از این افراد.



نياز به ساختمان مناسب آموزشي برای برخي دانشکدهها نظير تربيت بدني.



لزوم افزایش دسترسي به منابع اطالعاتي خارجي.



نبود برنامه منظم برای توانمندسازی ظرفيت آموزش.



افزایش ظرفيت جذب دانشجو و بي توجهي به مواردی همچون توسعه فضا ،تجهيزات ،کتب و منابع و...



نبود برنامه مشخص برای توسعه ظرفيت آموزش.



بي توجهي به توسعه رشتههای زبان خارجه به دليل ماهيت غربي آنها.

خرده مقوالت مورد تاکيد در



افزایش ميزان جذب دانشجویان.

هر سه حوزه



نبود برنامه منظم برای توانمندسازی ظرفيت آموزش.

مدیران علوم رفتاری

مدیران علوم اجتماعي

مدیران ادبيات و علوم انساني

از تحليل نظرات مدیران علوم رفتاری خرده مقوالت :توسعه ظرفيت دانشجو در پردیس دانشگاه
در جهت سياست حفظ دانشجویان در داخل کشور ،مجهز شدن کالسها برای توسعه ظرفيت
آموزش و از تحليل نظرات مدیران علوم اجتماعي مقوالت افزایش ميزان جذب دانشجویان در مقاطع
تحصيالت تکميلي ،ارائه برخي از دروس جدید با توجه به نياز دورههای آموزشي و از تحليل نظرات
مدیران ادبيات و علوم انساني مقوله :افزایش ظرفيت رشتههای آموزشي استخراج گردید که اشاره به
نقاط قوت این بعد دارد .ليکن باید گفت که ظرفيتسازی بيشتر محدود به رشد ظرفيت کمي آموزش
نظير جذب دانشجویان ،اعضای هيئت علمي و ...ميباشد و به لحاظ کيفي تالش چنداني صورت
نگرفته است.

بحث و نتيجهگيري
در ارتباط با دانشگاه ،فرهنگ یادگيری دانشجویان نقش ویژهای در چگونگي عملکرد و کيفيت
آنها دارد .از آنجایي که فرهنگ یادگيری نقش کليدی و مرکزی در فرایند یادگيری دانشجویان داشته
و ممکن است دچار ضعفها و کاستيهای ویژهای باشد ،در این پژوهش سعي شد تا با استفاده از
چارچوبي جامع به بررسي آسيبها و نقاط ضعف فرهنگ یادگيری در رشتههای علوم انساني پرداخته
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شود .این رشتهها عالوه بر اینکه از حسنها و تفاوتهای فرهنگي خاصي نسبت به سایر رشتهها
برخوردار است ،به دالیل مختلفي اسير برخي از ضعفها و آسيبهای دروني و بيروني نيز ميباشد.
با توجه به نتایج به دست آمده از این تحقيق ميتوان به عمده ویژگيها و تفاوتهای فرهنگ
یادگيری رشتههای علوم انساني به تفکيک سه سطح نهادی ،فردی و تعاملي اشاره نمود .منظور از
سطح فردی فرهنگ یادگيری بررسي نظرات و نگرش دانشجویان نسبت به یادگيری و ارزشهای
حاکم بر آن است .در این پژوهش عوامل (انگيزه یادگيری ،نقش یادگيرنده ،انتظارات دانشجویان از
یادگيری ،و وظایف یادگيرنده) سطح فردی را تشکيل دادند .در بررسي سطح فردی مشخص شد که
هر چند از نظر مصاحبهشوندگان دانشجویان در فرایند یادگيری نقش محوری و اصلي را بازی
ميکنند ،اما در طول فرایند یادگيری منفعل بوده و فعاليتهای کالسي در حد انجام وظيفه و رفع
تکليف صورت ميگيرد و به جای نقد و اندیشهورزی به ارائه گزارشهای سراسر توصيفي مي-
پردازند .یادگيری دانشجویان رشتههای علوم انساني به صورت سطحي و غير پایدار است .دانشجویان
اهداف و چشم انداز روشني از تحصيل ندارند و بيانگيزگي و تمایل به مدرکگرایي و نمرهگرایي
در آنها جانشين شوق و تکاپوی علمي شده است .سطح تعاملي فرهنگ یادگيری دانشجویان نيز
مرتبط با کساني ميشود که در فرایندهای رسمي فعاليتهای آموزش و یادگيری درگيرند .جهت
بررسي سطح تعاملي عوامل (فضای یادگيری ،ساختار محتوا ،اهداف ،رسانه ،ارزشيابي ،روابط اساتيد
با دانشجویان ،استاد ،چارچوب زمان) در نظر گرفته شد.
در بررسي سطح تعاملي نتایج مشخص ساخت که زمان بندی درسي ثابت بوده و بنابر سرفصل-
های مصوب برنامه آموزشي تعيين ميگردد .ثبات زماني و عدم انعطاف الزم به عنوان دغدغه اصلي
این بعد به شمار ميرود .ثبات زماني و قوانين مربوط به آنها نظير اعالم نمرات در موعد مقرر به
دانشگاه و ...باعث افت کيفيت و ایجاد فشار رواني بر استادان و دانشجویان شده است .بر این اساس
در زمانبندی آموزشي تفاوت چنداني بين الزامات رشتههای تحصيلي و محتوای آموزشي آنها
صورت نگرفته و بایستههای مذهبي ،فرهنگي و اجتماعي نادیده گرفته ميشود .همچنين فضای
فيزیکي دانشکدهها نامناسب بوده و یادگيری منحصر به فضای بستهی کالس و معماری نامناسب
آنها شده است.
محتوا مسئلهای است که بيشترین ضعفها و آسيبها نسبت به آن مطرح شد .طبق نظر مصاحبه
شوندگان ،محتوا و اهداف آموزشي اساس یادگيری دانشجویان است که دستاني فراتر از اساتيد به
انتخاب و تصویب آنها پرداخته و اساتيد مجری محتوای تعيين شده به شمار ميروند .تعيين محتوا
و اهداف آموزشي مطابق با سرفصلهای مشخص وزارتخانه انجام ميگردد .زمانيکه از
مشارکتکنندگان پرسيده شد چه چيز و چرا باید آموزش داده و یاد گرفته شود ،پاسخ آنها این
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عبارت بود« :مطابق سرفصلهای مصوب» .جریان اطالعات در فرایند یادگيری نيز پویا نبوده و نقد
و اندیشه ورزی دیده نميشود .از آنجایيکه تدوین سرفصلهای آموزشي به صورت متمرکز و
تجویزی انجام ميشود ،اختيارات اساتيد در انتخاب و ارائه محتوا نيز در قالب سرفصلهای مصوب
است .در اکثر موارد برداشت و نظر اساتيد و دانشجویان از محتوای آموزشي موجود یکسان بود:
«محتوا کهنه ،تکراری و غير کاربردی است» .این مسئله باعث مسائل و مشکالت دیگری همچون
کاربرد وسایل و رسانههای سنتي در آموزش و کهنگي محتوا و عدم انطباق آن با پيشرفتهای روز
جهاني ميشود .به تبع چنين مسائلي ارزشيابي نيز به صورت سنتي و سطحي صورت ميگيرد .مسلم
است که اهداف ،روش و محتوای ضعيف ،ارزشيابي ضعيفي هم خواهد داشت و این سيکل معيوب
ادامه خواهد یافت .کمرنگ بودن حضور برخي اساتيد در دانشگاه به علت فعاليت در مشاغل خارج
از دانشگاه نيز از دیگر مسائلي است که در این رابطه حائز اهميت ميباشد .در برخي موارد مصاحبه
شوندگان اشاره به استاداني داشتند که از جایگاه عضو هيئت علمي دانشگاه برای دستيابي به مناصب
و موقعيتهای اداری و مالي در بيرون از دانشگاه استفاده ميکنند و دانشجویان از غيبت آنها در
گروه آموزشي شکایت داشتند.
لزوم توسعه خودآموزی و پویایي علمي در اعضای هيئت علمي نيز حائز اهميت است .برخي از
اعضای هيئت علمي به خاطر نامالیمتهای موجود ،انزوای علمي را ترجيح داده و مشغول به فعاليت
علمي به صورت انفرادی هستند و کمتر خبری از بازخورد و نقد علمي و یا مشارکت و همکاری
علمي وجود دارد .اما به عنوان نقطه مثبت در فرهنگ یادگيری دانشجویان باید به وجود روابط
عاطفي ،انساني و دوستانه در بين اساتيد و دانشجویان اشاره داشت.
سطح نهادی فرهنگ یادگيری دانشجویان نيز مرتبط با دیدگاهي درباره یادگيری در افرادی است
که مسئول شرایط عمومي آموزش و یادگيری در دانشگاه هستند که شامل انتظارات آنها در رابطه با
مقررات رسمي و غير رسمي حاکم بر آموزش و یادگيری ميشود .جهت بررسي سطح نهادی عوامل
(تقدیر و تشویق نوآوری آموزشي ،قوانين رسمي و غير رسمي ،بهبود کيفيت زمينه یادگيری ،توسعه
هيئت علمي ،توانمندسازی ظرفيت آموزش) در نظر گرفته شد .بررسي نتایج نشان داد که نقاط مثبت
قابل توجهي نس بت به عوامل مطرح در سطح نهادی ذکر نشده که توجه بيش از پيش مسئولين،
مدیران سياستگذار و برنامهریزان دانشگاه را ميطلبد.
نتایج مشخص ميسازد که برنامه مشخصي برای تشویق نوآوری و ابتکار ،و توسعه و بهبود
کيفيت زمينه یادگيری وجود ندارد .همچنين توسعه حرفهای اعضای هيئت علمي به صورت عرضه
محور بوده و بيشتر به ارائه آموزشهایي چون روش پژوهش و ...اختصاص ميیابد .لذا بستر مناسبي
برای توسعه حرفهای اعضای هيئت علمي به صورت تقاضا محور فراهم نيست .با وجود نياز به
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بهبود کيفيت ظرفيت آموزش همچنان توجه چنداني به توانمندسازی آن صورت نميگيرد و بيشتر
توسعه ظرفيت آموزش به صورت کمي انجام ميگيرد تا به صورت کيفي .هرچند که مسئولين دانشگاه
و اعضای هيئت علمي از این مسائل آگاه بوده و تا حدودی برای رفع آنها تالش ميکنند ،اما باید
دانست ریشه این مسائل و آسيبها تنها به زمينه فعلي موقعيت یادگيری موجود و عوامل و عناصر
آن برنميگردد و بسياری از فشارهای اجتماعي ،فرهنگي ،اقتصادی و سياسي در بروز آنها دخيلند.
الزم به ذکر است که محققاني همچون اميني و همکاران ( ،)1393قدوسي فر و همکاران (،)1391
شهسواری و همکاران ( ،)1389مصلي نژاد و سبحانيان( ،)1387ترک زاده و همکاران ( )1393در
پژوهشهای خود برخي از مولفهها مطرح در سطوح فرهنگ یادگيری را مورد مطالعه و یافتههای
پژوهش حاضر را مورد تاکيد قرار دادهاند .علي رغم وجود محدودیتها و آسيبهای تهدید کننده
دروني و بيروني فرهنگ یادگيری رشتههای علوم انساني ،باید گفت که این رشتهها در دانشگاه شهيد
بهشتي به واسطه وجود دانشجویان و اعضای هيئت علمي مستعد و توانمند از نقاط قوت بسياری
بهرهمند بوده و ميتوان در سایه این نقاط قوت ،ضعفها و آسيبهایي که همچون سایر رشتههای
دیگر به واسطه فشارهای محيطي گریبانگير رشتههای علوم انساني نيز گردیده ،حل نمود.
الزم به ذکر است که ضعف استفاده از روش کيفي در تعميم نتایج به دست آمده؛ محدودیت
تحقيق در اجرای وسيع مصاحبه به واسطه موضوع؛ روششناسي پژوهش کيفي ،زمان ،هزینه و بودجه
آن؛ عدم جامعيت چارچوب فرهنگ یادگيری و امکان وجود متغيرها و ابعاد دیگر فرهنگ یادگيری
و ضرورت آنها برای بررسي ،از محدودیتهای پژوهش فوق به شمار ميروند.
پيشنهادها
با توجه به یافتههای حاصل از این پژوهش و آنچه بيان شد ،پيشنهادها ذیل در جهت بهبود وضعيت
مطرح ميگردد:


کاهش فاصله زمينة تئوری و کاربردی در آموزش رشتههای علوم انساني و توسعه
آزمایشگاههای یادگيری برای عملياتي نمودن آموزشهای ارائه شده.



تأسيس مراکز یادگيری جهت پایش چگونگي فرایند یادگيری و ایجاد تنوع در آن.



تدوین برنامه جامع جهت توسعه حرفهای و تخصصي اعضای هيئت علمي رشتههای علوم
انساني.



مالحظة ماهيت و محتوای رشتههای علوم انساني و ایجاد انعطاف در آیين نامههای
آموزشي و پژوهشي نسبت به وضعيت آنها.



توجه به نقاط قوت ،توسعه زمينههای بهبود برنامه آموزشي رشتههای علوم انساني و
استفاده از فرصتهای موجود جهت بهبود کيفيت فرایند یادگيری.
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Introduction
Human beings can achieve their goals when they have the right function in their
educational programs, and have a scientific and precise plan, providing the students
with a better level of learning. The quality of teaching and learning in the university
depends on the capabilities of the learning culture. Since human beings, because of
the nature of the knowledge of the other disciplines, have certain cultural aspects, it
is necessary to research the status of the learning culture of students in these
disciplines. According to the literature, the factors and elements of the learning
culture of students are distinct, but so far, research has not been done to study the
learning culture of the students of humanities in Iran. Therefore, this research was
conducted as a pathology of learning culture of these students.

Research Questions
The questions of study were those appearing in Survey weakness of Human
sciences students learning culture.

Methods
This was an applied qualitative case study. In this study, semi-structured
interviews were conducted with 14 members of the faculty and educational
administrators and 18 students of Human sciences. Content analysis was used to
analyze and categorize the results of interviews and because the interviews were
based on the conceptual framework derived from literature review, the deductive
method (top-down) was used in content analysis and categorization of qualitative
data.

Results
Categories obtained were classified and presented in accordance with the
framework of a learning culture at the interactional, individual, and institutional
levels. The individual level included factors pertaining to the motivation to learn, the
role of the learner, students' expectations of learning, learner tasks. The institutional
level considered the appreciation and encouragement of educational innovation,
formal and informal rules, improving the quality of the learning context, faculty
development, and enhancing the training capacity. The interactive level encompassed
issues related to the learning space, content and knowledge structure, goals, media,
evaluation of teacher relations with students, faculty, and time frame.

Extended Abstracts of the Persian Articles in English

Discussion and Conclusion
Improving student learning culture represents a valid and valuable educational
activity of the humanities educational groups and it can affect the quality of their
performance. The results of research is insightful for expanding effective learning in
the students of humanities.
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