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تأثیر روش تدریس سازاگرا بر یادگیری دانشجویان کشاورزی در درس هوا و اقلیمشناسي
5
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 .1استاد گروه ترویج و آموزش کشاورزی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی ،دانشگاه تهران
 .2دانشجوی دکتری آموزش کشاورزی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی ،دانشگاه تهران

 .4 ،3استاد و دانشیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی ،پردیس کشاورزی و منابع طبیعی ،دانشگاه تهران
 .5استادیار گروه مهندسی آبیاری و آبادانی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی ،دانشگاه تهران
(تاریخ دریافت -90 /12 /1 :تاریخ تصویب)91 /6 /14 :

چكیده
امروزه روشهای تدریس نوین اهمیت ویژهای دارند ،زیرا بر بهبود یادگیری و به تبع آن توانایی در حل
مسئله ،خالقیت و اشتغالپذیری دانشجویان کشاورزی مؤثرند؛ بنابراین مطالعة مذکور تأثیر روش تدریس
سازاگرا بر یادگیری دانشجویان کشاورزی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران را بررسی کرده
است .مطالعه در درس هوا و اقلیمشناسی در یك نیمسال انجام گرفت 75 .دانشجوی ثبتنامکرده در درس
مذکور به گروههای کنترل و آزمایش منتسب شدند .در گروه آزمایش از روش تدریس سازاگرا و در گروه
کنترل از روش تدریس متعارف استفاده شد .در مجموع ،مطالعه به مدت  20ساعت در بیش از  12هفته
اجرا شد .ابزار استفادهشده برای سنجش یادگیری در سطوح باالتر و پایینتر تفكر ،آزمونهای میاننیمسال
و پایاننیمسال با استفاده از پرسشهای بازپاسخ (آزادپاسخ) بود .روایی محتوایی آزمونهای مذکور توسط
مدرسان مختلف درس هوا و اقلیمشناسی تأیید شد .برای تعیین پایایی از روش پایایی مصححان مبتنی بر
شیوة چارچوب نمرهگذاری استفاده شد که مقدار آن برای آزمونهای میاننیمسال و پایاننیمسال به ترتیب
 0/997و  0/991برآورد شد .نتایج تحلیل کوواریانس نشان داد که روشهای تدریس مذکور بر نمرههای
کلی پایان نیمسال تحصیلی دانشجویان مطالعهشده اثر داشته است .همچنین ،نتایج نشان داد که بین دو
گروه آزمایش و کنترل در یادگیری آنها به تفكیك آزمونهای میاننیمسال و پایاننیمسال و سطوح پایینتر
و باالتر تفكر هیچگونه تفاوت معنیداری مشاهده نشده است.
واژههای کلیدی :آموزش عالی کشاورزی ،دانشگاه تهران ،متعارف.
مقدمه
يادگيري كمي پيچيدهتر از آن است كه بيشتر افراد
ميپندارند .يادگيري فرايند كسب دانش يا مهارت از طريق
مطالعه ،تجربه يا تدريس است .برخي تئوريهاي يادگيري
بيان ميكنند كه يادگيري از طريق تعامل با ديگران رخ
ميدهد و وقتي اين تعامالت عمدي و هدفدار باشند يادگيري
* نويسندة مسئول:

ويژه 1صورت ميگيرد ( .)Fisher & Frey, 2008با وجود اين،
در مورد اينكه يادگيري چيست و چگونه رخ ميدهد توافقي
وجود ندارد ( .)Hung, 2007امروزه رهبران آموزشي يادگيري
را فرايندي بسيار مهم ميدانند كه روشي انفرادي و كليد
پيشرفت تحصيلي است (.)Demirbas & Demirkan, 2007
مطالعة يادگيري و موفقيت دانشجويان همواره نظر
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متخصصان آموزش عالي را به خود متوجه كرده است .در اين
خصوص ،الگوهاي مختلفي ارائه شد كه مهمترين آنها الگوي
انتويستل 1است ( .)Entwistle, 2008الگوي مذكور از سه
منظر به فرايند يادگيري -تدريس پرداخته است كه عبارتند
از .1 :ويژگيهاي دانشجويان (نگرش به دوره ،تواناييهاي
هوشي ،دانش پيشين ،سبكهاي يادگيري ،شخصيت ،انگيزه،
مهارتهاي مطالعه و عادتهاي كاري) .2 ،ويژگيهاي
آموزشگر (سطح ،راه و روش ،وضوح تدريس ،ساختار ،توضيح،
شور و اشتياق و همدلي با فراگيران) .3 ،ويژگيهاي محيط
تدريس (ارزيابي ،بازخورد به فراگيران ،آزادي انتخاب ،حمايت
از مهارتهاي مطالعه ،مواد يادگيري ،طراحي دوره و اهداف)
(.)Entwistle, 2000; 2008
مدرس پس از انتخاب محتوا و قبل از تعيين ابزار بايد خط
مشي و روش مناسب تدريسش را انتخاب كند .به مجموعه
تدابير منظمي كه براي رسيدن به هدف ،با توجه به شرايط و
امكانات اتخاذ ميشود ،روش تدريس اطالق ميشود
(.)Mahmoodi Sahebi et al., 2010
روش تدريس يكي از مهمترين مؤلفهها براي بهبود
يادگيري يادگيرندگان است .تدريس علم و هنر است.
مدرسان توانا هميشه راهها و ابزارهايي را براي بهبودبخشيدن
به روشهاي تدريس خويش مييابند .با گذشت زمان ،از
مدرسان روشهاي تدريس نوينتر كه اثر بخشي بيشتري
دارند ،درخواست ديگري ميشود .از اين رو آنها بايد قادر به
همگامشدن با گروههاي مختلف سني باشند .بهبود وظايف
مدرسان با بهكارگيري روشهاي نوينتر و آخرين تكنيكهاي
تدريس يك نياز ضروري است (.)Singh & Rana, 2004
بسياري محققان ،روشهاي متعارف تدريس را از
مهمترين موانع رشد خالقيت در آموزش ميدانند ( Banfield
 .)& Cayago-Gicain, 2006تدريس به روش سخنراني و
ارائة مستقيم با رويكرد قياسي به جاي تأكيد بر درک مفاهيم
و بهكارگيري آنها ،به حفظ مطالب تأكيد دارد .در اين روش،
يادگيرنده تنها دريافتكنندة اطالعات ،ساكت و غير فعال
است ( .)Heidari et al., 2010همچنين ،برخي از محققان هم
به اين نكته تأكيد دارند كه براي داشتن نظام آموزشي
سازنده ،نظام متعارف بايد دگرگون شود و به روشهاي
تدريسي تبديل شود كه موجب ايجاد خالقيت و نوآوري در
دانشجويان شود ( ،)Spectore et al., 2006اما برخي از
1. Entwistle Model

مدرسان دانشگاه به علت نداشتن تسلط و شناخت كافي از
روشهاي تدريس نوين ،از روشهاي مذكور در كالسهاي
درس بهره نميگيرند (.)Cropley et al.,2001
امروزه برنامههاي آموزش كشاورزي هم بهطور فزايندهاي
بر محتوا و آزمون اهداف رفتاري مبتني شده است .به علت
تمايل مدرسان در حوزة كشاورزي به استفادة بيشتر از روش
تدريس سخنراني و ارائة مستقيم با رويكرد قياسي،
يادگيرندگان فقط ياد ميگيرند و يا فقط اظهار ميكنند كه
ياد گرفتهاند ،در صورتي كه بايد از روشهايي استفاده شود
كه فراگيران بهتر ياد بگيرند و با استفاده از آن روش بياموزند
كه چگونه ياد بگيرند.
با توجه به مطالب مذكور و بعد از حدود يك قرن تالش
در حوزة آموزش كشاورزي آيا ميتوان گفت به هدفهاي
مورد نظر دست يافتهايم؟ بسياري از صاحبنظران معتقدند
آموزش كشاورزي فقط توليد و تبديل غذا و مواد حاصل از
دام و گياه نيست بلكه به داشتن محيط سالم هم بايد توجه
كرد .آموزش كشاورزي ايجاد مهارتهايي در يادگيرندگان
است كه بتوانند شغل مناسب را در بخش كشاورزي بيابند
( .)Honeycutt, 2003براي دستيابي به شرايط احراز شغل،
توانايي در مهارتهاي عملي كشاورزي ،افزايش توليدات
كشاورزي و حفظ و پايداري محيط زيست در كشاورزي،
دانشجويان رشتههاي كشاورزي بايد داراي مهارتهاي خاص
و منحصربهفردي باشند .اين مهارتها شامل قدرت تجزيه و
تحليل ،حل مسئله ،توانايي برقراري ارتباط ،اعتمادبهنفس،
قدرت تصميمگيري ،مديريت منابع ،مسئوليتپذيري و توانايي
استفاده از فناوريهاي فني موجوداند ( ;Honeycutt, 2003
.)Rabinson et al., 2007
پرسشي كه در اينجا مطرح ميشود اين است كه چگونه
ميتوان مهارتهاي مذكور را در دانشجويان كشاورزي ايجاد
كرد؟ در صورتي كه آموزش كشاورزي بهطور كلي و آموزش
عالي كشاورزي بهطور اخص خود را با اين تغيير و تحوالت
هماهنگ نكنند ،براي رشتههاي مذكور متقاضي وجود نخواهد
داشت .تنها زماني براي رشتهاي متقاضي وجود دارد كه
كارفرمايان خواستار دانشآموختگان آن باشند و زماني كه
دانشآموختگان كشاورزي مهارتهاي الزم را نداشته باشند،
در هيچ سازماني اعم از دولتي يا خصوصي و حتي
خوداشتغالي جايگاه ويژهاي نخواهند داشت.
 )2003( Honeycuttمعتقد است تنها راه ايجاد
مهارتهاي ذكرشده در يادگيرندگان ،كالسهاي درس است،
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اما كالسهايي كه روشهايي را به غير از روشهاي متعارفي
كه هماكنون به كار گرفته ميشوند ،سرلوحة كار خود قرار
دهند .كالسي كه در آن مدرس به عنوان تسهيلگر و راهنما
باشد ،زيرا وقتي مدرس در نقش تسهيلگر است ،فرايند
تدريس و يادگيري از مدرسمحوري به سمت يادگيرنده
محوري سوق مييابد و زماني كه اين فرايند يادگيرندهمحور
باشد ،يادگيرندگان بهطور خودجوش در فرايند تدريس و
يادگيري نقش فعالتري ايفا ميكنند و اين فعاليتها به
محيط يادگيري فعال و در نتيجه ايجاد مهارتهاي مورد نظر
در آنها منجر ميشود.
همچنين (2003) Lindner et al. ،بر اين باورند كه اگر
بخواهيم تدريس به يادگيري عميقتر ،پرمعنيتر و كاربرديتر
منجر شود ،ناگريز به استفاده از روش تدريس يادگيرندهمحوري
هستيم؛ بنابراين يكي از روشهايي كه صاحبنظران آموزش به
منظور آمادهكردن يادگيرندگان ،بسيار بر آن تأكيد دارند
آموزش يادگيرندهمحور بر اساس شيوة تسهيلگري و مشاركت
يادگيرندگان است .تسهيلگري يك رهيافت قوي براي فرايند
تدريس و يادگيري است و وقتي شكل غالب تدريس بر مبناي
تسهيلگري است ،فضاي متفاوتي از روشهاي متعارف و
مدرسمحوري در جريان تدريس حاكم است ( Gruden
.)Schuck, 2003
يادگيرندگان در رشتههاي كشاورزي بايد مطالب درسي را
بهطور عميق فرا گيرند تا در آينده با استفاده از معلومات
خويش بتوانند بهطور عملي درگير فعاليتهاي كشاورزي
شوند؛ بنابراين به نظر ميرسد استفاده از روشهاي تدريس
نوين ميتواند مهارتهاي سطح باالتر تفكر و يادگيري
دانشجويان كشاورزي را افزايش دهد و آنها را براي بازار كار
آماده كند.
 )1997( Seelsمعتقد است فرايند تدريس و يادگيري سه
رويكرد متفاوت شامل يادگيري براي كسب پاسخ (رويكرد
رفتارگرايي) ،يادگيري براي كسب دانش (رويكرد
شناختگرايي) 1و يادگيري براي ساخت دانش (رويكرد
سازاگرا))2را در دورههاي مختلف زماني پشت سر گذاشته
است.
در اين بين ،صاحبنظران متعددي در حوزة آموزش عالي
به رويكرد سازاگرا در زمينة تدريس و يادگيري تأكيد
1. Cognitive Approach
2. Constructivist Approach
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كردهاند .روش تدريس سازاگرا كه در اين رويكرد مد نظر قرار
گرفته است ،مبتني بر اين است كه ساختار دانش چيزي
نيست كه خارج از ذهن يادگيرنده وجود داشته باشد ،بلكه
ساختار دانش حاصل تعامل مستمر با سازههاي موجود و
آزمايش و پااليش بازنماييهاي ذهني آن براي يافتن درک
صحيحتري از جهان خارج است و بر اين اساس ،بايد به
فعاليت يادگيري توجه شود (.)Fardanesh, 2010
شالودة معرفتشناختي تدريس سازاگرا از تفاوت بين
معرفتشناسي سنتي دانش و معرفتشناسي سازاگراي دانش
نشأت ميگيرد .معرفتشناسي سنتي ،دانش را به عنوان يك
پديدة عيني در نظر ميگيرد ،در حالي كه معرفتشناسي
سازاگرا آن را به عنوان فهم ذهني فرد در نظر ميگيرد ( Kim,
.)2005
اصول روش تدريس سازاگرا شامل  .1مطرحكردن مسائل
مرتبط جديد به يادگيرندگان .2 ،ساختن مفاهيم از كل به
جزء .3 ،ارزشگذاري /ارجنهادن به ديدگاههاي يادگيرندگان و
توجهكردن به حدسهاي آنها .4 ،ارزيابي يادگيري
يادگيرندگان در زمينة مورد نظر است ( Brooks & Brooks,
.)1993; Kim, 2005
به زعم برخي محققان ،روش تدريس سازاگرايي داراي
پنج مرحله است .اين مراحل شامل برانگيختن ايدهها ،كاوش،
ارائة پيشنهاد ،توصيف و طرح راه حل و ارزشيابي است
( .)Yager, 1991; Ayas, 1995; Kim, 2005روش تدريس
متعارف هم شامل سه مرحلة مقدمه ،شرح و بسط و مرور
درس است (.)Kim, 2005
در اين قسمت ،برخي مطالعات مربوط در اين زمينه
بررسي ميشود تا با تحليل نتايج و روششناسيهاي به
كارگرفتهشده ،چارچوب مفهومي تحقيق سازماندهي شود.
در مطالعاتي ،تأثير روش تدريس سازاگرا بر پيشرفت
تحصيلي و يادگيري يادگيرندگان بررسي شد .پاسخگويان به
دو گروه كنترل و آزمايش منتسب شدند .در گروه آزمايش،
روش تدريس سازاگرا و در گروه گواه ،روش تدريس متعارف
به كار گرفته شد .نتايج نشان داد كه در روش تدريس سازاگرا
پيشرفت تحصيلي يادگيرندگان بهتر از روش تدريس متعارف
بوده است ( & Cepni et al., 2011; Kim, 2005; Bimbola
.)Daniel, 2010; Ogundola et al., 2010
در تحقيقي ديگر ،اثربخشي روش تدريس سازاگرايي
چهارمرحلهاي در درس شيمي بررسي شد .نتايج بيانگر آن
بود كه استفاده از روش تدريس مذكور موجب توانايي
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دانشآموزان در ردكردن برخي مفاهيم جايگزين ميشد ،اما
بهطور كامل مفاهيم جايگزيني آنها را در آن درس حذف
نكرد (.) Calik et al., 2010
در مطالعهاي كه  )2007( Batchelorبا عنوان «روش
تدريس سازاگرايي براي دانشجويان داروسازي» انجام داد،
مشخص شد كه قابليت دانشجويان در هر دو روش تدريس
سازاگرا و متعارف مبتني بر سخنراني مشابه بود .هرچند كه
دانشجويان يادگيري در محيط سازاگرا را بر روش متعارف
سخنراني ترجيح ميدادند.
 )2004( Becker & Maunsaiyalدر مطالعهاي گزارش
كردند كه هيچگونه تفاوت معنيداري در پيشرفت بين
دانشآموزان در دو گروه سازاگرا و متعارف وجود نداشت.
يادگيرندگاني كه به روش سازاگرا آموزش ديده بودند،
نمرههاي باالتري در پسآزمون و پسآزمون تأخيري -در
مقايسه با يادگيرندگاني كه به روش متعارف آموزش ديده
بودند -كسب كردند .اين امر نشانگر آن است كه يادگيرندگان
در گروه سازاگرا مفاهيم تدريسشده را بهتر از گروه
مشابهشان در ياد سپرده بودند.
در يك جمعبندي ،ميتوان به اين نتيجه رسيد كه
مطالعات مذكور با فراهمآوردن زمينههاي تئوريكي نقش
روش تدريس سازاگرا در فرايند تدريس و يادگيري و تأثير آن
بر يادگيري يادگيرندگان و به دنبال آن بهبود يادگيري آنها
در درک عميق مطالب درسي ،فرصت الزم را براي مطالعة
نقش روش تدريس سازاگرا در يادگيري يادگيرندگان فراهم
آوردهاند.
با توجه به مطالب گفتهشده توجه به تأثير روش تدريس
سازاگرا در بهبود يادگيري دانشجويان كشاورزي و درک
عميق و يادگيري تفكر سطح باالتر توسط آنها اهميت
بسياري دارد.
مسئلة اصلي اين است كه در حال حاضر ،رويكرد غالب
تدريس در آموزش عالي كشاورزي بهويژه در دروس نظري
انتقال مجموعة زيادي از يافتهها و مطالب علمي در مدت
زمان معين و محدود در طول نيمسال است كه آن هم به
روش متعارف مبتني بر ارائة مستقيم سخنراني با رويكرد
قياسي انجام ميگيرد .از اين رو ،يافتن روش تدريسي كه
مناسب دروس رشتههاي كشاورزي باشد ،اهميت ويژهاي
دارد .در نتيجه ،براي دستيابي به اين پاسخ ،اين تحقيق
طراحي شد و براي انجامدادن آن درس هوا و اقليمشناسي در
رشتههاي كشاورزي به شكل نمونه مطالعه شد تا امكان ارائة

آن در دو گروه آزمايش و كنترل و مطالعة تأثير روش تدريس
سازاگرا فراهم شود.
هدفهاي اين تحقيق با توجه به مطالب مذكور عبارتست
از:
بررسي پروفايل دانشجويان مطالعهشده براساس
جنسيت و ميانگينهاي معدل تجمعي
تحليل تأثير روشهاي تدريس بر يادگيري دانشجويان
با استفاده از تحليل كوواريانس
مقايسة ميانگينهاي دو گروه كنترل و آزمايش از نظر
روشهاي تدريس سازاگرا و متعارف
تحليل نتايج و ارائة پيشنهادهاي عملي و مفيد براي
استفاده از روش تدريس مناسب رشتههاي كشاورزي.
مواد و روشها
روش تحقيق شبهآزمايشي و از نوع طرح پسآزمون با گروه
1
گواه بوده است ;Mugan, 2010; Shadish et al., 2002
)Thistlethwaite & Campbll, 1960; Gall et al., 1996
& .)Akman

براي اين منظور مراحل زير اجرا شد:
 .1دانشجويان طبق ضوابط و آييننامة آموزشي در ابتداي
نيمسال تحصيلي  1390 -1389از طريق ادارة آموزش
پرديس انتخاب واحد كردند.
 75 .2دانشجوي ثبتنامشده از طريق ادارة آموزش و
بهطور تصادفي و خارج از كنترل محققان به گروه كنترل و
آزمايش به ترتيب با  43و  32نفر منتسب شدند .در اين
تحقيق ،از روش سرشماري استفاده شد .به اين صورت كه
تمامي دانشجوياني كه درس هوا و اقليمشناسي را در نيمسال
دوم  1390-1389انتخاب كردند ،براي انجامدادن تحقيق
مطالعه شدند.
براي بررسي ميزان يادگيري دانشجويان از آزمونهاي
مياننيمسال 2و پاياننيمسال  3استفاده شد .آزمونها به
صورت بازپاسخ( 4آزادپاسخ) 5تدوين شدند .طراحي پرسشها
7
به گونهاي بود كه تفكر سطح باالتر 6و تفكر سطح پايينتر
1. Posttest-only control-group design
2. Mid term
3. Final term
4. Open-ended test
5. Free response test
6. Higher level thinking
7. Lower level thinking
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( )Anderson & Krathwohl, 2001مد نظر قرار گرفته شد.
آزمونهاي مذكور براي هر دو گروه يكسان بود و در زمان و
مكان يكسان برگزار شد .روايي محتوايي پرسشهاي مذكور
ابتدا توسط مدرسان مختلف درس هوا و اقليمشناسي بررسي
شد تا با اهداف مطالعه سازگار باشد .بهطوري كه توانايي
سنجش ميزان دانش توليد و فراگرفتهشده توسط دانشجويان
را داشته باشد .براي سنجش پايايي آزمونهاي مياننيمسال و
پاياننيمسال از روش پايايي مصححان 1مبتني بر روش
2
چارچوب نمرهگذاري استفاده شد (Bazargan ,2005, 2011
;.)Garies & Grant, 2008; ; Saif, 2006; Payne, 2003
براي اين كار از روش ضريب همبستگي اسپيرمن استفاده شد
كه مقدار آن براي آزمونهاي مياننيمسال و پاياننيمسال به
ترتيب حدود  0/997و  0/991به دست آمد كه در حد
مطلوبي بود .زمان و مكان برگزاري هر دو كالس يكسان و
درس توسط يك مدرس در  14جلسة  90دقيقهاي تدريس
شد .درس مذكور در گروه آزمايش به روش تدريس سازاگرا،
پنجمرحلهاي و در گروه كنترل به روش متعارف ،ارائة مستقيم
سخنراني با رويكرد قياسي سهمرحلهاي انجام گرفت Yager,
) .)1991; Ayas, 1995; Kim, 2005به اين صورت كه در
گروه سازاگرا مدرس در ابتداي نيمسال دانشجويان را به
گروههاي پنجنفره تقسيم كرد و در هر جلسة درس ،ابتدا با
طرح پرسشي مرتبط با مبحث آن جلسه به برانگيختن
دانشجويان در گروههاي مذكور پرداخت ( برانگيختن ايدهها)،
سپس از آنها خواسته شد كه در گروه خود پيرامون موضوع
بحث و تبادل نظر كنند (كاوش) .بعد از آن ،دانشجويان به
تفكيك گروهها پيشنهادهاي خود را مطرح كردند (ارائة
پيشنهاد) و راه حل (توصيف و طرح راه حل) ارائه دادند كه
همراه آن مدرس به غربالكردن و جمعبندي نظرات و راه
حلهاي ارائهشده با آنها ميپرداخت و در پايان با طرح
پرسشهايي ميزان يادگيري آنها را ارزيابي ميكنند
(ارزشيابي) .در گروه متعارف ،مدرس در ابتداي هر جلسه به
معرفي موضوع ميپردازد (مقدمه) سپس شرح كاملي از آن
ارائه ميداد (شرح و بسط) و در پايان خالصهاي از مباحث
مهم بيانشده در مرحلة قبل را ارائه ميكرد (مرور).
براي جمعآوري و تجزيه و تحليل اطالعات از نرمافزارهاي
 SPSSو  Excelاستفاده شد .در اين مطالعه ،از روش آماري
3. ANCOVA
6. Factor
9. Covariate
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تحليل كوواريانس 3استفاده شد كه ميانگين پسآزمون گروه
آزمايشي با ميانگين پسآزمون گروه كنترل مقايسه شد.
ميانگينهاي معدل تجمعي ( 4)CGPAبه عنوان متغير كمكي5
و روش تدريس و جنسيت به عنوان متغير مستقل كيفي به
عنوان عامل 6به كار گرفته شد )Akman & Gall et al.,1996
; .)Mugan, 2010از آنجا كه در تركيبهاي مختلف طبقات هر
عامل ،مقادير متغير كمكي داراي يك رابطة خطي با مقادير
متغيرهاي وابستهاند به منظور حذف و ازبينبردن آثار خارجي بر
متغير وابسته و افزايش دقت اندازهگيري متغير كمكي كمي در
اين طرح آزمايشي 7به كار گرفته شد (; Kalantari, 2012
;Sweet & Grace- Habibpour Gatabi & Safari Shali, 2010
 .)Martin, 2010يك آزمون  tمستقل تكميلي هم براي مقايسة

ميانگينهاي آزمونهاي مياننيمسال و پاياننيمسال و يادگيري
در سطوح مختلف تفكر به تفكيك براي دو گروه آزمايش و
كنترل انجام گرفت.
نتایج و بحث
پروفایل دانشجویان مطالعهشده براساس جنسیت و
میانگینهای معدل تجمعي

يافتههاي توصيفي در جدول  1بيانگر اين بود كه ميانگينهاي
معدل تجمعي هر دو گروه كنترل و آزمايش تقريبا مشابه بوده
است ،اما عملكرد تحصيلي دانشجويان دختر براساس
ميانگينهاي معدل تجمعي ( )CGPAآنها بهتر از دانشجويان
پسر در هر دو گروه (آزمايش و كنترل) بود كه با نتايج تحقيق
 )2010 (Akman & Muganمطابقت دارد.
تحلیل عوامل تأثیرگذار بر یادگیری دانشجویان با استفاده از
تحلیل کوواریانس

يادگيري دانشجويان در رشتههاي مختلف به عوامل گوناگوني
مرتبط است كه از جمله مهمترين آنها متغيرهاي جنسيت و
عملكرد تحصيلي پيشين آنهاست ( Akman & Mugan,
 .)2010; Ogundola et al., 2010بنابراين ،براي بررسي و
تعيين تأثير روشهاي تدريس بر يادگيري دانشجويان از
تحليل كواريانس استفاده شد كه در اين روش آماري،
8
متغيرهاي جنسيت و روشهاي تدريس به عنوان آثار اصلي
مد نظر قرار گرفته شدند ،ميانگينهاي معدل تجمعي به
عنوان متغير كمكي 9و نمرههاي كل دانشجويان در پايان

2. Scoring Rubric
5. Covariate
8. Main Effect

1. Examiners(Scores) reliability
4. Cumulative Grade Point Averages
7. Experimental Design
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كه اثر روشهاي تدريس متعارف و سازاگرا و جنسيت
دانشجويان بر يادگيري دانشجويان مطالعهشده تفاوت
معنيداري با هم داشتهاند.

نيمسال تحصيلي به عنوان متغير وابسته لحاظ شدند .مطابق
با يافتههاي تحليل كوواريانس (جدول  )2روشهاي تدريس
مذكور (سازاگرا و متعارف) و جنسيت اثر معنيداري بر
يادگيري دانشجويان داشتهاند؛ به عبارت ديگر ،ميتوان گفت

جدول  .1توزیع فراواني دانشجویان مطالعهشده بر حسب میانگینهای معدل تجمعي در دو گروه کنترل و آزمایش به تفكیك جنسیت
ميانگين معدل تجمعي

دانشجويان پسر

ميانگين معدل تجمعي

دانشجويان

ميانگين معدل

تعداد كل

دانشجويان پسر

(درصد)

دانشجويان دختر

دختر (درصد)

تجمعي

دانشجويان

13/60
14/20

34/4
37/8

13/99
14/56

65/6
62/2

13/86
14/42

32
43

گروه آزمایش
گروه کنترل

جدول  .2نتایج آزمون تحلیل کوواریانس نمرههای درس هوا و اقلیمشناسي دانشجویان مطالعهشده
درس هوا و اقليمشناسي
p-value

f-value

میانگین مربعات

0/036
0/037

4/577
4/531

29/091
28/797

0/000

49/635

315/491
6/356
0/432

منبع واريانس
آثار اصلي
روش تدريس
جنسيت
كوواريانس
ميانگين معدل تجمعي
مقدار باقيمانده
مقدار تعديلشدة ضريب تعيين

* و ** به ترتیب معنيدار در سطح  5درصد و  1درصد خطا

مقایسة میانگینهای دو گروه کنترل و آزمایش از نظر
روشهای تدریس سازاگرا و متعارف

براي بررسي مقايسة ميانگينهاي دو گروه آزمايش و كنترل
از نظر تأثير روش تدريس بر يادگيري به تفكيك سطوح
مختلف يادگيري و آزمونهاي مياننيمسال و پاياننيمسال از
آزمون  tمستقل استفاده شد .مطابق يافتههاي مندرج در

جدول  3نتايج امتحانات براي دو دسته پرسشهاي تفكر
سطح پايينتر و تفكر سطح باالتر آزمونهاي ميانترم و
پايانترم در دو گروه آزمايش و كنترل تفاوت معنيداري
مشاهده نشد كه با يافتههاي تحقيق Mugan & Akman
( )2010مطابقت دارد.

جدول  .3نتایج آزمون  tدر درس هوا و اقلیمشناسي برای دو گروه کنترل و آزمایش از نظر روشهای تدریس سازاگرا و متعارف
متعارف

سازاگرا

p

t

گروه کنترل
(میانگین  انحراف معیار)

گروه آزمایش
(میانگین  انحراف معیار)

0/238
0/986
0/359
0/831
0/979
0/929
0/548

1/191
0/017
0/923
-0/214
0/027
-0/089
0/603

3/761/50
2/530/83
6/272/03
2/350/69
1/950/93
4/301/32
10/582/87

4/221/85
2/531/13
6/762/60
2/310/87
1/960/95
4/281/56
11/05  3/93

امتحان
امتحان میان نیمسال تفكر سطح پایینتر
امتحان میان نیمسال تفكرسطح باالتر
کل میان نیمسال
امتحان پایان نیمسال تفكرسطح پایینتر
امتحان پایان نیمسال تفكرسطح باالتر
کل پایان نیمسال
امتحان کل
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هر چند كه مواردي حائز اهميت و جالب عليرغم عدم
معنيداري آماري مشاهده شد (جدول  ،)3دانشجوياني كه با
استفاده از روش تدريس سازاگرا آموزش ديده بودند ،عملكرد
يادگيري بهتري در بيشتر آزمونهاي اجراشده  -در مقايسه با
گروهي كه از راه روش تدريس متعارف آموزش ديده بودند-
داشتندكه با نتايج تحقيقات  )2011( Cepni et al.و
 )2010( Bimbola & Danielمطابقت داشت .دانشجوياني كه
با روش تدريس سازاگرا آموزش ديده بودند در آزمون ميان
نيمسال تفكر سطح باالتر نسبت به گروه كنترل يادگيري
مشابه داشتند كه با نتايج تحقيقات  )2007( Batchelorو
 )2004( Becker & Maunsaiyalمطابقت دارد .همچنين،
دانشجويان گروه آزمايش در برخي آزمونها چون امتحان
پاياننيمسال تفكر سطوح پايينتر و كل پايانترم موفقيت
كمتري نسبت به گروه كنترل داشتند كه با نتايج تحقيق
 )2010 (Akman & Muganمطابقت دارد.
نتیجهگیری و پیشنهادها
در مقالة حاضر ،به مطالعه و اندازهگيري و بررسي تأثيرات دو
روش تدريس بر يادگيري درس هوا و اقليمشناسي دانشجويان
كشاورزي پرداخته شده است .مطابق با نتايج دو آزمون ميان
نيمسال و پايان نيمسال درس هوا و اقليمشناسي مشاهده شد
كه روشهاي تدريس سازاگرا و متعارف با كنارگذاشتن اثر
پيشينة عملكرد تحصيلي دانشجويان مطالعهشده اثر معنيداري
بر يادگيري دانشجويان كشاورزي داشت .اين موضوع بيانگر آن
است كه روش تدريس به عنوان يك مؤلفة كليدي در فرايند
تدريس و يادگيري داراي نقش بسزايي است .بنابراين ميتوان
با بازآموزي مدرسان و اساتيد و از راه آموزش مستمر و همگام
كردن آنها با تغييرات دانشجويان در سالهاي اخير براي
افزايش مهارت آنها از حيث استفاده از روشهاي نوين تدريس
از جمله سازاگرا گامي مؤثر براي توانمندي مدرسان در فرايند
تدريس و يادگيري برداشت .با انجامدادن اين كار ميتوان به
بهبود يادگيري دانشجويان كشاورزي كمك شاياني كرد كه اين
به افزايش مهارت و توانمندسازي آنها بعد از فراغت از تحصيل
منجر ميشود.
همچنين ،برگزاري كالسهاي آموزشي و كارگاههاي
مرتبط در خصوص روشهاي تدريس براي آشناكردن مدرسان
كشاورزي با رويكردهاي نوين تدريس و يادگيري ميتواند
كمك شايان توجهي به يادگيري دانشجويان كشاورزي كند،
بهطوري كه مدرسان بتوانند روشهاي تدريس نوين را بهطور
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عملي در كالسهاي درسشان به كار گيرند .همچنين ،ارائة
كتابهاي راهنما 1و خدمات راهنمايي 2در خصوص اين
روشهاي تدريس در مورد هريك از دروس رشتههاي
كشاورزي بهطوري كه مدرسان توانايي استفادة عملي سريعتر
روشهاي تدريس مذكور را داشته باشند.
افزون بر اين ،اگرچه مقايسة ميانگينهاي نمرههاي
كسبشده توسط دانشجويان مطالعهشده نشان داد كه تفاوت
معنيداري بين دو گروه آزمايش و كنترل در موارد مختلف
وجود نداشت ،اما ميانگين نمرههاي دانشجويان در گروه روش
تدريس سازاگرا باالتر از دانشجويان گروه روش تدريس متعارف
بود .از آنجا كه اين تحقيق فقط در يك نيمسال تحصيلي انجام
گرفت؛ بنابراين تعميم نتايج در اين مرحله بايد با احتياط
صورت گيرد .از اين رو ،پيشنهاد ميشود در تحقيق مشابهاي
در دانشگاه تهران و ساير دانشگاهها تكرار شود.
انتظار ميرفت كه يادگيري و موفقيت دانشجوياني كه در
گروه آزمايش با روش تدريس سازاگرا آموزش ديده بودند
باالتر باشد كه اينگونه نشد .دليل اين امر شايد اين باشد كه
دانشجويان ممكن است آمادگي الزم براي حضور و استفاده از
محيطهاي يادگيري سازاگرا را نداشتهاند ،زيرا آنان در مدارس
و قبل از ورود به دانشگاه و در دانشگاه كماكان با روشهاي
تدريس متعارف آموزش ديدهاند .در حقيقت ،ميتوان به اين
مورد اشاره كرد كه روش تدريس سازاگرا براي دانشجوياني
كه به اندازة كافي بالغ و رشديافته بوده و بتوانند مسئوليت
يادگيري خود را بر عهده گيرند بهترين است.
به هر حال ،با توجه به اينكه امكان شناسايي برخي آثار
واقعي روش تدريس سازاگرا از جمله بهبود مهارتهاي
بينفردي ،گروهي و ارتباطي در اين مطالعه وجود نداشت،
شايد براي پيبردن به تأثير روش تدريس سازاگرا ،آزمونهاي
ويژة آن بايد طراحي شود تا بتوان مهارتهاي مورد نظر را در
فراگيران ارزيابي كرد .چنين مهارتهايي را فقط از راه
آزمونهاي نوشتاري نميتوان سنجيد.
اين مطالعه نشان داد كه دانشجويان گروه آزمايش در
برخي آزمونها چون امتحان پايان نيمسال تفكر سطوح
پايينتر و كل پايان نيمسال موفقيت كمتري نسبت به گروه
كنترل داشتند .اين ميتواند ناشي از برخي عوامل خارجي
مانند استعداد عمومي و سبكهاي يادگيري دانشجويان باشد
1. Guide-Book
2. Guidance Service
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بنابراين بسط و توسعة اين مطالعه ميتواند رقابت متقابل
سبكهاي يادگيري و سبكهاي امتحان براي چيرهشدن به
.محدوديتهاي محيط يادگيري متعارف را در بر گيرد
 براي ادامة تحقيق در اين زمينه پيشنهاد ميشود،در انتها
 محيط،مطالعاتي در خصوص روابط بين سبكهاي يادگيري
.يادگيري و سبكهاي امتحان انجام گيرد
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و هيچگونه اظهار نظر قانعكنندهاي بدون داشتن مطالعات
.بيشتر نميتوان ارائه داد
 متأسفانه ميسر نشد كه،با محدوديتهاي مطالعة حاضر
بهطور قانع كنندهاي ضرورتي براي تمرين و كار در كالس
 به جز مواردي كه آنها از انجامدادن،دانشجويان مطرح شود
آن لذت ميبردند و اظهار ميكردند كه بهتر ياد گرفتهاند؛
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