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مقدمه
امروزه تدریس ،1با نگاهی چندجانبه نگر بهعن.ان فرایند یاددهی -یادگیری 2و رتی فراتر از
آن بهعن.ان نظام یاددهی -یادگیری 3مطرح میش.د که دربرگیرنده همه ع.امل و ابعاد دریل در این
امر رطیر میباشدر آنچه همیشه کمرنی به نظر میرسید ،نقش یادگیرنده ب.ده که با ت.جه به
راکمیت نظریه سازنده گرایی ،4امروزه نقش آن پررنیتر شده است؛ مخص.صاً در مقاطع تحصیلی
باالتر که تأکید بر یادگیری مستقل استر در این نگاه فراگیر بهن.عی کان.ن اصلی فعالیتهاست،
چراکه همة فعالیتهای یاددهنده بهمنظ.ر انتقال محت.ای آم.زشی برای او تدارک مییابدر با ت.جه
به چنین تعبیری میت.ان گفت فرایند یاددهی -یادگیری ،راصل تعامل 5ع.امل یاد دهنده و
یادگیرنده و البته در تعامل مستمر با سایر عناصر یک نظام یاددهی -یادگیری استر در این میان
گسترت فهم فراگیران و مدرسان از نظام یاددهی -یادگیری میت.اند به اصالح و بهب.د کیفیت
یاددهی -یادگیری و درنتیجة تح.الت سارتاری در ارکان نظام تربیتی ش.د (ابراهیمزاده)1382،ر لکا
وج.د یک چارچ.ب منسجم از نظام یاددهی -یادگیری در آم.زت عالی میت.اند اطالعات الزم
جهت شنارت نقاط ق.ت و ضعف یاددهی -یادگیری م.ج.د و طراری برای یک جریان یاددهی-
یادگیری کارآمد در ارتیار اعضای هیئتعلمی دانشگاهها و مراکز آم.زت عالی بهعن.ان مدیر و
مجری این جریان قرار دهدر وج.د چنین چارچ.بی میت.اند مبنایی برای ارزیابی و آسیبشناسی
جریان یاددهی –یادگیری واقع گردد و زمینههای الزم جهت اصالح و بهب.د یاددهی -یادگیری در
آم.زت عالی فراهم آورد (ترکزاده ،محمدی و ست.ده فر)1393 ،ر
نظریههای یادگیری هرکدام از منظرها و ابعاد مختلفی به امر یاددهی -یادگیری پردارتهاند،
بهعن.انمثال؛ برونر 6در بحث شنارت و یادگیری مرارلی را با عن.ان ،مررله ررکتی ،تص.یری و
نمادی مطرح میکندر پیاژه ،7یادگیری را بر اثر رشد و تکامل ذهنی و دادوستد با محیط اجتماعی و
مادی امکانپکیر میداند و بر همین اساس است که رشد روانی و فکری یادگیرندگان را معل.ل
چهار عامل رشد طبیعی و زیستی ،تجربه در محیط مادی و فیزیکی ،تجربه در محیط اجتماعی و
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Teaching
2 Teachinig- Learning Process
3 Teaching – Learning System
4 Constructvism
5 Interaction
6 Bruner
7 Piaget
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تعادل میداندر آزوبل 1معتقد است وقتیکه مفه.می قابل انطباق و ارتباط با مفاهیمی باشد که از
پیش در سارت شنارتی فرد وج.د دارند ،آن مفه.م معنیدار استر آزوبل سارت شنارتی،
یادگیری معنیدار ،مشم.لکنندهها و پیشسازماندهنده را در این میان مؤثر میداندر بندورا 2به
یادگیری مشارکتی و اجتماعی معتقد است و مرارل ت.جه ،یادسپاری بازآفرینی و انگیزشی را جزء
مرارل یاددهی -یادگیری بهرساب میآوردر گاتری 3اصل ک.ششی ب.دن و اصل تأرر و محرک-
های ناشی از ررکت را در یادگیری مؤثر میداند (سیف)1390 ،ر
از هر منظری که به یادگیری بنگریم ،مالرظه میش.د که آم.زت بهعن.ان مکانیزم یاددهی –
یادگیری صرفاً ارائة دانش نیست ،بلکه فرایندی است شامل شناسایی سطح یادگیری و تصمیم-
گیری جهت یادهی  -یادگیری بهتر (ب.ید ،4گلدهبر ،5لنکفرد 6و ویک.ف ،)2007 ،7براین مبنا
تحق یک آم.زت اثربخش در هر م.سسه آم.زشی ،مستلزم شکلگیری یک جریان یاددهی-
یادگیری کارآمد استر یاددهی– یادگیری در آم.زت عالی ،متشکل از اجزای مختلفی میباشد که
میت.ان آنها را با دیدی جامع در چارچ.ب یک نظام رفتاری اثربخش م.ردبررسی قراردادر این
نظام متشکل از سه بعد مفه.می ،8سارتاری 9و عملکردی 10استر یک نظام رفتاری اثربخش
مستلزم عملکردی اثربخش است و عملکرد ر.د نیز نیازمند سارتار و تمهیدات ویژه و مبانی
مفه.می راصیستر این ابعاد میت.انند در متن یک رویکرد راهبردی و با یک رهبری مناسب،
بهمثابه الگ.ی سیستمی ت.سعه سیستمهای رفتاری ،مبنایی برای ت.سعه نظام یاددهی -یادگیری قرار
گیرند (ترکزاده و همکاران)1393 ،ر
تحقیقات انجامشده در زمینه یاددهی -یادگیری اغلب بر چارچ.بها ،سبکها ،مهیارتهیا و
راهبردهای یادگیری متمرکز ب.ده استر در این زمینه کلب 11چهار وجه همگرا ،واگرا ،جکبکننیده
و انطباق یابنده را برای یادگیری بییان مییکنید (کلیب)2005،12ر ویین اشیتاین و پیالمر،)1990( 1
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1

Ausubel
Bandura
3 Guthrie,S
4 Boyd,Goldhaber, Lankford & Wyckoff
5 Kiselica
6 Lankford
7 Wyckoff
8 Conceptual
9 Structural
10 Functional
11 Kolb Learning Style
12 Kolb
2
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چارچ.بی برای راهبردهای مطالعه و یادگیری 2طرح میکند که با استفاده از آن میت.ان نقاط قی.ت
و ضعف مطالعه و یادگیری دانشج.یان را در ده بعد (نگیرت ،انگییزت ،کنتیرل وقیت ،اضیطراب،
تمرکز ،پردازت اطالعات ،انتخاب ایده اصلی ،راهنمای مطالعه ،ر.دآزمایی و راهبردهیای آزمی.ن)
م.ردبررسی قرارداد (ردی.زاده ،سیف و والیی)1383 ،ر کان )2006( 3.نیز در مطالعهای راهبردهای
یاددهی -یادگیری را در سه مؤلفه مهارت ،4ر.استن 5و ر.دتنظیمی 6جای میدهدر
تحقیقات متعددی نیز در زمینه ع.امل مؤثر بر فرایند یاددهی -یادگیری انجامشده است که
ازجمله آنها میت.ان به تأثیر فضا و ج .آم.زشی در یادگیری (ویلس.ن و ف.لر ،)2005،7تأثیر
شی.ههای ارزشیابی در یادگیری (لی.نی ،م.ک و ونی ،)2008،8بررسی سبکهای یادگیری در
آم.زت عالی (کاپیتا ،)2015 ،9معرفی تکن.ل.ژیهای آم.زشی برای معلمان (ت.تا و نگری.س،10
 )2015اشاره نم.در همچنین دجینی ،)2015( 11به ارزیابی یادگیری کالسی و یادگیری در آم.زت
عالی پردارتندر بررسی میزان استفاده دانشج.یان از مهارتهای مطالعه و یادگیری و رابطه آن با
وضعیت تحصیلی آنان (عبدردائی و غفاری ،)1389 ،رابطه بین جهتگیری انگیزشی و راهبردهای
یادگیری در تبیین م.فقیت تحصیلی (صمدی ،)1391 ،آمادگی ر.د راهبری در یادگیری و سبک-
های یادگیری (صف.ی ،ش.شتریزاده ،محم.دی و یارمحمدیان ،)1389 ،نقش فناوری اطالعات و
ارتباطات در تح.ل فرایند یاددهی-یادگیری (نجفی  ،)1389آسیبشناسی نظام آم.زتوپرورت در
تأملی بر فرایند یاددهی یادگیری (صادقیان ،قیصری ،محمدی و نجفی ،)1393 ،آسیبشناسی
مدیریت نظام آم.زشی عالی در ایران (ربیبی و صمدی )1393 ،قابل ت.جهاندر ترکزاده و ست.ده
فر ،)1393( ،ترکزاده ،محمدی و ست.دهفر( )1393نیز چارچ.بی تبیینی برای بعد شناسی فرایند
1

Weinstein & Palmer
Learning And Study Strategies
3 Cano
4 Skill
5 Will
6 Self-Regulation
7 Wilson& Fowler
8 Leung, Mok & Wong
9 Capita
10 Thota & Negreiros
11 Dogini
2
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یاددهی -یادگیری بهعن.ان یک نظام جامع رفتاری ارائه نم.دند و به تدوین و اعتباریابی نظام جامع
یاددهی -یادگیری در آم.زت عالی پردارتند و مضامین مفه.می ،عملکردی و سارتاری را بهعن.ان
ابعاد اساسی یک نظام جامع یاددهی-یادگیری در آم.زت عالی در یک پژوهش ترکیبی تدوین
نم.دندر در این پژوهشها بعد مفه.می مشتمل بر مضامین م.ض.ع و محت.ا ،چیستی ،چگ.نگی و
اص.ل یاددهی_یادگیریر بعد سارتاری شامل مضامین جهتگیری راهبردی ،طرح سیستم و
فرهنی یاددهی_یادگیری؛ و بعد عملکردی نیز متشکل از مضامین اجرای فرایند ،رهبری و
مدیریت فرایند و ارزیابی اثربخشی ارصا گردیدر
با ت.جه به آنچه گفته شد و لزوم ت.جه بیه آسییبهای فراینید ییاددهی – ییادگیری بیهعن.ان
مهمترین دستمایة برنامه درسی از یکس .و کشف چگ.نگی بروز این آسیبهیا از سی.ی دیگیر،
برای برنامهریزی و سازماندهی جهت رفع رأل و مشکالت م.ج.د و ت.سعه ت.انمندیهای م.ج.د
در زمینه یاددهی– یادگیری ،پژوهش راضیر بیه آسییبشناسیی نظیام ییاددهی -ییادگیری مراکیز
دانشگاهی فنی و ررفهای با استفاده از رویکرد کمی در شهر تهران پردارته اسیت تیا بیا شناسیایی
آسیبها ،بت.اند رویکرد ن.ینی را در رل مشکالت آم.زشی و یادگیری دانشج.یان دانشگاه فنیی و
ررفهای ارائه نمایدر
اهمیت این پژوهش هنگامی آشکار میش.د که بدانیم ،دانشگاه فنی و ررفهای بهعن.ان تنها
دانشگاه مت.لی آم.زتهای عالی فنی و ررفهای ،پی.ند واقعی بین علم و عمل و تبدیل به ثروت را
در دست.ر کار ر.د قرارداد و تالت میکند زمینة الزم برای کسب مهارتها ،ایجاد اشتغال و
کارآفرینی برای ج.انان سرافراز میهن اسالمی را سرل.رة برنامههای ر.د قرار دهد و ر.د را با
ویژگی دانشگاهی پ.یا ،اشتغالزا و کارآفرین معرفی نمایدر بااینرال برری ش.اهد میدانی و تجربی
م.ج.د راکی از وج.د برری مشکالت آسیبهای اثرگکار در نظام یاددهی –یادگیری دانشگاه فنی
ررفهای و کیفیت و م.فقیت تالتهای یاددهی –یادگیری در این ر.زه است ر لکا شنارت و
کشف چگ.نگی بروز آسیبهای نظام یاددهی –یادگیری در این دانشگاه میت.اند برای برنامهریزی
و سازماندهی بهمنظ.ر رفع رألها و مشکالت م.ج.د و ت.سعه ت.انمندیهای دانشگاه در زمینه
یاددهی – یادگیری بسیار مثمر ثمر باشد و م.جبات ت.جه بیشتر به انسجام و ت.سعه سارتاری و
کارکردی نظام یاددهی و یادگیری در قلمرو پژوهش را فراهم کندر در این راستا اهداف زیر در
پژوهش راضر پیگیری شده استر
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آسیبشناسی نظام یاددهی -یادگیری در دانشکدههای فنی -ررفهای تهران در بعد سارتاری
آسیبشناسی نظام یاددهی -یادگیری در مراکز دانشکدههای فنی -ررفهای تهران در بعد عملکردی

روش پژوهش
روت تحقی در این پژوهش بر اساس ماهیت از ن.ع کمی ،بر اساس هدف از ن.ع کاربردی
و بر اساس نح.ه گردآوری اطالعات ،ت.صیفی از ن.ع پیمایشی ب.در جامعة آماری این پژوهش را
کلیة دانشج.یان دانشکدههای فنی و ررفهای شهر تهران به تعداد  17437تشکیل میداد که محق
به همة دانشج.یان دسترسی داشته و بر اساس فرم.ل نم.نهگیری ک.کران  367نفر بهص.رت طبقه-
ای تصادفی انتخاب گردیدند (جدول ) 1ر
جدول  -1جامعه ،نمونه و روش نمونهگیری
جامعه

نم.نه

درصد

نام دانشکده
دانشکده فنی و ررفهای شریعتی

5594

121

0/32

دانشکده فنی و ررفهای انقالب اسالمی

5193

112

0/30

آم.زشکده فنی و ررفهای شهید شمسی

3850

83

0/22

آم.زشکده فنی و ررفهای ولیعصر (عج)

2800

60

0/16

جمع

17437

376

0/100

در این پژوهش برای جمعآوری دادهها از چارچ.ب نظام جامع یاددهی – یادگیری
(ترکزاده و ست.ده فر )1393 ،استفاده شده است (جدول)2ر این چارچ.ب دارای سه بعد
عملکردی ،مفه.می و سارتاری است که نظام جامع یاددهی -یادگیری در آم.زت عالی را
م.ردبررسی قرار میدهدر برمبنای این چارچ.ب مقیاسی ت.سط ترکزاده ،محمدی و
ست.دهفر( )1393برای اعضا هیئتعلمی اعتباریابی شده استر عالوه بر این ،در این پژوهش با
ت.جه به جامعه آماری و برای سه.لت و درک بهتر آنان تغییراتی در جملهبندی برری گ.یههای
چارچ.ب مکک.ر داده شدر روایی ابزار اندازهگیری با روتهای تحلیل عاملی تأییدی و تحلیل
گ.یه بررسی شد که راکی از مطل.ب ب.دن ابزار ب.در همچنین پایایی آن از طری ضریب آلفای
کرونباخ برای ابعاد مفه.می  ،%79سارتاری  %84و عملکردی %88

به دست آمدر برای

تجزیه وتحلیل اطالعات به دلیل مقایسة میانگین نم.نه با میانگین جامعه و بررسی وضعیت م.ج.د
نظام جامع یاددهی -یادگیری در ابعاد سهگانه ،از آزم.ن  tگردآوریشدة تک متغیره استفادهشده
استر
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جدول  -2چارچوب مفهومی پژوهش (نظام جامع یاددهی -یادگیری در آموزش عالی ترکزاده و ستوده فر) 1393،
ابعاد
اساسی

مؤلفهها

شاخصها

م.ض.ع و محت.ای یاددهی-

دانش عم.می

یادگیری

دانش تخصصی
مفه.م شناسی یاددهی -یادگیری

مفه.می
چیستی یاددهی -یادگیری

باورهای معرفتشنارتی
باورهای تدریس
فرایند یاددهی -یادگیری

چگ.نگی یاددهی -یادگیری

روتهای یاددهی -یادگیری
ملزومات یاددهی -یادگیری
مسئ.لیت همکارانه متقابل
عالقهمندی و مشارکت فعال یادگیرنده

اص.ل یاددهی -یادگیری

ارزشیابی هدفمند یاددهی -یادگیری
دقی  ،مرتبط و پاسخگ .ب.دن یاددهی -یادگیری
چشمانداز یاددهی -یادگیری

جهتگیری راهبردی

مأم.ریتهای یاددهی -یادگیری
راهبردهای آم.زشی مبتنی بر تحلیل راهبردی
مقاصد یاددهی -یادگیری
اهداف یاددهی -یادگیری
محت.ای یاددهی -یادگیری

طرح سیستم یاددهی-
یادگیری
سارتاری

روتهای یاددهی -یادگیری
مدیریت فرایند یاددهی -یادگیری
ارزیابی فرایند یاددهی -یادگیری
مفاهیم و نتایج مشترک بین یاد دهنده و یادگیرنده
مفروضات مشترک بین یاد دهنده و یادگیرنده

فرهنی یاددهی -یادگیری

ارزتهای مشترک بین یاد دهنده و یادگیرنده
هنجارهای رفتاری مطل.ب بین یاد دهنده و یادگیرنده
بحث پیرام.ن هدف یاددهی -یادگیری
سازواری فعالیتهای یادگیرنده و محیط یادگیری

عملکردی

اجرای فرایند یاددهی-

تعامل بین یاد دهنده و یادگیرنده

یادگیری

تأمل در عملکرد یادگیرندگان

برقراری ارتباطات درون و برون سیستمی اثربخش و ت.سعه ج .آم.زشی مطل.ب
آگاهسازی ،انگیزت و جلب تعهد و مشارکت ذینفعان ،ذینف.ذان ،ذیربطان و ذیعالقگان
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رهبری و مدیریت فرایند
ت.انمندسازی عامالن درگیر یا مرتبط با فرایند یاددهی -یادگیری

یاددهی -یادگیری

سازماندهی ،هدایت و کنترل کلی تالتهای یاددهی -یادگیری در قلمرو م.ردنظر
برقراری ارتباطات درون و برون سیستمی اثربخش و ت.سعه ج .آم.زشی مطل.ب
اثربخشی درونی یاددهی -یادگیری(کیفیت فرایند و تحق اهداف م.ردنظر یاددهی -یادگیری)
ارزیابی اثربخشی یاددهی-
یادگیری

اثربخشی بیرونی یاددهی -یادگیری (کارآمدی و پاسخگ.یی نتایج راصل از یاددهی -یادگیری
در م.قعیتهای عملی /محیطی)
اثربخشی نهادی یاددهی -یادگیری(کمک به تحق رسالت و بهب.د تص.یر بیرونی دانشگاه ،تأثیر
مثبت درروند ررفهای و بهب.د کیفیت زندگی یادگیرندگان)

یافتهها
 -1وضعیت موجود نظام یاددهی -یادگیری در دانشکدههای فنی -حرفهای تهران در بعدد
مفهومی چگونه است؟
جدول -2آسیبشناسی نظام یاددهی-یادگیری در بعد مفهومی بر اساس میانگین نظری 3
مؤلفهها

تعداد

میانگین

انحراف معیار

تفاوت با میانگین

درجه آزادی

مقدار t

سطح معنیداری

بعد مفه.می

376

2/96

0/511

-0/039

375

-1/48

0/14

م.ض.ع و محت.ای یاددهی -یادگیری

376

3/13

0/713

0/134

375

3/65

0/001

چیستی یاددهی -یادگیری

376

3/05

0/648

0/048

375

1/43

0/15

چگ.نگی یاددهی -یادگیری

376

2/90

0/685

-0/104

375

-2/94

0/001

اص.ل یاددهی -یادگیری

376

2/76

0/715

-0/235

375

-6/36

0/001

با ت.جه به جدول  2مالرظه میش.د که میانگین کیفیت م.ض.ع و محت.ای یاددهی –
یادگیری برابر با ( )3/13از میانگین نظری ( )3باالتر و مقدار  tآن نیز بیشتر از مقدار بحرانی
( )1/96در سطح  0/05و سطح معنیداری نیز کمتر از  0/01بهدستآمده ،به عبارتی مؤلفههای
م.ض.ع و محت.ای یاددهی -یادگیری در سطح مطل.ب یا مت.سط بهدستآمده و آسیب در این
زمینه وج.د نداردر همچنین میانگین مؤلفه چیستی یاددهی – یادگیری ( )3/05از میانگین نظری
( )3باالتر ب.ده و سطح معنیداری معنیدار نب.ده و درنتیجه آسیب در این زمینه وج.د ندارد،
میانگین کیفیت چگ.نگی یاددهی – یادگیری «فرایند یاددهی -یادگیری ،روتهای یاددهی-
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یادگیری و ملزومات یاددهی -یادگیری» ( )2/90و اص.ل یاددهی – یادگیری «مسئ.لیت همکارانه
متقابل ،عالقهمندی و مشارکت فعال یادگیرنده ،ارزشیابی هدفمند یاددهی -یادگیری دقی و مرتبط
و پاسخگ .ب.دن یاددهی -یادگیری» ( )2/76از میانگین نظری ( )3پایینتر بهدستآمده ،همانط.ر
که مالرظه میش.د مقادیر  tبرای این متغیرها باالتر از  1/96و منفی ب.ده و سطح معنیداری نیز
کمتر از مقدار بحرانی آن از سطح  0/05بهدستآمده ،به عبارتی در زمینة مؤلفههای چگ.نگی
یاددهی -یادگیری و اص.ل یاددهی یادگیری و شارصهای آنها آسیب وج.د داردر بهط.رکلی
میانگین بعد مفه.می نظام یاددهی-یادگیری از میانگین نظری  3کمتر و مقدار  tبزرگتر آن از
مقدار بحرانی در سطح  )1/96( 0/05نب.ده و سطح معنیداری ( )0/14کمتر از  0/05نب.ده و
درنتیجه در کل میت.ان گفت در بعد مفه.می آسیب وج.د نداردر
 -2وضعیت موجود نظام یاددهی -یادگیری در دانشکدههای فنی -حرفهای تهران در بعد
ساختاری چگونه است؟
جدول -3آسیبشناسی نظام یاددهی-یادگیری در بعد ساختاری بر اساس میانگین نظری 3
مؤلفهها

تعداد

میانگین

انحراف معیار

تفاوت با میانگین

درجه آزادی

مقدار t

سطح معنیداری

سارتاری

376

2/73

0/589

-0/301

375

-8/85

0/001

جهتگیری راهبردی

376

2/70

0/765.

-0/162

375

-7/64

0/001

طرح سیستم یاددهی -یادگیری

376

2/75

0/636

-0/441

375

-7/77

0/001

فرهنی یاددهی -یادگیری

376

2/75

0/728

-0/301

375

-6/66

0/001

با ت.جه به جدول  3مالرظه میش.د که میانگین بعد سارتاری ( ،)2/73جهتگیری راهبردی
«چشمانداز یاددهی -یادگیری ،مأم.ریتهای یاددهی -یادگیری و راهبردهای آم.زت مبتنی بر
تحلیل راهبردی» ( ،)2/70طرح سیستم یاددهی -یادگیری «محت.ای یاددهی -یادگیری ،روتهای
یاددهی -یادگیری ،مدیریت فرایند یاددهی -یادگیری و ارزیابی فرایند یاددهی -یادگیری» ()2/75
و فرهنی یاددهی -یادگیری «مفاهیم و نتایج مشترک بین یاد دهنده و یادگیرنده ،مفروضات
مشترک بین یاد دهنده و یادگیرنده ،ارزتهای مشترک بین یاد دهنده و یادگیرنده و هنجارهای
رفتاری مطل.ب بین یاد دهنده و یادگیرنده» ( )2/75از میانگین نظری ( )3پایینتر ب.ده و همانط.ر
که مالرظه میش.د مقادیر  tبرای این متغیرها باالتر از  1/96و منفی ب.ده و سطح معنیداری نیز
کمتر از مقدار بحرانی آن از سطح  0/05بهدستآمده ،بنابراین در بعد جهتگیری راهبردی ،طرح
سیستم یاددهی -یادگیری و فرهنی یاددهی -یادگیری در دانشکدههای فنی و ررفهای تهران
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آسیب وج.د دارد و نهایتاً می ت.ان گفت میانگین کل بعد سارتاری نظام یاددهی-یادگیری از
میانگین نظری  3کمتر ب.ده و سطح معنیداری ( )0/0001نیز کمتر از سطح  0/05ب.ده و بنابراین
در این بعد آسیب وج.د داردر
 -3وضعیت م.جی.د نظیام ییاددهی -ییادگیری در دانشیکدههیای فنیی -ررفیهای تهیران در بعید
عملکردی چگ.نه است؟
جدول  -4آسیبشناسی نظام یاددهی-یادگیری در بعد عملکردی بر اساس میانگین نظری 3
مؤلفهها

تعداد

میانگین

انحراف

تفاوت با

درجه

معیار

میانگین

آزادی

مقدار t

سطح
معنیداری

بعد عملکردی

376

2/63

0/782

-0/373

375

-9/26

0/001

اجرای فرایند یاددهی -یادگیری

376

2/62

0/664

-0/380

375

-11/09

0/001

376

2/65

0/721

-0/347

375

-9/33

0/001

376

2/58

0/779

-0/419

375

-10/43

0/001

رهبری و مدیریت فرایند یاددهی-
یادگیری
ارزیابی اثربخشی یاددهی -یادگیری

با ت.جه به جدول  4مالرظه میش.د میانگین اجرای فرایند یاددهی-یادگیری «بحث پیرام.ن
هدف یاددهی-یادگیری ،سازگاری فعالیتهای یادگیرنده و محیط یادگیری ،تعامل بین یاددهنده و
یادگیرنده و تأمل در عملکرد یادگیرندگان» ( ،)2/62رهبری و مدیریت فرایند یاددهی-یادگیری
«برقراری ارتباطات درون و برون سیستمی اثربخش و ت.سعه ج .آم.زشی مطل.ب ،آگاهسازی،
انگیزت و جلب تعهد و مشارکت ذینفعان ،ذینف.ذان ،ذیربطان و ذیعالقگان ،ت.انمندسازی
عامالن درگیر یا مرتبط با فرایند یاددهی-یادگیری ،سازماندهی ،هدایت و کنترل کلی تالتهای
یاددهی-یادگیری در قلمرو م.ردنظر» ( )2/65و اثربخشی یاددهی-یادگیری «اثربخشی درونی
یاددهی -یادگیری (کیفیت فرایند و تحق اهداف م.ردنظر یاددهی -یادگیری) ،اثربخشی بیرونی
یاددهی-یادگیری (کارآمدی و پاسخگ.یی نتایج راصل از یاددهی -یادگیری در م.قعیتهای
عملی /محیطی) و اثربخشی نهادی یاددهی-یادگیری (کمک به تحق

رسالت و بهب.د تص.یر

بیرونی دانشگاه ،تأثیر مثبت در روند ررفهای و بهب.د کیفیت زندگی یادگیرندگان)» ( )2/58و
درنهایت بعد عملکردی با میانگین ( )2/63از میانگین نظری ( )3پایینتر ب.ده و همانط.ر که
مالرظه میش.د مقادیر  tبرای این متغیرها باالتر از  1/96و منفی ب.ده و سطح معنیداری نیز کمتر
از مقدار بحرانی آن در سطح  0/05بهدستآمده استر بنابراین میت.ان نتیجه گرفت که در بعد
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عملکردی و شارصهای آن در دانشکدههای فنی و ررفهای تهران آسیب وج.د داردر
در کل مشاهده شد که تنها در بعد مفه.می و در مؤلفههای «م.ض.ع و محت.ای یاددهی-
یادگیری» و «چیستی یاددهی -یادگیری» آسیبی مالرظه نشده استر

بحث و نتیجهگیری
نتایج آسیبشناسی نظام جامع یاددهی -یادگیری در دانشکدههای فنی و ررفهای تهران مؤید
وج.د آسیب و کاستی در هر سه بعد مفه.می ،سارتاری و عملکردی نظام مکک.ر استر در بعد
مفه.می آسیب در مؤلفههای «چگ.نگی یاددهی -یادگیری و اص.ل یاددهی -یادگیری» ،شناسایی
گردیده است بروز آسیب در این مؤلفههای زیربنایی ،قاعدتاً بسترسازی بروز آسیب در ابعاد
سارتاری بهویژه عملکردی یاددهی-یادگیری در قلمرو پژوهش استر رطر ناشی از آسیبهای
مکک.ر ،در تعامل با آسیبهای مشاهدهشده در بعد سارتاری نظام یاددهی–یادگیری تشدید
میش.در رص.صاً اینکه که در این پژوهش آشکار گردیده است که هر سه مؤلفه بعد سارتاری
یعنی «جهتگیری راهبردی ،طرح سیستم یاددهی -یادگیری و فرهنی یاددهی -یادگیری» و
همچنین در بعد عملکردی «اجرای فرایند یاددهی -یادگیری ،رهبری و مدیریت فرایند یاددهی-
یادگیری و ارزیابی اثربخشی یاددهی -یادگیری» نیز واجد آسیب جدی در نظام یاددهی -یادگیری
رایج در دانشکدههای فنی و ررفهای تهران هستندر بر این اساس میت.ان گفت ابعاد زیربنایی
جریان یاددهی -یادگیری در قلمرو پژوهش یعنی ابعاد مفه.می و سارتاری نیز باوج.د نقش بسیار
تأثیرگکاری که در جریان یافتن عملکرد یاددهی-یادگیری در قلمرو مکک.ر دارند ،به دلیل
آسیبهای جدی که درگیر آن هستند عمالً نقش جهت دهنده و قابلیت ساز ر.د را به نح.
مطل.ب ایفا نمیکنند.
متأسفانه در هر سه مؤلفه بعد عملکردی نظام جامعه یاددهی – یادگیری در قلمرو پژوهش
نیز واجد آسیب ب.دهاندر این بدان معنا است که اجرا ،رهبری و ارزیابی جریان یاددهی – یادگیری
در دانشکدههای فنی و ررفهای در قلمرو پژوهش وضعیت مطل.بی ندارند ،پس انتظار نتایج و
پیامدهای مطل.ب ،بیه.ده ر.اهد ب.در برری ش.اهد میدانی و تجربی و نگرتهای م.ج.د در میان
اساتید ،دانشج.یان نیز مؤید آن است که وضعیت و م.قعیت نظام یاددهی – یادگیری در
دانشکدههای فنی و ررفهای چندان مطل.ب نیستر به نظر میرسد آسیبهای شناساییشده
میت.اند علت بروز چنین وضعیتی و تبیینکننده آن باشدر
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درمجم.ع میت.ان گفت نظام یاددهی – یادگیری در دانشکدههای فنی و ررفهای قلمرو
پژوهش از مطل.بیت و انسجام الزم برر.ردار نیستر این وضعیت بهن.به ر.د اثربخشی
دانشکدههای مکک.ر و ت.ان یادگیری محیطی آنها را متأثر و مخدوت میسازد (ترکزاده و رداد
نیا ، 2016 ،ترکزاده و نک.مند)2015 ،ر نم.د چنین وضعیتی در تص.یر بیرونی سیستم بروز
مینماید ،تص.یری که نشانگر ه.یت ،کارآمدی و اعتبار سیستم در انظار عم.می استر این تص.یر
تعیینکننده رفتار محیط نسبت به سیستم دانشکدههای فنی و ررفه آن ر.اهد ب.د (دروتیکین و
مارکلنسکاس ،2010 ،1ماکل 2.و دروتیکین )2010 ،از این ریث ت.جه به ت.سعه و کارآمد سازی
نظام یاددهی – یادگیری در قلمرو پژوهش و اقدام نظام مند برای رفع نقایص و آسیبهای م.ج.د
در آن ضرورت و اهمیت مییابدر
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Abstract
The current investigation is a pathological study of the teaching–learning system in
Tehran technical and vocational colleges.This is a descriptive study using survey as the
data collection technique. The statistical population included 17437 students in the
stated colleges, of which 376 students were selected as a sample using Cochran’s
formula and systematic random sampling method. Data collection involved employing
the comprehensive teaching–learning system scale, designed based on five-point Likert
scale. It included conceptual, structural, and functional dimensions to examine the
comprehensive system of teaching–learning in the stated institutes. The conceptual
dimension included “subject and content of the teaching-learning, nature of teachinglearning, teaching–learning style and teaching–learning principles"; the structural
dimension comprised “strategic orientation, teaching-learning system design, and
teaching–learning culture”, and the functional dimension encompassed “the
implementation of the teaching–learning process, leadership, management of teaching–
learning process, and evaluation of teaching–learning effectiveness”. Having used
Kolmogorov–Smirnov test to test the normality of the data, one sample t–test was
employed to analyze the data using SPSS. The results demonstrated that such factors as
teaching–learning style and teaching–learning principles (conceptual dimension),
strategic orientation, teaching-learning system design, and teaching–learning culture
(structural dimension), and the implementation of the teaching–learning process,
leadership and management of teaching–learning process, and evaluation of teachinglearning effectiveness (functional dimension) are not in a desirable condition. The
finding accentuates the presence of defects in the aforementioned dimensions. It was
only in the conceptual dimension that the components of "subject and content of the
teaching-learning, and nature of teaching-learning" were in an acceptable condition.
This highlights the presence of deficiencies in the three conceptual, structural and
functional dimensions of the teaching-learning system in Tehran technical and
vocational colleges.

Keywords: Higher education, pathology, teaching–learning, technical and
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