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یادگیری  -های یاددهی ارزیابی دانشجویان از تجانس محیط
 شیراز های کارشناسی دانشگاهدوره

 
  2و  سحرنوروزی *1مهدی محمدی 

 شیراز، شیراز، ایران. )نویسنده مسئول( دانشگاه آموزشی ریزیبرنامه و مدیریت بخش دانشیار. 1
 شیراز، شیراز، ایران. دانشگاه درسی ریزیبرنامه دانشجوی دکتری. 2

 دهیچک
 دانشاااه  کارشناسای  هاای دوره یاادییری  -یاددهی  هایمحیط تجانس از دانشجویان ارزیابی مطالعه حاضر، کلی هدف
 باود. باا   شایراز  دانشاااه  مختلف تحصیلی هاییروه کارشناسی دانشجویان کلیه شامل پژوهش، آماری جامعه. بود شیراز
. و ماورد مطالعاه اارار یردتناد     انتخاا   نموناه  عناوان  به نفر 294ای، چندمرحله ایخوشه ییرینمونه روش از ییریبهره
 هاای محایط  ارتقاا   پاروهه )یاادییری   –یااددهی   هاای محیط تجانس مدل بر مبتنی ساختهمحقق پرسشنامه پژوهش، ابزار

هاای  داده و توزیا   نموناه  اداراد  باین  و پایایی، پرسشانامه ماوکور   روایی تامین از پس که بود( 2005 یادییری، -یاددهی 
هاای  ییاری تحلیل واریاانس باا انادازه    ای،نمونهتک تی آماری آزمون های های پژوهش باداده یردید. الزم یردآوری
داد؛  مطالعاه نشاان   نتاای  . شدند تحلیل «21اس. پی. اس. اس. » ادزارنرم از ییریبهره با ل واریانس ترکیبیمکرر و نیز تحلی

 و مادیری   تجاانس  اسا .  مطلاو   کفایا   ساط   از تار پاایین  یاادییری  -هاای یااددهی   تجاانس محایط   ابعااد  تمامی
 و هاا آرماان  و داناش  زمیناه،  تجاانس  اسا . تار  پاایین  متوساط  حاد  از بازخورد و هدای  سنجش، و هادوره سازماندهی
 ابعااد تجاانس   باین  معناداری تفاوت.  اس  متوسط از در حد باالتر یادییری -یاددهی  هایدعالی  و یادییری از حمای 
 میااناین  بااالترین  دارد. وجاود  دانشاجویان  دیاد  از شایراز  دانشاااه  کارشناسی هایدوره یادییری -یاددهی  هایمحیط
 و هادای   سانجش،  تجاانس  به متعلق میاناین ترینپایین و ،(10/3) دانشجویان هایآرمان و دانش زمینه، تجانس به متعلق

 دانشاجویان  دیاد  از یاادییری  -یااددهی   هاای محایط  تجاانس  ابعااد  باین  معنااداری  باشاد. تفااوت  مای ( 69/2) بازخورد
 کارشناسای  یاادییری  -یااددهی   هایمحیط تجانس ابعاد بین معناداری تفاوت .دارد وجود مختلف، تحصیلی هاییروه

 ابعااد  باین  معنااداری  یروهای تفااوت  ها نشان داد کاه در مقایساه درون  یادته .ندارد وجود دختر، و پسر دانشجویان دید از
دارد  وجاود  تحصایلی  مختلاف  هاای سال دید دانشجویان از کارشناسی هایدوره یادییری -یاددهی  هایمحیط تجانس
های مختلف تحصیلی، مشااهده شاد کاه    یروهی نیز تفاوت معناداری بین دیدیاه دانشجویان سالدر مقایسه بینبه عالوه 

 ترین میاناین به دانشجویان سال آخر، تعلق دارد.باالترین میاناین به دانشجویان سال اول و پایین
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 مقدمه  
       با توجه به وظایف اساسی دانشگاه ها و نقش 

کننده آن ها در تولید نیروی انسانی کشور و نظر به تعیین
ترین نهادهای جامعه اینکه آموزش عالی یکی از پرهزینه

به منظور اطمینان از  باشد در نتیجه ارزیابی این مراکز می
کیفیت عملکرد مراکز ضرورتی انکارناپذیر است. مارش و 

-که در تمامی بخش دانندمیفعـالیتی  را ارزشیابی 1ویلیز

 دنبــال قــضاوت در بــهو کرده،  های نظام آموزشـی نفـوذ
. [1] هاستخــصوص ارزش و شایــستگی پدیده

 این عالی آموزش ارزشیابی چرایی و ضرورت در2دیکسن
 هیأت شود که می امر موجب این که کندمی بیان طور

 اجتماع و برنامه/ مؤسسه هر درون در دانشجویان و علمی
 هایفعالیت کیفیت میزان نسبت به آن بیرون در علمی
 بکنند پیدا آگاهی دانشگاهی و هنجارهای آموزشی و علمی

 شدن داوطلب با و ارزیابی-خود با برنامه/ مؤسسه یاران و
 و تخصصی، علمی همتایان توسط بیرونی ارزیابی برای

 از و دهند افزایش را خود کیفیت مداوم بهبود شانس
 به معطوف ریزیبرنامه و کنش برای ارزیابی بازخوردهای

 منابع از رقابتی شرایط یك در بتوانند گیرند و بهره ارتقاء
عالی؛ یفیت آموزش [. ک2کنند ] تریعقالنی استفادة موجود،

تطابق درونداد، فرایند، برونداد و پیامدهای این نظام با 
های آموزش عالی استانداردهایی که به منظور بهبود فعالیت

انتظـارات آمـوزش  ها، اهـداف وـه بـه رسـالتجو با تو
از آموزش عالی [. 3] .باشدعـالی تعریف وتدوین شده، می

-ی چـون: یـاددهیاهـای کیفـیرود بـه زمینـهانتظار مـی
پژوهی، سازماندهی و عصاره یـادگیری، تحقیـق، دانش

کردن دانـش موجـود ، ادارة امـور دانـشگاهی، عرضـة 
های آموزش عالی خـدمات مورد نیاز به جامعه و مؤسسه

 -های یاددهینظر به اینکه محیط[. 4د ]کن هدیگرتوج
وزش یادگیری به عنوان یکی از عوامل موثر بر کیفیت آم

 اهداف تحقق در هااین محیط ارتقاء شوندعالی شناخته می
 و تضمین کیفیت مراکز آموزش عالی نقش عالی آموزش
         اصطالح محیط . هستند دارا را ایکنندهتعیین

یادگیری در بردارنده طیف وسیعی از عوامل موثر  -یاددهی
        باشد. بر یادگیری دانشجو در داخل و خارج  دروس می

این مجموعه عوامل گسترده و متنوع یك مدل را ترسیم می 
های اجتماعی، ترین سطح آن زمینهکنند که در وسیع

فرهنگی و سیاسی درون آموزش عالی قرار دارد، و پس از 
         های های نهادی و اداری و همچنین زمینهآن زمینه

های طراحی و حرفه ای و انضباطی و حتی جنبه
                                                           
1 Marsh & Willis 
2 Dickeson 

دهی، آموزش و ارزیابی محتوای دوره، روابط دانشجو سازمان
 .[5] با کارکنان، قرار گرفته است

 ایمجموعه عنوان به یادگیری -یاددهی هایمحیط 
 مربوط تنظیمات غیرمستقیم، و مستقیم تأثیرات از پیچیده

 .[6دهند ]می تشکیل را سنجش و تدریس مطالعه، به
عوامل کلیدی  ها به میزان تجانساثربخشی این محیط

گوناگون درون آنها با اهداف یادگیری با کیفیت، زمینه و 
 باشد.ها وابسته میهای دانشجویان و الزامات دورهآرمان

 پروژه در قالب 3اقتصادی و اجتماعی تحقیقات انجمن
 دوره در یادگیری -یاددهی هایمحیط ارتقاء" عالی آموزش

 بر موثر عوامل ارتقاء و شناساییبمنظور  4"کارشناسی های
 مدل نهایتا و کرد کار به آغاز کارشناسی هایدوره کیفیت

 نهایی گزارش در را "یادگیری -یاددهی هایمحیط تجانس"
 و های آموزشیمحیط ماهیت. کرد ارائه 2004 سال در خود
 یادگیرنده سود یادگیری به را آنها توانمی چگونه کهاین

  .آیدمی شمار به عالی آموزشهای چالش از بخشید، بهبود
 یا و روانی فیزیکی، محیط شرایط شامل یادگیری محیط

 و رشد بر مؤثر فرهنگی و اجتماعی هایتأثیرگذاری و عاطفی
 .[7]است  آموزشی سازمان در یادگیرنده فرد تعالی
یادگیری و حمایت از  -های یاددهیتجانس فعالیت 

دوره و برنامه  ی: تشریح ساختارکنندهیادگیری منعکس
بندی شده آموزشی، تناسب برنامه با اهداف دوره، زمان

      تدریس مناسب، استفاده از منابع کمك آموزشی و 
های جدید برای تدریس، تشویق خودتنطیمی در فناوری

یادگیری دانشجویان، برقراری احترام متقابل و تفاهم خوب 
یادگیری دانشجویی، شناسایی نیازهای  -در روابط استاد

        ریزی برای تحقق این نیازهاویژه دانشجویان و برنامه
 باشد.می

های اخیر به با بررسی پژوهش 5اینتیستل و اسمیت 
[ 8پرداختند ] "عوامل موثر بر یادگیری دانشجو"ارائه مدل 

 (. 1)شکل

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
3 Economic and Social Research Council 
4 Enhancing Teaching-Learning Environments in                

 Undergraduate Courses (ETL) 
5 Entwistle & Smith 



 

17 
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[8. عوامل موثر بر یادگیری دانشجو حاصل از تجارب دانشجو ]1شکل 

میان فهم مفهوم مرکزی در این مدل تمایز قائل شدن 
باشد. فهم هدف در واقع فهم می 2و فهم هدف 1شخصی

مواردی است که طراح طرح درس، مدرس و ممتحن در 
ذهن دارند و در برنامه درسی قرار داده شده تا توسط 
دانشجویان خوانده شود درحالی که فهم شخصی شامل 
طیف وسیعی از فهم و درک است که تك تك دانشجویان به 

 اند.ن را کسب کردهصورت انفرادی آ
پردازی درباره یادگیری دانشجو، محبوبیت بسیار مفهوم

ای که به طور موثر مانع از به علت ایجاد حاکمیت و سلطه
شود رویکردهای نظری جایگزین به آموزش و یادگیری می

[. اما روشن نیست که این 9مورد انتقاد واقع شده است ]
ت بهتر عمل کنند. به های جایگزین بتوانند در رقابچارچوب

همین منظور پروژه ای.تی.ال در راستای تدوین مدل 
تجانس به عنوان یك نقطه شروع به ارائه مدل عوامل موثر 

 (.2بر کیفیت یادگیری دانشجو پرداخته است )شکل

                                                           
1 Personal Understanding 
2 Target Understanding 

 میزان بر یادگیری -یاددهی محیط تجانس اصطالح
 یادگیری -یاددهی هایمحیط کلیدی هایجنبه بین تجانس

 نتایج و فرایندها و تفکر و تمرین هایشیوه تسهیل هدف با
 کلیدی هایجنبه و ابعاد. دارد تمرکز دانشجویان، یادگیری

 تجانس محیط یادگیری شامل موارد زیر می گردد: 
یادگیری:  از حمایت و یادگیری -یاددهی هایفعالیت -1

 شده بندیزمان برنامه و دوره ساختار تشریح کننده،منعکس
 مناسب، تدریس دوره، اهداف با برنامه تناسب آموزشی،
 برای جدید هایفناوری و آموزشی کمك منابع از استفاده
 دانشجویان، یادگیری در خودتنطیمی تشویق تدریس،
          روابط در خوب تفاهم و متقابل احترام برقراری

 ویژه یادگیری نیازهای شناسایی دانشجویی،-استاد
 ؛.باشدمی نیازها این تحقق برای ریزیبرنامه و دانشجویان

بازخورد: شامل کنترل و  و سنجش، راهنمایی -2 
نظارت دقیق پیشرفت دانشجویان بخصوص در مراحل اولیه، 
ارزیابی مناسب و متنوع، پشتیبانی به موقع، ارائه بازخورد 

        یری پیشرفت دانشجویانمفید در طیف گسترده، پیگ

 روند رشد و تحول

 روند رشد و تحول

 تاثیرات مدرس بر فهم دانشجو

 فهم و دانش فعلی دانشجو

 راهبرد، تالش و مشارکت

مدرساننگرشها و دانش موضوعی   

ته فهم شخصی ایجاد شده و توسعه یاف

 بوسیله دانشجو

 فهم هدف رسمی دردرون دوره های تخصصی

یارزیابی رسمی نتایج یادگیر  

تفادهانواع ارزیابی تکوینی مورد اس  

درباره تدریس و یادگیری مدرسانباورهای   

مدرس فهم هدف ارئه شده توسط  

 انتخاب شیوه تدریس

 سطح فهم

 ادراک زمینه یادگیری انگیزش و رویکرد مطالعه

از فهم هدف مدرستفسیر   

انتخاب موضوعات و منابع 

 یادگیریسط

 دریافت موضوعات و هدف

؟تطبیق  
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های مختلف کارشناسی و ارائه بازخورد در مورد دوره 
 باشد؛پیشرفت و عملکرد آنان می

       دانشجویان:  هایآرمان و دانش زمینه، -3 
    کننده ارتباط و پیوستگی محتوا با اهداف و منعکس

ای هر رشته، تعامل بین تئوری و عمل، های حرفهارزش
 -هاتوانایی -تناسب محتوای انتخاب شده با دانش قبلی

برانگیز و عالیق و فهم دانشجویان، انتخاب محتوای چالش
  و ؛ باشد.های علمی و عمومی میمتمرکز بر مهارت

 هایشیوه بردن بکار دوره: سازماندهی و مدیریت -4
 برای منظم هایشیوه آموزش، کیفیت تضمین در اثربخش
 هایکتابچه ارائه آنان، بهسازی و آموزش و نانکارک ارزیابی
 شیوه و تکالیف یادگیری، منابع اهداف، هاآن در که راهنما

 نگهداری و طراحی و باشد شده تشریح هردوره سنجش
 عنوان به که باشدمی آموزشی؛ تسهیالت و تجهیزات مناسب
 شناخته کیفیت با یادگیری -یاددهی هایمحیط هایویژگی

(. به منظور ایجاد تجانس سنجش، 3[ )شکل 10] شوندمی

های سازنده و توان با شناسایی راهراهنمایی و بازخورد می
     کم خطر برای مشارکت دادن دانشجویان در انجام

های تکوینی؛ مثال ارزیابی دانشجویان از کار یکدیگر ارزیابی
یادگیری غنی  -و ارائه بازخورد به یکدیگریك محیط یاددهی

 .[12،  11اد کرد ]ایج
در زمینه هدایت و ارائه بازخورد باید درنظر داشت که 

های هدایت و بازخورد در حال تحول و توسعه هستند. شیوه
ها به اشکال متنوعی صورت گرفته از جمله: تحول در روش

گذاری، ایجاد بازخورد توسط کاربرد معیار خاص برای نمره
تالیف تکالیف و قرار خود دانشجویان، افزایش همکاری در 

های شفاهی و ارائه پوستر. دادن بر روی صفحه نمایش، ارائه
توانند اثرات بازخورد مانندی را با این موارد از طرفی می

سازی آنان هایی برای دانشجویان به منظور آگاهایجاد فرصت
دهند، داشته باشند و از طرف نسبت به کاری که انجام می

ک مشترک از آنچه هست و آنچه که دیگر به توسعه یك در
 [. 13] کندتوان به آن رسید کمك میمی

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 [5مدل عوامل موثر بر کیفیت یادگیری دانشجو ] .2شکل

 

 ادراکات، دانش و تجارب قبلی دانشجویان

چگونگی ادراک دانشجویان از محیط 

یادگیری -یاددهی  

یادگیری فراهم شده -انواع محیط یاددهی  

درک  آنچه دانشجویان انتظار دارند یادبگیرند و

 کنند

چگونگی انتخاب، سازماندهی، ارائه و 

 ارزیابی مواد و منابع آموزشی

 رویکرد های یادگیری و مطالعه

ب کیفیت یادگیری کس

 شده

 دانش موضوعی اعضای هیات علمی و ادراکشان

 از تدریس

 تراز سازنده
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 [10یادگیری ] -های یاددهی. مدل تجانس محیط3شکل

 ماهیت درباره تفکر نوع در تحوالت آغاز عالی آموزش در
 با یادگیری مشوق که یادگیری -یاددهی هایمحیط آن

 کار از ناشی خاص طور به توانمی را، باشندمی باال کیفیت
 . [6] دانست 1پروسر و ترایول هانسل، رامزدن،

اینتیستل  توسط شده¬تدوین مفهومی چارچوب سپس
 پیش از هایمهارت و هاتوانایی چگونه که داد نشان بیگز و

 و بخش زمینه با تعامل در دانشجویان( قبلی) موجود
 تفکر و مطالعه هایشیوه ها،آن تجارب و است موثر آموزش

 قرار تاثیر تحت را هاآن یادگیری نتایج کیفیت آن بواسطه و
 چگونه که دادند نشان پژوهشی هاییافته. [5] دهدمی

 مطالعه رویکردهای بر تدریس مختلف رویکردهای
 چرا که دادند نشان همچنین و. گذارندمی تاثیر دانشجویان

 درک توسعه طریق از را تفکر و مشارکت خوب، تدریس
های یادگیری موثر، فعالیت .[5] کندمی تشویق مفهومی،

         دهندهای یادگیری با کیفیت را تشکیل میمحیط
[14 ،15.] 

 یاددهی محیط یك برای ریزیبرنامه اهمیت بیگز 
 اجازه دانشجویان به را خاطر نشان کرد که منسجم یادگیری
 مدل. دهدمی را سازنده هایایده با تراز در فهمشان ساختن

 که کندمی پیشنهاد بیگز. گرفت نام سازنده تراز بیگز
 به درک سطوح اساس بر را دوره اهداف ابتدا مدرسان
 که را سنجش اشکال و هافعالیت سپس بنویسند روشنی
 . [5] کنند طراحی است مفهومی درک بر مبتنی

                                                           
1Ramsden, Hounsell, Trigwell & Prosser 

 و دانش با اهداف ارتباط اهمیت بیگز همچنین مدل
 .[14] است کرده خاطرنشاندانشجویان را  قبلی تجارب

شواهد قابل توجهی در زمینه ارزش ارائه بازخورد مستقیم 
به دانشجویان وجود دارد که دانشجویان را به عنوان مصرف 

کشد که این امر نتایج کنندگان باوجدان به تصویر می
[. شواهد تجربی 16] دهد یادگیری با کیفیت را ارتقاء می

تواند ارزیابی تکوینی موثر میگسترده بیانگر این است که 
، 16، 18، 17] افزایش کیفیت یادگیری باشد کنندهتسهیل

های پژوهشی بلك و [. در بررسی گسترده از یافته12
، دریافتند که ارزیابی تکوینی در صورتی که به خوبی 2ویلیام

[. بعالوه 19] تواند بر یادگیری موثر باشدطراحی شود می
به قضاوت درباره کیفیت آنچه که در  دانشجویان باید قادر

حال خلق آن هستند باشند و همچنین بتوانند تکالیفی که 
        [. 20] در حال انجام آن هستند را سازماندهی کنند

در یك مطالعه دریافت شد که دانشجویانی که ادراکات 
های خود داشتند، بیشتر به کاربرد مثبت نسبت به دوره

تر به کاربرد راهبردهای میق و کمراهبردهای یادگیری ع
چنین در پژوهش [ هم21یادگیری سطحی تمایل داشتند ]

دیگری در دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد در دو 
          [. 22دانشگاه پاکستان نتایج مشابهی به دست آمد ]

در پژوهشی که به منظور بررسی تجارب یادگیری 
شان داد که کیفیت دانشجویان صورت گرفت، نتایج ن

یادگیری دانشجویان به رویکرد آنان نسبت به یادگیری 
                                                           
2 Black & William 

یند شیوه های تمرین و تفکر و فرا

ت باالها و نتایج یادگیری با کیفی  

های تجانس فعالیت

یادگیری -یاددهی تجانس مدیریت و  

هاسازماندهی دوره  

 اهداف وتجانس ساختار، 

 برنامه درسی

تجانس سنجش و 

 بازخورد

 و دانش تجانس با زمینه،

دانشجویان آرمان های  

یادگیری حمایت تجانس  
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بستگی دارد؛ رویکرد عمیق به یادگیری کیفیت یادگیری را  
بخشد و رویکرد سطحی به یادگیری کیفیت نتایج بهبود می

های دانشگاهی چنین دوره[. هم23آورد ]آن را پایین می
سنجش و محیط  توانند با همسوسازی محتوا، آموزش،می

های خالقانه یادگیری با اهداف یادگیری خالقانه،  مهارت
[. در پژوهشی که در 24دانشجویان را بهبود ببخشند ]

بررسی ادراک دانشجوبان از محیط یادگیری دانشگاهی 
صورت گرفت، نتایج نشان داد که دانشجویان ادراکات مثبتی 

ضروری  های خود داشتند ونسبت به محیط یادگیری دوره
های ها تالشاست که اعضای هیات علمی و مدیران دوره

های آموزشی در بیشتری را به منظور اجرای اصول طراحی
جهت ایجاد محیط آموزشی مناسب، انجام دهند و همچنین 

های به منظور فراهم کردن محیط یادگیری بهتر با سیستم
ا کنندگی بیشتر برای دانشجویان، کمبودهحمایتی و تسهیل
[. در مطالعه دیگری به سنجش ادراک 25را کاهش دهند ]

ها پرداختند، نتایج دانشجویان پزشکی از محیط یادگیری آن
شان نشان داد که ادراک کلی دانشجویان از محیط یادگیری

آمیز بود و این مطالعه در ارزشیابی ادراک دانشجویان رضایت
ه درسی های یادگیری اهمیت داشت و برنامنسبت به محیط

دوره را اصالح کرد و رهنمودهایی را برای بهبود برنامه 
[. در پژوهشی مشابه نیز 26درسی فراهم ساخت ]

دانشجویان ادراک مثبتی نسبت به محیط آموزشی خود 
 [.  27داشتند ]

یادگیری  -های یاددهیبا توجه به مفهوم گسترده محیط
قاء و نقش تاثیرگذار آن در تحقق اهداف آموزشی و ارت

ها از اهمیت بسیاری کیفیت، در نتیجه ارزیابی این محیط
برخوردار است همچنین نظر به اینکه دانشجویان افرادی 

شوند ها برخوردار میهستند که مستقیما از آثار این محیط
ها بهبود کیفیت نتایج یادگیری و هدف از ارتقاء این محیط

ه برای ارزیابی ترین گزینباشد بنابراین مناسبدانشجویان می
باشند. در نتیجه پژوهش حاضر ها دانشجویان میاین محیط

یادگیری به  -های یاددهیدر راستای ارتقاء کیفیت محیط
یادگیری از منظر  -های یاددهیارزیابی تجانس محیط

 پردازد. دانشجویان می
 

 های پژوهشسوال
 دوره های یادگیری -یاددهی محیط های تجانس. 1

 میزان چه به دانشجویان دیدگاه از شیراز دانشگاه کارشناسی
 است؟
 محیط های تجانس ابعاد بین معناداری تفاوت آیا . 2

 از شیراز دانشگاه کارشناسی دوره های یادگیری -یاددهی
 دارد؟ وجود دانشجویان دیدگاه

 محیط های تجانس ابعاد بین معناداری تفاوت آیا. 3
 از شیراز دانشگاه کارشناسی دوره های یادگیری -یاددهی
 دارد؟ وجود مختلف تحصیلی گروه های دانشجویان دیدگاه
 محیط های تجانس ابعاد بین معناداری تفاوت . آیا4

 از شیراز دانشگاه کارشناسی دوره های یادگیری -یاددهی
 دارد؟ وجود دختر و پسر دانشجویان منظر
 هایمحیط تجانس ابعاد بین معناداری تفاوت . آیا5

 از شیراز دانشگاه کارشناسی دوره های یادگیری -یاددهی
 دارد؟ وجود تحصیلی مختلف هایسال دانشجویان منظر

 روش پژوهش
های محیط کیفیت از آنجا که این پژوهش به ارزیابی

 علوم دانشکده کارشناسی هایدوره یادگیری-یاددهی
 تجانس مدل اساس بر شیراز دانشگاه روانشناسی و تربیتی
پردازد، روش پژوهش یادگیری می-یاددهی هایمحیط

 باشد.توصیفی از نوع پیمایشی می
گیری: جامعه  نمونه روش و نمونه برآورد آماری، جامعه

    آماری این پژوهش شامل کلیه دانشجویان کارشناسی
مختلف دانشگاه شیراز در سال تحصیلی  تحصیلی هایگروه
دانشجویان  نفر (، بدون احتساب 7029) 95-1394

       المللهای آموزش الکترونیك و پردیس بیندانشکده
ای و مالک چند مرحله ایخوشه گیرینمونه روش .1باشدمی

نفر(  بوده است. که  364تعیین حجم نمونه فرمول کوکران )
 294پرسشنامه توزیع گردید و از این تعداد   380

        (.%81پرسشنامه سالم عودت داده شد )نرخ بازگشت 
 تحصیلی گروه نفر 101: تحصیلی هایگروه متغیر اساس بر

 57 و پایه علوم نفر 52 مهندسی، فنی نفر 84 انسانی، علوم
 و مرد نفر 137 جنسیت متغیر اساس بر و کشاورزی؛ نفر

 .بودند زن نفر157
پرسشنامه  آوری اطالعات ازبرای جمع ابزار پژوهش:

 -های یاددهیساخته مبتنی بر مدل تجانس محیطمحقق
( 2005یادگیری، -های یاددهییادگیری)پروژه ارتقاء محیط

 5استفاده شده است. این پرسشنامه در مقیاس لیکرت 
گویه  17( و داری 1تا بسیار کم= 5ای )از بسیار زیاد=درجه

بخش  در هادوره سازماندهی و بعد شامل بعد مدیریت 4و 
گویه(، بعد  3بازخورد ) هدایت و گویه(، بعد سنجش، 4)

گویه( و بعد  3دانشجویان ) هایآرمان و دانش ، زمینه
 7یادگیری )-یاددهی هایفعالیت و یادگیری از حمایت

باشد.برای سنجش روایی با استفاده از روش تحلیل گویه( می
گویه به محاسبه ضریب همبستگی بین گویه های هر 
                                                           

 دفتر آمار دانشگاه شیراز 1
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 س با نمره کل مقیاس مربوط پرداخته شد. نتایجمقیا
 بیشترین و کمترین صورت به مقیاس گویه تحلیل روایی

 می شرح بدین مقیاس، هر در ها گویه همبستگی ضریب
 سنجش، ،79/0-48/0ها مدیریت و سازماندهی دوره: باشد

 های-آرمان و دانش زمینه، ،82/0-73/0 بازخورد و هدایت
-43/0 یادگیری از حمایت ،90/0-75/0 دانشجویان

.برای محاسبه پایایی نیز از روش آلفای کرونباخ 85/0
 مقیاس پایایی نشانگر کرونباخ آلفای ضرایب که استفاده شد.

ها  ¬دوره سازماندهی و مدیریت نتایج شامل؛ . بود مربوطه
 و دانش زمینه، ،63/0بازخورد  و هدایت سنجش، ،66/0

 75/0یادگیری  از حمایت ،81/0دانشجویان  های-آرمان
 است. 

های برای تجزیه و تحلیل داده ها:شیوه تحلیل داده
آوری شده به منظور پاسخگویی به سواالت پژوهش، از جمع
ای)سوال اول(، تحلیل نمونههای آماری آزمون تی تك روش

های مکرر و آزمون تعقیبی بونفرونی گیریواریانس اندازه
وم( و تحلیل واریانس یکطرفه )سوال سوم(  آزمون )سوال د

تی مستقل )سوال چهارم( و تحلیل واریانس یکطرفه و 
آزمون تعقیبی شفه )سوال پنجم( مورد استفاده قرار گرفت. 

  تحلیل شدند. 21نسخه   SPSSها در محیط کلیه تحلیل

 یافته ها
          های تجانس محیط سوال اول پژوهش:

از  رازیدانشگاه شی کارشناس یهادوره یادگیری -یاددهی
برای تحلیل این  است؟ زانیبه چه م انیدانشجو دگاهید

ای مورد استفاده قرار گرفت. سوال، آزمون تی تك نمونه
های میانگین ابعاد مختلف تجانس محیط 1جدول شماره 

یادگیری کارشناسی از منظر دانشجویان نمونه -یاددهی
و حد ( 2Q=3ه آن با حد متوسط )پژوهش و نیز مقایس

دهد. با توجه به نتایج به دست را نشان می( 3Q=4)مطلوب 
ها ¬دوره و سازماندهی میانگین تجانس ابعاد مدیرییتآمده 

(، پایین تر از 69/2) سنجش، هدایت و بازخورد( و 81/2)
 باشند در حالی که میانگین تجانس( می 2Q=3حد متوسط )

حمایت از و  (10/3های دانشجویان )زمینه، دانش و آرمان
از ( باالتر 08/3یادگیری)-های یاددهییادگیری و فعالیت

به دست آمده در درجه t باشند و بر اساس حد متوسط می
ابعاد  بین 0001/0 سطح در معناداری ( تفاوت293آزادی )

سنجش، هدایت و ها  و ¬دوره سازماندهی و مدیرییت
 04/0 سطح در معناداری تفاوت ، با حد متوسط؛بازخورد

حد  باهای دانشجویان زمینه، دانش و آرمان تجانس بین
حمایت از بین  05/0 سطح در معناداری تفاوت و متوسط

 حد متوسط با یادگیری-های یاددهیفعالیت   یادگیری و 
 سازماندهی و تجانس مدیریت که گفت توانمی دارد. وجود
پایین  متوسط حد از وردسنجش، هدایت و بازخها  و ¬دوره

حمایت از یادگیری  های وزمینه، دانش و آرمان تجانس تر؛
متوسط  حد از باالتر یادگیری-های یاددهیفعالیت     و

 همچنین با توجه به اینکه میانگین تمام ابعاد. باشندمی
تر از پایین یادگیری کارشناسی-های یاددهیتجانس محیط

بدست  t باشد و بر اساس( می 3Q=4معیار حد مطلوب )
( تفاوت معناداری در سطح 293آمده در درجه آزادی )

توان بین این ابعاد و حد مطلوب وجود دارد، می 0001/0
 باشند.تر میگفت کیفیت تمامی ابعاد از حد مطلوب پایین

 و حد  (Q2) حد متوسط با دانشجویان های کارشناسی از منظرتجانس محیط مختلف ابعاد میانگین مقایسه جهت ایمونهن تک تی آزمون . نتایج1جدول 
 شیراز دانشگاه در (Q3) مطلوب

 میانگین های کارشناسیابعاد تجانس محیط
انحراف 
 استاندارد

حد متوسط 
)2(Q 

مقدار 
t 

درجه 
 آزادی

سطح 
 معناداری

حد مطلوب 
)3(Q 

مقدار 
t 

سطح 
 معناداری

 70/0 81/2 هامدیرییت و سازماندهی دوره

3 

44/4 293 0001/0 

4 

63/28 0001/0 

 0001/0 72/27 0001/0 293 55/6 80/0 69/2 سنجش، هدایت و بازخورد

 0001/0 98/16 04/0 293 00/2 90/0 10/3 های دانشجویانزمینه، دانش و ارمان

های حمایت از یادگیری و فعالیت
 یادگیری-یاددهی

08/3 74/0 90/1 293 05/0 97/20 0001/0 

 ابعاد بین معناداری تفاوت آیا :دوم پژوهش سوال

ی کارشناس یهادوره یادگیری -های یاددهیتجانس محیط
به منظور  دارد؟ از دیدگاه دانشجویان وجود رازیدانشگاه ش

های گیریپاسخ به این سوال از آزمون تحلیل واریانس اندازه
مکرر و آزمون تعقیبی بونفرونی استفاده شد. براساس جدول 

زمینه، دانش و ، باالترین میانگین متعلق به تجانس 2

(، و پایین ترین میانگین متعلق 10/3) های دانشجویانآرمان
باشد و بر ( می 69/2) سنجش، هدایت و بازخوردبه تجانس 

(، 293و  3ی آزادی )به دست آمده در درجه  Fاساس 
 -یاددهی هایمحیط تفاوت معناداری بین ابعاد تجانس

 دیدگاه از شیراز دانشگاه کارشناسی هایدوره یادگیری
، P<0001/0وجود دارد ) 0001/0دانشجویان در سطح 

04/53=F.) 
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 های کارشناسییادگیری دوره-های یاددهیهای معناداری تفاوت ابعاد تجانس محیطشاخص -های مکررگیریتحلیل واریانس اندازه . 2جدول  

 سطح معناداری درجه آزادی F انحراف استاندارد میانگین تعداد متغیر

 هامدیریت و سازماندهی دوره

294 

81/2 70/0 

04/53 

3 
 و

293 

0001/0 
 

 80/0 69/2 بازخورد سنجش، هدایت و
 90/0 10/3 های دانشجویانزمینه، دانش و آرمان

 74/0 08/3 یادگیری-های یاددهیحمایت از یادگیری و فعالیت

 بونفرونی، بین تعقیبی آزمون از حاصل نتایج اساس بر

 های¬آرمان و دانش زمینه،تجانس مدیریت و سازماندهی با 
حمایت از و تجانس مدیریت و سازماندهی با  دانشجویان
وجود دارد و  0001/0تفاوت معناداری در سطح یادگیری 

سنجش، تجانس مدیریت و سازماندهی با  همچنین بین
وجود  003/0تفاوت معناداری در سطح  هدایت و بازخورد

با  سنجش، هدایت و بازخورددارد؛ همچنین بین تجانس 
سنجش، و بین تجانس  های دانشجویانو ارمان زمینه، دانش

 در معناداری تفاوتحمایت از یادگیری با  هدایت و بازخورد
زمینه، دانش و دارد اما بین تجانس  وجود 0001/0 سطح
های دانشجویان و تجانس حمایت از یادگیری تفاوت آرمان

 معناداری مشاهده نشد.

 ابعاد بین معناداری تفاوت آیا :پژوهش سوم سوال
 کارشناسی های-دوره یادگیری -یاددهی هایمحیط تجانس
 تحصیلی های¬گروه دانشجویان دیدگاه از شیراز دانشگاه
  دارد؟ وجود مختلف
 دانشجویان ارزشیابی توصیفی جدول 3جدول  اساس بر
 های¬محیط تجانس از مختلف تحصیلی های¬گروه

 بعد به متعلق میانگین باالترین یادگیری مختلف -یاددهی
 تحصیلی گروه دانشجویان دید از یادگیری از حمایت

 بعد به متعلق میانگین ترینپایین و( 27/3) کشاورزی
 تحصیلی گروه دانشجویان دید از بازخورد و هدایت سنجش،

 باشد.می( 63/2) کشاورزی

 یادگیری -یاددهی های¬محیط های تحصیلی مختلف از تجانسابی دانشجویان گروه. جدول توصیفی ارزشی3جدول 

ی بین گروهی دیدگاه ، مقایسه4بر اساس جدول
 های تحصیلی مختلف درمورد ابعاد تجانسدانشجویان گروه

نشان داد که باالترین  یادگیری -یاددهی هایمحیط
( و 99/2میانگین متعلق به گروه تحصیلی کشاورزی )
 ( 85/2کمترین میانگین مربوط به گروه تحصیلی انسانی )

ی ( در درجه79/12به دست آمده ) Fباشد و با توجه به می
محیط تفاوت معناداری بین ابعاد تجانس 290و  3آزادی 

کارشناسی، میان دیدگاه  یادگیری دوره -یاددهی های
 های تحصیلی مختلف وجود ندارد.دانشجویان گروه

 های تحصیلی مختلفهای کارشناسی از منظر دانشجویان گروهدوره یادگیری -یاددهی هایمحیط ی بین گروهی ابعاد تجانس. مقایسه4جدول 

 ابعاد بین معناداری تفاوت آیا سوال چهارم پژوهش:

ی کارشناس یهادوره یادگیری -های یاددهیتجانس محیط
  دارد؟  وجود از منظر دانشجویان پسر و دختر رازیدانشگاه ش

 تی مستقل آزمون از سوال این به پاسخ منظور به
تفاوت معناداری در مقایسه ، 5بر اساس جدول شد.  استفاده

میان  کارشناسی یادگیری-یاددهی هایمحیط ابعاد تجانس

 کشاورزی مهندسی علوم انسانی گروه تحصیلی

 57 84 52 101 تعداد
 شاخص ها

 ابعاد کیفیت
 انحراف استاندارد میانگین انحراف استاندارد میانگین انحراف استاندارد میانگین انحراف استاندارد میانگین

 71/0 99/2 65/0 73/2 50/0 81/2 82/0 78/2 مدیرییت و سازماندهی
 76/0 63/2 77/0 71/2 69/0 71/2 92/0 68/2 سنجش، هدایت و بازخورد

 04/1 08/3 86/0 26/3 61/0 20/3 95/0 92/2 هازمینه، دانش و آرمان
 73/0 27/3 78/0 09/3 63/0 01/3 76/0 00/3 حمایت از یادگیری

 شاخص ها
 منبع واریانس

 سطح معناداری F درجه آزادی انحراف استاندارد میانگین تعداد های تحصیلیگروه

 های تحصیلی مختلفواریانس بین گروهی گروه

 06/0 85/2 101 انسانی
3 
 و

390 
66/0 NS 

 09/0 93/2 52 علوم
 07/0 95/2 84 مهندسی
 09/0 99/2 57 کشاورزی
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 دیدگاه دانشجویان پسر و دختر وجود ندارد.

 های کارشناسییادگیری دوره-های یاددهیتجانس محیط ابعاد از دختر و پسر دانشجویان ارزشیابی . مقایسه5جدول 

 t درجه آزادی سطح معناداری

 مرد زن
 هاشاخص                 

 تعداد میانگین انحراف معیار تعداد میانگین انحراف معیار ابعاد متغیر

N.S 292 

21/2 69/0 73/2 

156 

71/0 91/2 

138 

 مدیرییت و سازماندهی

 هدایت و بازخوردسنجش،  74/2 76/0 64/2 84/0 06/1

 هازمینه، دانش و آرمان 18/3 94/0 03/3 86/0 39/1

 حمایت از یادگیری 13/3 81/0 03/3 68/0 13/1

 ابعاد بین معناداری تفاوت آیاسوال پنجم پژوهش: 

ی کارشناس یهادوره یادگیری -های یاددهیتجانس محیط
های مختلف منظر دانشجویان سالاز  رازیدانشگاه ش

 ، بین ابعاد تجانس6بر اساس جدول تحصیلی وجود دارد؟ 
 کارشناسی باالترین  هایدوره یادگیری -یاددهی هایمحیط

های میانگین متعلق به بعد حمایت از یادگیری و فعالیت
( و 41/3یادگیری از دید دانشجویان سال اول ) -یاددهی

متعلق به بعد سنجش، هدایت و بازخورد ترین میانگین پایین
 باشد.( می32/2از دید دانشجویان سال آخر )

 کارشناسی هایدوره یادگیری -یاددهی هایمحیط های مختلف تحصیلی از ابعاد تجانس.  جدول توصیفی ارزشیابی دانشجویان سال6جدول

ی بین گروهی دیدگاه ، مقایسه7بر اساس جدول 
 تحصیلی در مورد ابعاد تجانسهای مختلف دانشجویان سال

کارشناسی نشان داد  هایدوره یادگیری-یاددهی هایمحیط
( 18/3که باالترین میانگین متعلق به دانشجویان سال اول )

 و پایین ترین میانگین متعلق به دانشجویان سال 

( 30/9به دست آمده ) Fباشد و با توجه به ( می63/2آخر )
تفاوت معناداری میان دیدگاه  290و  3ی آزادی در درجه

 تجانس ابعاد مورد در تحصیلی مختلف هایسال دانشجویان
کارشناسی وجود  هایدوره یادگیری -یاددهی هایمحیط
 دارد.

 های مختلف تحصیلیاز منظر دانشجویان سال کارشناسی های¬دوره یادگیری -یاددهی های¬محیط گروهی ابعاد تجانسی بین . مقایسه7جدول 

رویم. بر به همین جهت به سراغ آزمون تعیقیبی می
 ، آزمون تعقیبی شفه نشان داد که بین8اساس جدول 

دانشجویان سال اول و سوم، سال اول و چهارم  دیدگاه های
های و سال دوم و چهارم در ارزیابی ابعاد کیفیت دوره

 کارشناسی ارشد، تفاوت معنادار وجود دارد.

 چهارم سوم دوم اول تحصیلیگروه 

 69 77 69 79 تعداد
 شاخص ها

 ابعاد کیفیت
 انحراف استاندارد میانگین انحراف استاندارد میانگین انحراف استاندارد میانگین انحراف استاندارد میانگین

 56/0 57/2 69/0 90/2 63/0 79/2 83/0 95/2 مدیریت و سازماندهی

 66/0 32/2 76/0 64/2 80/0 72/2 83/0 02/3 سنجش، هدایت و بازخورد
 86/0 81/2 63/0 96/2 10/1 26/3 87/0 36/3 هازمینه، دانش و آرمان
 75/0 83/2 68/0 91/2 75/0 14/3 68/0 41/3 حمایت از یادگیری

 شاخص ها
 منبع واریانس

 سطح معناداری F درجه آزادی انحراف استاندارد میانگین تعداد های تحصیلیگروه

 های مختلف تحصیلیواریانس بین گروهی سال

 07/0 18/3 79 اول
3 
 و

290 
30/9 0001/0 

 07/0 98/2 69 دوم
 07/0 85/2 77 سوم

 07/0 63/2 69 چهارم
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های مختلف از منظر دانشجویان سال کارشناسی هایدوره یادگیری -یاددهی هایمحیط . آزمون تعقیبی شفه برای مقایسه زوجی ابعاد تجانس8جدول 
 تحصیلی

 
 
 
 

 گیرینتیجهبحث و 
 یادگیری-های یاددهیبررسی میزان تجانس محیط

 انیدانشجو دگاهیاز د رازیدانشگاه شی کارشناس یهادوره
باشد و تا ها در حد متوسط میتجانس دوره نشان داد که

رسیدن به حد مطلوب راه زیادی باقیست. این موضوع بیانگر 
های کارشناسی این است که دانشگاه شیراز توانسته در دوره

های اثربخش در تضمین کیفیت از لحاظ بکار بردن شیوه
آموزش، طراحی و نگهداری مناسب تجهیزات و تسهیالت 

های و پیوستگی محتوا با اهداف و ارزش ارتباطآموزشی، 
ای هر رشته، تعامل بین تئوری و عمل، تناسب حرفه

عالیق و  -هاتوانایی -محتوای انتخاب شده با دانش قبلی
فهم دانشجویان، انتخاب محتوای چالش برانگیز و متمرکز 

ارزیابی مناسب و متنوع، های علمی و عمومی، بر مهارت
ائه بازخورد مفید در طیف گسترده، پشتیبانی به موقع، ار

پیگیری پیشرفت دانشجویان دوره های مختلف کارشناسی و 
ارائه بازخورد در مورد پیشرفت و عملکرد آنان، تشریح 

بندی شده آموزشی، تناسب ساختار دوره و برنامه زمان
برنامه با اهداف دوره، تدریس مناسب، استفاده از منابع 

جدید برای تدریس، برقراری  هایکمك آموزشی و فناوری
دانشجویی،  -احترام متقابل و تفاهم خوب در روابط استاد

ریزی شناسایی نیازهای یادگیری ویژه دانشجویان و برنامه
هایی را برداشته و تاحدودی برای تحقق این نیازها گام

توسعه یافته است اما برای رسیدن به جایگاه واقعی خود و 
اید اقداماتی نظیر: آموزش و دستیابی به حد مطلوب ب

های درسی، تامین بهسازی نیروی انسانی، تعدیل برنامه
ها و تشریح ساختار منابع، ایجاد جو انسانی مطلوب در بخش

 ها، را اجرا کند.دوره
یادگیری -های یاددهیدر مقایسه ابعاد تجانس محیط

 دریافتیم که میان ابعاد تفاوت معنادار وجود دارد و باالترین
 هایآرمان و دانش زمینه، تجانس به متعلق میانگین

 سنجش، تجانس به متعلق میانگین ترینپایین و دانشجویان
باشد این بدان معناست که دانشگاه می  بازخورد و هدایت

 هایارزش و اهداف با محتوا پیوستگی و توانسته در ارتباط
 تناسب عمل، و تئوری بین تعامل رشته، هر ایحرفه

 و عالیق -هاتوانایی -قبلی دانش با شده انتخاب محتوای
  بر متمرکز و برانگیزچالش محتوای انتخاب دانشجویان، فهم

 
عمومی رضایت دانشجویان را کسب کند  و علمی هایمهارت

 ارائه موقع، به پشتیبانی متنوع، و مناسب اما در ارزیابی
 پیشرفت پیگیری گسترده، طیف در مفید بازخورد

 در بازخورد ارائه و کارشناسی مختلف هایدوره دانشجویان
آنان نتوانسته موفق عمل کند این  عملکرد و پیشرفت مورد

 که است این بیانگر گسترده تجربی در حالی است که شواهد
 کیفیت افزایش کنندهتسهیل تواندمی موثر تکوینی ارزیابی

توان میاین نقصان را  [.18، 17، 16، 12] باشد یادگیری
       ناشی از فقدان یك حلقه ارزشیابی دقیق و مناسب، 

توجهی اعضای هیات علمی در ارزیابی به موقع و ارائه بی
 بازخورد، محدودیت زمانی به منظور تعامل و ارائه بازخورد، و

مرکز بر ارزشیابی پایانی بجای توجه به ارزشیابی تکوینی 
 دانست. 

یادگیری از -ی یاددهیهامقایسه ابعاد تجانس محیط
های تحصیلی مختلف نشان داد که در تمامی منظر گروه

های های تحصیلی بعد حمایت از یادگیری و فعالیتگروه
یادگیری باالترین و بعد سنجش، هدایت و بازخورد -یاددهی

کمترین میانگین را داراست درواقع دانشجویان در تمام 
 با برنامه ن تناسبهای تحصیلی از برقراری مواردی چوگروه

 کمك منابع از استفاده مناسب، تدریس دوره، اهداف
 احترام برقراری تدریس، برای جدید هایفناوری و آموزشی
 شناسایی دانشجویی، -استاد روابط در خوب تفاهم و متقابل

اند دانشجویان، ابراز رضایت کرده ویژه یادگیری نیازهای
 ارائه موقع، به پشتیبانی متنوع، و مناسب درحالی که ارزیابی

 پیشرفت پیگیری گسترده، طیف در مفید بازخورد
 در بازخورد ارائه و کارشناسی مختلف هایدوره دانشجویان

اند. خوبی دریافت نکرده عملکردشان را به و پیشرفت مورد
در اهمیت سنجش و ارزیابی  1این درحالی است که کانو

ری دانشجویان را خواهیم یادگیدارد که اگر میبیان می
افزایش دهیم، نباید فراموش کنیم که رویکردهای یادگیری، 

های دانشجویان نیستند، بلکه رویکردهای تنها ویژگی
یادگیری هستند و  -یادگیری تحت تاثیر کل نظام یاددهی

اند: های آن مرتبطبه طور جدانشدنی با سه نوع از مولفه
دانشجویان باید  [. بنابرابن28] "اهداف، تدریس و سنجش"

                                                           
1 Cano 

 چهارم سوم دوم اول مختلف های تحصیلیگروه
     اول
    NS دوم
   NS 01/0 سوم

  NS 02/0 0001/0 چهارم
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قادر به قضاوت درباره کیفیت آنچه که در حال خلق آن 
هستند باشند و همچنین بتوانند تکالیفی که در حال انجام 

[. در توجیه این نتیجه 20] آن هستند را سازماندهی کنند
 پی هایگام با حلقه یك صورت به بازخورد و فقدان هدایت

شناخته  کاهش تجانس برای عاملی عنوان به تواندمی پی در
 یادگیری نتایج تحقق امکان تواندشود که ارائه این حلقه می

  .کند تسهیل را باال کیفیت با
 از یادگیری-یاددهی هایمحیط تجانس مقایسه ابعاد

 معناداری دانشجویان پسر و دختر نشان داد که تفاوت منظر
 یادگیری-یاددهی هایمحیط تجانس ابعاد ارزیابی در

ندارد. این بدان  وجود دانشجویان دیدگاه از کارشناسی
معناست که دانشجویان دختر و پسر هر دو به یك میزان 

اند و هر دو گروه کمترین میانگین را تجانس را دریافت کرده
اند. این در هدایت و بازخورد اختصاص دادهبه سنجش، 

 ارائه ارزش زمینه در توجهی قابل حالی است که شواهد
 نتایج امر این که دارد وجود دانشجویان به مستقیم زخوردبا

با توجه به [. 16]  دهدمی ارتقاء را کیفیت با یادگیری
اهمیت ارزشیابی و ارائه بازخورد در بهبود یادگیری ایجاد 
اقداماتی مانند افزایش مشارکت دانشجویان در ارزشیابی و 

ئه شده افزایش ظرفیت دانشجویان در پذیریش بازخورد ارا
 شود.توسط اساتید پیشنهاد می

 از یادگیری-یاددهی هایمحیط تجانس ابعاد مقایسه
های تحصیلی مختلف نشان داد که دانشجویان سال منظر

 و یادگیری از حمایت بعد به متعلق میانگین باالترین
 اول سال دانشجویان دید از یادگیری -یاددهی هایفعالیت

 هدایت سنجش، بعد به متعلق میانگین ترینپایین و( 41/3)
در  .باشدمی( 32/2) آخر سال دانشجویان دید از بازخورد و

های مقایسه بین گروهی مشخص شد بین دانشجویان سال
مختلف نیز تفاوت معناداری در مقایسه ابعاد وجود دارد به 
طوری که دانشجویان سال اول باالترین نمره را به ابعاد 

اند در حالی که دانشجویان سال آخر هتجانس اختصاص داد
اند. در ازعان داشتند که کمترین تجانس را دریافت کرده

توان گفت که دانشجویان سال اول به توجیه این نتیجه می
دلیل اینکه به تازگی سد کنکور را پشت سرگذاشته و با 

اند، نگاهی انرژی و اهداف فراوان وارد دانشگاه شده
طرفانه به قضاوت و با دیدی مثبت و بی آرمانگرایانه دارند

اند درحالی که دانشجویان سال آخر پس از گذراندن نشسته
چهار سال تحصیلی، در دانشگاه شیراز که ساختار سازمانی 

تر دارند و تجانس را بینانه[ دارد نگاهی واقع29بازدارنده ]
تواند به دلیل عدم دریافت اند که میتر گزارش کردهپایین

های سنجش ایت و بازخورد کافی و نارضایتی از شیوههد
 باشد.
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