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 تدریس  روش تأثیر مذکور مطالعة بنابراین مؤثرند؛ کشاورزی دانشجویان پذیری اشتغال و خالقیت ،مسئله

 کرده بررسی را تهران دانشگاه طبیعی منابع و کشاورزی پردیس کشاورزی دانشجویان یادگیری بر سازاگرا

 درس در کردهنام ثبت دانشجوی 75. گرفت انجام نیمسال یك در شناسی اقلیم و هوا درس در مطالعه. است

 گروه در و سازاگرا تدریس روش از آزمایش گروه در. شدند منتسب آزمایش و کنترل های گروه به مذکور

 هفته 12 از بیش در ساعت 20 مدت به مطالعه مجموع، در. شد استفاده متعارف تدریس روش از نترلک

 نیمسالمیان هایآزمون تفكر، ترپایین و باالتر سطوح در یادگیری سنجش یبرا شده استفاده ابزار. شد اجرا

 توسط مذکور هایآزمون تواییمح روایی. بود( آزادپاسخ) بازپاسخ یها پرسش از استفاده با نیمسالپایان و

 بر مبتنی مصححان پایایی روش از پایایی تعیین یبرا. دش تأیید شناسیاقلیم و هوا درس مختلف مدرسان

 ترتیب به نیمسالپایان و نیمسالمیان هایآزمون برای آن مقدار که دش استفاده گذارینمره چارچوب شیوة

 یها نمره بر مذکور تدریس هایروش که داد نشان کوواریانس تحلیل نتایج. دش برآورد 991/0 و 997/0

 دو بین که داد نشان نتایج ،همچنین. است داشته اثر شده مطالعه دانشجویان تحصیلی نیمسال پایان کلی

 ترپایین سطوح و نیمسالپایان و نیمسالمیان هایآزمون تفكیك به هاآن یادگیری در کنترل و آزمایش گروه

 .است نشده مشاهده داریمعنی تفاوت گونههیچ تفكر باالتر و
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 مقدمه
 افراد بيشتر كه است آن از تر پيچيده كمي يادگيري

 طريق از مهارت يا دانش كسب فرايند يادگيري. پندارند مي
 يادگيري هاي تئوري برخي. است تدريس يا تجربه مطالعه،

 رخ ديگران با تعامل طريق از يادگيري كه كنند مي بيان
 يادگيري باشند هدفدار و عمدي تعامالت اين وقتي و دهد مي

 اين، وجود با(. Fisher & Frey, 2008) گيرد مي صورت 1ويژه
 توافقي دهد مي رخ چگونه و چيست يادگيري اينكه مورد در

 يادگيري آموزشي رهبران امروزه (.Hung, 2007) ندارد وجود
 كليد و انفرادي روشي كه دانند مي مهم بسيار فرايندي را

(. Demirbas & Demirkan, 2007) است تحصيلي پيشرفت
 نظر همواره دانشجويان موفقيت و يادگيري مطالعة
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 اين در. است كرده متوجه خود به را عالي آموزش متخصصان
 الگوي هاآن ترين مهم كه شد هارائ مختلفي الگوهاي ،خصوص
 سه از مذكور الگوي(. Entwistle, 2008) است 1انتويستل

 عبارتند كه است پرداخته تدريس -يادگيري فرايند به منظر
 هاي توانايي دوره، به نگرش) دانشجويان هاي ويژگي. 1: از

 انگيزه، شخصيت، يادگيري، هاي سبك پيشين، دانش هوشي،
 هاي ويژگي. 2 ،(كاري ياهتعاد و عهمطال هاي مهارت

 توضيح، ساختار، تدريس، وضوح ،روش و راه سطح،) آموزشگر
 محيط هاي ويژگي. 3 ،(فراگيران با همدلي و اشتياق و شور

 حمايت انتخاب، آزادي فراگيران، به بازخورد ارزيابي،) تدريس
( اهداف و دوره طراحي يادگيري، مواد مطالعه، هاي مهارت از
(Entwistle, 2000; 2008.) 

 خط بايد ابزار تعيين از قبل و امحتو انتخاب از پس مدرس
 همجموع به .كند انتخاب را شتدريس مناسب روش و مشي
 و شرايط به توجه با هدف، به رسيدن براي كه منظمي تدابير

 شود مي اطالق تدريس روش شود،مي اتخاذ امكانات
(Mahmoodi Sahebi et al., 2010). 

 بهبود يبرا هالفهؤم ترينمهم از يكي تدريس روش
. است هنر و علم تدريس. است يادگيرندگان يادگيري
 بهبودبخشيدن براي را ابزارهايي و هاراه هميشه توانا مدرسان

 از زمان، گذشت با. يابندمي خويش تدريس هايروش به
 بيشتري بخشي اثر كه ترنوين تدريس هايروش مدرسان
 به قادر بايد هاآن رو اين از. شودمي يگريد درخواست ،دارند
 وظايف بهبود. باشند سني مختلف هايگروه با شدنهمگام

 هايتكنيك آخرين و ترنوين هايروش كارگيريبه با مدرسان
 (.Singh & Rana, 2004) است ضروري نياز يك تدريس

 از را تدريس متعارف هايروش محققان، بسياري
 Banfield) دانندمي آموزش در خالقيت رشد موانع ترين مهم

& Cayago-Gicain, 2006 .)و سخنراني روش به تدريس 
 مفاهيم درک بر تأكيد جاي به قياسي رويكرد با مستقيم ارائة
 ،روش اين در. دارد تأكيد مطالب حفظ به ،هاآن كارگيري به و

 فعال غير و ساكت اطالعات، كنندة دريافت تنها يادگيرنده
 هم محققان از برخي همچنين،(. Heidari et al., 2010) است
 آموزشي نظام داشتن براي كه دارند تأكيد نكته اين به

 هاي روش به و شود دگرگون بايد متعارف نظام سازنده،
 در نوآوري و خالقيت ايجاد موجب كه شود تبديل تدريسي

 از برخي اما ،(Spectore et al., 2006) شود دانشجويان

                                                                                         
1. Entwistle Model 

 از كافي شناخت و تسلط نداشتن علت به دانشگاه مدرسان
 هاي كالس در مذكور هاي روش از ،نوين تدريس هاي روش
 (.Cropley et al.,2001) گيرندنمي بهره درس

 اي فزاينده طور به هم كشاورزي آموزش هاي برنامه امروزه
 علت به. است شده مبتني رفتاري اهداف آزمون و محتوا بر

 روش از بيشتر استفادة به كشاورزي حوزة در مدرسان تمايل
 قياسي، رويكرد با مستقيم ارائة و سخنراني تدريس

 كه كنند مي اظهار فقط يا و گيرند مي ياد فقط يادگيرندگان
 شود استفاده هايي روش از بايد كه صورتي در ،اند گرفته ياد
 بياموزند روش آن زا استفاده با و بگيرند ياد بهتر فراگيران كه
 .بگيرند ياد چگونه كه

 تالش قرن يك حدود از بعد و مذكور مطالب به توجه با
 هايهدف به گفت توان مي آيا كشاورزي آموزش حوزة در

 معتقدند نظران صاحب از بسياري ؟ايم يافته دست نظر مورد
 از حاصل مواد و غذا تبديل و توليد فقط كشاورزي آموزش

 توجه ديبا هم سالم محيط داشتن به بلكه نيست گياه و دام
 يادگيرندگان در هايي مهارت ايجاد يكشاورز آموزش .كرد
 بيابند كشاورزي بخش در را مناسب شغل بتوانند كه است

(Honeycutt, 2003 .)شغل، احراز شرايط به دستيابي براي 
 توليدات افزايش كشاورزي، عملي هاي مهارت در توانايي

 كشاورزي، در زيست محيط پايداري و حفظ و كشاورزي
 خاص هاي مهارت داراي بايد كشاورزي هاي رشته انيدانشجو

 و تجزيه قدرت شامل هامهارت اين. باشند فرديمنحصربه و
 نفس،اعتمادبه ارتباط، برقراري توانايي ،مسئله حل تحليل،
 توانايي و پذيري مسئوليت منابع، مديريت ،گيري تصميم قدرت

 ;Honeycutt, 2003) نداموجود فني هاي فناوري از استفاده

Rabinson et al., 2007.) 
 چگونه كه است اين شود مي مطرح اينجا در كه يپرسش

 ايجاد كشاورزي دانشجويان در را مذكور هاي مهارت توان مي
 آموزش و يكل طور به كشاورزي آموزش كه صورتي در كرد؟
 تحوالت و تغيير اين با را خود اخص طور به كشاورزي عالي

 نخواهد وجود متقاضي مذكور هاي رشته براي د،ننكن هماهنگ
 كه دارد وجود متقاضي اي رشته براي زماني تنها. داشت

 كه زماني و باشند آن آموختگان دانش خواستار كارفرمايان
 باشند، نداشته را الزم هايمهارت كشاورزي آموختگان دانش

 حتي و خصوصي يا دولتي از اعم سازماني هيچ در
 .داشت نخواهند اي ويژه جايگاه خوداشتغالي

 Honeycutt(2003 )ايجاد راه تنها است معتقد 
 است، درس هاي كالس يادگيرندگان، در ذكرشده هاي مهارت
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 متعارفي هاي روش از غير را به هايي روش كه هايي كالس اما
 قرار خود كار لوحةسر ،شوند مي گرفته كار به اكنون هم كه

 راهنما و گرتسهيل عنوان به مدرس آن در كه كالسي. دهند
 فرايند است، گرتسهيل نقش در مدرس وقتي زيرا باشد،

هيادگيرند سمت به محوري مدرس از يادگيري و تدريس
 محور يادگيرنده فرايند اين كه زماني و يابد مي سوق محوري
 و ستدري فرايند در خودجوش طور به يادگيرندگان باشد،

 به ها فعاليت اين و كنند مي ايفا تري فعال نقش يادگيري
 نظر مورد هاي مهارت ايجاد نتيجه در و فعال يادگيري محيط

 .شود يم منجر هاآن در
 اگر كه باورند اين بر Lindner et al. (2003) ،همچنين

 تر كاربردي و تر معنيپر ،تر عميق يادگيري به تدريس بخواهيم
 محوري يادگيرنده تدريس روش از استفاده به يزناگر شود، منجر

 به آموزش نظرانصاحب كه هاييروش از يكي بنابراين ؛هستيم
 دارند كيدأت آن بر بسيار يادگيرندگان، كردنآماده منظور
 مشاركت و گريتسهيل ةشيو اساس بر محوريادگيرنده آموزش

 دفراين براي قوي رهيافت يك گريتسهيل. است يادگيرندگان
 مبناي بر تدريس غالب شكل وقتي و است يادگيري و تدريس
 و متعارف هاي روش از متفاوتي فضاي است، گريتسهيل
 Gruden) است حاكم تدريس جريان در محوريمدرس

Schuck, 2003.) 
 را درسي مطالب بايد كشاورزي هاي رشته در يادگيرندگان

 معلومات زا استفاده با آينده در تا گيرند فرا عميق طور به
 كشاورزي هاي فعاليت درگير عملي طور به بتوانند خويش
 تدريس هاي روش از استفاده رسد مي نظر به بنابراين ؛شوند
 يادگيري و تفكر باالتر سطح هاي مهارت تواند مي نوين

 كار بازار براي را هاآن و دهد افزايش را كشاورزي دانشجويان
 .ندك آماده

 Seels (1997 )سه يادگيري و تدريس فرايند است معتقد 
 رويكرد) پاسخ كسب براي يادگيري شامل متفاوت رويكرد

 رويكرد) دانش كسب براي يادگيري ،(رفتارگرايي
 رويكرد) دانش ساخت براي يادگيري و 1(گرايي شناخت
 گذاشته سر پشت زماني مختلف هاي دوره در را(2(سازاگرا
 . است

 عالي آموزش حوزة رد متعددي نظران صاحب ،بين اين در
 تأكيد يادگيري و تدريس زمينة در سازاگرا رويكرد به

                                                                                         
1. Cognitive Approach 

2. Constructivist Approach 

 قرار نظر مد رويكرد اين در كه سازاگرا تدريس روش. اند كرده
 چيزي دانش ساختار كه است اين بر مبتني ،است گرفته
 بلكه باشد، داشته وجود يادگيرنده ذهن از خارج كه نيست
 و موجود هاي سازه با مستمر تعامل حاصل دانش ساختار
 درک يافتن براي آن ذهني هاي نمايي باز پااليش و آزمايش
 به بايد اساس، اين بر و است خارج جهان از تري صحيح
 (.Fardanesh, 2010) شود توجه يادگيري فعاليت

 بين تفاوت از سازاگرا تدريس شناختي معرفت شالودة
 نشدا سازاگراي شناسي معرفت و دانش سنتي شناسي معرفت
 يك عنوان به را دانش سنتي، شناسي معرفت. گيرد مي نشأت
 شناسي معرفت كه حالي در ،گيرد مي نظر در عيني پديدة
 ,Kim) گيرد مي نظر در فرد ذهني فهم عنوان به را آن سازاگرا

2005 .) 
 مسائل كردن مطرح. 1 شامل سازاگرا تدريس روش اصول
 به كل از هيممفا ساختن. 2 يادگيرندگان، به جديد مرتبط
 و يادگيرندگان هاي ديدگاه به نهادن ارج /گذاري ارزش. 3 جزء،
 يادگيري ارزيابي. 4 ها،آن هاي حدس به كردن توجه

 ,Brooks & Brooks) است نظر مورد زمينة در يادگيرندگان

1993; Kim, 2005.) 
 داراي سازاگرايي تدريس روش محققان، برخي زعم به 
 كاوش، ،ها ايده برانگيختن شامل احلمر اين. است مرحله پنج
 است ارزشيابي و حل  راه طرح و توصيف پيشنهاد، ارائة
(Yager, 1991; Ayas, 1995; Kim, 2005 .)تدريس روش 

 مرور و بسط و شرح مقدمه، مرحلة سه شامل هم متعارف
 (.Kim, 2005) است درس
 زمينه اين در مربوط مطالعات يبرخ قسمت، اين در

به يها يشناس روش و نتايج تحليل با تا شود يم يبررس
 .شود يسازمانده تحقيق يمفهوم چارچوب شده،كارگرفته
 پيشرفت بر سازاگرا تدريس روش تأثير ،مطالعاتي در

 به پاسخگويان. شد بررسي يادگيرندگان يادگيري و تحصيلي
 ،آزمايش گروه در. شدند منتسب آزمايش و كنترل گروه دو

 متعارف تدريس روش ،گواه گروه در و اسازاگر تدريس روش
 سازاگرا تدريس روش در كه داد نشان نتايج. شد گرفته كار  به

 متعارف تدريس روش از بهتر يادگيرندگان تحصيلي پيشرفت
 & Cepni et al., 2011; Kim, 2005; Bimbola) است بوده

Daniel, 2010; Ogundola et al., 2010.) 
 سازاگرايي تدريس روش اثربخشي ،ديگر تحقيقي در

 آن انگريب نتايج. شد بررسي شيمي درس در اي چهارمرحله
 ييتوانا موجب مذكور تدريس روش از استفاده كه بود
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 اما ،شد مي جايگزين مفاهيم برخي ردكردن در آموزان دانش
 حذف درس آن در را هاآن جايگزيني مفاهيم كامل طور به

 (. Calik et al., 2010) نكرد
 روش» عنوان باBatchelor(2007 )  كه اي لعهمطا در
 داد، انجام «داروسازي دانشجويان براي سازاگرايي تدريس
 تدريس روش دو هر در دانشجويان قابليت كه شد مشخص
 كه هرچند. بود مشابه سخنراني بر مبتني متعارف و سازاگرا

 متعارف روش بر را سازاگرا محيط در يادگيري دانشجويان
 .دادند مي يحترج سخنراني

 Maunsaiyal &Becker  (2004 )گزارش ايمطالعه در 
 بين پيشرفت در داري معني تفاوت گونه هيچ كه كردند
. نداشت وجود متعارف و سازاگرا گروه دو در آموزان دانش

 بودند، ديده آموزش سازاگرا روش به كه يادگيرندگاني
 در -خيريتأ آزمون پس و آزمون پس در باالتري يها نمره

 ديده آموزش متعارف روش به كه يادگيرندگاني با مقايسه
 يادگيرندگان كه است آن نشانگر امر اين. كردند كسب -بودند
 گروه از بهتر را شده تدريس مفاهيم سازاگرا گروه در

 .بودند سپرده ادي در شان مشابه
 كه رسيد نتيجه اين به توانمي ،بندي جمع يك در

 نقش تئوريكي هايزمينه آوردنفراهم با مذكور مطالعات
 آن تأثير و يادگيري و تدريس فرايند در سازاگرا تدريس روش

 هاآن يادگيري بهبود آن دنبال به و يادگيرندگان يادگيري بر
 ةمطالع براي را الزم فرصت درسي، مطالب عميق درک در

 فراهم يادگيرندگان يادگيري در سازاگرا تدريس روش نقش
  .اندآورده
 تدريس روش تأثير به توجه شده گفته مطالب به توجه با

 درک و كشاورزي دانشجويان يادگيري بهبود در سازاگرا
 اهميت هاآن توسط باالتر سطح تفكر يادگيري و عميق

 . دارد بسياري
 غالب رويكرد حاضر، حال در كه است اين اصلي ةلئمس
 رينظ دروس در ويژهبه كشاورزي عالي آموزش در تدريس
 مدت در علمي مطالب و هايافته از زيادي ةمجموع انتقال
 به هم آن كه است نيمسال طول در محدود و معين زمان
 رويكرد با سخنراني مستقيم ةارائ بر مبتني متعارف روش
 كه تدريسي روش يافتن ،رو اين از. دريگ مي انجام قياسي
 اي ويژه اهميت ،باشد كشاورزي هاي رشته دروس مناسب

 تحقيق اين پاسخ، اين به دستيابي براي جه،ينت در. رددا
 در شناسي اقليم و هوا درس آن دادن انجام براي و شد طراحي
 ارائة امكان تا شد مطالعه نمونه شكل به كشاورزي هاي رشته

 تدريس روش تأثير مطالعة و كنترل و آزمايش گروه دو در آن
 .شود فراهم سازاگرا
 عبارتست مذكور مطالب به وجهت با تحقيق اين هاي هدف 

 :از
 براساس شده مطالعه دانشجويان پروفايل بررسي 
 تجمعي معدل هايميانگين و جنسيت
 دانشجويان يادگيري بر تدريس هايروش تأثير تحليل  

  كوواريانس تحليل از استفاده با
 نظر از آزمايش و كنترل گروه دو هايميانگين ةمقايس 
 متعارف و سازاگرا تدريس هايروش

 براي مفيد و عملي پيشنهادهاي ئةارا و نتايج تحليل 
 .كشاورزي هايرشته مناسب تدريس روش از استفاده

 

 هاروش و مواد
 گروه با آزمونپس طرح نوع از و آزمايشي شبه تحقيق روش
 ;Mugan, 2010; Shadish et al., 2002 است بوده 1گواه

Thistlethwaite & Campbll, 1960; Gall et al., 1996) 

&Akman .) 
  :شد اجرا ريز مراحل منظور اين براي
 ابتداي در آموزشي ةنام آيين و ضوابط طبق دانشجويان. 1

 آموزش ادارة طريق از 1390 -1389 تحصيلي نيمسال
 .كردند واحد انتخاب پرديس
 و آموزش ادارة طريق از شده نام ثبت دانشجوي 75. 2

 و كنترل گروه به محققان كنترل از جخار و تصادفي طور به
 اين در. شدند منتسب نفر 32 و 43 با ترتيب به آزمايش
 كه صورت اين به. شد استفاده سرشماري روش از ،تحقيق
 نيمسال در را شناسي اقليم و هوا درس كه دانشجوياني تمامي
 تحقيق دادن انجام براي ،كردند انتخاب 1390-1389 دوم

  .شدند مطالعه
 هاي آزمون از دانشجويان يادگيري ميزان بررسي براي

 به ها آزمون. شد استفاده 3 نيمسال پايان و 2نيمسال ميان
 ها پرسش طراحي. شدند تدوين 5(آزادپاسخ) 4بازپاسخ صورت

 7تر پايين سطح تفكر و 6باالتر سطح تفكر كه بود اي گونه به

                                                                                         
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, 2001 )شد تهگرف قرار نظر مد .
 و زمان در و بود يكسان گروه دو هر براي مذكور هاي آزمون
 مذكور يها پرسش محتوايي روايي. شد برگزار يكسان مكان
 بررسي شناسي اقليم و هوا درس مختلف مدرسان توسط ابتدا
 ييتوانا كه طوري به. باشد سازگار مطالعه اهداف با تا شد

 دانشجويان وسطت شده فراگرفته و توليد دانش ميزان سنجش
 و نيمسالميان هاي آزمون پايايي سنجش براي. باشد داشته را

 روش بر مبتني 1مصححان پايايي روش از نيمسالپايان
 Bazargan 2011 ,2005, ) شد استفاده 2گذاري نمره چارچوب

; Saif, 2006; Payne, 2003; Garies & Grant, 2008; .)
 شد استفاده اسپيرمن بستگيهم ضريب روش از كار اين براي
 به نيمسال پايان و نيمسال ميان هاي آزمون براي آن مقدار كه

 حد در كه آمد دست هب 991/0 و 997/0 حدود ترتيب
 و يكسان كالس دو هر برگزاري مكان و زمان. بود مطلوبي
 تدريس اي دقيقه 90 جلسة 14 در مدرس يك توسط درس
 ،سازاگرا تدريس روش به آزمايش گروه در مذكور درس. شد
 مستقيم ارائة متعارف، روش به كنترل گروه در و اي مرحله پنج

 ,Yagerگرفت انجام اي مرحله سه قياسي رويكرد با سخنراني

1991; Ayas, 1995; Kim, 2005)  .)در كه صورت ينا هب 
 به را دانشجويان نيمسال ابتداي در مدرس سازاگرا گروه
 با ابتدا درس، جلسة هر در و ردك تقسيم نفره پنج هاي گروه
 برانگيختن به جلسه آن مبحث با مرتبط يپرسش طرح

 ،(هاايده برانگيختن)  پرداخت مذكور هايگروه در دانشجويان
 موضوع پيرامون خود گروه در كه شد هخواست هاآن از سپس
 به دانشجويان آن، از بعد .(كاوش) كنند نظر تبادل و بحث

 ارائة) كردند مطرح را خود ادهايپيشنه ها گروه تفكيك
 كه دادند ارائه( حل راه طرح و توصيف) حل راه و( پيشنهاد
 راه و نظرات بندي جمع و كردن غربال به مدرس آن همراه
 طرح با پايان در و پرداخت مي هاآن با شده ارائه هاي حل

 كنند يم ارزيابي را هاآن يادگيري ميزان هايي پرسش
 به جلسه هر ابتداي در مدرس ،متعارف وهگر در(. ارزشيابي)

 آن از كاملي شرح سپس( مقدمه) پردازد يم موضوع معرفي
 مباحث از ايخالصه پايان در و( بسط و شرح) دادمي ارائه
 (. مرور) كردمي ارائه را قبل مرحلة در شده بيان مهم

 يها افزار نرم از اطالعات تحليل و تجزيه و آوري جمع براي
SPSS وExcel  آماري روش از ،مطالعه اين در. شد استفاده 

 گروه آزمون پس ميانگين كه شد استفاده 3كوواريانس تحليل
. شد مقايسه كنترل گروه آزمون پس ميانگين با آزمايشي
 5كمكي متغير عنوان به 4(CGPA) تجمعي معدل هاي ميانگين

 به كيفي مستقل متغير عنوان به جنسيت و تدريس روش و
 & Gall et al.,1996) Akman شد گرفتهكار  به 6عامل عنوان

Mugan, 2010; .)هر طبقات مختلف هاي تركيب در كه آنجا از 
 مقادير با خطي رابطة يك داراي كمكي متغير مقادير عامل،

 بر خارجي آثار بردنازبين و حذف منظور به ندا وابسته متغيرهاي
 در كمي كمكي متغير ريگي اندازه دقت افزايش و وابسته متغير
 ; Kalantari, 2012) شد گرفته كار به 7آزمايشي طرح اين

Habibpour Gatabi & Safari Shali, 2010; Sweet & Grace-

Martin, 2010 .)آزمون يك t مقايسة براي هم تكميلي مستقل 
 يادگيري و نيمسال پايان و نيمسال ميان هاي آزمون هاي ميانگين

 و آزمايش گروه دو براي تفكيك به كرتف مختلف سطوح در
 .گرفت انجام كنترل

 

 بحث و نتایج
 و جنسیت براساس شده مطالعه دانشجویان پروفایل

 تجمعي معدل یها میانگین

 هاي ميانگين كه بود اين انگريب 1 جدول در توصيفي هاي يافته
 بوده مشابه        تقريبا  آزمايش و كنترل گروه دو هر تجمعي معدل
 براساس دختر دانشجويان تحصيلي لكردعم اما است،

 دانشجويان از بهتر هاآن( CGPA) تجمعي معدل هاي ميانگين
  تحقيق نتايج با كه بود( كنترل و آزمايش) گروه دو هر در پسر

Akman & Mugan (2010 )دارد مطابقت. 
 

 از استفاده با دانشجویان یادگیری تأثیرگذار بر عوامل تحلیل

  کوواریانس تحلیل

 گوناگوني عوامل به مختلف هاي رشته در دانشجويان يادگيري
 و جنسيت متغيرهاي ها آن ترين مهم جمله از كه است مرتبط
 ,Akman & Mugan) هاست آن پيشين تحصيلي عملكرد

2010; Ogundola et al., 2010 .)،و بررسي براي بنابراين 
 از دانشجويان يادگيري بر تدريس هاي روش تأثير تعيين

 آماري، روش اين در كه شد استفاده كواريانس ليلتح
 8اصلي آثار عنوان به تدريس هاي روش و جنسيت متغيرهاي

 به تجمعي معدل هاي ميانگين شدند، گرفته قرار نظر مد
 پايان در دانشجويان كل هاي نمره و 9كمكي متغير عنوان

1. Examiners(Scores) reliability  2. Scoring Rubric   3. ANCOVA  

4. Cumulative Grade Point Averages 5. Covariate   6. Factor  

7. Experimental Design   8. Main Effect   9. Covariate 
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 مطابق. شدند لحاظ وابسته متغير عنوان به تحصيلي نيمسال
 تدريس هاي روش( 2جدول ) كوواريانس تحليل هاي تهياف با

 بر داري معني اثر جنسيت و( متعارف و سازاگرا)مذكور 
 گفت توان مي ديگر، عبارت به اند؛ داشته دانشجويان يادگيري

 جنسيت و سازاگرا و متعارف تدريس هاي روش اثر كه
 تفاوت شده مطالعه دانشجويان يادگيري بر دانشجويان

 .اند داشته هم با داري معني

 

 جنسیت تفكیك به آزمایش و کنترل گروه دو در تجمعي معدل های میانگین حسب بر شده مطالعه دانشجویان فراواني توزیع. 1 جدول

 
 كل تعداد

 دانشجويان

 معدل ميانگين
 تجمعي

 دانشجويان
 (درصد) دختر

 تجمعي معدل ميانگين
 دختر دانشجويان

 پسر دانشجويان
 (درصد)

 تجمعي معدل ميانگين
 پسر دانشجويان

 60/13 4/34 99/13 6/65 86/13 32 آزمایش گروه

 20/14 8/37 56/14 2/62 42/14 43 کنترل گروه

 

 شده مطالعه دانشجویان شناسي اقلیم و هوا درس یها نمره کوواریانس تحلیل آزمون نتایج. 2 جدول

    شناسي اقليم و هوا درس

 f-value p-value مربعات میانگین واريانس منبع

    اصلي آثار

 577/4 036/0 091/29 تدريس روش

 531/4 037/0 797/28 جنسيت

    كوواريانس

 635/49 000/0 491/315 تجمعي معدل ميانگين

   356/6 باقيمانده مقدار

   432/0 تعيين ضريب ةشد تعديل مقدار
 خطا درصد 1 و درصد 5 سطح در دار معني ترتیب به**  و *                                                         

 

 نظر از آزمایش و کنترل گروه دو های میانگین مقایسة

 متعارف و سازاگرا تدریس های روش

 كنترل و آزمايش گروه دو هاي ميانگين مقايسة بررسي يبرا
 سطوح تفكيك به يادگيري بر تدريس روش تأثير نظر از

 از نيمسال پايان و نيمسال ميان هاي آزمون و يادگيري مختلف
 در مندرج هاي يافته مطابق. شد استفاده مستقل t آزمون

 رتفك يها پرسش دسته دو براي امتحانات نتايج 3 جدول
 و ترم ميان هاي آزمون باالتر سطح تفكر و تر پايين سطح
 داري معني تفاوت كنترل و آزمايش گروه دو در ترم پايان

 Akman & Mugan قتحقي هاي يافته با كه نشد مشاهده

 . دارد مطابقت( 2010)

 

 متعارف و سازاگرا تدریس های روش نظر از آزمایش و کنترل گروه دو برای شناسي اقلیم و هوا درس در t آزمون نتایج .3 جدول

   متعارف سازاگرا 

 
 آزمایش گروه

 (معیار انحراف  میانگین)

 کنترل گروه
 (معیار انحراف  میانگین)

t p 

     امتحان

 85/122/4 50/176/3 191/1 238/0 تر پایین سطح تفكر نیمسال میان امتحان

 13/153/2 83/053/2 017/0 986/0 باالتر تفكرسطح نیمسال میان امتحان

 60/276/6 03/227/6 923/0 359/0 نیمسال میان کل

 87/031/2 69/035/2 214/0- 831/0 تر پایین تفكرسطح نیمسال پایان امتحان

 95/096/1 93/095/1 027/0 979/0 باالتر تفكرسطح نیمسال پایان امتحان

 56/128/4 32/130/4 089/0- 929/0 نیمسال پایان کل

  05/11 87/258/10 603/0 548/0 93/3 کل امتحان
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 عدم رغم علي جالب و اهميت حائز مواردي كه چند هر
 با كه دانشجوياني ،(3 جدول) شد مشاهده آماري داري معني

 عملكرد ،بودند دهيد آموزش سازاگرا تدريس روش از استفاده
 با مقايسه در - شدهاجرا هاي آزمون بيشتر در بهتري يادگيري
 -بودند ديده آموزش فمتعار تدريس روش راه از كه گروهي

 وCepni et al.(2011 )  تحقيقات نتايج با داشتندكه
Bimbola & Daniel  (2010 )كه دانشجوياني .داشت مطابقت 

ميان آزمون در بودند ديده آموزش سازاگرا تدريس روش با
 يادگيري كنترل گروه به نسبت باالتر سطح تفكر نيمسال
 ( و2007)Batchelor  تحقيقات نتايج با كه داشتند مشابه

Becker & Maunsaiyal (2004 )همچنين. دارد مطابقت، 
 امتحان چون ها آزمون برخي در آزمايش گروه دانشجويان

 موفقيت ترم پايان كل و تر پايين سطوح تفكر نيمسال پايان
 تحقيق نتايج با كه داشتند كنترل گروه به نسبت كمتري

Akman & Mugan (2010 )رددا مطابقت . 

 

 پیشنهادها و گیری نتیجه

 دو تأثيرات بررسي و گيري اندازه و مطالعه به ،حاضر مقالة در
 دانشجويان شناسياقليم و هوا درس يادگيري بر تدريس روش

 ميان آزمون دو نتايج با مطابق. است شده پرداخته كشاورزي
 شد مشاهده شناسي اقليم و هوا درس نيمسال پايان و نيمسال

 اثر كنارگذاشتن با متعارف و سازاگرا تدريس ايه روش كه
 داري معني اثر شده مطالعه دانشجويان تحصيلي عملكرد پيشينة

 آن انگريب موضوع اين. داشت كشاورزي دانشجويان يادگيري بر
 فرايند در كليدي مؤلفة يك عنوان به تدريس روش كه است

 توان مي نبنابراي. است بسزايي نقش داراي يادگيري و تدريس
همگام و مستمر آموزش راه از و اساتيد و مدرسان بازآموزي با
 براي اخير هايسال در دانشجويان تغييرات با هاآن دنكر

 تدريس نوين هاي روش از استفاده حيث از هاآن مهارت افزايش
 فرايند در مدرسان توانمندي براي مؤثر گامي سازاگرا جمله از

 به توان مي كار اين دادن انجام با .برداشت يادگيري و تدريس
 اين كه كرد شاياني كمك كشاورزي دانشجويان يادگيري بهبود

 تحصيل از فراغت از بعد هاآن توانمندسازي و مهارت افزايش به
 .شود مي منجر

 هاي كارگاه و آموزشي هاي كالس برگزاري همچنين،
 مدرسان آشناكردن براي تدريس هاي روش خصوص در مرتبط
 تواند مي يادگيري و تدريس نوين رويكردهاي با ورزيكشا

 كند، كشاورزي دانشجويان يادگيري به توجهي شايان كمك
 طور به را نوين تدريس هاي روش بتوانند مدرسان كه طوري به

 ارائة همچنين،. گيرند كار به درسشان هاي كالس در عملي
 اين خصوص در 2راهنمايي خدمات و 1راهنما هاي كتاب
 هاي رشته دروس از هريك مورد در تدريس هاي روش

 تر سريع عملي استفادة ييتوانا مدرسان كه طوري به كشاورزي
 .باشندداشته  را مذكور تدريس هاي روش

 يها نمره هاي ميانگين مقايسة اگرچه اين، بر افزون
 تفاوت كه داد نشان شده مطالعه دانشجويان توسط شده كسب
 مختلف موارد در كنترل و آزمايش گروه دو نبي داري معني
 روش گروه در دانشجويان يها نمره ميانگين اما ،نداشت وجود

 متعارف تدريس روش گروه دانشجويان از باالتر سازاگرا تدريس
 انجام تحصيلي نيمسال يك در فقط تحقيق اين كه آنجا از. بود

 احتياط با بايد مرحله اين در نتايج تعميم بنابراين ؛گرفت
 اي مشابه تحقيق در شود مي پيشنهاد رو، اين از. گيرد صورت

 .شود تكرار ها دانشگاه ساير و تهران دانشگاه در
 در كه دانشجوياني موفقيت و يادگيري كه رفت مي انتظار

 بودند ديده آموزش سازاگرا تدريس روش با آزمايش گروه
 كه باشد اين ايدش امر اين دليل. نشد گونه اين كه باشد باالتر

 از استفاده و حضور براي الزم آمادگي است ممكن دانشجويان
 مدارس در آنان رايز اند، نداشته را سازاگرا يادگيري هاي محيط

 هاي روش با كماكان دانشگاه در و دانشگاه به ورود از قبل و
 اين به توان مي ،حقيقت در. اند ديده آموزش متعارف تدريس
 دانشجوياني براي سازاگرا تدريس روش كه كرد اشاره مورد
 مسئوليت بتوانند و بوده رشديافته و بالغ كافي اندازة به كه

 .است بهترين گيرند هعهد بر را خود يادگيري
 آثار برخي شناسايي امكان اينكه به توجه با حال، هر به
 هاي مهارت بهبود جمله از سازاگرا تدريس روش واقعي
 ،نداشت وجود مطالعه اين در طيارتبا و گروهي ،فردي بين
 هاي آزمون سازاگرا، تدريس روش تأثير به بردن پي براي شايد
 در را نظر مورد هاي مهارت بتوان تا شود طراحي بايد آن ويژة

 راه از فقط را هايي مهارت چنين. كرد ارزيابي فراگيران
 .ديسنج توان نمي نوشتاري هاي آزمون
 در آزمايش گروه وياندانشج كه داد نشان مطالعه اين
 سطوح تفكر نيمسال پايان امتحان چون ها آزمون برخي
 گروه به نسبت كمتري موفقيت نيمسال پايان كل و تر پايين
 خارجي عوامل برخي از ناشي تواندمي اين .داشتند كنترل
 باشد دانشجويان يادگيري هايسبك و عمومي استعداد مانند

                                                                                         
1. Guide-Book 

2. Guidance Service 
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 مطالعات داشتن بدون ايهكنندقانع نظر اظهار گونههيچ و
 .داد ارائه تواننمي بيشتر
 كه نشد ميسر متأسفانه حاضر، مطالعة هاي محدوديت با

 كالس در كار و تمرين براي يضرورت اي كننده قانع طور به
 دادن انجام از هاآن كه مواردي جز به شود، مطرح دانشجويان

 ؛اندتهگرف ياد بهتر كه كردندمي اظهار و بردندمي لذت آن

 متقابل رقابت تواندمي مطالعه اين ةتوسع و بسط بنابراين
 به دنش  چيره براي امتحان هايسبك و يادگيري هايسبك

 .گيرد بر در را متعارف يادگيري محيط هايمحدوديت
 شودمي پيشنهاد زمينه اين در تحقيق ةادام براي انتها، در

 محيط ري،يادگي هايسبك بين روابط خصوص در مطالعاتي
 . دريگ انجام امتحان هايسبك و يادگيري
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