
 

 

در روش آموزشی یادگیری بر ی دانشجویان( )دربارهاساتید دانشگاه  قضاوت

 ها یل آنصحت و دالی حل مسأله: پایه

 

 . مقدمه 1

حدود  OECD1های آموزش عالی جلوگیری از ترک تحصیل و طول تحصیلی است. برطبق  یکی از مهمترین دغدغه 

دریافت کنند ترک تحصیل    شوند بدون اینکه مدرکیهای آموزش عالی می درصد از دانشجویانی که وارد برنامه   30

میانگین  OECD, 2013کنند.)می  مشابه  نیز  هلند  در  تحصیل  ترک  میزان   )OECD    بازرسی )هیئت  است. 

شود بلکه بسیاری از دانشجویان بیشتر  ( نه تنها ترک تحصیل یک نگرانی محسوب می OECD,2013و  2013آموزشی،

ها درجه کارشناسی  درصد دانشجویان دانشگاه26.40سال طول تحصیل)سنوات تحصیلی( دارند. در هلند، فقط    1از  

می  دریافت  موقع  به  را  ساکنند.  خود  سه  و  ل)بین  دانشگاه  48.60(  دانشجویان  فارغ   درصد  تأخیر  سال  یک  با  ها 

می  آموزشی،  التحصیل  بازرسی  )هیئت  ترک  2013شوند.  و  تحصیلی(  سنوات  تحصیل،  در  )تأخیر  تحصیلی  طول   )

به عنوان  ممکن است برای دانشجویان و همچنین آموزش عالی سبب هدر رفتن وقت و هزینه زیاد شود.  تحصیلی  

رسد(، بستگی  شود) می ای که از طرف دولت برای دانشگاه در نظر گرفته می رهای اروپایی مقدار بودجه مثال در کشو

 
1 .organization for economic co-operation and development 



 De koning, Loyens, Rikers, Smeets, & Vanدارد. )  شوند،التحصیل می انشجویانی که فارغ به تعداد د

der Molen,2014, Hovdhaugen,2009 ) 

کنند، این کار را در طول اولین سال تحصیلی  مدرکی آموزش عالی را ترک می بسیاری از دانشجویانی که بدون هیچ  

اولین سال دوره  از  انجام می یا بالفاصله بعد  شناسایی ترک  بنابراین    (Tinto,1993,1998دهند.)ی کارشناسی خود 

بررسی کنیم که آیا های تحصیلی دانشجویان اهمیت دارد. در این مطالعه ما قصد داریم  تحصیل در مراحل اولیه دوره 

دانشگاه برنامه  می  اساتید  در طول  را  دارند  قرار  تحصیل  یا طول  تحصیل  ترک  معرض  در  که  را  دانشجویانی  توانند 

هایی از دانشجویان را برای موفقیت تحصیلی مورد مالحظه قرار  کارشناسی شناسایی کنند و این که اساتید چه ویژگی 

 دهند.می 
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اساتید با اهداف متنوعی به قضاوت درباره نحوه عملکرد یا رفتار دانشجویان می پردازد، این اهداف عبارتند از: ارزیابی  

انتخاب  مانند:  آموزشی)  تصمیمات  و  تحصیلی(  جهش  یا  ترمیمی  تدریس  مثال:  برای  ارجاعی)  تصمیمات  رسمی، 

آموزان باید به صورت صحیح و  . بنابراین قضاوت در مورد دانش؟؟؟(تعیین سطح دشواری، و سازمان یادگیری؛ تکالیف، 

 دقیق انجام شود. 

ی موفقیت تحصیلی دانشجویان و موفقیت تحصیلی  صحت و دقت قضاوت به همبستگی بین قضاوت اساتید درباره 

بیان  ( اضافه  1991و1989جاسیم)های استاندارد شده)؟؟؟(.  واقعی دانشجویان اطالق می شود، مثال در تست  بر این 

های معلم رفتار یا موفقیت دانشجو را بدون این توان صحبت از دقت و صحت زد که قضاوت کند که فقط وقتی می می 

قضاوت  کند.  بینی  پیش  شود  آن  موجب  پایهکه  بر  دقیق  دانشجو  های  توانایی  مانند  گذشته  به  مربوط  اطالعات  ی 

جاسیم)باشد.  می  براساس  چه  انعکاس 1991اگر  مدل  قضاوت   (  وقتی  اثرات سازنده،  تأثیر  تحت  اساتید  های 

ق  )انتظار(بینیپیش ادراکی  تعصبات  می و  بگیرند،  باشند.  رار  نادرست  معلم،  توانند  بینی  پیش  اثرات  از  مثالی 



آموز تأثیر بگذارد، در  های معلمان روی رفتار دانش شود قضاوت های کامبخش معلمان هستند که باعث می پیشگویی

ان می نتیجه  تحقق  معلم  اولیه  می   یابد.تظار  اتفاق  جایی  در  ادراکی  را  تعصبات  دانشجویان  عملکرد  معلمان  که  افتد 

اولیه آن طوری تعبیر می  نظریات  و  اعتقادات  با  توانایی کنند که مطابق  درباره ی  دانشجو  ها و صالحیت ها  های یک 

از   منطقی  و  مستقل  سنجش  که  این  بدون  و صالحیت توانایی است  دانشجویانها  تست های  با  استاندارد  ها)مثال  ی 

ادراکی می   شده( درنظر گرفته شود.  تعصبات  اقتصادی  این  ) مثال طبقات  افتاده  پا  باورهای پیش  و  از عقاید  توانند 

رتباط پیدا اجتماعی، نژاد، فرهنگ، جنسیت( که معلمان اعتقاد دارند، نشئت بگیرند و با عملکرد تحصیلی دانشجو ا

 کنند.

نشان دادند که  کنند، تأثیرات انتظار معلم و تعصبات ادراکی،  تحقیقاتی که میزان دقت قضاوت معلمین را ارزیابی می 

اغلب صحیح  دانشجو  تحوه ی عملکرد  درباره  معلمین  قضاوت  و  اغلب کم هستند  پیشگویی خودکامبخش  تأثیرات 

ی عملکرد دانشجویان کامال صحیح ی نحوه داد که قضاوت معلمین درباره   عالوه بر این دو متاآنالیز نشان  است.)؟؟؟(

است. متاآنالیز  بوده  مثال  وسیله   یبرای  به  سال    sudkamp et al,2012ی  که  ،    2009تا    1989از  شد  انجام 

یقات  در حالی که این تحق   مطالعه نشان داد.  75( را در میان    r=0.84تا    r=-0.03ی)دامنه   0.63همبستگی متوسط  

شوند، تنها اقلیتی نیز از دبیرستان در نظر گرفته شده است. هایی از کودکستان یا مدرسه ابتدایی را شامل می نمونه 

با توجه به نرخ باالی ترک تحصیل    اگرچه در نظام آموزش عالی دقت و صحت قضاوت معلم کمتر شناخته شده است.

های اساسی که استادان  ه قابل توجه است. عالوه بر این قضاوتهای مرتبط با آن، این نکتدر آموزش عالی و هزینه 

ای که  مانند قضاوت به اندازه کنند، اغلب تصمیمات غیر عینی هستند.  آموزان می ی کیفیت کار دانشدانشگاه درباره 

ت که  شود(. یکی از دالیل این شکاف دانش شاید بزرگتر بودن اندازه کالس اس هدفی محقق شده باشد،) محدود می 

 کند.  تر می بررسی صحت قضاوت معلم را مشکل

گزارش  را  مختلفی  نتایج  اند  کرده  رسیدگی  عالی  آموزش  در  قضاوت  به  که  اندکی  مطالعات  که  است  توجه  جالب 

فارنهام  کرده  و  پرموزیک  و  چامور  مثال  برای  پیش 2003اند.  که  دادند  نشان  مطالعه  یک  در  اساتید بینی)؟؟؟(  های 

، در حالی که در مطالعه  ( ارتباط داشتواریانس  6  ٪)با توضیحدانشجویان  واقعی  آزمونهای  نمره   با  زموناز آ  دانشگاه



)؟؟؟( ارتباط مثبتی بین میزان    2002و وایت فیلد و شیه1997کافمن و هانسل  دوم هیچ ارتباط معناداری پیدا نشد.

دهد کردند. با این اوصاف، رتبه بندی که معلم انجام می دانش اساتید دانشگاه و نمرات واقعی آزمون دانشجویان پیدا  

د)؟؟؟( و اساتید دانشگاه به احتمال زیاد،  نتوضیح ده  توانستند ی های آزمون واقعی را متنها پراکندگی کمی در نمره 

پایه  دانش دانش  دانش ی  مخصوصا  بودند،  گرفته  باال  دسته  را  در آموزان  که  ش   25  ٪ آموزانی  واقع  کالس  ده  پایینی 

   بودند.)؟؟؟( 

)؟؟؟( نشان دادند که طبقه بندی اساتید دانشگاه از دانشجویان سال اول حقوقشان  2003وان دی واترینگ و کلسنس

نمره با  باال(  یا عالی)با مهارت  و  واقعی با عناوین ضعیف، متوسط  آزمون  تأیید شد.  شان  های  و  اثبات رسید  در      به 

لوینز، دروس، کوانجی  اول    هایی که )؟؟؟( دریافتند که قضاوت 2014و اشمیت  نهایت، ویجینا،  اوایل سال  معلمان در 

توضیح  دوره  )با  کارشناسی  دادند،  واریانس(    ٪22-10ی  اوایل  پیش انجام  در  دانشجویان  تحصیلی  موفقیت  از  بینی 

هم  و  دوره کارشناسی  طول  در  بود. چنین  کارشناسی  استادان    ی  که  داد  نشان  نتایج  نبودند:  روشن  تأثیرات  اگرچه 

از پیش بینی موفقیت تحصیلی موفق دانشگاه در پیش  درباره تر  پژوهش بینی  این متضمن  بودند، که  های  ی شکست 

در زمینه مطالعات انجام شده در آموزش ابتدایی و متوسطه برای  جالب توجه است که این اثر نامتقارن   بیشتری است.

بینی کسانی که مایل نیستند مشکالت یادگیریشان را  آموزان بسیار موفق باالتر بود و این که معلمان در پیشدانش

 خواهند مشکالت یادگیریشان را پیشرفت بدهند بهترند.پیشرفت بدهند و کسانی که می 
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ی  یدا کنیم، باید از نوع اطالعاتی که معلمان هنگام قضاوت درباره برای این که بیشتر به دقت قضاوت معلمان بینش پ

آموزان و  های دانشکنند، مطلع شویم. معلمان ممکن است براساس ویژگی آموزان استفاده می عملکرد و توانایی دانش 

آن  توانایی  درباره نه  موفقیت آن ها  است  ی  این ممکن  که  کنند  قضاوت  کلی  ها  دقت قضاوت  به طور  تأثیر  آن بر  ها 

ی ششم و معلمان دانشگاه از تعامل رفتاری  برای مثال، پژوهش سابق نشان داد که قضاوت های معلمان پایه   بگذارد.



بودند.دانش پذیرفته  تأثیر  آزمایشات     آموزان در کالس  این  در  بود.  تجربی  از مطالعات  مورد  این مورد حتی در دو 

با  آن  در  که  کردند  شرکت  درس  کالس  وضعیت  یک  از  کامپیوتری  سازی  شبیه  یک  در  معلم  تربیت  دانشجویان 

ل  موفقیت و تعام  ی از آموزان سطحآموزان مدرسه ابتدایی و متوسطه که مجازی بودند، تعامل داشتند. این دانش دانش

پاسخ نسبت  با  رابطه  در  آزمایشی  طور  به  از  را  آن،  از  پس  دادند.  نشان  کالس  در  شرکت  میزان  و  صحیح  های 

سازی  اگرچه در این شبیه   دانشجویان تربیت معلم خواسته شد تا درباره موفقیت و تعامل دانش آموزان قضاوت کنند.  

دانش واقعی  تعامل  بین  واقعی ارتباط  موفقیت  و  به  شان  آموزان  که معلمان  داد  نشان  نتایج  اما  به صفر محدود شد. 

ی  داده شده آموزان براساس تعامل رفتاری نمایش ی سطح موفقیت دانش صورت غلط بخشی از قضاوت خود را درباره 

کنند، ممکن است تعامل  الزم به ذکر است که هنگامی که معلمان قضاوت می   اموزان در کالس قرار دادند.)؟؟؟(دانش

قیت واقعی را با هم به حساب بیاورند. بر طبق آن، معلمان ممکن است چنین بپندارند که تعامل باال و موفقیت و موف 

 باال با هم یکی هستند و ارتباط دارند. 

آموز قرار بگیرد با فرض بر این که با موفقیت رابطه دارد، ممکن أثیر تعامل دانش های معلم حقیقتاً تحت تاگر قضاوت 

اگر چه در مورد این که چطور ادراک    یگری که غیر منطقی هستند نیز در قضاوت نقش داشته باشند.است عوامل د

گذارد، کمتر شناخته شده است،  آموزان تأثیر می ی موفقیت دانش آموز بر قضاوت درباره های دانش معلمین از ویژگی 

نشانه  برخی  نهایی  ولی  نمرات  معلمان  که  هنگامی  که  است  آن  از  حاکی  پیشدانشها  می  آموزان  کنند، بینی 

)؟؟؟( نشان  1985لیبرای مثال دوهرتی و کنو   گیرند.های فردی مانند شخصیت ظاهری و انگیزه را در نظر می تفاوت 

عالوه بر    نسبت به آراستگی شاگردانشان قرار گرفت.   هادرسه ابتدایی تحت تأثیر درک آن م های معلم دادند که قضاوت 

آموزان دبیرستانی که توسط معلمانشان دست کم گرفته شده بودند به عنوان  شان داد که دانش )؟؟؟( ن2015یوراناین  

 آموزان دست باال گرفته شده دارند، تلقی شده بودند. ی کمتری نسبت به دانش آموزانی که انگیزه دانش
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ای که  های پژوهشی و آموزش عالی حرفه دانشکده  یافته است:سیستم آموزش عالی هلند از دو نوع مؤسسه تشکیل  

دانشگاه کارشناسی  در  درجه  و  کارشناسی  درجه  ساختار  دارای  سیستم  دو  هر  است.  شده  ارائه  کاربردی  علوم  های 

بینی قضاوت اساتید ی حاضر در یک دانشگاه پژوهشی انجام شد. در این مطالعه ما ارزش پیشمطالعه   ارشد هستند.  

ی مسئله محور ، برنامه کارشناسی روانشناسی )سه سال تمام( برای اتمام موفقیت دوره   دانشگاه را در طول اولین 14

دانشگاه) دانشجویان  دوره n=250آمیز  سال  اولین  در  هم (  و  کارشناسی  برنامه ی  کل  در  کارشناسی چنین  شان  ی 

های  محور، یادگیری مشارکتی در گروه   -آموزدانش های  ( با ویژگی pblیادگیری براساس حل مسأله )  بررسی کردیم. 

به    شود. )؟؟؟( نفره از دانشجویان که تحت هدایت و راهنمایی یک استاد دانشگاه است، توصیف می   10-11کوچک  

گیرند. بعد از این شرح یک مسأله برای دانشجویان روشن ی شروع، مسائل واقعی مورد استفاده قرار می عنوان نقطه 

 از سه مرحله تشکیل می شود:  pbl یشد، چرخه 

 . مرحله بحث اولیه 1

 . مرحله مطالعه فردی 2

 . مرحله گزارش 3

درباره  دانشجویان  اولیه،  بحث  مرحله  طول  ویژگی در  درباره ی  احتمالی  توضیحات  و  مسئله  و  های  بحث  مسأله،  ی 

کنند. از آن جایی که  خود استفاده می   عقل سلیم  ها از دانش قبلی و  کنند. در طول انجام این کار، آن تبادل نظر می 

ی فردی  ها برای درک شرایط مسأله معموالً ناکافی است، دانشجویان سؤاالت پژوهشی خود را برای مطالعه دانش آن 

برای این که به سؤاالت پژوهشی خود پاسخ ی مطالعه کنند. در طول مرحله بیشتر تنظیم می  ی فردی، دانشجویان 

را   کنند.عات علمی خود مشورت می ی مطالدهند، درباره  در مرحله گزارش، دانشجویان همان گروه دوباره همدیگر 

برای    PBL  های مطالعاتی خود بحث کنند تا پاسخی برای مسائل یادگیری بدهند.ی یافته کنند تا درباره مالقات می 

ها و مؤسسات در سرتاسر  اولین بار در آموزش پزشکی در کانادا توسعه داده شد، اما در حال حاضر در بسیاری از رشته 

 شود.)؟؟؟( جهان استفاده می 



های متعددی برعهده دارد که از جمله به: هدایت و تسهیل فرایند یادگیری در  ، استاد دانشگاه نقش pbLدر روش  

رون  بر  نظارت  گروه،  دانش جلسات  هر  فردی  یادگیری  فرایند  به  بازخورد  ارائه  گروه،  پیشرفت  می د  اشاره  آموز  توان 

نقش  تعاملی  کرد.این  طبیعت  و  معلم  آن   PBLهای  است  با  ممکن  رابطه  در  مفیدی  اطالعات  تا  سازد  قادر  را  ها 

تواند ح تنها وقتی می قضاوت صحی دانشجویانی که در معرض طول تحصیل و ترک تحصیل قرار دارند، را بدست آورند.

 ی او تشخیص داده شود. شکل بگیرد که اطالعات رفتاری مربوطه تا حدی در دسترس کارشناس باشد و به وسیله 

برای روشن شدن    این مطالعه شامل دو بخش است که به وضوح هر بر  کدام جداگانه  بحث خواهندشد. بخش اول 

 در طول ترم اول یا در طول سال تحصیلی شکل گرفته است.کند که  دقت و صحت قضاوت استاد دانشگاه تمرکز می 

تا این جا فقط مطالعات کمی دقت و صحت قضاوت معلم در آموزش عالی را مورد بررسی قرار داده است، بخش اول  

درباره  دقیق  قضاوت  در  نامتقارن  نتایج  آیا  که  است  این  بررسی  به  شکست  مجاز  مقابل  در  تحصیلی  موفقیت  ی 

( قضاوت کنند که  0-10به همین منظور، از اساتید دانشگاه خواسته شد که با شانس)  اند تکرار شود؟توتحصیلی می 

دوره  سال  اولین  دانشجویانی  می چه  پایان  به  موفقیت  با  را  خود  کارشناسی  درجه  ی  دانشجویانی  چه  رسانند، 

را می  به موقع دکارشناسی خود  را  و چه دانشجویانی درجه کارشناسی خود  از    کنند.ریافت می گیرند  این  بر  عالوه 

تا درباره  از  ی دانش شده  های یادگیری مشاهدهی فعالیت اساتید خواسته شد  آموزان در کالس درس قضاوت کنند، 

با توجه به این بخش از مطالعه، ما انتظار داریم که   جمله سطح آمادگی، مشارکت، دانش پایه، اعتماد به نفس و عالقه. 

های یادگیری در کالس ی تعامل در فعالیتها درباره تید دانشگاه از موفقیت تحصیلی با قضاوت آن های اسابینیپیش

باشد)فرض داشته  مثبت  همبستگی  معلم،    (.  1درس  بندی  رتبه  شانس  که  کردیم  فرض  چنین  ما  این  بر  عالوه 

برنامه پیش کل  در  و  سال  اولین  طول  در  دانشجویان  واقعی  تحصیلی  موفقیت  از  است)فرضی  بینی    (.2کارشناسی 

تر از شناسایی دانشجویان ناموفق  کنیم که اساتید دانشگاه در شناسایی دانشجویان موفق، موفق اگرچه، ما فرض می 

 (. 3هستند)فرض

برای قضاوتشان دارند، را مورد   از یک رویکرد کیفی، دلیلی که اساتید دانشگاه  با استفاده  در بخش دوم مطالعه، ما 

با توصیف این که چه اطالعات بندی بیان کنند  ی خود را از رتبه یم. از معلمان خواسته شد تا انگیزه آزمایش قرار داد 



گروه  جلسات  طول  در  مشاهداتی  آن   یا  قضاوت  است؟مبنای  بوده  چه    ها  از  اساتید  که  نیست  روشن  امروز  به  تا 

اوت معلمان  بررسی ویژه بر نوع اطالعاتی که مبنای قض  هاست. برایکنند و مبنای قضاوت آن ی اطالعاتی استفاده م

پژوهش بررسی  به  ما  است،  همکارانشبوده  و  قیصر  از  اخیر  کدام  2013های  که  شود  مشخص  تا  پرداختیم  )؟؟؟( 

ها ممکن است دقت در قضاوت معلم را کم کند یا حتی تحت تأثیر و غرض  وز غیر از تعامل آن آمهای دانش ویژگی 

قرار دهد  توانایی   .  ورزی  به  مربوط  متغیرهای  بر  داریم که عالوه  انتظار  یا ما  دانشجویان)مانند هوش  های شناختی 

های غیر ذهنی مانند شخصیت شناختی و سازه های مربوط به متغیرهای جمعیتدستاوردهای قبلی آموزشی( ویژگی 

نظر گرفته شوند)فرض در  نیز  انگیزه  آی  (. 4و  که  فهمید  ما خواهیم  نهایت  به  در  نسبت  دانشگاه  معلمان  ا مشاهدات 

موفقیت می با  را  اول تحصیلی خود  که سال  می دانشجویانی  که شکست  دانشجویانی  با  مقایسه  در  خورند، گذرانند 

 متفاوت است.

 

 : دقت قضاوت اساتید دانشگاه 1. بخش5

 . روش 5.1

 کنندگان و طراحی . شرکت5.1.1

دانشجویان در دوره کارشناسی، رشته روانشناسی یک دانشگاه پژوهشی در شهری  کنندگان اساتید دانشگاه و  شرکت

تأسیس    2001این برنامه روانشناسی در سال    دانشجو(.20941بزرگ در هلند به مدت سه سال تمام بود.) به طور کلی

بود.   بر  شده  برنامه کارشناسی تحت مطالعه، سال اول مشتمل  ای  هفته   5ی  ره ای است. هر دوه هفت   5ی  دوره   8در 

ی  جلسه   4ساعته سخنرانی اختیاری، و معموالً  2یجلسه  5وهی چهره به چهره،  ساعته بحث گر3جلسه    9  مشتمل بر

های  هر دوره درس ساعت برای مطالعه فردی در نظر گرفته شده است.  30ساعته عملی اجباری است.  در هر هفته    3

ای مثال، روانشناسی اجتماعی، روانشناسی شخصیت، روانشناسی  شود) برتخصصی مختلفی از روانشناسی را شامل می 

شود  ای به طور تصادفی برای دانشجویان یک بحث گروهی جدید اختصاص داده می هفته   5ی  برای هر دوره   بالینی(.



شامل   است.    11تا    10که  معلم  یک  و  حداکثر    دانشجو  روانشناسی  برنامه  فعال  یادگیری  فلسفه  به  توجه   290با 

 نام کنند.  توانند ثبت شجو در اوایل هر سال می دان

از   اجتماعی(،  روانشناسی  یعنی  اول)  دوره  از  سوم  هفته  از  شد بعد  خواسته  دانشگاه  اساتید  گروه   همه  در  های  تا 

در رابطه با تأییدیه اخالقی، برای این ی دانشجویان سال اول پر کنند.  ای را در رابطه با همه شان پرسشنامهمباحثه 

  ی دوره در این دوره داده شد تا پرسشنامه صورت بگیرد. کنندهالعه مجوزی از سوی مدیریت آموزشی و هماهنگ مط

ای شرکت ی دوره در اولین دوره از اساتید دانشگاه خواسته شد تا اگر بخواهند در مطالعه با مجوز از هماهنگ کننده 

بررسی کنند   آیا قضاوت کنند که در آن  اساتید که  اول می   هایی که  اوایل سال  را پیش  در  کنند موفقیت تحصیلی 

یورو پاداش گرفتند. توجه  10اساتید دانشگاه داوطلبانه مشارکت کردند و برای این مشارکتشان هر کدام    کند.بینی می 

این در جای   یا  و  نبودند  برنامه کارشناسی  اول  تدریس در سال  به  از محققین مشغول  باشید که هیچ کدام  داشته 

 دیگری درگیر نبودند. 

تا آن را پر کنند. در این پرسشنامه، اساتید دانشگاه  ای دریافت کردند  بعد از کسب رضایت، اساتید دانشگاه پرسشنامه

( و از اساتید خواسته شد تا انگیزه خود را  ٪100-0بایست شانس هر دانشجو برای موفقیت را مشخص کنند) بین  می 

پیش  کنبینیاز  بیان  ارزیابی  های خود  را  در کالس  دانشجویان  تعامل  میزان  تا  شد  اساتید خواسته  از  سرانجام،  ند. 

استاد دانشگاه در سال اول در مطالعه شرکت کردند. متوسط رده سنی اساتید 15زن( از  13مرد و  1استاد)  14  کنند.

شته روانشناسی بودند. هر  ی اساتید دانشگاه دارای درجه کارشناسی ارشد در ر(. همه sd=8.17بود)  20.36دانشگاه  

آموزش سه روزه دیده بودند. ما از هر استاد خواستیم تا بخشی   pblهای مباحثه در  کدام از اساتید برای هدایت گروه 

نفر از اساتید دانشگاه تازه کار بودند و هم چنین قبل از    4بنویسد.    pblهای مباحثه  از تجربه خود را در هدایت گروه 

ی تدریس در  بقیه اساتید دانشگاه سابقه  های مباحثه نداشتند.ی تدریسی در تسهیل فرایند گروه قه این دوره، هیچ ساب

pbl   سال سابقه داشت   2تا    1استاد دانشگاه بین    1سال تجربه داشتند،  1ها کمتر از  را داشتند، اگر چه سه نفر از آن

یکی از استادان دانشگاه نتوانست   داشتند.  pblر  سال سابقه در هدایت جلسات مباحثه د2استاد دیگر بیشتر از    5و  



( از اساتید دانشگاه قرارداد تمام وقت به  n=2)  14.29  ٪میزان تجربه خود را در هدایت جلسات مباحثه مشخص کند.

 ( قرارداد پاره وقت داشتند.  n=12و  85.71٪عنوان یک استاد دانشگاه داشتند، در حالی که بقیه اساتید)

پیش 14این   درباره  استاد  را  دانشجویان    250بینی خود  رده سنی  دادند. متوسط  انجام  دانشگاه  اول  دانشجوی سال 

19.69( پیشرفت  %75.60زن و   sd=2.09سال  میزان  از  اطالعاتی  کارشناسی،  برنامه  آموزشی  مدیر  مجوز  با  بود.   )

 تحصیلی دانشجویان از طریق دفتر اداری دانشگاه بدست آمد.

 

 رتبه بندی شانسی معلم. 5.1.2

تا درباره  دانشگاه خواسته شد  اساتید  قبول می از  را  اولین سال  این که  بر  را مبتنی  دانشجو  شود، کل  ی شانس هر 

کند)یعنی ظرف مدت سه سال(، را  کند، و درجه کارشناسی خود را به موقع دریافت می ی کارشناسی را تمام میدوره 

کند. بینی  م  پیش  دانشگاه  از  ی اساتید  مقیاسی  روی  بر  را  دانشجو  هر  موفقیت  ی  بوسیله   100٪تا    0بایست شانس 

نوار   یک  روی  زدن  مثال  سانتی10عالمت  عنوان  به  کنند.  است، مشخص  دانشجو  موفقیت  شانس  معرف  که  متری 

 شانس موفقیت دارد.  ٪50داد که متر عالمت زده شده بود، این طور نشان می سانتی 5هنگامی که نوار تا 

 

 بندی معلم از تعامل )فعالیت در کالس(. رتبه 5.1.3

ی کارشناسی در کالس درس را از اساتید دانشگاه خواسته شد تا میزان تعامل)مشارکت( دانشجویان سال اول دوره 

از   مقیاسی  کنند   ٪ 100تا  0روی  بندی  شامل    .رتبه  مقیاس  بارش 6این  فعال در طول  آمادگی، مشارکت  بود:  آیتم 

ی گزارش دادن، نمایش درک درست از  (/ مرحله آنالیز مسأله، مشارکت فعال در طول مرحله brain stormمغزی)

ها، در  این آیتم  موضوع اصلی در جلسات گروه، اعتماد به نفس نمایش داده شده، عالقه مشاهده شده به موضوع اصلی.

فعالیت  برای  مقیاسی  مبنای  بر  مشاهدهبخشی،  یادگیری  بودنهای  که  شده  همانطور  و     loyens, rikersد 

schmidt  2007   کرده فعالیت توصیف  طول  در  تعامل  در  مطالب  برای  مقیاسی  مبنای  بر  چنین  هم  و  های  اند 



ی مشاهده  هایی از تعامل رفتاری هستند، و عالقه های راجع به آمادگی و مشارکت شاخصآیتم   یادگیری است)؟؟؟(.

به تعامل عاط به نفس  اعتماد  تواند به عنوان شاخصی از  گردند، در حالی که سطح درک و فهم می فی برمی شده و 

های اصلی نشان داد که  تجزیه و تحلیل مؤلفه   (  Reeve,2012تعامل شناختی در نظر گرفته شود. )مراجعه شود به  

نس با فاکتور وزن  واریا  73.41کرد، با توضیح   "قضاوت اساتید از تعامل"توان حمل بر یک فاکتور  را می این شش آیتم  

بین   رضایت 0.94و  0.80عاملی  اطمینان  مقیاس ضریب  این   ، این  بر  عالوه  است).  داشته   , cronbach’sبخشی 

alfa=0.93) 

 

 . اتمام موفقیت آمیز سال اول 5.1.4

  ( EC)امتیاز  40اروپایی کسب کنند.    ( EC)امتیاز  60باید  تحت مطالعه، دانشجویان  برنامه تحصیلی  در سال اول از این  

آزمون    8در  دانشجویان سال اول کارشناسی    ی متوسط نمره   اگر دهد.  را نشان می   "دانش"ی  امتیاز، یک خوشه   60از  

آزمون  دوره از  مقیاس    6ای  های  شود)از  باالتر  می 10تا    0یا  این  (،  این،    40توانند  بر  عالوه  آورند.  بدست  را  امتیاز 

امتیاز   20دانشجویان،    دریافت کنند.   4ای کمتر از  ای نباید نمره های دوره اید در هیچ کدام از این آزمون دانشجویان نب

می باقی را  مهارتمانده  مثال،  برای  بیاورند)  بدست  دوره  هر  با  مرتبط  عملی  تکالیف  طریق  از  نوشتاری  توانند  های 

مهارت پژوهشی،  های  مهارت  متحصیلی،  بالینی،  ارتباطی  خوشه هارت های  یک  ارائه(،  نشان  "هامهارت "ی  های    را 

ها  یا بیشتر باشد و هیچ کدام از نمره  6ی مربوط به تکالیف عملی دانشجویان  اگر متوسط نمره  به عالوه،   دهد.  می 

توانند کارشناسی می در صورتی دانشجویان    امتیاز را بدست بیاورند.  20توانند این  نباشد، دانشجویان می   4تر از  پایین

و در  .  (1خود را به دست بیاورند)کد  (ECامتیاز )  60ی  ی خود را با موفقیت تمام کنند که همهاولین سال از دوره 

 (. 0شوند)کد ( بدست بیاورند، موفق نمی EC) 60صورتی که دانشجویان امتیازی کمتر از 

 سانسیبرنامه ل زی آم تی موفق لی . تکم5.1.5



امتیاز، سه سال در کل( بدست   60امتیاز )هر سال  180ی کارشناسی باید در کل  دانشجویان برای کامل کردن دوره 

دانشجویان در دوره  تحصیلی  به موفقیت  کد بیاورند.   کارشناسی  آن داده می   0ی  اگر  دوره شود،  ب  ها  گرفتن را  دون 

کنند  ترک  کارشناسی  کد درجه  آن 1.  که  وقتی  طول  ،  سابقه  ترک  ها  را  دوره  هنوز  یعنی  باشند)  داشته  تحصیل 

را  خود  ها درجه کارشناسی  وقتی که آن   2امتیاز را دریافت نکرده باشند(، یا کد   180سال هنوز  3اند ولی بعد از  نکرده 

 دریافت کرده باشند.

 

 . نتایج و مباحث 5.2

 های معلم . رابطه بین قضاوت 1. فرضیه5.2.1

بندی باالیی از شانس موفقیت و رتبه بندی باالیی در تعامل مشاهده شده در طول  دانشجویان به طور متوسط در رتبه 

  ٪( برای بدست آوردن مدرک کارشناسی به موقع تا SD=21.81)  67.52  ٪ ی بینبازه جلسات گروهی دریافت کردند،  

73.04  (SD=19.16بر فرض(  از  حمایت  در  اول.  سال  آمیز  موفقیت  اتمام  و  1ای  تعامل  از  اساتید  قضاوت  بین   ،

از موفقیت در سال اول )بندی آن رتبه  ، دوره r=0.83, p<0.001ها   ) ( (، و بدست r=0.82, p<0.001ی کارشناسی 

موقع) سر  کارشناسی  درجه  اشارهr=0.73, p< 0.001آوردن  با  دارد.   وجود  باالیی  همبستگی  این   (  که  این  بر 

از نظر آن قضاوت  باالیی به هم نزدیک است.  ها  به میزان  بالقوه بین متغیرهای مستقل، در  ها  با توجه به هم خطی 

 پردازیم. بینی رتبه بندی اساتید دانشگاه می آنالیز ثانوی ما تنها به بررسی ارزش پیش 

 

 

 

 

 : صحت و دقت قضاوت 2. فرضیه5.2.2



ای که اساتید دانشگاه کردند، موفقیت واقعی دانشجویان در  آزمایش کردیم که آیا رتبه بندی ، ما  2برای بررسی فرض

با توجه به حجم نمونه نسبتاً کوچک، ما آنالیز چند   کند؟بینی میی کارشناسی را پیش سال اول و در تکمیل دوره 

گر،  با حداکثر احتمال قوی تخمین   Mplus7.31سطحی انجام ندادیم اما با انجام رگرسیون لجستیکی در نرم افزار  

 برای سطح خوشه تصحیح کردیم) نگاه کنید به ؟؟؟(.  نوع پیچیده، ما خطاهای استاندارد را 

که  میزان  ابتدا،   داد  نشان  واقعی  نتایج  گرفت.  قرار  بررسی  مورد  اول  سال  در  دانشجویان  دانشجوی    58موفقیت 

)  192بگذرانند و  ( موفق نشدند سال اول را  23.20٪کارشناسی) خود را دریافت   الزامی   امتیاز  60(  76.80٪دانشجو 

سال اول    تکمیلرا در    5٪  تنوع همبستگی درون کالسی  کردند و توانستند سال اول خود را با موفقیت تمام کنند.  

می  که  داد  کند.توانست  نشان  توصیف  نیز  را   گروهی  بین  جدولهمان  تنوع  در  که  است،    1طور  مشاهده  قابل 

  13٪بینی کردند که با  بندی اساتید دانشگاه به طور قابل توجهی موفقیت در به پایان رساندن سال اول را پیشرتبه 

  1( بزرگتر از  ORبود. نسبت شانس )  1.04نسبت شانس متشابه  شود.  واریانس در اتمام موفقیت آمیز توضیح داده می 

می  رتبه نشان  وقتی  که  می دهد  افزایش  معلم  می یابد بندی  باال  نیز  اول  سال  گذراندن  شانس  از  ،  حمایت  در  رود، 

 .  2فرض

ی کارشناسی خود را سر موقع دریافت کردند، درجه (  42.40٪ )   دانشجو   106ر برنامه کارشناسی،  با توجه به موفقیت د 

و  31.60٪دانشجو)   79 داشتند،  تحصیل  طول  اما  بودند  نام  ثبت  هنوز  درجه  26٪دانشجو)  65(  دریافت  بدون   )

ها از موفقیت تحصیلی و  بندی آن بینی اساتید دانشگاه با توجه رتبه کارشناسی، دوره را ترک کردند. ما ارزش پیش

تنوع در با موفقیت به   2٪(. حدود 0و در غیر این صورت=  1ی کارشناسی را بررسی کردیم) فارغ التحصیل= اتمام دوره 

 توانست تنوع گروهی بین معلم را توصیف کند.  کارشناسی می  یپایان رساندن به موقع دوره 

 

 1جدول



 

ی گرفتن درجه کارشناسی سر موقع در اوایل سال  بندی که توسط اساتید دانشگاه درباره ، رتبه 1در حمایت از فرضیه

کنند یا می توانست پیش بینی کند که چه دانشجویانی مدرک خود را دریافت  شد به طور قابل توجهی می انجام می 

بندی افزایش  داد که هر چه تغییرات رتبه بود که نشان می   1.02واریانس. نسبت شانس متشابه،    5٪نه؟ ، با توضیح  

 یافت.یافت، شانس دریافت کردن مدرک در خالل این سه سال نیز افزایش می می 

بندی معلم از تکمیل  کنیم که آیا رتبه ای انجام دادیم تا بررسی  عالوه بر این ما یک رگرسیون لجستیک چند جمله 

کند و یا سابقه طول تحصیل دارند،  را بدون دریافت مدرک ترک می   تواند دانشجویانی که دوره ی کارشناسی می دوره 

در    (5کنند را تفکیک کند؟)جدولدر مقابل دانشجویانی که درجه کارشناسی خود را در خالل سه سال دریافت می 

فرض از  دان2حمایت  رتبه ،  در  کردند،  ترک  مدرک  دریافت  بدون  را  دوره  که  پایینشجویانی  شانس  از  بندی  تری 

(. به عالوه دانشجویانی که در دانشگاه ثبت OR=0.96ی خود را تمام کردند، داشتند. )دانشجویانی که به موقع دوره 

از   بیشتر  اما  بودند،  دریافت    3نام  را  خود  کارشناسی  مدرک  تا  داشتند  نیاز  رتبه سال  در  پایینکنند،  از  بندی  تر 

 (.OR=0.98کنند)دانشجویانی بودند که تحصیالت خود را به موقع تمام می 

 

 بینی موفقیت بهتر هستند : اساتید دانشگاه در پیش3. فرضیه5.2.3

فرضیه بررسی  طبقه 3برای  دسته  چند  به  دانشجویان  شدند:  ،  موفق) misses)مردودبندی   ،)hits  ،)مردود  

 correct) مردود صحیح  ( و  hitsموفق)   (3(.)جدولfalse alarmغلط)  اخطار(، وcorrect-rejection)صحیح

rejectionدانشجویان درستی  به  بندی    را   (  که  hitsموفق)   )؟؟؟( کنند.می طبقه  است  دانشجویانی  به  مربوط   )



د پیش یا  کل  و  اول دوره  واقعیت هم سال  در  و  دارند  باالیی  موفقیت  را  بینی شده شانس  کارشناسی خود  وره ی 

بینی شده شانس  ( مربوط به دانشجویی است که پیش correct rejectionدر حالی که مردود صحیح)گذرانند،  می 

( اشاره missesشود. مردود)ی کارشناسی نمیموفقیت کمی دارد و در نهایت موفق به گذراندن سال اول یا کل دوره 

گذرانند و یا موفق به کسب انس موفقیت کمی دارند ولی سال اول را میبینی شده ش به دانشجویانی دارد که پیش 

می  کارشناسی  غلط)درجه  اخطار  که  حالی  در  شکست false alarmشوند.  که  دارد  دانشجویانی  به  اشاره   )

  "دقت"بندی  براساس این طبقه   بینی شده که شانس موفقیت باالیی دارند.کنند، اما پیش خورند/ ترک تحصیل می می 

می   "حساسیت"و   را  اساتید  کرد.  قضاوت  محاسبه  توسط   "دقت"توان  که  کارشناسی  دانشجویان  نسبت  به  اشاره 

ی دانشجویانی  (، و همه i.e. Correct rejection)خورند اند که شکست می اساتید به درستی تشخیص داده شده 

کارشناسی که به درستی تشخیص    اشاره به نسبت دانشجویان   "حساسیت"کند.  خورند را تعیین می که شکست می 

ی دانشجویانی  ( و مربوط به همه i.e. hitکنند)گذرانند یا درجه کارشناسی را تمام می اند که سال اول را میداده شده

 شوند.ی کارشناسی می کنند یا موغف به پایان دوره است که سال اول را با موفقیت تمام می 

آنالیزهایی که  سال اول  در   با توجه به موفقیت باال و  در رتبه شد که  می  ی دانشجویان کارشناسیشامل همه ،  بندی 

با دقت    50پایین   بودند  از آن، ما تصمیم گرفتیم    به دست آمد.   0.93و حساسیت    0.24درصد برای سال اول  پس 

دقیق  بندی  رتبه  در  معلمان  که  وقتی  دوباره  را  اساتید  قضاوت  دقت  و  می حساسیت  عمل  سخت کنند  تر  گیری  و 

رتبه کنند، محاسبه کنیمبیشتری می  یعنی دانشجویانی که در  آن ، که شامل:  به آن   ٪ 75ها  بندی  آن  از  باالتر  ها یا 

می  تمام  را  اول  سال  که  بود  گرفته  رتبه تعلق  در  که  دانشجویانی  و  آن کنند  پایین   ٪ 25ها  بندی  است. یا  بوده  تر 

  با توجه به این که بودند.    25  ٪ بندی زیر دانشجو در رتبه 6ر مجموع فقط  د  (.0.99باال گرفته شده بود)  "حساسیت"

بیشتر دانشجویانی که در سال اول شکست   ، از آن جایی که بیشتر این دانشجویان در واقع در دوره شکست خوردند 

 (. 0.19، دقت پایین بوده است)بندی نشده بودخوردند به درستی طبقه 



  شوند: ی نهایی تفکیک قائل می برای موفقیت برنامه کارشناسی، ما محاسبه کردیم که اساتید چطور بین این دو دسته 

ی خود را شوند و دانشجویانی که برنامه دانشجویان موفقی که موفق به کسب درجه کارشناسی خود بدون تأخیر می 

بندی  درصد رتبه   50شجویان کارشناسی که در باال و پایین  ی دان آنالیزها همه   کنند.  بدون درجه کارشناسی ترک می 

با دقت   برنامه کارشناسی خود را  پایان می   0.92و حساسیت    0.23را داشتند که  تنها   شود.رسانند، را شامل میبه 

افراطی  با سختوقتی دانشجویان کارشناسی با رتبه بندی  درصد یا   75شد) یعنی،  گیری بیشتری را شامل می تر و 

  (.0.19ی خوبی برای حساسیت بدست آوردیم. اگر چه دقت دوباره پایین بود)تر(، ما نمره درصد یا پایین  25باالتر و  

فرض از  حمایت  در  دانشجویان  3بنابراین،  از  بهتر  موفق  دانشجویان  دقیق  و  صحیح  تشخیص  در  دانشگاه  اساتید   ،

 ناموفق بودند. 

 

 : استدالل قضاوت معلم2. قسمت6

 روش . 6.1

 . مشارکت و طراحی 6.1.1

دانشگاه) اساتید  انگیزه N=14از  تا  شد  درخواست  رتبه (  از  را  از طریق بندی  ی خود  را  کار  این  و  کنند  روشن   بیان 

پایه  تا  کردند  استفاده  اطالعاتی  منابع  سایر  یا  فاکتورها)عوامل(  مشاهدات،  چه  دانشجو  هر  برای  که  این  ی  کردن 

بندی سال اولشان ارائه کردند. ی رتبه تر اساتید دانشگاه فقط یک توضیح ماهرانه درباره بیش    .قضاوت خود را بسازند 

پاسخ تنها  برای  بنابراین  این سؤال  تحلیل شدند.  اول کدگذاری و  به موفقیت در سال  مربوط  از    238های   250نفر 

 درصد زن بودند.  74.79( و  sd=2.13سال )  19.70( پاسخ داده شد، که متوسط سنی  %95.20ها )دانشجو در نمونه 

دانشجو با   182پنجاه و شش دانشجو، نتوانستند سال اول کارشناسی خود را با موفقیت به پایان برسانند، در حالی که  

 امتیاز خواسته شده را بدست آوردند.  60موفقیت 



 

 . طرح کدگذاری برای استدالل ارائه شده از سوی معلم برای موفقیت 6.1.2

براساس برای   گرفت.  انجام  کدگذاری  برای  طرحی  کردند،  ارائه  قضاوتشان  از  دانشگاه  اساتید  که  دالیلی  تحلیل 

باند در سال و  ابراهیم،  ما شامل سه  Richardson, Abraham, Bond)  2012ریچاردسون،  ( طرح کدگذاری 

وه بر این، با غیر ذهنی. عال( عوامل  C( عوامل ذهنی و )Bهای جمعیت شناختی، )( ویژگی Aشود: )ی کلی می دسته 

ای چه روی موفقیت تحصیلی تأثیر منفی، خنثی)بی تأثیر( ، یا تأثیر  توجه به موفقیت تحصیلی در سال اول، هر بیانیه 

 ( Aبرای مرور کلی از طرح کدگذاری، نگاه کنید به ضمیمهکدگذاری شد. )مثبت داشته باشد، 

کننده  منعکس  که  قومیتاظهاراتی  یا  دسته   ی سن، جنس  در  بود،  شدند. ی جمعیتدانشجویان  گنجانده  شناختی 

زمینه  و  قومیت  سن،  که جنس،  داد  نشان  قبلی  تحقیق  چون  که  بود  این  بندی  دسته  این  از  اقتصادی  هدف  های 

   با موفقیت تحصیلی در آموزش رابطه دارند) برای مثال؟؟؟(، و حتی ممکن است باعث غرض ورزی نیز شود.اجتماعی 

 شود:  می  ی عوامل ذهنی شامل شامل سه زیرشاخه دسته 

(B.1توانایی شناختی عمومی ) 

(B.2 توانایی کالمی ) 

(B.3اهداف و تجارب آموزشی ) 

 2جدول 

 

 

 



 

 3جدول 

 

قابلیتزیرشاخه به  مربوط  اظهاراتی  بر  توانایی شناختی عمومی مشتمل  از  ی  دانشجویان  فهم  و  در  و  های شناختی 

های زبان گفتاری  ای است که کیفیت مهارتی توانایی کالمی اظهارات ویژه شود. در حالی که دسته ی موضوع اصلی م

های کالمی دانشجویان با موفقیت تحصیلی آن ها کند. تحقیقات سابق نشان داد که مهارت و نوشتاری را منعکس می 

این احتمال وجود دارد که اساتید دانشگاه گزارششان را    برنامه روانشناسی کارشناسی مرتبط است. )؟؟؟(  PBLدر  

تحت مطالعه، اهمیت  PBLها در محیط تعاملی دهند، زیرا این مهارتهای کالمی دانشجویان ارائه می براساس توانایی

ن به  در نهایت، اظهارات اساتید دانشگاه درباره ی اهداف و تجارب آموزشی سابق دانشجویا  دارد و قابل مشاهده است.

ی  کنندهها نشان داده است، اهداف قبلی آموزشی تعیین زیرا همان طور که پژوهشعنوان یک زیرشاخه قرار گرفت،  

شوند.)برای مثال، اداره  موفقیت آموزشی در آموزش عالی است و اغلب به عنوان یک فاکتوری برای هوش استفاده می 

 ، ؟؟؟( 2009مرکزی آمار، 

غیر   عوامل  دسته  نهایت،  به  در  می 9ذهنی،  تقسیم  مثل  زیرشاخه  متغیرهایی  که  است  داده  نشان  تحقیقات  شود. 

  های مهمی از موفقیت تحصیلی در آموزش عالی هستند.)؟؟؟( بینی کننده انگیزه، شخصیت و تعامل در کالس، پیش 

 های شخصیتی پایدار دارند، اختصاص داده شد:  سه زیرشاخه به اظهاراتی که اشاره به ویژگی 

(C.1 شخصیت نامشخص ) 

(C.2 درون گرایی )- برون گرایی 

 وظیفه شناسی( C.3و ) 



که در آن اساتید   PBL، به علت ماهیت مشارکتی محیط    ها قرار داده شد در این زیرشاخه  درون گرایی   -برون گرایی 

مانند فعالیت در  دانشگاه شاهد تعامل بین دانشجویان باشند و در نتیجه ممکن است متمایل به درنظر گرفتن صفاتی  

های آزمون  بینی نمره گرایی با پیش های قبلی برون عالوه بر این در پژوهش   بحث، اجتماعی بودن، و ابتکار عمل شود.

ریزی و نظم و انضباط( به علت این که  وظیفه شناسی )برای مثال، سازمان، برنامه  در تحقیق قبلی ارتباط داشت.)؟؟؟(

 ر دارد )؟؟؟( در این زیرشاخه ها گنجانده شد. با موفقیت تحصیلی رابطه سازگا

 ها عبارت بودند از:  زیرشاخه  بقیه 

(C.4آمادگی همکاری ) 

(C.5 پایداری یا ناپایداری ) 

(C.6 اولویت مطالعه ) 

(C.7 انگیزه و عالقه ) 

 های گروهی ( آماده سازی و مشارکت در بحث C.8و)

مشارکتی   ماهیت  علت  به  همکاری  طلبی،    PBLآمادگی  کمک  رفتار  به  مربوط  اظهاراتی  شامل  و  شد  داده  قرار 

ی پایداری)یا ناپایداری(، هر دو حالت مربوط به  زیرشاخه   های گوش دادن، و مشارکت با سایر دانشجویان است.مهارت

منعکس   را  ارائه  امتحان/  اضطراب  به  مربوط  حالت  و  کلی  کاری،  می عصبانیت  تعادل  به  مربوط  اظهارات  کند. 

ی انگیزه  ی اولویت مطالعه قرار داده شدند. زیرشاخه در زیر مجموعه های مربوط به مطالعه، و زندگی اجتماعی  فعالیت

سازی و مشارکت در  ی آماده زیرشاخه  کند.شده را منعکس می عالقه اظهاراتی مربوط به دالیل مطالعه و اشتیاق بیان   /

از  هبحث اما هم چنین مشارکت که  از جمله سطح آمادگی برای جلسات گروهی است،  ای گروهی شامل اظهاراتی 

می  بیان  جلسات  طول  در  که  سؤاالتی  و  فرد  همکاری  به؟؟؟( جمله  کنید  شود.)نگاه  می  شامل  را  سرانجام،    شود، 

از: دسته  بود  باقیمانده، عبارت  مثال  C.9)   ی  برای  از:  ( عوامل غیر ذهنی دیگر و  یا شخصی  عبارتند  روانی  مشکالت 

 دانشجویان.  



ی خود را از  دار و مجزا تقسیم شدند. برای مثال، یک استاد دانشگاه انگیزه پاسخ اساتید دانشگاه به واحدهای معنی 

  ها، باهوش، بیش از یک بسیار با انگیزه و مشتاق، همیشه آماده، فعال در بحث "کند:  اش این گونه بیان می بینیپیش

این پاسخ به چند جزء فرعی تقسیم شد، و به صورت زیر کد گذاری شد: خیلی با انگیزه و  .  "کند منبع استفاده می 

(، خواندن بیش از  B.1(، باهوش)مثبت،C.8(، فعال در طول بحث)مثبت،  C.8(، همیشه آماده)مثبت،C.1مشتاق)مثبت،

های اساتید را کد گذاری  پنجاه درصد از پاسخ  0.84کاپای  ارزیاب مستقل، با نتیجه ضریب  دو   (. C.8یک منبع)مثبت،

 گذاری از طریق مباحثه رفع شد. کرد. تفاوت در نمره 

 

 . نتایج و مباحث 6.2

 : استدالل اساتید دانشگاه 4. فرضیه6.2.1

یسه با در مقا  واحد جداگانه انجام شد)یعنی دالیل شناسایی شده برای موفقیت(.    876کدگذاری دالیل ارائه شده در  

منفی)ویژگی  خنثی)٪30.25های  یا  ویژگی 1.60٪(  واحدها  اغلب  منعکس  (  را  دانشجویان  مثبت  های 

دسته   4جدول  (.٪68.15کردند)می  فراوانی  بر  فرضیهمروری  دهد.  می  نشان  را  شد،  ذکر  که  متفاوتی  اظهار   4های 

های غیر ذهنی  شناختی و سازه متغیر جمعیتهایی که مربوط به داشت که عاله بر توانایی شناختی دانشجویان ویژگی 

واحد   876( واحد از  ٪21.92)192، تنها  4هستند از جمله شخصیت و انگیزه نیز ذکر خواهد شد. در حمایت از فرض

(، در حالی  ٪77.40اند)های غیرذهنی بیشتر ذکر شده اند که مربوط به عوامل غیر ذهنی هستند. ویژگی مشخص شده 

آزمون خی دو نشان داد که اظهارات، عوامل غیر ذهنی    (.>٪1اند)شناختی به ندرت ذکر شده های جمعیتکه ویژگی 

 X2(1)=271.49,P<0.001کند. را بیشتر از عوامل ذهنی منعکس می 

، تنها اظهاراتی که به عنوان یک عامل تأثیرگذار در موفقیت سال ذکر شده  "های جمعیت شناختیویژگی "با توجه به  

ی عوامل ذهنی،  اکثر اظهارات در بین دسته   ها(.، برای مثال Aی سن دانشجویان بود )نگاه کنید به ضمیمهبود، درباره 



(، از جمله توانایی دانشجو در درک موضوع اصلی، در حالی  ٪79.17اظهارات مربوط به توانایی شناختی عمومی بود)

   ( ذکر شده است.٪12.50کمتر) ( و تجارب آموزشی ٪8.33های کالمی)که اظهارات مربوط به توانایی 

از اظهارات غیر ذهنی) به نیمی  آماده ٪49.76قریب  سازی و مشارکت دانشجویان برای  ( مربوط به کمیت و کیفیت 

های گروهی است. در حقیقت، بیش از یک سوم دالیل ارائه شده توسط اساتید، آماده سازی و مشارکت مشاهده  بحث

از اظهارات مربوط    23.30٪عوامل غیرذهنی که اغلب ذکر شده بودند، انگیزه و عالقه) دیگر    کردند.شده را منعکس می 

از    9.88٪درون گرایی)   -گراییهای شخصیتی مانند برونی اظهارات( و ویژگی از همه   18.04  ٪ به عوامل غیر ذهنی و 

و  ذهنی  غیر  وظیفه   7.65  ٪اظهارات  و  اظهارات(  تمام  ذ  7.52٪)شناسیاز  غیر  اظهارات  و از  همه   5.82٪هنی  ی  از 

دهد که اساتید دانشگاه بر این باورند که شاخص توانایی شناختی  به طور کلی این نتایج نشان می   اظهارات( بودند.

برون  مانند  شخصیتی  عوامل  و  شده  مشاهده  عالقه  و  انگیزه  شده،  مشاهده  مشارکت  و  آمادگی  و  عمومی،  گرایی 

 د که در شانس دانشجو در تمام کردن سال اول موثرند.های مهم دانشجو هستنشناسی ویژگی وظیفه 

 4جدول 

 



 . تفاوت بین دانشجویان کارشناسی موفق و ناموفق 6.2.2

گذرانند و  در نهایت ما اظهارات منفی و مثبت مربوط به دانشجویان کارشناسی که سال اول خود را با موفقیت می 

طور که در  همان   شوند)شکست می خورند( را با جزئیات بیشتر بررسی کردیم.  هایی که در سال اول موفق نمیآن

می   5جدول خمشاهده  کارشناسی  اول  سال  در  که  دانشجویانی  نمیشود،  موفق  از  ود  بیشتر  نسبت  به  شوند، 

کردند) دریافت  منفی  اظهارات  گذراندند،  موفقیت  با  را  خود  کارشناسی  اول  سال  که   , Z=14.21دانشجویانی 

P<0.001.)   در    خورند ترین دالیل ارائه شده توسط معلمان برای دانشجویانی که در اولین سال خود شکست می منفی

، مانند اظهاراتی که مربوط به کمیت و کیفیت آمادگی و مشارکت در جلسات رفتند قرار گعوامل غیر ذهنی    طبقه 

 گروهی بود. 

 

 . بحث عمومی 7

تواند درست باشد که  (، قضاوت اساتید در صورتی می reflection-constructionبراساس مدل بازتاب سازنده) 

پیش آن را  دانشجویان  واقعی  این که  ها عملکرد  بدون  کنند،  آن بینی  قضاوت   سبب  که  و هنگامی  براساس  شوند  ها 

زمینه  پژوهش اطالعات  باشند)؟؟؟(.  دانشجو  توانایی  مانند  مربوطه  و  ای  ابتدایی  مدارس  معلمان  میان  در  سابق  های 

ی دقت و صحت قضاوت اساتید های معلمان نسبتاً دقیق هستند. اگرچه، درباره متوسطه نشان داده است که قضاوت 

ی شانس  ی حاضر، ما بررسی کردیم که آیا قضاوت اساتید دانشگاه درباره شناخته شده است. در مطالعه دانشگاه کمتر  

عالوه بر این،    ی کارشناسی در با موفقیت به پایان رساندن سال اول تحصیلی صحیح است؟موفقیت دانشجویان دوره 

های دانشجویان بوده است؟  ها از ویژگی ک آن های اساتید دانشگاه تحت تأثیر ادرابینیما بررسی کردیم که آیا پیش

 درخواست کردند،  ی صحت و دقت قضاوت اساتید )؟؟؟(، برای تحقیقات بیشتر درباره 2013در واقع قیصر و همکاران

تأثیر عملکرد   تحت  است  ممکن  دانشجویان  از عملکرد  اساتید  تنها قضاوت  نه  که  بودند  کرده  اشاره  همان طور که 

ب دانشجویان  بلکه  واقعی  ویژگی اشد  از  باشد)؟؟؟(.متأثر  کالس  در  تعامل  مانند  دانشجویان  از    های  درخواست  برای 



قضاوت  از  را  خود  دالیل  که  این  بر  مبنی  کرده معلمان  که  و  هایی  قیصر  با  تحقیقاتی  تماس  ما  کنند،  بیان  بودند 

نشجویان ممکن است صحت و دقت  های داپرداختیم تا بیشتر کشف کنیم که چه ادراکاتی از ویژگی   2013همکاران  

 قضاوت اساتید را مختل کند یا تحت تأثیر قرار دهد.  

 

 

 .آیا قضاوت اساتید صحیح است؟ 7.1

فرضیه و  تحقیقات سابق  تشابه  به  توجه  رتبه   2با  یافتیم که  انجام  ما دست  سال  اوایل  در  دانشگاه  اساتید  که  بندی 

 13-5اول و در کل برنامه کارشناسی بوده است. با توضیح  بینی از موفقیت تحصیلی واقعی در طول سال  دادند، پیش 

( نشان range0.19-0.24( و دقت )range 0.93-1.00)  به عالوه تجزیه و تحلیل حساسیت  درصد از واریانس.)؟؟؟( 

با  مطابق  این  که  بودند  بهتر  ناموفق  دانشجویان  به  نسبت  موفق  دانشجویان  شناسایی  در  دانشگاه  اساتید  که  داد 

بینی عدم موفقیت تحصیلی، دقیق و صحیح عمل  های اولیه است)؟؟؟( و به این سؤال که چقدر اساتید در پیش یافته 

هاست که ممکن است نتایج ی موفقیت دانشجویان باالتر از شکست آناول اینکه ، نرخ پایه   دهد.پاسخ می  کنند،می 

دانشجویان) اکثر  ما  نمونه  در  دهد:  قرار  تأثیر  تحت  را  رساندند 76.80٪زیر  پایان  به  موفقیت  با  را  خود  اول  سال   )

ثانیا، هنگامی که اساتید دانشگاه به قضاوت    کردند.از دانشجویان درجه کارشناسی خود را به موقع دریافت    42.40٪و

بینی  پیش   کنند و کمتر تمایل به پایینبینانه عمل می ها خوش پردازند، نسبت به آن ی عملکرد دانشجویان می درباره 



که   کردند بایست مشخص می در حمایت از آن، ما دریافتیم که هنگامی که اساتید دانشگاه می  ها دارند)؟؟؟(. کردن آن 

های مثبتی از  هایی را گزارش کردند که شاخص ها ویژگی کنند، اکثر آنبراساس چه اطالعات و مشاهداتی قضاوت می 

آموزان را ی ششم تمایل دارند که موفقیت دانش )؟؟؟( نشان داد که اگر چه معلمان پایه 2015موفقیت بودند. آرهان

بین انتظار معلم در یک تست زبان و موفقیت واقعی    نطقی کالس،ی رتبه مشهود و مباال تخمین بزنند، اما در مؤلفه 

بود. باال  از پیشبنابراین، اساتید ممکن است در پیش  دانش آموز  بهتر  واقعی دانش  بینی نسبی  بینی سطح عملکرد 

که   داد  نشان  مطالعات  آن،  از  حمایت  در  کنند.  عمل  دانشگاه    که   بندیرتبه در  آموزان  دادند، اساتید   انجام 

توجهی  دانش قابل  طور  به  رساندند  پایان  به  موقع  به  موفقیت  با  را  خود  کارشناسی  درجه  که  از  جویانی  باالتر 

   دانشجویانی که تجربه تأخیر تحصیلی یا ترک تحصیل کردند، بودند.

 

 دهند؟  ی. معلمان چگونه قضاوت خود را انجام م7.2

اساتید   قضاوت  که  دادیم  نشان  ما  مطالعه  ویژگی در  از  ادراکشان  با  مرتبط  یا  تأثیر  تحت  اغلب  غیر  دانشگاه  های 

ها در رابطه با بندی آن شناختی دانشجویان است. ما نشان دادیم که همبستگی بین رتبه بندی اساتید دانشگاه و رتبه 

ور بالقوه تحت این مطلب اشاره بر این دارد که اساتید به ط  (  r=0.73-0.83تعامل در طول جلسات گروه باال بود.)

 هاست.  بینی از موفقیت تحصیلی آن گیرند که باور دارند پیش های شخصیتی دانشجویان قرار می تأثیر ویژگی 

آموز، نه تنها اساتید تحت تأثیر عملکرد  ی عملکرد دانش ی نحوه تحقیقات اخیر نشان داد که در هنگام قضاوت درباره 

های غیر شناختی دانشجو مثل  تأثیر )و احتماالً غیر مرتبط( دیگر ویژگی گیرند بلکه تحت  واقعی دانشجویان قرار می 

دهد که  ی ما بیشتر نشان می اگر چه عالوه بر قیصر و همکاران)؟؟؟(، بخش دوم مطالعه   گیرند.)؟؟؟( تعامل قرار می 

بیان انگیزه و  سازی و مشارکت در جلسات گروهی،  اساتید دانشگاه اغلب توسط عوامل غیر ذهنی مانند سطح آماده 

 68در حقیقت نزدیک به    گیرند.شناسی تحت تأثیر قرار می گرایی و وظیفه های شخصیتی مانند برون عالقه و ویژگی 

همه  از  ویژگی درصد  به  مربوط  اظهارات  ویژگی ی  از  بسیاری  بود.  ذهنی  غیر  دانش های  این  با های  مرتبط  آموزان 

بو دانشگاهی  آموزش  در  واقعی  تحصیلی  رتبه عملکرد  مانند  مشارکت،  د،  و  سازی  آماده  از  دانشگاه  اساتید  گذاری 



انگیزشی.)؟؟؟(وظیفه  متغیرهای  و  ویژگی   شناسی  زیاد  احتمال  به  دانشگاه  اساتید  را که  اگر چه  دانشجویان  از  هایی 

ا دانشجویان کارشناسی  برای گروه  کردند.  گزارش  بودند،  کرده  ادراک  مثبت  موفقیت تحصیلی،  افزایش  که  برای  ی 

توجهی   قابل  طور  به  اول شکست خوردند،  سال  رساندن  پایان  به  در  را  سرانجام  منفی  اظهارات  از  بیشتری  نسبت 

 تواند به عنوان پشتیبان اضافی برای نسبی بودن صحت و دقت قضاوت اساتید باشد. این یافته می  گزارش کردند.

کنند، در واقع مرتبط با موفقیت  ها را مهم لحاظ می دانشگاه آنهای دانشجویان که اساتید  حتی اگر بسیاری از ویژگی 

قرار   خوود  اعتقادات  و  باورها  تأثیر  تحت  اساتید  که  دارد  وجود  هم  احتمال  این  هستند،  واقعی  تحصیلی 

  ()؟؟؟ ای که فارنهان و مدهورستبرای مثال نه تنها در مطالعه حاضر، بلکه در مطالعه  بگیرند)مغرضانه عمل می کنند(.

بینی مثبت از موفقیت در آموزش عالی  گرایی را به عنوان یک پیش انجام دادند، اساتید دانشگاه برون   1995در سال  

 گرایی غیر مرتبط با موفقیت تحصیلی واقعی است)؟؟؟(.  ادراک کردند. اگرچه، یک متاآنالیز نشان داد که برون 

به عملکرد تحصیلی دانشجویان، ما به ادراک اساتید دانشگاه    با توجه   ی ما این بررسی صورت نگرفته است.  در مطالعه 

اگرچه ما به   دهند، عالقه مند بودیم. های دانشجویان)مانند شخصیت( که اساتید اساس قضاوت خود قرار می از ویژگی 

ویژگی  دقت  به چه  که  دانش این  میهای  قرار  قضاوت  مورد  مانند شخصیت(  نکردیم،  آموزان)  بررسی  را  زیرا  گیرند 

های دانشجویان است نه این که  ی ویژگی صحت و دقت قضاوت معلمان بیشتر تحت تاثیر اعتقاد شخصیشان درباره 

آموزان نسبتاً ی عملکرد دانش های اساتید درباره اگرچه قضاوت   های حقیقی دانشجویان را در نظر بگیرند.)؟؟؟( ویژگی 

های مربوط به موفقیت را مانند تعامل، باورهای  دیگر ویژگی شود که  وقتی از اساتید خواسته می  صحیح است)؟؟؟(.

 کنند.)؟؟؟( ها کمتر دقیق و صحیح عمل می شایسته، انگیزه یا اضطراب در مدرسه را تشخیص دهند، آن

( بر صحت و دقت قضاوت و استدالل  i.e. PBLتحقیقات آینده بایستی بررسی کنند که چه نوع محیط یادگیری )

تأثیر  معلم  و  می   قضاوت  است  عالی  آموزش  در  مربیان  از  اشتیاق طیف وسیعی  قضاوت مورد  دقت  و  گذارد. صحت 

های اساتید  عالوه بر این، قضاوت   پیامدهای عمیقی بر فرایندهای مصاحبه و ارزیابی دانشجویان با استعداد دارد.)؟؟؟(

دانشجویان در محیط   با  مربیان  تعامل  یا  نوع حمایت  بر  باشد.تأثیرگ  pblممکن است  بوجود    ذار  باعث  این  اگرچه 

 تواند باشد.ی آینده مفید می شود که برای مطالعه آمدن تعصب)غرض ورزی( در آموزش و یادگیری می 



توانند دقت و  ای می ی حرفه های توسعهبایست بررسی کنند که آیا مشارکت در فعالیتدر نهایت، مطالعات آینده می

ثید و همکاران در سالیک    صحت قضاوت را بیشتر کنند. )؟؟؟( نشان داد که شرکت در  2015مطالعه اخیر توسط 

ای  ی حرفه است. توسعه آموزان را بهبود بخشیدهای صحت نظارت معلمان بر یادگیری دانش فعالیت های توسعه حرفه 

تکوینی د ارزیابی  ترکیب  و  شاگردمحوری  با روش  را  ریاضیات  که  کند  به معلمان کمک  تا  آموزش،  طراحی شده  ر 

حرفه  توسعه  کند.  دانش تدریس  واقعی  فهم  روی  بیشتر  تمرکز  که  آموزشی  تمرینات  عنوان  به  تا  ای  دارد  آموزان 

می  تدریس  که  معلم  شده  ارائه  نشانه محتوای  و  دربارهشود  قضاوت  برای  مناسبی  دانشهای  یادگیری  دارد. ی    آموز 

ه تمرکز بیشتر روی درک مفهومی در جلسات گروه بهبود  بنابراین صحت و دقت قضاوت اساتید ممکن است با اجاز

در   شد،  اشاره  که  طور  همان  کند.  نقش  pblپیدا  فرامی اساتید  را  متعددی  می های  آن جمله  از  که  به  گیرند  توان 

آموزان در جلسات بحث گروهی، در  ارزیابی رفتار دانش   آموزان اشاره کرد.)؟؟؟(هدایت فرایند یادگیری فردی دانش 

های  در پژوهش   کند تا درک مفهومی واقعی.  ز می حاضر بیشتر بر روی کیفیت و کمیت تعامل در کالس تمرک  حال

تواند کنیم که چه ابزارهای ارزیابی تکوینی از درک مفهومی عالوه بر ارزشیابی از تعامل می توانیم بررسی آینده ما می 

 باعث ترقی دقت و صحت قضاوت شود. 

 

 . نتایج و الزامات7.4

رتبه  مجموع،  دوره در  اول  سال  اوایل  در  دانشگاه  اساتید  که  پیش بندی  دادند،  انجام  کارشناسی  اتمام  ی  از  بینی 

پیش موفقیت متقارن  نا  اثر  به  توجه  با  مطالعه،  این  در  بود.  کارشناسی  برنامه  و  دوره  اول  سال  های  بینی آمیز 

بینی  های ما نشان داد پیش تکرار کردیم، همانطر که یافته موفقیت/شکست توسط اساتید دانشگاه ما یافته های قبل را 

هاست. بنابراین ما باید در نظر داشته باشیم  بینی موفقیت تحصیلی آن تر از پیش آموزان به مراتب مشکلشکست دانش

دادیم    های قبلی، ما نشان در ادامه یافته  بینی موفقیت تحصیلی دقیق و صحیح نیستند.که کی و چرا معلمان در پیش

هایی غیر از توانایی شناختی دانشجویان، مانند مشارکت و آمادگی، انگیزه و عالقه و عوامل شخصیتی اغلب  که ویژگی 

درباره دانشگاه  اساتید  قضاوت  اثر می در  دانشجویان  تحصیلی  موفقیت  فعالیت ی  از  غالبا  دانشگاه  اساتید  های  گذارد. 



یافته  که  مشارکت  و  آمادگی  مانند  می یادگیری  تصدیق  را  قبلی  تأثیر  های  شده،  مشاهده  گروه  جلسات  در  و  کند، 

ها در آموزش عالی  آن   آموز مرتبط با عملکرد تحصیلی واقعی های دانش اگر چه بسیاری از این ویژگی  پذیرند.)؟؟؟(می 

هایی از  د. ویژگی های اساتید دانشگاه مغرضانه هستناست، اما هنوز حائز اهمیت است که متوجه باشیم که آیا قضاوت 

ادراک می  واقعی آن دانشجویان که توسط معلمان مهم  باالیی با موفقیت  به میزان  ها غیر مرتبط شوند ممکن است 

عالوه بر این، فاکتورهایی)عواملی( مثل آمادگی و   ها تأثیر بگذارد)؟؟؟(.باشد اما با وجود این ممکن است بر قضاوت آن 

پیش  باعث  است  ممکن  درس  کالس  در  عوامل  مشارکت  شاید  شود،  شکست  مقابل  در  موفقیت  از  متفاتی  بینی 

می  شکست  موجب  که  در  دیگر)موقعیتی/شخصیتی(  آسانی  به  یا  باشد  مشاهده  قابل  کمتر  اساتید  توسط  شوند، 

 . رد دسترس اساتید دانشگاه قرار بگی

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


