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Objec ve The purpose of the present study is to iden fy factors influencing students' par cipa on in the 
process of teaching -learning from the perspec ve of faculty members of Social Welfare and Rehabilita-

on Sciences University, Tehran.
Materials & Methods This study was a descrip ve study survey which was carried out on 116 faculty 
members using a researcher-made ques onnaire. The data were analyzed by one way ANOVA with Bon-
ferroni test for repeated measures on SPSS 16.
Results The findings indicated that the mean scores of teachers in each of the areas of student par cipa-

on (mean 23.2; SD=2.8), the quality of interpersonal communica on students (mean 25.1; SD=4.1), 
thinking styles of teachers (mean 24.2; SD=3.4), the quality of working life of teachers (mean 23.3; 
SD=4.1) and faculty a tudes towards voca onal factors of students' par cipa on in the teaching - learn-
ing process (mean 26.1; SD=3.1) are significantly different (P>0.05).
Conclusion According to the results of study, it can be stated that areas of faculty a tudes towards pro-
fessionalism and quality of interpersonal communica on of students have the greatest impact on stu-
dents' par cipa on in the teaching–learning process.
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عوامل مؤثر بر مشارکت دانشجویان در فرایند یاددهى-یادگیرى از دیدگاه اساتیدعوامل مؤثر بر مشارکت دانشجویان در فرایند یاددهى-یادگیرى از دیدگاه اساتید
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هدف هدف این مطالعه شناسایی عوامل مؤثر بر مشارکت دانشجویان در فرایند یاددهى-یادگیرى از دیدگاه اساتید دانشگاه علوم بهزیستى  هدف این مطالعه شناسایی عوامل مؤثر بر مشارکت دانشجویان در فرایند یاددهى-یادگیرى از دیدگاه اساتید دانشگاه علوم بهزیستى 
و توانبخشى تهران است.و توانبخشى تهران است.

روش بررسى این مطالعه، مطالعه اى توصیفى است که از روش نمونه گیري تمام شمارى و با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته بر روى  این مطالعه، مطالعه اى توصیفى است که از روش نمونه گیري تمام شمارى و با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته بر روى 
116116 نفر از اساتید انجام پذیرفت. سپس، داده هاى حاصل از پژوهش از طریق آزمون تحلیل واریانس تک متغیرى با اندازه گیرى هاى مکرر  نفر از اساتید انجام پذیرفت. سپس، داده هاى حاصل از پژوهش از طریق آزمون تحلیل واریانس تک متغیرى با اندازه گیرى هاى مکرر 

آزمون بونفرونى مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.آزمون بونفرونى مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.
یافته ها یافته هاى این مطالعه بیانگر آن است که بین میانگین نمرات اساتید در هر یک از حیطه هاى «مشارکت دانشجویان» (با میانگین  یافته هاى این مطالعه بیانگر آن است که بین میانگین نمرات اساتید در هر یک از حیطه هاى «مشارکت دانشجویان» (با میانگین 
2323/2) و انحراف استاندارد (با میانگین ) و انحراف استاندارد (با میانگین 2/8)، «کیفیت ارتباطات میان فردى دانشجویان» (با میانگین )، «کیفیت ارتباطات میان فردى دانشجویان» (با میانگین 2525/1) و انحراف استاندارد (با میانگین ) و انحراف استاندارد (با میانگین 
4/1)، «سبک تفکر اساتید» (با میانگین )، «سبک تفکر اساتید» (با میانگین 2424/2) و انحراف استاندارد (با میانگین ) و انحراف استاندارد (با میانگین 3/4)، «کیفیت زندگى کارى اساتید» (با میانگین )، «کیفیت زندگى کارى اساتید» (با میانگین 2323/3) ) 
و انحراف استاندارد (با میانگین و انحراف استاندارد (با میانگین 4/1) و «نگرش اعضاى هیئت علمى نسبت به عوامل حرفه اى» (با میانگین ) و «نگرش اعضاى هیئت علمى نسبت به عوامل حرفه اى» (با میانگین 2626/1) و انحراف استاندارد (با ) و انحراف استاندارد (با 

.(.(P<0/0505) میانگین میانگین 3/1) در زمینه مشارکت دانشجویان در فرایند یاددهى-یادگیرى تفاوت معنادار وجود دارد () در زمینه مشارکت دانشجویان در فرایند یاددهى-یادگیرى تفاوت معنادار وجود دارد
نتیجه گیرى با توجه به نتایج مطالعه مى توان چنین عنوان کرد که حیطه هاى «نگرش اساتید نسبت به عوامل حرفه اى» و «کیفیت  با توجه به نتایج مطالعه مى توان چنین عنوان کرد که حیطه هاى «نگرش اساتید نسبت به عوامل حرفه اى» و «کیفیت 

ارتباطات میان فردى دانشجویان» بیشترین تأثیر را بر مشارکت دانشجویان در فرایند یاددهىارتباطات میان فردى دانشجویان» بیشترین تأثیر را بر مشارکت دانشجویان در فرایند یاددهى–یادگیرى دارند.یادگیرى دارند.
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مقدمهمقدمه
بشریت در طول تاریخ همواره به مشارکت فزاینده روى آورده بشریت در طول تاریخ همواره به مشارکت فزاینده روى آورده 
مى طلبد  را  مشارکت  ضرورت  نوین،  دانش  پیچیدگى  و  مى طلبد است  را  مشارکت  ضرورت  نوین،  دانش  پیچیدگى  و  است 
دانش  پُرشتاب  افزایش  و  سوم  هزاره  به  ورود  با  هم زمان  دانش ].  پُرشتاب  افزایش  و  سوم  هزاره  به  ورود  با  هم زمان   .[1]
در نظام آموزشى، روش هاي یاددهی،یادگیري نیز متحول شده در نظام آموزشى، روش هاي یاددهی،یادگیري نیز متحول شده 
است [است [2]؛ بنابراین، ضرورى است توجه مدّرسان به اندیشیدن ]؛ بنابراین، ضرورى است توجه مدّرسان به اندیشیدن 
به عنوان اساس آموزش قرارگیرد [به عنوان اساس آموزش قرارگیرد [3]. براى دستیابى به دانش و ]. براى دستیابى به دانش و 
دانایى باید از روش هایى استفاده کرد که یک نمونه آن «فرایند دانایى باید از روش هایى استفاده کرد که یک نمونه آن «فرایند 
یاددهى-یادگیرى» است [یاددهى-یادگیرى» است [4]. در این روش، فرصت هاى یادگیرى ]. در این روش، فرصت هاى یادگیرى 
جایگزین تجارب یادگیرى مى شود [جایگزین تجارب یادگیرى مى شود [4]. سپس، باید بررسى کرد ]. سپس، باید بررسى کرد 
در  مشارکت  صرف  را  خود  زمان  از  بخشى  چه  یادگیرنده  در که  مشارکت  صرف  را  خود  زمان  از  بخشى  چه  یادگیرنده  که 
یادگیرى خودش مى کند [یادگیرى خودش مى کند [5]. خودآموزى، یادگیرى مستقل و ]. خودآموزى، یادگیرى مستقل و 
یادگیرى مشارکتى [یادگیرى مشارکتى [6] بدون مشارکت فعال یادگیرنده صورت ] بدون مشارکت فعال یادگیرنده صورت 
نمى گیرد [نمى گیرد [7]. در روش هاي نوین یادگیري که در آن دانش ]. در روش هاي نوین یادگیري که در آن دانش 
با زندگی واقعی دانشجویان گره خورده است، حس کنجکاوي، با زندگی واقعی دانشجویان گره خورده است، حس کنجکاوي، 

اعتماد به نفس، تفکر خالق و نقادانه پرورش می یابد و به انتقادات اعتماد به نفس، تفکر خالق و نقادانه پرورش می یابد و به انتقادات 
درست و تفکر واگرا ارزش داده می شود [درست و تفکر واگرا ارزش داده می شود [8]. یاددهى-یادگیرى ]. یاددهى-یادگیرى 
که  مى رسد  مطلوب  نتیجه  به  و  مى شود  انجام  درست  که زمانى  مى رسد  مطلوب  نتیجه  به  و  مى شود  انجام  درست  زمانى 
میان مدّرس و دانشجویان، ارتباط انسانى و اخالقى شایسته و میان مدّرس و دانشجویان، ارتباط انسانى و اخالقى شایسته و 
مناسب به وجودآید [مناسب به وجودآید [9]. عالى ترین هدف آموزش عالى در تمام ]. عالى ترین هدف آموزش عالى در تمام 
رشته هاى تحصیلى و سطوح آموزشى، باید ایجاد توانایى حل رشته هاى تحصیلى و سطوح آموزشى، باید ایجاد توانایى حل 
مسئله، آفرینندگى، خالقیت و ابتکار در دانشجویان درنظرگرفته مسئله، آفرینندگى، خالقیت و ابتکار در دانشجویان درنظرگرفته 

شود [شود [1010].].
امروزه نقش اساتید در کارآمد بودن نظام آموزشى و استفاده از امروزه نقش اساتید در کارآمد بودن نظام آموزشى و استفاده از 
روش هاى تدریس فعال و مشارکتى از اهمیت بسزایى برخوردار روش هاى تدریس فعال و مشارکتى از اهمیت بسزایى برخوردار 
است؛ زیرا استاد محققى است فعال که مطالب اصلى را مطرح است؛ زیرا استاد محققى است فعال که مطالب اصلى را مطرح 
مى کند؛ از آخرین پیشرفت ها مطلع است و براى صحبت  درباره مى کند؛ از آخرین پیشرفت ها مطلع است و براى صحبت  درباره 
موضوعات اجتماعى و... احساس مسئولیت مى کند [موضوعات اجتماعى و... احساس مسئولیت مى کند [1111] و هر ] و هر 
اندیشه یا مسئله یا بخشى از دانش را آنچنان ساده ارائه مى کند اندیشه یا مسئله یا بخشى از دانش را آنچنان ساده ارائه مى کند 
که هر یادگیرنده اى بتواند آن را با وضوح کامل بفهمد [که هر یادگیرنده اى بتواند آن را با وضوح کامل بفهمد [1212]؛ ]؛ 
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زیرا آموزش مؤثر هدف بسیارى از برنامه هاى آموزشى در سراسر زیرا آموزش مؤثر هدف بسیارى از برنامه هاى آموزشى در سراسر 
جهان است [جهان است [1313]. یک برنامه آموزشى هنگامى ثمربخش خواهد ]. یک برنامه آموزشى هنگامى ثمربخش خواهد 
بود که افراد کارامد، براى اجراى آن به نحو مطلوب آماده گردند بود که افراد کارامد، براى اجراى آن به نحو مطلوب آماده گردند 
داشتن  و  است  کفایت  کارامد،  و  حرفه اى  افراد  ویژگى  داشتن ].  و  است  کفایت  کارامد،  و  حرفه اى  افراد  ویژگى   .[1414]
الگوى حرفه اى، یکى از عوامل ایجاد معنادارى و رضایتمندى الگوى حرفه اى، یکى از عوامل ایجاد معنادارى و رضایتمندى 
کارى است [کارى است [1515]. تدریس وقتى پویا، خالق و منجر به ایجاد ]. تدریس وقتى پویا، خالق و منجر به ایجاد 
خودتوسعه یافتگى  موجب  که  مى شود  یادگیرنده  در  خودتوسعه یافتگى تغییر  موجب  که  مى شود  یادگیرنده  در  تغییر 
یادگیرنده و تعهد وى به امر یادگیرى شود؛ در این حالت با ایجاد یادگیرنده و تعهد وى به امر یادگیرى شود؛ در این حالت با ایجاد 
و  یادگیرى ها  درونى شدن  فکرى،  تعهد  سبب  فکرى  و داربست  یادگیرى ها  درونى شدن  فکرى،  تعهد  سبب  فکرى  داربست 
خودراهبرى مى گردد [خودراهبرى مى گردد [1616]. از عوامل مهم در یادگیرى، انگیزش ]. از عوامل مهم در یادگیرى، انگیزش 
زمینه  با  یادگیرنده  اگر  زمینه ].  با  یادگیرنده  اگر  است [1717].  درسى  مواد  به  [یادگیرنده  است  درسى  مواد  به  یادگیرنده 
صحیحى آغازکند و مطالب، سازمان یافته باشند، تصویر درستى از صحیحى آغازکند و مطالب، سازمان یافته باشند، تصویر درستى از 
پدیده هاى پیرامون خود در پى خواهند داشت و براى یادگیرنده پدیده هاى پیرامون خود در پى خواهند داشت و براى یادگیرنده 
رضایت بخش خواهند بود  [رضایت بخش خواهند بود  [1818]. اگر دروس عوض شوند و روى ]. اگر دروس عوض شوند و روى 
ارتباطات انسانى بیشتر تأکید شود، دانشجویان ماشینى پرورش ارتباطات انسانى بیشتر تأکید شود، دانشجویان ماشینى پرورش 

نخواهند یافت [نخواهند یافت [1616].].
پژوهش هاى انجام شده حاکى از آن است که نگرش مدّرسان پژوهش هاى انجام شده حاکى از آن است که نگرش مدّرسان 
نسبت به  مشارکت دانشجویان در فرایند تدریس تحت  تأثیر نسبت به  مشارکت دانشجویان در فرایند تدریس تحت  تأثیر 
عوامل گوناگون قراردارد. از جمله این عوامل می توان به وضعیت عوامل گوناگون قراردارد. از جمله این عوامل می توان به وضعیت 
تحصیلی و میزان آگاهی شخص نسبت به نظام نوین تدریس تحصیلی و میزان آگاهی شخص نسبت به نظام نوین تدریس 
یادگیرى  در  فعالى  نقش  که  فراگیرانى  بیشتر  یادگیرى ].  در  فعالى  نقش  که  فراگیرانى  بیشتر  کرد [2].  کرد [اشاره  اشاره 
خود  کنش هاى  فراگیران  وقتى  که  به گونه اى  موفق ترند؛  خود  کنش هاى دارند  فراگیران  وقتى  که  به گونه اى  موفق ترند؛  دارند 
بیشتر  تحصیلى شان  پیشرفت  مى کنند،  رهبرى  را  بیشتر آموزشى  تحصیلى شان  پیشرفت  مى کنند،  رهبرى  را  آموزشى 
مى شود [مى شود [1919] و حمایت معلمان از دانش آموزان و فراگیران، در ] و حمایت معلمان از دانش آموزان و فراگیران، در 
مشارکت واقعى آنان تأثیر بسزایى مى گذارد [مشارکت واقعى آنان تأثیر بسزایى مى گذارد [2]. اصل کلیدى ]. اصل کلیدى 
در تدریس این است که براى بهره گیرى هرچه بیشتر فراگیران در تدریس این است که براى بهره گیرى هرچه بیشتر فراگیران 
درس  یا  موضوع  هر  از  بخشى  حداقل  ارزشیابى،  و  آموزش  درس از  یا  موضوع  هر  از  بخشى  حداقل  ارزشیابى،  و  آموزش  از 
محیط  هرچه  باشد.  داشته  مطابقت  آنها  فکرى  سبک  با  محیط باید  هرچه  باشد.  داشته  مطابقت  آنها  فکرى  سبک  با  باید 
تحصیل افراد با سبک هاى تفکرشان همسو یا مغایر باشد، در تحصیل افراد با سبک هاى تفکرشان همسو یا مغایر باشد، در 
مراحل مختلف تحصیل خود حضور قوى تر یا ضعیف ترى دارند. مراحل مختلف تحصیل خود حضور قوى تر یا ضعیف ترى دارند. 
پس باید فراگیران را در فرایند تدریس مشارکت داد و امکان پس باید فراگیران را در فرایند تدریس مشارکت داد و امکان 
مشخص  را  آنها  تفکر  سبک  تا  شود  داده  آنها  به  مشخص عکس العمل  را  آنها  تفکر  سبک  تا  شود  داده  آنها  به  عکس العمل 
کند [کند [2020]. پژوهش ها نشان مى دهند که مؤلفه هاى تجهیزات ]. پژوهش ها نشان مى دهند که مؤلفه هاى تجهیزات 
و تسهیالت آموزشى، روابط اجتماعى و فرهنگى در مناسبات و تسهیالت آموزشى، روابط اجتماعى و فرهنگى در مناسبات 
انسانى، کیفیت زندگى کارى درون مدرسه اى معلمان و فراگیران، انسانى، کیفیت زندگى کارى درون مدرسه اى معلمان و فراگیران، 
برنامه ریزى آموزشى، درسى و تحصیلى در وضعیت موجود از برنامه ریزى آموزشى، درسى و تحصیلى در وضعیت موجود از 
اهمیت بیشترى نسبت به وضعیت مطلوب برخوردارند [اهمیت بیشترى نسبت به وضعیت مطلوب برخوردارند [2121]. ]. 
همه متغیرهاى انگیزه و تشویق فراگیر با تفاوت هاى کم و زیاد بر همه متغیرهاى انگیزه و تشویق فراگیر با تفاوت هاى کم و زیاد بر 

فرایند یادگیرى مؤثر هستند [فرایند یادگیرى مؤثر هستند [2222].].
 با توجه به اینکه فراگیرى، هسته مرکزى تمام فعالیت هاى  با توجه به اینکه فراگیرى، هسته مرکزى تمام فعالیت هاى 
یادهى-یادگیرى است، همه پژوهش هاى فوق به بررسى مسائلى یادهى-یادگیرى است، همه پژوهش هاى فوق به بررسى مسائلى 
آنها  همکارى  و  مشارکت  بر  و  بوده  دانشجویان  با  مرتبط  آنها که  همکارى  و  مشارکت  بر  و  بوده  دانشجویان  با  مرتبط  که 
در فرایند یاددهى-یادگیرى تأثیر داشته است، توجه کرده اند. در فرایند یاددهى-یادگیرى تأثیر داشته است، توجه کرده اند. 

 ،[ ،[2323] است  نگرشى  صرفاً  مشکالت  از  بسیارى  [ازآنجایى که  است  نگرشى  صرفاً  مشکالت  از  بسیارى  ازآنجایى که 
ضرورى است با توجه به نگرش اساتید، به بررسى تأثیر مهم ترین ضرورى است با توجه به نگرش اساتید، به بررسى تأثیر مهم ترین 
عوامل و شناسایى مشکالت مؤثر بر مشارکت دانشجویان نسبت عوامل و شناسایى مشکالت مؤثر بر مشارکت دانشجویان نسبت 
به فرایند یاددهىبه فرایند یاددهى–یادگیرى پرداخته شود؛ چراکه شناخت نگرش یادگیرى پرداخته شود؛ چراکه شناخت نگرش 
اساتید در این مورد مى تواند زمینه اى براى اتخاذ تدابیر الزم به اساتید در این مورد مى تواند زمینه اى براى اتخاذ تدابیر الزم به 
منظور تغییر این نگرش ها و رفع پاره اى از مشکالِت موجود باشد.منظور تغییر این نگرش ها و رفع پاره اى از مشکالِت موجود باشد.

با توجه به مطالب ذکرشده، پژوهش حاضر به بررسى نگرش با توجه به مطالب ذکرشده، پژوهش حاضر به بررسى نگرش 
اعضاى هیئت علمى نسبت به مشارکت دانشجویان در فرایند اعضاى هیئت علمى نسبت به مشارکت دانشجویان در فرایند 
یاددهى-یادگیرى، ارتباطات میان فردى دانشجویان، سبک تفکر یاددهى-یادگیرى، ارتباطات میان فردى دانشجویان، سبک تفکر 
اعضاى هیئت علمى و نگرش آنها نسبت به مشارکت دانشجویان اعضاى هیئت علمى و نگرش آنها نسبت به مشارکت دانشجویان 
اعضاى  کارى  زندگى  کیفیت  یاددهى-یادگیرى،  فرایند  اعضاى در  کارى  زندگى  کیفیت  یاددهى-یادگیرى،  فرایند  در 
هیئت علمى و عوامل حرفه اى اعضاى هیئت علمى در مشارکت هیئت علمى و عوامل حرفه اى اعضاى هیئت علمى در مشارکت 
دانشجویان در فرایند یاددهى یادگیرى از دیدگاه اساتید پرداخته دانشجویان در فرایند یاددهى یادگیرى از دیدگاه اساتید پرداخته 

است.است.

روش بررسىروش بررسى
در این پژوهش توصیفى - پیمایشى، از پرسشنامه محقق ساخته در این پژوهش توصیفى - پیمایشى، از پرسشنامه محقق ساخته 
اساتید  از  نفر  اساتید   از  نفر  از 134134  آن  آمارى  جامعه  و  است  شده  از استفاده  آن  آمارى  جامعه  و  است  شده  استفاده 
دانشگاه علوم بهزیستى و توانبخشى تهران که در سال تحصیلى دانشگاه علوم بهزیستى و توانبخشى تهران که در سال تحصیلى 
13911391-13901390 به طور تمام وقت مشغول فعالیت بودند، تشکیل  به طور تمام وقت مشغول فعالیت بودند، تشکیل 
شده است. عالوه براین، در این پژوهش به دلیل تعداد محدود افراد شده است. عالوه براین، در این پژوهش به دلیل تعداد محدود افراد 
جامعه آمارى پژوهش، از روش نمونه گیرى تمام شمارى استفاده جامعه آمارى پژوهش، از روش نمونه گیرى تمام شمارى استفاده 
در  دانشجویان  مشارکت  تأثیر  بررسى  به منظور  است.  در گردیده  دانشجویان  مشارکت  تأثیر  بررسى  به منظور  است.  گردیده 
فرایند یاددهى-یادگیرى، جمع آورى اطالعات تحقیق از طریق فرایند یاددهى-یادگیرى، جمع آورى اطالعات تحقیق از طریق 
پرسشنامه محقق ساخته، در پنج حیطه «مشارکت»، «کیفیت پرسشنامه محقق ساخته، در پنج حیطه «مشارکت»، «کیفیت 
ارتباطات میان فردى»، «سبک تفکر اساتید»، «کیفیت زندگى ارتباطات میان فردى»، «سبک تفکر اساتید»، «کیفیت زندگى 
کارى اساتید» و «نگرش اعضاى هیئت علمى نسبت به عوامل کارى اساتید» و «نگرش اعضاى هیئت علمى نسبت به عوامل 
یاددهى- فرایند  در  دانشجویان  مشارکت  فرایند  در  یاددهى-حرفه اى»  فرایند  در  دانشجویان  مشارکت  فرایند  در  حرفه اى» 

یادگیرى انجام گرفت.یادگیرى انجام گرفت.
ابتدا سؤاالتى مطرح شد که بعد از تعیین پایایى و روایى و ابتدا سؤاالتى مطرح شد که بعد از تعیین پایایى و روایى و 
شد.  حذف  غیرمرتبط  سؤاالت  متخصصان،  نظر  از  شد. استفاده  حذف  غیرمرتبط  سؤاالت  متخصصان،  نظر  از  استفاده 
درنهایت، این پرسشنامه پنج گزینه اى لیکرت که شامل درنهایت، این پرسشنامه پنج گزینه اى لیکرت که شامل 3030 
سؤال است، جهت تکمیل به اساتید داده شد. سؤاالت سؤال است، جهت تکمیل به اساتید داده شد. سؤاالت 1 تا  تا 6 
به حیطه «مشارکت دانشجویان در فرایند یاددهىبه حیطه «مشارکت دانشجویان در فرایند یاددهى–یادگیرى»، یادگیرى»، 
سؤاالت سؤاالت 7 تا  تا 1212 به حیطه «ارتباطات میان فردى»، سؤاالت  به حیطه «ارتباطات میان فردى»، سؤاالت 1313 تا  تا 
1818 به حیطه «سبک تفکر اساتید»، سؤاالت  به حیطه «سبک تفکر اساتید»، سؤاالت 1919 تا  تا 2424 به حیطه  به حیطه 
«کیفیت زندگى کارى» و سؤاالت «کیفیت زندگى کارى» و سؤاالت 2525 تا  تا 3030 به حیطه «نگرش  به حیطه «نگرش 
اساتید نسبت به عوامل حرفه اى» در مشارکت دانشجویان در اساتید نسبت به عوامل حرفه اى» در مشارکت دانشجویان در 
فرایند یاددهى-یادگیرى مربوط مى شود. پس از تهیه پرسشنامه فرایند یاددهى-یادگیرى مربوط مى شود. پس از تهیه پرسشنامه 
به منظور تعیین روایى سؤاالت پرسشنامه، از نظرات به منظور تعیین روایى سؤاالت پرسشنامه، از نظرات 1212 نفر از  نفر از 
اعضاى هیئت علمى استفاده گردید که این امر منجر به پاره اى اعضاى هیئت علمى استفاده گردید که این امر منجر به پاره اى 
تغییرات الزم در سؤاالت تغییرات الزم در سؤاالت 9-4 و  و 1010 گردید. سپس پرسشنامه  گردید. سپس پرسشنامه 
نهایى تدوین و به منظور پایایى، بین نهایى تدوین و به منظور پایایى، بین 3030 نفر از اعضاى هیئت  نفر از اعضاى هیئت 
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علمى توزیع و پس از تکمیل جمع آورى شد. پایایى با استفاده علمى توزیع و پس از تکمیل جمع آورى شد. پایایى با استفاده 
از روش آزمون-بازآزمون انجام پذیرفت و درنهایت، همبستگى از روش آزمون-بازآزمون انجام پذیرفت و درنهایت، همبستگى 
سنجش  به منظور  به دست آمد.  سنجش   به منظور  به دست آمد.   0/8181 آزمون-بازآزمون  آزمون-بازآزمون مقادیر  مقادیر 
اعتبار، آلفاى کرونباخ به کارگرفته شد و ضریب آلفاى کرونباخ اعتبار، آلفاى کرونباخ به کارگرفته شد و ضریب آلفاى کرونباخ 
0/8686 محاسبه شد. ضمناً به همه پاسخ دهندگان اطمینان داده  محاسبه شد. ضمناً به همه پاسخ دهندگان اطمینان داده 
شد که اطالعات پرسشنامه محفوظ خواهد ماند و فقط در این شد که اطالعات پرسشنامه محفوظ خواهد ماند و فقط در این 

پژوهش مورد استفاده قرار خواهد گرفت.پژوهش مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
پرسشنامه هاى  مؤنث)  و  (مذکر  اساتید  از  نفر  پرسشنامه هاى   مؤنث)  و  (مذکر  اساتید  از  نفر   116116 تعداد تعداد 
تکمیل شده را بازگرداندند. داده ها در نرم افزار تکمیل شده را بازگرداندند. داده ها در نرم افزار spss نسخه  نسخه 1616 
وارد و خروجى هاى الزم به دست آمد. به منظور تجزیه و تحلیل وارد و خروجى هاى الزم به دست آمد. به منظور تجزیه و تحلیل 
گردید.  استفاده  استنباطى  و  توصیفى  آمار  روش  دو  از  گردید. داده ها  استفاده  استنباطى  و  توصیفى  آمار  روش  دو  از  داده ها 
فراوانى،  محاسبه  از  توصیفى  آمار  بخش  در  که  ترتیب  این  فراوانى، به  محاسبه  از  توصیفى  آمار  بخش  در  که  ترتیب  این  به 
درصد فراوانى، نمودار، میانگین و انحراف استاندارد استفاده شد درصد فراوانى، نمودار، میانگین و انحراف استاندارد استفاده شد 
و در بخش آمار استنباطى براى آزمودن فرضیه تحقیق از آزمون و در بخش آمار استنباطى براى آزمودن فرضیه تحقیق از آزمون 
تحلیل واریانس تک متغیرى و آزمون بونفرونى استفاده گردید. تحلیل واریانس تک متغیرى و آزمون بونفرونى استفاده گردید. 
براى رعایت نکات اخالقى به پاسخ دهندگان پرسشنامه هاى بى نام براى رعایت نکات اخالقى به پاسخ دهندگان پرسشنامه هاى بى نام 
ارائه و به آنان اطمینان خاطر داده شد که اطالعات محرمانه باقى ارائه و به آنان اطمینان خاطر داده شد که اطالعات محرمانه باقى 
خواهد ماند و هیچ گونه استفاده دیگرى از آن نخواهد شد. الزم خواهد ماند و هیچ گونه استفاده دیگرى از آن نخواهد شد. الزم 
به ذکر است که درباره اختیارى بودن شرکت در پژوهش نیز به به ذکر است که درباره اختیارى بودن شرکت در پژوهش نیز به 

پاسخ دهندگان توضیحات الزم ارائه گردید.پاسخ دهندگان توضیحات الزم ارائه گردید.

یافته ها یافته ها 
یافته هاى دموگرافیک تحقیق شامل ویژگى هاى شرکت کنندگان یافته هاى دموگرافیک تحقیق شامل ویژگى هاى شرکت کنندگان 

در جدول در جدول 1 آمده است. آمده است.

این بررسى در پنج حیطه: این بررسى در پنج حیطه: 1- مشارکت؛ - مشارکت؛ 2-کیفیت ارتباطات -کیفیت ارتباطات 
کارى  زندگى  کیفیت  کارى -  زندگى  کیفیت  اساتید؛ 4-  تفکر  سبک  اساتید؛ -  تفکر  سبک  میان فردى؛ میان فردى؛ 3- 
اساتید؛ اساتید؛ 5- نگرش اعضاى هیئت علمى نسبت به عوامل حرفه اى - نگرش اعضاى هیئت علمى نسبت به عوامل حرفه اى 
یاددهى–یادگیرى یادگیرى  فرایند  در  دانشجویان  مشارکت  فرایند  یاددهىدر  فرایند  در  دانشجویان  مشارکت  فرایند  در 

(جدول (جدول 2) انجام گرفت.) انجام گرفت.
مشارکت دانشجویان در  سؤاالت حیطه  سؤاالت حیطه مشارکت دانشجویان در اساتید در پاسخ به  اساتید در پاسخ به 
یاددهى-یادگیرى،  فرایند  زمینه  در  نظرسنجى  یاددهى-یادگیرى، پرسشنامه  فرایند  زمینه  در  نظرسنجى  پرسشنامه 
 ،( ،(8989/6٪)  )  4/4444 میانگین  با  کالس»  در  گروهى  میانگین «بحث هاى  با  کالس»  در  گروهى  «بحث هاى 
«ایجاد احساس امنیت براى بحث هاى کالسى» با میانگین «ایجاد احساس امنیت براى بحث هاى کالسى» با میانگین 4/4242 
(٪9494)، «تشویق دانشجویان به چالش در زمینه نقطه نظراتشان» )، «تشویق دانشجویان به چالش در زمینه نقطه نظراتشان» 
خدمات  در  علمى  مبانى  خدمات )، «رعایت  در  علمى  مبانى  (٪7474/1)، «رعایت   ) میانگین 3/7171  میانگین با  با 
از  «استفاده  از )،  «استفاده   ،(8686/2٪)  ) میانگین 4/2424  با  کالس»  میانگین فعالیت هاى  با  کالس»  فعالیت هاى 
و  و )   (8080/2٪)  ) میانگین 4/1414  با  ازپیش تعیین شده»  میانگین پرسش هاى  با  ازپیش تعیین شده»  پرسش هاى 
«اعتقاد به رشد مشارکت در کالس» با میانگین «اعتقاد به رشد مشارکت در کالس» با میانگین 3/7272 ( (7676/7٪) ) 

را انتخاب نموده اند.را انتخاب نموده اند.
اساتید در پاسخ به سؤاالت حیطه کیفیت ارتباطات میان فردى، اساتید در پاسخ به سؤاالت حیطه کیفیت ارتباطات میان فردى، 
تفاوت هاى  «شناسایى  موارد  خیلى زیاد  و  زیاد  تفاوت هاى گزینه هاى  «شناسایى  موارد  خیلى زیاد  و  زیاد  گزینه هاى 
فردى» با میانگین فردى» با میانگین 3/7777 ( (٪6868/1)، «تعامل مثبت و سازنده با )، «تعامل مثبت و سازنده با 
دانشجویان» با میانگین دانشجویان» با میانگین 4/5 ( (٪9292/3)، «مشارکت دانشجویان )، «مشارکت دانشجویان 
«ارتقاى  «ارتقاى )،   ،(7070/7٪)  ) میانگین 3/8686  با  کالسى»  ارزیابى هاى  میانگین در  با  کالسى»  ارزیابى هاى  در 
فعالیت هاى آموزشى کالس» با میانگین فعالیت هاى آموزشى کالس» با میانگین 4/2 ( (٪9191/4)، «نگرش )، «نگرش 
و  و )   (8888/8٪)  ) میانگین 4/1515  با  درس»  و  دانشجویان  به  میانگین مثبت  با  درس»  و  دانشجویان  به  مثبت 
را  را )   (7878/5٪)  ) میانگین 4/1111  با  تحصیلى»  راهنمایى هاى  میانگین «ارائه  با  تحصیلى»  راهنمایى هاى  «ارائه 

عالمت گذارى نموده اند.عالمت گذارى نموده اند.

 جدول  جدول 1. ویژگى هاى جمعیت شناختى اساتید. ویژگى هاى جمعیت شناختى اساتید.

نفرنفرسابقه خدمتسابقه خدمتجنسیتجنسیتتعداد شرکت کنندگانتعداد شرکت کنندگان

 116116 نفر نفر
 زن ( زن (6464 نفر) نفر)

 مرد ( مرد (4444 نفر) نفر)

1414 5-1 سال سال
2626    1010-6 سال سال
1818 1515-1111 سال سال
20201919-1616 سال سال

21217 سال و باالتر سال و باالتر

 جدول  جدول 2. میانگین و انحراف استاندارد نمرات اساتید در هریک از حیطه هاى پرسشنامه. میانگین و انحراف استاندارد نمرات اساتید در هریک از حیطه هاى پرسشنامه.

انحراف استانداردانحراف استانداردمیانگینمیانگینتعدادتعدادحیطه هاحیطه ها
11611623/223/22/82/8مشارکت دانشجویانمشارکت دانشجویان

11611625/125/14/14/1کیفیت ارتباطات میان فردى دانشجویانکیفیت ارتباطات میان فردى دانشجویان
11611624/224/23/43/4سبک تفکر اساتیدسبک تفکر اساتید

11611623/323/34/14/1کیفیت زندگى کارى اساتیدکیفیت زندگى کارى اساتید
11611626/126/13/13/1نگرش اساتید نسبت به عوامل حرفه اىنگرش اساتید نسبت به عوامل حرفه اى

عوامل مؤثر بر مشارکت دانشجویان در فرایند یاددهى-یادگیرى از دیدگاه اساتیدعوامل مؤثر بر مشارکت دانشجویان در فرایند یاددهى-یادگیرى از دیدگاه اساتید
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اساتید در پاسخگویى به سؤاالت سبک تفکر اساتید، «مشارکت اساتید در پاسخگویى به سؤاالت سبک تفکر اساتید، «مشارکت 
دانشجویان در مباحث؛ نوعى تمرین مسئولیت پذیرى» با میانگین دانشجویان در مباحث؛ نوعى تمرین مسئولیت پذیرى» با میانگین 
4/1818 ( (٪8686/2)، «تهییج و تحریک آنان به تفکرات» با میانگین )، «تهییج و تحریک آنان به تفکرات» با میانگین 
4/3737 ( (٪8888/8)، «ارائه مطالب درسى به شکل سؤال» با میانگین )، «ارائه مطالب درسى به شکل سؤال» با میانگین 
4/3838 ( (٪9090/5)، «عالقه نشان دادن به موضوع مورد بحث توسط )، «عالقه نشان دادن به موضوع مورد بحث توسط 
استاد» با میانگین استاد» با میانگین 4/4 ( (٪9191/3)، «خالقیت استاد» با میانگین )، «خالقیت استاد» با میانگین 
4/3131 ( (٪8888/8) مؤثر دانسته اند. ضمناً ) مؤثر دانسته اند. ضمناً ٪3838/8 اساتید (با میانگین  اساتید (با میانگین 
2/5) نقش مزایاى مالى براى اساتید به منظور مشارکت دانشجو ) نقش مزایاى مالى براى اساتید به منظور مشارکت دانشجو 
در فرایند یاددهى و یاگیرى را کم و بسیارکم و در حدود در فرایند یاددهى و یاگیرى را کم و بسیارکم و در حدود 3131٪ 
امر  این  که  دانسته اند  خیلى زیاد  و  زیاد  نیز  امر   این  که  دانسته اند  خیلى زیاد  و  زیاد  نیز   2424/1٪ و  و متوسط  متوسط 

نیازمند بازنگرى است.نیازمند بازنگرى است.
در پاسخ به سؤاالت کیفیت زندگى کارى، اساتید به «تدوین در پاسخ به سؤاالت کیفیت زندگى کارى، اساتید به «تدوین 
جهت  نمره اى  اختصاص  و  کالس  در  مناسب  و  ساده  جهت قوانین  نمره اى  اختصاص  و  کالس  در  مناسب  و  ساده  قوانین 
فعالیت کالسى» با میانگین فعالیت کالسى» با میانگین 4 ( (٪7878/5)، «ارزشیابى از اساتید» )، «ارزشیابى از اساتید» 
با میانگین با میانگین 3/4848 ( (٪5656/9)، «رضایت شغلى اساتید» با میانگین )، «رضایت شغلى اساتید» با میانگین 
3/4444 ( (٪7575)، «اهمیت دادن به حضور و غیاب دانشجویان» با )، «اهمیت دادن به حضور و غیاب دانشجویان» با 
میانگین میانگین 3/3737 ( (٪4848/2)، «به کارگیرى چند روش تدریس» با )، «به کارگیرى چند روش تدریس» با 
میانگین  با  استاد»  «مسئولیت پذیرى  و  میانگین )  با  استاد»  «مسئولیت پذیرى  و   (7676/8٪)  )  4 میانگین میانگین 
4/3131 ( (٪8888/8) پاسخ داده اند. از بین این سؤاالت، نقش ارزشیابى ) پاسخ داده اند. از بین این سؤاالت، نقش ارزشیابى 
مشارکت  فرایند  در  دانشجویان  غیاب  و  حضور  و  اساتید  مشارکت از  فرایند  در  دانشجویان  غیاب  و  حضور  و  اساتید  از 
دانشجویان در فرایند یاددهى-یادگیرى را کمتر از دیگر عوامل دانشجویان در فرایند یاددهى-یادگیرى را کمتر از دیگر عوامل 

دانسته اند.دانسته اند.
اساتید در پاسخ به سؤاالت نگرش اعضاى هیئت علمى نسبت اساتید در پاسخ به سؤاالت نگرش اعضاى هیئت علمى نسبت 
فرایند  در  دانشجویان  مشارکت  فرایند  در  حرفه اى  عوامل  فرایند به  در  دانشجویان  مشارکت  فرایند  در  حرفه اى  عوامل  به 
با  علمى»  مسائل  به  اساتید  «عالقه مندى  با یادگیرى،  علمى»  مسائل  به  اساتید  «عالقه مندى  یاددهىیاددهى–یادگیرى، 

میانگین میانگین 4/4444 ( (٪9090/5)، «احترام به شخصیت فراگیران و سعه )، «احترام به شخصیت فراگیران و سعه 
صدر اساتید» با میانگین صدر اساتید» با میانگین 4/1818 ( (٪9393/1)، «روحیه انتقادپذیرى )، «روحیه انتقادپذیرى 
و باز اساتید» با میانگین و باز اساتید» با میانگین 4/4141 ( (٪8888/7)، «استقبال اساتید از )، «استقبال اساتید از 
سؤاالت خارج از کتاب» با میانگین سؤاالت خارج از کتاب» با میانگین 4/1414 ( (٪8080/2)، «استفاده )، «استفاده 
از فیلم و اسالید در ارتباط با درس» با میانگین از فیلم و اسالید در ارتباط با درس» با میانگین 4 ( (٪7676/7) و ) و 
«رعایت اصول اخالقى و رفتار حرفه اى اساتید» با میانگین «رعایت اصول اخالقى و رفتار حرفه اى اساتید» با میانگین 4/4343 
(٪9191/3)، را انتخاب کرده اند. بیشتر اساتید، استفاده از فیلم و )، را انتخاب کرده اند. بیشتر اساتید، استفاده از فیلم و 
اسالید در ارتباط با درس و رعایت اصول اخالقى و رفتار حرفه اى اسالید در ارتباط با درس و رعایت اصول اخالقى و رفتار حرفه اى 
اساتید را در افزایش مشارکت دانشجویان در فرایند یاددهى-اساتید را در افزایش مشارکت دانشجویان در فرایند یاددهى-

یادگیرى مؤثر مى دانند.یادگیرى مؤثر مى دانند.
بین میانگین نمرات اساتید در هر یک از حیطه هاى پرسشنامه بین میانگین نمرات اساتید در هر یک از حیطه هاى پرسشنامه 
نظرسنجى در زمینه مشارکت دانشجویان در فرایند یاددهىنظرسنجى در زمینه مشارکت دانشجویان در فرایند یاددهى–

یادگیرى تفاوت معنادارى وجود دارد (جدول شماره یادگیرى تفاوت معنادارى وجود دارد (جدول شماره 2)؛ بدین )؛ بدین 
معنا که نظر اساتید در زمینه تأثیر هر یک از حیطه ها بر مشارکت معنا که نظر اساتید در زمینه تأثیر هر یک از حیطه ها بر مشارکت 
دانشجویان متفاوت است. به منظور بررسى این مطلب که تفاوت دانشجویان متفاوت است. به منظور بررسى این مطلب که تفاوت 
کدام یک از زوج میانگین هاى عامل بین گروه ها معنادار است، کدام یک از زوج میانگین هاى عامل بین گروه ها معنادار است، 
آزمون بونفرونى به کاررفته که نتایج آن در جدول شماره آزمون بونفرونى به کاررفته که نتایج آن در جدول شماره 3 ارائه  ارائه 

شده است.شده است.

از بین مقایسه هاى انجام شده (جدول شماره از بین مقایسه هاى انجام شده (جدول شماره 4)، هر یک از مقادیر )، هر یک از مقادیر 
به استثنا مقادیر به استثنا مقادیر ٪8 و  و ٪7/8 معنادار است؛ بدین معنا که تفاوت  معنادار است؛ بدین معنا که تفاوت 
بین زوج میانگین هاى بین زوج میانگین هاى 2 و  و 1، ، 3 و  و 1-5 و  و 1–4 و  و 2–5 و  و 2–4 و  و 
3–5 و  و 3–5 و  و 4 در سطح  در سطح ٪5 معنادار است. بنابراین، حیطه هاى  معنادار است. بنابراین، حیطه هاى 
و  حرفه اى»  عوامل  به  نسبت  علمى  هیئت  اعضاى  و «نگرش  حرفه اى»  عوامل  به  نسبت  علمى  هیئت  اعضاى  «نگرش 
«کیفیت ارتباطات میان فردى دانشجویان» بیشترین تأثیر را بر «کیفیت ارتباطات میان فردى دانشجویان» بیشترین تأثیر را بر 

مشارکت دانشجویان در فرایند یاددهىمشارکت دانشجویان در فرایند یاددهى–یادگیرى دارند.یادگیرى دارند.

 جدول  جدول 3. . خالصه اطالعات تحلیل واریانس یک متغیرى با اندازه گیرى هاى مکرر مربوط به مقایسه میانگین نمرات اساتید در هر یک از حیطه هاى پرسشنامه.خالصه اطالعات تحلیل واریانس یک متغیرى با اندازه گیرى هاى مکرر مربوط به مقایسه میانگین نمرات اساتید در هر یک از حیطه هاى پرسشنامه.

سطح معنى دارىسطح معنى دارىمقدار مبینمقدار مبینمیانگین مجموع مجذوراتمیانگین مجموع مجذوراتمجموع مجذوراتمجموع مجذوراتمنبع تغییراتمنبع تغییراتحیطه هاحیطه ها
706706/7837834176176/6966963030/0460460/000000بین گروه ها               بین گروه ها               

45634563/6886881151153939/684684درون گروه هادرون گروه ها
27052705/2172174604605/881881خطاخطا

    P<0/0505

 جدول  جدول 4. نتایج آزمون بونفرونى مربوط به مقایسه میانگین نمرات اساتید در هر یک از حیطه هاى پرسشنامه.  نتایج آزمون بونفرونى مربوط به مقایسه میانگین نمرات اساتید در هر یک از حیطه هاى پرسشنامه. 

12345حیطه هاحیطه ها
23/223/225/125/124/224/223/323/326/126/1میانگینمیانگین

0/080/082/92/9*1*1*1/9*23/223/21/9 مشارکت دانشجویان مشارکت دانشجویان
*1/30*1/30*1/8*8/78/71/8-25/125/1کیفیت ارتباطات میان فردى دانشجویانکیفیت ارتباطات میان فردى دانشجویان

--*1/9*1/9*0/92*24/2024/200/92سبک تفکر اعضاى هیئت علمىسبک تفکر اعضاى هیئت علمى
2/82/8---23/323/3کیفیت زندگى کارى اعضاى هیئت علمى                                کیفیت زندگى کارى اعضاى هیئت علمى                                

----26/126/1نگرش اعضاى هیئت علمى نسبت به عوامل حرفه اىنگرش اعضاى هیئت علمى نسبت به عوامل حرفه اى
    P<0/0505
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بحثبحث
اساتید  «نگرش  حیطه هاى  پژوهش  یافته هاى  به  توجه  با  اساتید   «نگرش  حیطه هاى  پژوهش  یافته هاى  به  توجه  با   
میان فردى  ارتباطات  «کیفیت  و  حرفه اى»  عوامل  به  میان فردى نسبت  ارتباطات  «کیفیت  و  حرفه اى»  عوامل  به  نسبت 
دانشجویان» بیشترین تأثیر را بر مشارکت دانشجویان در فرایند دانشجویان» بیشترین تأثیر را بر مشارکت دانشجویان در فرایند 
یاددهىیاددهى–یادگیرى دارند. اساتید و دانشجویانى که در یک کالس یادگیرى دارند. اساتید و دانشجویانى که در یک کالس 
جمع مى شوند، هشیارانه فعالیت هاى خود را آغاز مى کنند. استاد جمع مى شوند، هشیارانه فعالیت هاى خود را آغاز مى کنند. استاد 
برخورد  به  کمک کننده  تسهیل کننده،  کالس،  رهبر  برخورد به عنوان  به  کمک کننده  تسهیل کننده،  کالس،  رهبر  به عنوان 
با تضادها و مشکالت با مشارکت دانشجو در فرایند یاددهى-با تضادها و مشکالت با مشارکت دانشجو در فرایند یاددهى-

به  باال  روابط  خود،  علمى  توانمندى هاى  به  اتکا  با  و  به یادگیرى  باال  روابط  خود،  علمى  توانمندى هاى  به  اتکا  با  و  یادگیرى 
پایین موجود را حذف مى کند و با آزاداندیشى و بلندنظرى نسبت پایین موجود را حذف مى کند و با آزاداندیشى و بلندنظرى نسبت 
به تعامل مثبت و سازنده با دانشجویان، یک فرایند مبادالتى به تعامل مثبت و سازنده با دانشجویان، یک فرایند مبادالتى 
به  منجر  درنهایت،  و  مى کند  ایجاد  را  بحث برانگیز  و  به دوطرفه  منجر  درنهایت،  و  مى کند  ایجاد  را  بحث برانگیز  و  دوطرفه 
موفقیت مى شود و از این طریق به سوى شکوفایى و شکوفاکردن موفقیت مى شود و از این طریق به سوى شکوفایى و شکوفاکردن 
پیش مى رود [پیش مى رود [2424]. دانشجویان نیز از طریق مشارکت در فرایند ]. دانشجویان نیز از طریق مشارکت در فرایند 
تدریس و واکنش نسبت به گفته هاى دیگران، در دانسته هاى تدریس و واکنش نسبت به گفته هاى دیگران، در دانسته هاى 

یکدیگر شریک مى شوند [یکدیگر شریک مى شوند [2424] و موارد ذیل را نشان مى دهند:] و موارد ذیل را نشان مى دهند:
ارتباط متقابل با دیگر دانشجویان براى اساتید اهمیت دارد؛ارتباط متقابل با دیگر دانشجویان براى اساتید اهمیت دارد؛

فرصت مناسبى فراهم مى گردد تا على رغم اختالف عقیده ها، فرصت مناسبى فراهم مى گردد تا على رغم اختالف عقیده ها، 
به همراه یکدیگر به اهداف درس نائل گردند.به همراه یکدیگر به اهداف درس نائل گردند.

هنگامى که دانشجویان در ارزیابى هاى کالسى مشارکت داشته هنگامى که دانشجویان در ارزیابى هاى کالسى مشارکت داشته 
باشند، به کارهاى مفیدى که افراد دیگر انجام مى دهند توجه باشند، به کارهاى مفیدى که افراد دیگر انجام مى دهند توجه 
مى کنند و به آنها درباره کارهاى مضر تذکر داده مى شود و همین مى کنند و به آنها درباره کارهاى مضر تذکر داده مى شود و همین 
امر فعالیت هاى آموزشى کالس را ارتقا مى دهد. نگرش مثبت امر فعالیت هاى آموزشى کالس را ارتقا مى دهد. نگرش مثبت 
اساتید، به دانشجویان احساس مفید و مثمرثمربودن را مى دهد تا اساتید، به دانشجویان احساس مفید و مثمرثمربودن را مى دهد تا 
بتوانند در عمل از اطالعاتى که به آنها داده مى شود، استفاده و با بتوانند در عمل از اطالعاتى که به آنها داده مى شود، استفاده و با 
استفاده از راهنمایى هاى استاد مسیر تعالى خود را پیدا نمایند و استفاده از راهنمایى هاى استاد مسیر تعالى خود را پیدا نمایند و 

مسئول گفته ها و عملکرد خود باشند [مسئول گفته ها و عملکرد خود باشند [2424].].
عالقمندى اساتید به مسائل علمى، فرصتى را براى دانشجو عالقمندى اساتید به مسائل علمى، فرصتى را براى دانشجو 
ایجاد مى کند تا به این درك برسد که در وجود خود گنجینه اى ایجاد مى کند تا به این درك برسد که در وجود خود گنجینه اى 
حیرت آور از استعداد، توانایى، دانش و خالقیت دارد. هنگامى که حیرت آور از استعداد، توانایى، دانش و خالقیت دارد. هنگامى که 
سعه صدر  با  و  گذاشته  احترام  دانشجویان  شخصیت  سعه صدر به  با  و  گذاشته  احترام  دانشجویان  شخصیت  به 
کم و کاستى هاى آنها تحمل شود، امکان استفاده از یک موقعیت کم و کاستى هاى آنها تحمل شود، امکان استفاده از یک موقعیت 
آموزشى وسیع به وجود مى آید. با توجه به اینکه هماهنگ کردن آموزشى وسیع به وجود مى آید. با توجه به اینکه هماهنگ کردن 
نیست،  آسانى  کار  متفاوت  عالیق  با  افراد  و  برنامه ها  نیست، تالش ها،  آسانى  کار  متفاوت  عالیق  با  افراد  و  برنامه ها  تالش ها، 
داشتن روحیه انتقادپذیرى اساتید و استقبال از سؤاالت خارج داشتن روحیه انتقادپذیرى اساتید و استقبال از سؤاالت خارج 
از کتاب ضمن اینکه هیجان انگیز است، مى تواند اختالف نظرهاى از کتاب ضمن اینکه هیجان انگیز است، مى تواند اختالف نظرهاى 
جدى و ناامیدى هایى در پى داشته باشد. با استفاده از فیلم و جدى و ناامیدى هایى در پى داشته باشد. با استفاده از فیلم و 
اسالید مى توان از حواس پنج گانه دانشجویان کمک گرفت [اسالید مى توان از حواس پنج گانه دانشجویان کمک گرفت [2525] ] 
تا فعاالنه در فرایند یاددهى-یادگیرى درگیر شوند و با مشارکت تا فعاالنه در فرایند یاددهى-یادگیرى درگیر شوند و با مشارکت 
فعال، مؤثر و همه جانبه براى کمک به حل مشکالت خود و جامعه فعال، مؤثر و همه جانبه براى کمک به حل مشکالت خود و جامعه 
گام بردارند. استاد به عنوان رهبر کالس با رفتار حرفه اى و رعایت گام بردارند. استاد به عنوان رهبر کالس با رفتار حرفه اى و رعایت 
اصول اخالقى به دانشجویان مى آموزد که فعالیت هاى کالسى اصول اخالقى به دانشجویان مى آموزد که فعالیت هاى کالسى 

خود را بر هدف اصلى کالس متمرکز نمایند؛ به موفقیت جمعى خود را بر هدف اصلى کالس متمرکز نمایند؛ به موفقیت جمعى 
فکر کنند؛ براى ایجاد و رشد فضایى صادقانه و توأم با احترام فکر کنند؛ براى ایجاد و رشد فضایى صادقانه و توأم با احترام 
کنند؛  رفتار  احترام  با  خود  همکالسى هاى  با  نمایند؛  کنند؛ فعالیت  رفتار  احترام  با  خود  همکالسى هاى  با  نمایند؛  فعالیت 
براى نظریات متفاوت ارزش قائل شوند و بیشتر شنونده باشند؛ براى نظریات متفاوت ارزش قائل شوند و بیشتر شنونده باشند؛ 
همکارى و مشارکت کامل داشته باشند؛ مسئولیت پذیر باشند و همکارى و مشارکت کامل داشته باشند؛ مسئولیت پذیر باشند و 
به مسئولیت خود وفادار باشند؛ و درنهایت، بتوانند با طرح یک به مسئولیت خود وفادار باشند؛ و درنهایت، بتوانند با طرح یک 
نظریه ناب، بصیرتى جدید نسبت به یک مشکل یا موقعیت فراهم نظریه ناب، بصیرتى جدید نسبت به یک مشکل یا موقعیت فراهم 
کنند و با مباحثه این بصیرت را درونى کنند. یک استاد با رفتار کنند و با مباحثه این بصیرت را درونى کنند. یک استاد با رفتار 
حرفه اى خود از بالتکلیفى و انحراف بحث کالسى از مسیر اصلى حرفه اى خود از بالتکلیفى و انحراف بحث کالسى از مسیر اصلى 
خود، فراوانى مطالب و نظریات متفاوت دانشجویان و بى نظمى خود، فراوانى مطالب و نظریات متفاوت دانشجویان و بى نظمى 
 .[ .[2] یابد  دست  درس  اهداف  به  تا  مى کند  پیشگیرى  [فراوان  یابد  دست  درس  اهداف  به  تا  مى کند  پیشگیرى  فراوان 
بنابراین، اهمیت بُعد «نگرش اساتید نسبت به عوامل حرفه اى» و بنابراین، اهمیت بُعد «نگرش اساتید نسبت به عوامل حرفه اى» و 
«کیفیت ارتباطات میان فردى دانشجویان» در مشارکت آنان در «کیفیت ارتباطات میان فردى دانشجویان» در مشارکت آنان در 

فرایند یاددهى-یادگیرى بیش ازپیش آشکار مى گردد.فرایند یاددهى-یادگیرى بیش ازپیش آشکار مى گردد.
بررسى پیشینه تحقیقات قبلى و مقایسه نتایج آنها با نتایج بررسى پیشینه تحقیقات قبلى و مقایسه نتایج آنها با نتایج 
تحقیق حاضر، بیانگر این است که در اکثر موارد یافته هاى این تحقیق حاضر، بیانگر این است که در اکثر موارد یافته هاى این 
تحقیق با یافته هاى تحقیقات قبلى همخوانى داشته است. نتایج تحقیق با یافته هاى تحقیقات قبلى همخوانى داشته است. نتایج 
مطالعه طراحى شده با نتایج مطالعه فرانک موسوى [مطالعه طراحى شده با نتایج مطالعه فرانک موسوى [2] و ژیال ] و ژیال 
روشنایى [روشنایى [2222]، از بُعد کیفیت زندگى کارى با طرح معصومه ]، از بُعد کیفیت زندگى کارى با طرح معصومه 
فضلى [فضلى [2121]، از بُعد مشارکتى با نتایج پژوهش محمد میرزاخانى ]، از بُعد مشارکتى با نتایج پژوهش محمد میرزاخانى 
[2626]، فیروز محمودي، دکتر اسکندر فتحی آذر، رجب اسفندیاري ]، فیروز محمودي، دکتر اسکندر فتحی آذر، رجب اسفندیاري 
[2727]، فخرایى []، فخرایى [2828]، از بُعد ارتباطات با مطالعه پریسا ماه زاده ]، از بُعد ارتباطات با مطالعه پریسا ماه زاده 
مهرآباد [مهرآباد [2929]، از بُعد بهبود دیگر فرایندهاى آموزشگاهى با نتایج ]، از بُعد بهبود دیگر فرایندهاى آموزشگاهى با نتایج 
پژوهش داود اصالنى [پژوهش داود اصالنى [3030]، از بُعد حیطه موضوعى تفکر با مطالعه ]، از بُعد حیطه موضوعى تفکر با مطالعه 

نصر اصفهانى [نصر اصفهانى [3131] همسو است.] همسو است.
از جمله مهم ترین محدودیت هاى این پژوهش مى توان به عدم از جمله مهم ترین محدودیت هاى این پژوهش مى توان به عدم 
همکارى برخى از اساتید، کمبود وقت و سختى دسترسى به همکارى برخى از اساتید، کمبود وقت و سختى دسترسى به 
برخى از اساتید به دلیل مشغله هاى ایشان، مسئله اساتید مدعو برخى از اساتید به دلیل مشغله هاى ایشان، مسئله اساتید مدعو 
که مدت زمان بسیار کوتاهى در دانشگاه حاضر بودند، اشاره کرد.که مدت زمان بسیار کوتاهى در دانشگاه حاضر بودند، اشاره کرد.

به منظور بررسى ابعاد دیگر این موضوع، مى توان پیشنهادات به منظور بررسى ابعاد دیگر این موضوع، مى توان پیشنهادات 
ذیل را ارائه نمود:ذیل را ارائه نمود:

پژوهش هایى در زمینه دیگر عواملی که در نگرش مدّرسان پژوهش هایى در زمینه دیگر عواملی که در نگرش مدّرسان 
نسبت به مشارکت دانشجویان در فرایند یاددهى -یادگیرى تاثیر نسبت به مشارکت دانشجویان در فرایند یاددهى -یادگیرى تاثیر 

دارند، صورت گیرد؛دارند، صورت گیرد؛
تا  به عمل آید  مشابهی  تحقیقات  دیگر  تحصیلی  مقاطع  تا در  به عمل آید  مشابهی  تحقیقات  دیگر  تحصیلی  مقاطع  در 
تصویر بهتري از مشارکت درفرایند یاددهى-یادگیرى به دست آید؛ تصویر بهتري از مشارکت درفرایند یاددهى-یادگیرى به دست آید؛ 
در زمینه انگیزه دانشجویان از مشارکت در فرایند یاددهى-در زمینه انگیزه دانشجویان از مشارکت در فرایند یاددهى-

یادگیرى تحقیقاتى انجام شود؛ یادگیرى تحقیقاتى انجام شود؛ 
در زمینه فواید مشارکت در فرایند یاددهى-یادگیرى مطالعاتى در زمینه فواید مشارکت در فرایند یاددهى-یادگیرى مطالعاتى 

صورت پذیرد. صورت پذیرد. 
این تحقیق به بررسى مشارکت دانشجویان در فرایند یاددهى-این تحقیق به بررسى مشارکت دانشجویان در فرایند یاددهى-

عوامل مؤثر بر مشارکت دانشجویان در فرایند یاددهى-یادگیرى از دیدگاه اساتیدعوامل مؤثر بر مشارکت دانشجویان در فرایند یاددهى-یادگیرى از دیدگاه اساتید
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یادگیرى از دیدگاه اساتید پرداخته است؛ پیشنهاد مى گردد نمونه یادگیرى از دیدگاه اساتید پرداخته است؛ پیشنهاد مى گردد نمونه 
این پژوهش از دیدگاه دانشجویان نیز انجام شود. این پژوهش از دیدگاه دانشجویان نیز انجام شود. 

نتیجه گیرىنتیجه گیرى
نظر اساتید در زمینه تأثیر هر یک از حیطه هاى مشارکت، نظر اساتید در زمینه تأثیر هر یک از حیطه هاى مشارکت، 
کیفیت ارتباطات میان فردى، سبک تفکر اساتید، کیفیت زندگى کیفیت ارتباطات میان فردى، سبک تفکر اساتید، کیفیت زندگى 
عوامل  به  نسبت  علمى  هیئت  اعضاى  نگرش  و  اساتید  عوامل کارى  به  نسبت  علمى  هیئت  اعضاى  نگرش  و  اساتید  کارى 
یاددهى- فرایند  در  دانشجویان  مشارکت  فرایند   در  یاددهى-حرفه اى  فرایند  در  دانشجویان  مشارکت  فرایند   در  حرفه اى 

یاددهى-یادگیرى  فرایند  در  دانشجویان  مشارکت  بر  یاددهى-یادگیرى یادگیرى  فرایند  در  دانشجویان  مشارکت  بر  یادگیرى 
متفاوت است، اما حیطه هاى عوامل حرفه اى و کیفیت ارتباطات متفاوت است، اما حیطه هاى عوامل حرفه اى و کیفیت ارتباطات 
میان فردى دانشجویان بیشترین تأثیر را بر مشارکت دانشجویان میان فردى دانشجویان بیشترین تأثیر را بر مشارکت دانشجویان 

در فرایند یاددهىدر فرایند یاددهى–یادگیرى دارند. یادگیرى دارند. 

تشکر و قدردانىتشکر و قدردانى

از مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه علوم بهزیستى و از مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه علوم بهزیستى و 
توانبخشى به دلیل حمایت مالى و از دیگر عزیزانى که به هر نحو توانبخشى به دلیل حمایت مالى و از دیگر عزیزانى که به هر نحو 
در انجام این پژوهش همکارى داشته اند سپاسگزارى و قدردانى در انجام این پژوهش همکارى داشته اند سپاسگزارى و قدردانى 

مى گردد.مى گردد.
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