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  چكيده
  

ي ارائه الگوي آموزش دروس مهندسي، ضروريست مدلي ساده شده از انسان ارائه كرد و با رعايت اصول قرآني، نظريـه هـاي   برا
، مدل رفتاري انسان با در نظر گرفتن سه عامل شـناخت، هيجـان و   اين مقالهدر . يادگيري؛ الگوي مذكور را توسعه داد-ياددهي

هـاي  نگيزه، يكي از شـاخص ا در اين مدل، .است منظور شدهحرك دروني يا انگيزه، صورت كنشگر  يعني تحت اثر م ژنتيك،  به
 از ديدگاه قرآن هاوجود انگيزه شكر خدا در يادگيري به دليل به وجود آوردن روابط درسي، يكي از مهمترين انگيزه. اصلي است

 كه در فرآينـد يـادگيري   درنظر گرفته شده،ل انسان كنشگر، بدين شك مدل توسعه داده شده مبتني برمدل يادگيري . باشدمي
 هيجان و در نهايـت  تبديل شناخت به. شود تبديل مي) رفتار(، ابتدا اطالعات به شناخت سپس به هيجان، سپس به عمل فردي

جـان  مطابق اين الگو، هي. گرددهاي درسي ايجاد ميشود و باور نسبت به گزارهعمل، باعث يادگيري، يعني تغيير هميشگي، مي
باشـد كـه بـا تلقـين اهـداف آموزشـي،       هاي واسط يادگيري ميهاي شناختي، يكي از مهمترين حلقهپيدا كردن نسبت به گزاره

-جهـت بهـره   مشـاركت همچنين از ديدگاه جمعي، ايجاد . هاي مشابه قابل انجام استزدن روابط درسي به پديده لثَمبازديد و 

با مسـتند  كه . باشدهاي موجود در افراد و سيستم، از اهميت بااليي برخوردار ميضعفبرداري بهينه از ظرفيت جمعي و اصالح 
ترين تجارب را الگو قرار داد و در جهت تحقق حيات توان موفقكردن و به اشتراك گذاشتن تجارب دانشجويان در يادگيري، مي

دانشـجوي   76بـراي تـدريس   تحصـيلي   لنيمسـا الگوي يادگيري پيشنهادي در طول يـك  ، جهت اعتبارسنجي. جمعي كوشيد
، طراحـي  آهـن راه سه درس مباني خـط  پيشرفت تحصيلي، كنشگر بودن، شكر خدا و حيات جمعي در  .، استفاده شد مهندسي

پيشـرفت تحصـيلي  بـا حيـات جمعـي      ن  نتايج نشان داد همبستگي مثبت و معنـي داري بـي  . بتن بررسي شدتكنولوژي پل و 
)366.r=(؛ كنشگري)314. r=( شـكر خـدا   و)293. r=(  جنسـيت    نتيجـه تحليـل واريـانس دو عاملـه نشـان داد     . وجـود دارد
)f=.000 (و نوع درس)f=.677(  شكر خدا، حيات جمعي و كنشگر بودن تاثيري نداردبر ميانگين.  

  

  كليديواژگان 
 .انگيزه يادگيري تي، آموزش هيجان محور، يادگيري مشارك مدل يادگيري، ،مهندسي ايراني آموزش-الگوي اسالمي
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   مقدمه  .1
اي از آن ارائه كنند و مطابق مدل نسبت به توصيف شدهمهندسان عادت دارند جهت حل هر مساله، مدل ساده 

كنندگان جهت ارائه مدل، باعث درك بهتر و شفافيت بيشتر استفاده. بيني رفتار اقدام نمايندمشاهدات و پيش
شود و با تبيين دقيق اهداف، امكان ارزيابي ميزان تحقق اهداف را د مدل ميبرداري و منتقدين جهت نقبهره

آن آينده هر  نحوه حلباشد و يادگيري يكي از مسائل اصلي جامعه دانش محور مي-مساله ياددهي. آوردفراهم مي
ي حاكم بر  ها، بايد با رعايت فرهنگ و ارزشيادگيري- ياددهي حل بهينه مساله جهت .كندكشور را تعيين مي

يادگيري متناسب ارائه داد و بر اساس آن نسبت به حل مساله اقدام - جامعه و رعايت اصول آموزش، مدل ياددهي
خصوصيات فرهنگي جامعه ايراني و با رعايت اصول هاي قرآني و متناسب با در اين مقاله با توجه به آموزه. نمود

ائه شود و مبتني بر آن نسبت به آموزش مهندسي در آموزش، سعي شده مدلي براي آموزش دروس مهندسي ار
خالي از اشكال ترديد مدل ارائه شده، بي. دانشگاه اقدام گردد و ميزان موفقيت مدل مزبور مورد ارزيابي قرار گيرد

ايراني -در اين مقاله ، ابتدا الگوي اسالمي. هاي مختلف داردنيست و نياز به نقد و اظهارنظر خبرگان از جنبه
هاي تكنولوژي يافتهآخرين اسالمي و -هاي قرآنيدر ادامه تطابق آن با آموزهشود و وزش پيشنهادي ارائه ميآم

نتايج اعتبارسنجي مدل كه مبتني بر استفاده از آن در آموزش سه درس مهندسي شود و سپس آموزشي بيان مي
  .گردددر يك نيمسال تحصيلي است ارائه مي

 

  آموزش مهندسي ايراني-لگوي اسالميا  .2
، بايد مبتني بر مدلي ساده شده از انسان، مدل ايراني ياددهي يادگيري دروس مهندسي-اسالميبراي ارائه الگوي 

تواند در حالت كلي، مدل رفتاري انسان مي. )1997ميلر و ميلر،(دارائه دا ، منطبق بر اصول آموزشيادگيري
يعني تحت اثر محرك  )2شكل (طي خارجي و يا كنشگر يعني تحت اثر محرك محي) 1شكل (صورت پاسخگر  هب

از آنجاييكه يادگيري واقعي به شرط مشاركت فعاالنه . )2005،الفرانس(دروني يا انگيزه كه ناشي از نيازهاست، باشد
رفتاري در نظر گرفته شده از دانشجو  -هيجاني -مدل شناختي، )1388 طالقاني و آريانژاد( شوددانشجو، محقق مي

منظور از شناخت، ادراك منطقي، منظور از هيجان، . شود فرض مي) 2شكل ( مدل كنشگر يادگيري، مطابقحين 
انگيزه يا . باشد و منظور از رفتار، عمل قابل مشاهده انسان مي) شهوت، غضب، محبت(ادراك عاطفي يا احساس 

ن سطح نياز، نياز زيستي و نياز تري پايين ).1943مازلو،( بندي است نياز انسان در سطوح مختلف قابل تقسيم
سطح باالتر نياز، نياز به محبت و  .امنيت است كه يك نياز فردي است و در اين نياز، انسان با نباتات مشترك است

و نياز به عزت نفس، نيازي  نياز به محبت، نيازي مشاركتي. نياز به عزت نفس است كه يك نياز اجتماعي است
كه اين نياز  .تر نياز، نياز به شكر خداست سطح عالي. ز، انسان با حيوان مشترك استدر اين دو نيا. رقابتي است

 .كنندطور فطري از كسي كه نعمتي به آنها داده تشكر مي هها بانسان .ها و وجه مميز ايشان استمختص انسان
، خلقت قرآن كريماس بر اس .هاي الهي تاكيد شده استچنانچه در قرآن كريم بر لزوم شكر خدا به دليل نعمت

نزول باران،  مرده پس ازآسمانها و زمين، شب و روز و كوتاه و بلند شدن آن، خورشيد و ماه، زنده شدن زمين 
ت انسان از خاك، خلقها، زوجيت خلقت، هاي انسان ها و رنگ ها در موت و خواب، اختالف زبان توفي نفس
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راكندن جنبندگان در زمين و حمل و نقل دريايي با كشتي به گشادگي و تنگي رزق، ارسال بادها، نزول باران، پ
هاي شكر نعمتكه يادآوري شده،  انسانو به  )قرآن كريم، سوره رعد(عنوان آيه و نشانه خدا تذكر داده شده است 

  .)قرآن كريم، سوره حج( شمار خدا را با ياد او و انفاق انجام دهد بي
  مدل يادگيري فردي -2-1

عطايي و نجيبي (شودفرض مي) 3(شگر براي انسان، مدل يادگيري و آموزش مطابق شكل با فرض مدل كن
شود و زمينه  تبديل مي) رفتار(در اين مدل ابتدا اطالعات به شناخت سپس به هيجان، سپس به عمل .  )1389

  . شودباور پيدا كردن به آموخته  و يادگيري، يعني تغيير هميشگي در نفس، هموار مي
سازي از اطالعات و يافتن رابطه بين مجموعه اطالعات قابل  انسان در حيطه شناختي به مجموعهعملكرد 

 باشدمي )جزء -كل(زيرمجموعگي ، معيار شباهت يا معيار سازي يا كشف رابطهمعيار مجموعه .بندي است تقسيم
 رابطه تداعي. شودخوانده مي بندي و يا سازماندهي اطالعاتاصطالحا طبقه سازي از اطالعات،مجموعه .)4شكل (
، استخراج )جزء -كل(زيرمجموعگي با معيار  )اي پادتقارنيرابطه(رابطه عليت و با معيار شباهت، ) اي تقارنيرابطه(

در بخش شناختي يادگيري، بايد  .شود آنگاه، نمودار درختي يا شبكه معنايي بازنمايي مي... با قواعد اگر  وشود  مي
ها بر اساس سلسله مراتب و اهميت بندي آنهاي كليدي و رتبهطالب درسي و استخراج گزارهروي سازماندهي م
  .تمركز ويژه نمود

بعد از ايجاد تداعي . )1388 ،سام(تاثير بسيار زيادي بر يادگيري دارد يا احساس، در مدل ارائه شده، هيجان
آيد و زمينه يادگيري كه يك تغيير پديد ميهاي درسي است كه انگيزه الزم براي عمل هيجاني نسبت به گزاره

صورت طيفي از هيجانات مثبت چون شادي  مدل هيجاني انسان، به. شود هميشگي در نفس انسان است، فراهم مي
جويي گسترده  و محبت و لذت و اميد و همدلي تا هيجانات منفي چون غم و خشم و ترس و نااميدي و ستيزه

صورت طيفي از ابراز به شكل فعال تا ابراز به شكل منفعالنه قابل  انسان، بههمچنين ابراز هيجان . شده است
هيجان در روند آموزش بايد در بخش مثبت طيف و ترجيحا به شكل . )2006گلمن،(،)5شكل (بندي است تقسيم

و  كرد ويژه توجه آن بايد به در رفتار انسان كنشگر، زياد هيجاندليل تاثير  هب. ابراز فعاالنه آن قرار داشته باشد
كار گرفته شده در تهيه محتواي آموزشي را در جهت  آموزش را بر محور هيجان قرار داد و ساختار و اجزاي به

-جهت نيل به اين هدف مي. ترين معيار ارزيابي آموزش قرار داد افزايش هيجان طراحي كرد و هيجان را كليدي

دوطرفه با تعاملي ارتباط با پرسش و پاسخ، استفاده كرد و و بازديد  لثَمتلقين اهداف آموزشي، استفاده از  از توان
  .دشوفراهم  ايجاد تداعي هيجانيزمينه تا دانشجو برقرار كرد 

شود كه ژنتيك هر يك از فعاليتهاي شناختي يا هيجاني توسط بخشي از سيستم عصبي بدن انسان انجام مي
هاي شناختي و سيستم ليمبيك مغز انجام مغز، انجام فعاليت هاي كورتكسنرون. انسان در كاركرد آن موثر است

كه بر اساس فيزيولوژي يادگيري، با يادگيري، وزن  از آنجايي. دار استهاي هيجاني انسان را عهدهفعاليت
، بايد )3شكل (كند، در يادگيري كامل مبتني بر مدل يادگيري پيشنهادي هاي مغز تغيير ميهاي نرونسيناپس
  .هنگام شود هاي كورتكس مغز و هم بخش ليمبيك مغز بهناپسي هم نرونوزن سي
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 )1389عطايي و نجيبي ()تحت تاثير محرك خارجي(مدل پاسخگر انسان ): 1(شكل 

  
  )1389عطايي و نجيبي ( )تحت تاثير محرك دروني يا انگيزه(مدل كنشگر انسان ): 2(شكل 

  
 )1389عطايي و نجيبي ( مدل يادگيري ): 3(شكل 
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 گي معيار شباهت و معيار زيرمجموعه: معيارهاي استخراج دانش از اطالعات و ايجاد شناخت): 4(شكل 

  
  )منفعل/منفي، فعال/مثبت(مدل هيجاني ): 5(شكل 

  مدل يادگيري جمعي -2-2
ندهي باشد كه در دو قالب مشاركتي و يا رقابتي قابل سازماحيات جمعي، يكي از نيازهاي اجتماعي انسان مي

در . است) يكطرفه(در معماري مشاركتي رابطه محبت بين اجزاء برقرار است كه يك رابطه پادتقارني . است
با حيات جمعي، . باشدمي) دوطرفه(معماري رقابتي رابطه عزت نفس بين اجزاء برقرار است كه يك رابطه تقارني 

هاي با توانايي شناختي و مادي كم، تواناييهاي ، انسان)محبت، عزت نفس(عالوه بر تامين نيازهاي اجتماعي
معموال حيات جمعي به شكل سنتي در به تعويق . )6شكل (كنند جديدي در انجام كارهاي بزرگ پيدا مي

برداري بهينه از كه بايد از اين ظرفيت خفته در جهت بهره. شودانداختن امتحانات توسط دانشجويان انجام مي
با مستند كردن و به اشتراك گذاشتن . ي موجود در افراد و سيستم، استفاده كردهاظرفيت جمعي و اصالح ضعف

  .ترين تجارب را الگو قرار داد و در جهت تحقق حيات جمعي كوشيدتوان موفقتجارب دانشجويان در يادگيري، مي
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 (Floreano & Mattiussi 2008) حيات جمعي-6شكل 

  چارچوب اصلي مدل-2-3
  .شودلي مدل پيشنهادي بر اساس اصول ذيل درنظر گرفته ميبنابراين چارچوب اص

 گاه اصلي فعاليتبنابراين استاد درس نبايد تكيه. باشدمدل دانشجو در دانشگاه بصورت كنشگر يا فعال مي -

 .هاي درسي دانشجو تلقي شود

 ام تالش جهت باشد كه بايد در طول ترم، تمشكر خدا بدليل روابط درسي، يكي از اهداف اصلي آموزش مي
 .تحقق آن صورت گيرد

 باشد كه انگيزه الزم را براي عمل به شناخت ترين حلقه واسط يادگيري كامل انسان كنشگر ميهيجان اصلي
. هاي درسي بكار بندددانشجو بايد تمام تالش خود را جهت هيجان پيدا كردن نسبت به گزاره. كندفراهم مي

 .هاي مشابه قابل انجام استزدن روابط درسي به پديده لثَمي، بازديد و انجام اينكار با تلقين اهداف آموزش

    بـرداري بهينـه از ظرفيـت    دانشجويان بايد تمام تالش خود را براي تحقق حيات جمعي كالس، جهـت بهـره
با مسـتند كـردن و بـه اشـتراك گذاشـتن      . هاي موجود در افراد و سيستم، انجام دهندجمعي و اصالح ضعف

ترين تجارب را الگو قرار داد و در جهت تحقـق حيـات جمعـي    توان موفقنشجويان در يادگيري، ميتجارب دا
  .كوشيد

  
  اسالمي تعليم و تربيت هايتبيين الگو بر اساس آموزه. 3
در ارتباط استاد و دانشجو با خدا و روابـط اخالقـي و انسـاني بـين اسـتاد و      ، )1387 حجتي(هاي اسالميآموزه در

چنانچه توصيه شده است استاد انگيزه خالص الهي به دور از اغراض دنيايي . كيد بسيار زيادي شده استدانشجو، تا
حسـن خلق،تواضـع و فروتنـي و صـبر داشـته      . در مشكالت به خدا توكل كند. به علم خود عمل كند. داشته باشد

رابطه استاد با دانشجو، توصيه شده در . از اهل دنيا و سالطين جور دوري كند و به ظواهر شرعي عمل نمايد. باشد
هـا  انگيـزه تحصـيل علـم در آن   است كه دانشجويان را به نيت خالص الهي و بي اعتنايي به ماديات متوجه سـازد،  

ها را از كارهاي ناشايست بـازدارد، دربرخـورد بـا دانشـجويان     ايجاد كند، نسبت به ايشان دلسوزي داشته باشد، آن
اي از محبت و احترام به شخصيت دانشجو باشد، از حـال دانشـجويان   شد، تعليم با آميزهتواضع و فروتني داشته با

هاي علمي خود خست نورزد، حـرص و  پرسش كند و در حد توان به حوايج ايشان رسيدگي نمايد، در بذل سرمايه
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يان عـدالت را  در توجه و محبت بـه دانشـجو   فهيم مطالب درسي تالش كند،تعالقه به تعليم داشته باشد و جهت 
، از افراط و تفريط دانشجو در امر تحصيل جلوگيري كند، علومي كه تخصص ندارد، تقبيح نكند، منافع رعايت كند

در رابطه استاد با درس، توصيه شده كه در  .دانشجويان نخبه را تشويق كند .دانشجو را قرباني منافع شخصي نكند
پرسش و پاسخ از نزاع و خودنمـايي دوري كنـد، از هـركس كـه      اشتغاالت علمي مداومت داشته باشد، در بحث و

تر از خود، بياموزد، در برابر حق تسليم باشد، جهت تدريس، آمـادگي قبلـي كسـب كنـد و     مقدور است، ولو پايين
نيت خـالص الهـي داشـته     .درس را با ياد خدا شروع كند و با دعا پايان دهد. ظاهري آراسته و پاكيزه داشته باشد

از . وقار و متانت خود را حفظ كند، در ابتداي درس قرآن تالوت كند و از شـر شـيطان بـه خـدا پنـاه ببـرد      . باشد
هنگـام  . ترين روش تدريس استفاده كند، در توضيح مطالب، اعتدال را رعايت كند و از پرگويي پرهيز نمايدمناسب

وامل منحرف كننده توجه دانشـجويان  محيط كالس درس مناسب باشد و ع .اختالل روحي و مزاجي تدريس نكند
انضباط و اخالق را در كـالس برقـرار كنـد، پاسـخ دقيـق و دوسـتانه بـه        . حذف شود و صداي استاد مناسب باشد

وارد و غريب نمايد، در مسائلي كه اطالع ندارد بگويد رويي و محبت نسبت به دانشجوي تازهها دهد، گشادهپرسش
درس را با نصيحت اخالقي به پايان بـرد، پـس از پايـان كـالس     . سريع اصالح كنداشتباهات خود را  ،"نمي دانم"

   .)7شكل (اندكي درنگ كند و جهت برقراري نظم و رفع اشكال، از بين دانشجويان، نماينده برگزيند
 و تاكيد بر شكر خدا به دليل خلق روابط درسي، هماهنگي الزم رامدل پيشنهادي با كنشگر فرض كردن دانشجو، 

سازي مدل تدريس، به روابـط اخالقـي و انسـاني بـين     تر بايد در پيادهجهت تطبيق كامل. هاي ديني داردبا آموزه
  .استاد و دانشجو توجه ويژه نمود

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  در تعليم و تربيت اسالمي هاي موجودتوصيه-7شكل 

خدا  

 اداست
 دانشجو  

 انگيزه خالص الهي●

  يادخدا●
  استغفار●
 نداشتن اغراض دنيايي●

 انگيزه خالص الهي●

  يادخدا●
  استغفار●
  نداشتن اغراض دنيايي●

 درس

  پاكيزگي و آراستگي ظاهري●
  مت روحي و مزاجيسال●
 اعتدال در توضيح●

  تناسب محتوا با درك مخاطب●
  مناسب بودن محيط كالس●
  "نمي دانم"بگويد  ●
 عمل كردن به علم●

 مباحثه درس●

  "نفهميدم"بگويد ●

  رعايت عدالت●
 رعايت اخالق●

  تواضع و فروتني●
  برقراري انضباط●
  تشويق●
  تنبيه●
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  تبيين الگو بر اساس اصول طراحي و تكنولوژي آموزشي. 4
 20از اواخر قـرن   ايراني معرفي شده بر اساس اصول طراحي و مهندسي آموزشي قابل تبيين است،-يالگوي اسالم

ميالي رويكرد رايج بر يادگيري و تدريس دست خوش تغيير و تحول قرار گرفت،  مصداق بارز اين تحوالت را مـي  
نتقادهاي وارده شده بـر سيسـتم   در ا. مشاهده كرد) تدريس(در تغيير تفاسير از يادگيري و ياددهيبه وضوح توان 

هاي آموزشي رايج صاحبنظران بر اين شدند كه يادگيري چيزي فراتر از كسب دانش است، بلكه فرايندي است كه 
بـه نقـل از    1993 ،جـارويس (طي آن تجارب به دانش، مهارت، نگرش، ارزش، حس و هيجـان تبـديل مـي شـود    

  ).1995هولمبرگ،
شجوي مهندسي ايفاد مي شود، اين است كه كسب دانـش و معلومـات مهندسـي،    دان آنچه كه از اين تعريف براي

. بزار و كتـب مهندسـي اسـت   امهندس نمي سازد، بلكه حاصل اين فرايند ساخت كارگاه و كتابخانه اي متحرك از 
در بنابراين ضروريست دانشجو تجارب خود را به دانش، مهارت، نگرش، ارزش، حس و هيجان تبديل كند تا بتواند 

تلفيق دانش با احساسات و هيجـان دانشـجو در تعـاريف    . بهره گيرندموقعيت هاي بحراني از دانش و مهارت خود 
  .جديد از يادگيري مشهود است، خواهيم ديد كه الگوي پيشنهادي شده نيز در راستاي تحقق اين هدف مي كوشد

تاريخچه تكامـل  در . شنهادي از يادگيرنده استبرداشت الگو پي) كنشگر(توجه به دانشجو به عنوان يادگيرنده فعال
، شـناخت  )1950-1900(*روانشناسي يادگيري و آمـوزش سـه مكتـب قابـل تفكيـك اسـت، رفتـارگرايي       و تطور 
  ).1387به نقل از فردانش 1990سيلز،)(حال-1990(�و سازنده گرايي)1980-1960(�گرايي

بر نظام هاي آموزشي مستولي بوده و هنوز هم ادامـه   مكتب رفتار گرايي، نظريه و روشهاي آن براي مدت طوالني
يـادگيري  -دانشـجو در فراينـد يـاددهي   ) پاسـخگري (اما يكي از بزرگترين انتقادات بـه ايـن مكتـب انفعـال    .  دارد
در رويكرد شناختي بر سازمان مطالب و فعال بودن يادگيرنده در كسب و ارتباط ). 1380؛ سيف،1383ميلر،(است

الگوي پيشنهادي در اين مقاله نيز بر سازمان مطالب و فعال بودن يادگيرنـده  . لي تاكيد مي شوددانش با دانش قب
  .مبتني مي باشد

در باره اين نظريـه  ) 1380(سيف. مكتب سازنده گرايي، نيز بر فعال بودن يادگيرنده در فرايند يادگيري تاكيد دارد
  :آورده است

مفـاهيم، اصـول، فرضـيه هـا،     (يرندگان، بر اساس تجارب شخصـي خـود، دانـش   اد پيروان اين نظريه آن است كه يادگقاعت"
سازندگي به آن ديـدگاه گفتـه    بنابراين مي توان گفت. انجام مي دهند فعال و اين كار را به طور. را مي سازند...) تداعيها و 

  ").333،ص1380سيف،(كندبخشيدن به اطالعات تاكيد مي  مي شود كه بر نقش فعال يادگيرنده در درك و فهم و معني

سازنده گرايي اجتماعي يكي از شاخه هاي سازنده گرايي است، كه بر بحث،گفتگوي و يـادگيري هميارانـه تاكيـد    
و بهره برداري و به اشـتراك گذاشـتن تجـارب دانشـجويان در كـالس       حيات جمعيدر الگوي پيشنهادي بر. دارد

حيات جمعي از يك طرف منجر به . جتماعي قابل تبيين استبر اساس نظريه سازنده گرايي اتاكيد شده است كه 

                                                 
* behaviorism 
† Cognitivism 
‡ Constructivism 
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يادگيري مي شود و از طرفي پاسخي اسـت بـه نيـاز اجتمـاعي     -فعال شدن دانشجوي مهندسي در فرايند ياددهي
  .دانشجويان

 در اغلـب . اسـت الگو  مباني حياتيتوجه به نيازها به ويژه بر آورده كردن نياز شكر خدا، در الگوي پيشنهادي يكي 
اين مهـم باعـث   . مدل هاي طراحي آموزشي تحليل يادگيرنده، شناخت نيازها و ويژگي هاي يك گام اساسي است

مـازلو  . اسـت از جمله مهمترين آنها طبقه بندي نيازهـاي مـازلو   . شده تا نيازهاي انسان تحليل و طبقه بندي شود
نيـاز بـه   ) 4نياز بـه عشـق؛   ) 3نياز به امنيت؛ ) 2نيازهاي فيزيولوژيك؛ ) 1. نيازها را در چهار طبقه قرار داده است

  ).1380سيف،(عزت نفس
بر انسان شناسي اسالمي نياز به ارتباط با معبود، شكر خدا را به عنوان يك طبقـه از   ءالگوي پيشنهادي نيز با اتكا

در بـرآورده  اسـتاد  ضروريسـت  . يادگيري بـه آن توجـه شـود   -د ياددهينياز ها معرفي كرده است كه بايد در فراين
حيات جمعي نيز مبتني بر نياز به محبت و عشق مي باشـد، كـه   . با موضوع درسي تلفيق نمايدآنرا كردن اين نياز 

  .استفاده مي شود جزء اهداف متعالي بوده و در الگوي پيشنهادي؛ هم به عنوان روش و هم به عنوان هدف
تحريك هيجان دانشجويان نسبت به يادگيري موضوعات درسي از جمله اصول بنيادي الگوي پيشنهادي است كـه  

 -توجه به هيجان در فراينـد يـاددهي  . يادگيري جاري است-عنصر حياتي اما فراموش شده در روش هاي ياددهي
صورت گرفته و هم اكنـون   21قرن  به بعد كامال مشهود است و تحقيقات فراواني در اوايل 2000يادگيري از سال 

ذهن انسان انبان اطالعات نسيت بلكه پس از دريافـت اطالعـات   ). 2009شن، ونگ و شن،: نگاه كنيد به.(ادامه داد
فـر از موضـوع   بر اساس دانش قبلي و احساسات و نگرش ها خود جهت گيري هيجاني دوست داشتن، لـذت يـا تن  

عـدم توجـه بـه هيجـان     . درسي را تا حد زيادي تحت تاثير قرار مي دهـد يادگيري موضوع  پيدا مي كند و انگيزه
رويكردهـاي موجـود طراحـي     :اينگونه بيان شده است كـه ) 2000( طراحي آموزشي توسط اسلينتنر و همكارانش

آموزشي در باره اينكه آموزش را چگونه طراحي كنيم كه يادگيرنده با هيجان مناسب آنرا ياد بگيرد؛ پاسخ دقيق و 
  .مشخصي ندارند

در طراحي آموزشي با تاكيد بر مقوله هيجان دو رويكرد غالب وجود دارد؛ رويكـرد اول رشـد هيجـاني يادگيرنـده     
رشد هيجاني بـه معنـي فهـم احساسـات و ارزش هـاي عـاطفي خـود و        . است كه جزء اهداف حيطه عاطفي است
  .ديگران و مديريت اين احساسات است

ايـن  . ه معتدل كردن هيجانهايي دارد كه هنگـام يـادگيري دروس بـه وجـود مـي آينـد      رويكرد دوم، تاكيد بر نحو
  ). 2010چĤح، چن و ته،(هيجان ها ممكن است مثبت يا منفي باشند

ست اما در پيشنه مطالعاتي تكنولـوژي آموزشـي، طراحـي    توجه به آن در آموزش پديده نسبتا جديدي ا هيجان و
پـيش قـراول آن   . طفه نسبت به موضوع يادگيري  از  مورد توجه بـوده اسـت  ، تغيير هيجان و عاانگيزشي آموزش 

جلـب توجـه، ارتبـاط دادن     ؛كلـر ). 1999، كلـر 1987كلـر،  (مي باشد كه توسط كلر ارائه شده است ARCSالگوي
مطالب با يكديگر و نيازهاي يادگيرنده، ايجاد حس اطمينان از موفقيت در يادگيري و رضايت مندي از آمـوزش را  

اهميت هيجان در الگوي پيشنهادي ريشه در طراحي انگيزشي . چهار مفهوم بينادي الگوي خود معرفي كرده است
  .آموزش دارد كه توسط طراحان آموزشي از اواخر قرن بيستم شروع و امروزه به شدت روي آن تاكيد مي شود
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تكنولـوژي آموزشـي پـرداختيم،     به طور كلي در اين بخش به تبيين الگوي پيشنهادي بر اساس اصـول طراحـي و  
وراي اتكاء الگو بر مباني دين مبين اسالم، الگوي پيشنهادي بر اساس نظريه و رويكرد هاي موجود تبيين و توجيه 

تغيير برداشت ها از يادگيري به عنوان كسب اطالعـات، نظريـه هـاي يـادگيري شـناختي و سـازنده گرايانـه        . شد
نگيزشي آموزش از جمله مباني نظري تبيين كننـده مولفـه هـا و عناصـر الگـوي      اجتماعي، نظريه نيازها و نظريه ا

آنچه الزم به تذكر است اين است كه توضيح و تفسير هـر كـدام از   . پيشنهادي معرفي و به طور مختصر بحث شد
ا بـه  نظريه هاي بنيادي به طور مختصر مطرح شده كه شرح مفصل آنها در مقال ممكن نبوده، لذا عالقـه منـدان ر  

  . مطالعه منابع استفاده شده در متن رهنمون مي شويم
  
  اعتبارسنجي مدل. 5
آهـن، طراحـي پـل و    مبـاني مهندسـي خـط راه    ،كارشناسـي  در سـه درس  يادگيري پيشـنهادي -ياددهيالگوي  

سـازي  نحوه پيـاده . مورد استفاده قرار گرفته استدانشكده راه آهن دانشگاه علم و صنعت ايران در  تكنولوژي بتن
سپس در . مباني نظري و عملي الگوي آموزش براي دانشجويان تبيين شدمدل به اين شكل بود كه در جلسه اول، 

هـاي  هيجان پيدا كردن نسـبت بـه گـزاره    ،به دليل خلق روابط درسي ابتداي هر جلسه، اهداف آموزشي شكر خدا
و در خالل  .گرديددانشجويان يادآوري مي نهو كنشگرا درسي و حيات جمعي پيدا كردن كالس با مشاركت فعاالنه

شد با ارائه مثل، نمايش فيلم، آموزش از طريق پرسش و پاسخ در راستاي تحقق اهداف آموزشي تدريس، سعي مي
  .تالش شود

بخـش  . ارزيابي از دو بخش تشكيل مي شد. ارزيابي صورت گرفت آموزش بر اساس الگوي پيشنهادي ماه 3از پس 
خيلـي  (زشيابي دوم شامل سئواالتي بود كـه در طيـف ليكـرت   ررم از محتواي دروس فوق الذكر و اامتحان ميان ت

تحقق اين سـئواالت . شنامه اي شش سئوالي پاسخ دهنداز دانشجويان خواسته شد به سئواالت پرس) خيلي كم-زياد
 1جـدول  . قـرار مـي داد  هدف كنشگر بودن، شكر خدا و حيات جمعي را در نتيجه به كارگيري الگو مورد ارزيابي 

  .سئوالهاي پرسشنامه آمده است
 هدف ارزشيابي  سئواالت

  كنشگر بودن  براي يادگيري چقدري به كتاب منبع مراجعه كرده ايد .1
  كنشگر بودن  براي يادگيري چقدر مطالعه وتحقيق اضافه كرده ايد .2
  شكر خدا  به خاطر يادگيري روابط درسي چقدر انفاق كرده ايد .3
  شكرخدا  .ه خاطر خلق روابط درسي ياد كرده ايدخداوند را ب .4
  كنشگر بودن  .براي يافتن بين گزارهاي درسي ومسائل روزمره، چقدر تالش كرده ايد .5
  حيات جمعي تاثير كمك و راهنمايي ساير دانشجويان، در يادگيري شما چقدر بوده است .6

  سئوال هاي پرسشنامه و هدف مربوطه -1جدول 
   

بدسـت آمـد كـه     70/0ابزار از ضريب آلفاي كرنباخ استفاده شد كه ميزان آلفاي بدست آمـده   براي بررسي پايايي
  .پايايي قابل قبولي مي باشد
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دانشـجو از دو جـنس در سـه     76قبل از پرداختن به سئواالت مطالعه موردي، آمار توصيفي داده هـاي حاصـل از   
  .ر خالصه گزارش شده استبه طو 2بتن در جدول تكنولوژي درس مباني خط، طراحي پل و 

 انحرا ف استاندارد ميانگين فراواني   جنسيت نوع درس
5.2500 12 شكر خدا خانم  2.68413 
 
 
 

اني خطمب  

5.8750 12 حيات جمعي  2.33671 
 كنشگر بودن 

12 4.6528 2.25458 

    
4.2895 19 شكر خدا آقا 2.79044 

3.9211 19 حيات جمعي   2.31098 
گر بودنكنش    19 3.6140 2.01005 
     
 
 
 

پلطراحي   

 

4.8571 7 شكر خدا خانم 2.44462 
5.2857 7 حيات جمعي  2.69037 
2.6190 7 كنشگر بودن  1.40671 
    
5.5217 23 شكر خدا آقا 2.69038 
6.6739 23 حيات جمعي  2.70357 

4.5000 23 كنشگر بودن   2.51561 
     
       
5.7778 9 شكر خدا خانم  2.20951 
 
 
 

 بتنتكنولوژي 

 

5.0000 9 حيات جمعي  3.12250 
5.0741 9 كنشگر بودن  1.29934 
    
5.9167 6 شكر خدا اقا 2.72794 
3.5000 6 حيات جمعي  3.27109 
6.3889 6 كنشگر بودن  1.35674 

     
 2.81820 5.2829 76 شكر خدا 

 2.62241 5.1711 76 حيات جمعي كل

76 كنشگر بودن   4.3465 2.20601  

  گزارش توصيفي داده ها -2جدول 
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و نمـره پيشـرفت   ) شكرخدا، كنشگربودن، حيات جمعـي (آيا همبستگي بين نمره پاياني: سئوال اول
  تحصيلي وجود دارد؟

 وسط آزمون كلمـوگرو اسـميرينو  با توجه به اينكه فرض نرمال بودن داده هاي حاصل از نمره پيشرفت تحصيلي ت

  .براي پاسخ به اين سئوال از همبستگي پيرسون استفاده شد كه نتايج در جدول زير خالصه شده است. ثابت شد
 همبستگي پيشرفت تحصيلي با حيات جمعي، شكر خدا و كنشگري -3 جدول

 

  

پيشرفت 
 كنشگري شكر خدا حيات جمعي تحصيلي

1 .366(**) .293(*) .314(**) 
 006. 010. 001. . پيشرفت تحصيلي

 76 76 76 76 
 .366(**) 1 .405(**) .130 

 262. 000. . 001. حيات جمعي
 76 76 76 76 
 .293(*) .405(**) 1 .423(**) 

 000. . 000. 010. شكر خدا
 76 76 76 76 
 .314(**) .130 .423(**) 1 

 كنشگري
 

.006 .262 .000 . 
76 76 76 76 

  
.). 366(مانگونه كه مشاهده مي شود، بيشترين ميزان همبستگي بين حيات جمعي و پيشرفت تحصيلي مي باشده

معني داري اين همبستگي ها براي كنشگري و حيات جمعـي  .). 293(سپس شكر خدا.) 314(بعد از آن كنشگري
  .مي باشد 0.05و براي شكر خدا  0.01در سطح 

.) 423(و كنشـگري .) 405(خدا همبسـتگي معنـاداري بـا حيـات جمعـي     تحليل همبستگي نشان مي دهد، شكر 
  .همبستگي معني داري دارد

در مورد نتايج همبستگي همانگونه كه مشاهده مي شود، با وجود اين كه همبسـتگي معنـي داري بـين پيشـرفت     
كـم بـودن تعـداد    اين امر مي توانـد از  . تحصيلي و سه متغير ديگر مشاهده مي شود اما اين همبستگي باال نيست

سئواالت پرسشنامه ناشي شود، انتظار مي رود با باال بـردن تعـداد سـئواالت و افـزايش ميـزان پايـايي ابـزار ايـن         
  . همبستگي ها قوي تر شود

  تاثير دارد؟) شكر خدا، حيات جمعي و كنشگر بودن(جنسيت و نوع درس بر ميانگين :سئوال دوم
 

گوي پيشنهادي  در برابر جنسيت و نوع درس مي باشد، به اين معنا كه اين سئوال براي براي سنجش حساسيت ال
اگر جنسيت و نوع درس بر ميانگين متغيير هاي فوق تاثير نگذارد، قابل كاربرد براي دو جـنس و دروس مختلـف   

  .است
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خالصـه   نتايج اين تحليل در جدول زير. براي پاسخ به اين سئوال از تحليل واريانس دو عامله استفاده كرديم
  :شده است

  خروجي تحليل واريانس دو عامله -4 جدول

Source 
Type III Sum 
of Squares df Mean Square F Sig. 

Corrected Model 34.160(a) 5 6.832 2.043 .083 
      

Intercept 1457.358 1 1457.358 435.879 .000 
      

 988. 000. 001. 1 001. جنسيت
      

 512. 677. 2.263 2 4.525 نوع درس
      

 046. 3.223 10.775 2 21.549 نوع درس * جنسيت
      

Error 234.044 70 3.343   
Total 2117.985 76 

   
   

Corrected Total 268.204 75    

 
  

مل در براي متغيير جنسيت و نوع درس نشان مي دهد كه اين دو عا  )Sign(بزرگتر بودن سطح معني داري 
بنابراين مـي تـوان نتيجـه گرفـت     . ميانگين سه متغيير شكر خدا، حيات جمعي و كنشگر بودن تاثيري ندارد

كه . قرار نمي گيرد) خط مبانيبتن و تكنولوژي طراحي پل، (الگوي پيشنهادي تحت تاثيرجنسيت و نوع درس
  .اين مي تواند شاهدي بر جامعيت مدل باشد

  
  گيرينتيجه  .6

  :باشدمييادگيري ارائه شده به شرح ذيل  -بندي مدل ياددهيجمع بطور خالصه،
  گيري است  در اين مدل، قلب، مركز تصميم .مدلسازي شد) كنشگر(فعاالنه  صورت هبدانشجو  يرفتارمدل

در اين مدل، هيجان و انگيزه تاثير زيادي در رفتار . كند كه تحت تاثير ژنتيك، شناخت و هيجان، رفتار مي
 .ردانسان دا

 با . شود مطابق مدل يادگيري و آموزش، ابتدا اطالعات به شناخت سپس به هيجان، سپس به عمل تبديل مي
شود و يادگيري، يعني ي آموزشي باور ايجاد ميتبديل شناخت و هيجان به عمل است كه نسبت به گزاره

هاي واسط مهم از حلقه هاي آموزشي، يكيهيجان پيدا كردن نسبت به گزاره. دهد تغيير هميشگي رخ مي
 .كندفرآيند يادگيري است كه انگيزه الزم را براي عمل و در نهايت تحقق يادگيري، فراهم مي

  براي اينكه آموزش، با انگيزه شكر خدا باشد، بايد در ابتداي درس و در كنار ساير اهداف آموزشي، با يادآوري
 . اد خدا و انفاق، جزء اهداف آموزشي قرار داده شودهاي درسي، انگيزه شكر خدا با ي آيه خدا بودن گزاره
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       كنشگر فرض كردن رفتار دانشجو، انگيزه شكر خدا داشتن در فرآيند يادگيري و ايجـاد هيجـان نسـبت بـه
الگـوي پيشـنهادي در يـك    . هاي آموزشي، اركان اصلي مدل يادگيري پيشـنهادي درنظـر گرفتـه شـد    گزاره

بكـار گرفتـه شـد و بـر اسـاس      ي مهندسـي كارشناسـي   دانشـجو  72نيمسال تحصـيلي در آمـوزش حـدود    
ميزان نتايج اين بررسي موردي نشان داد  ، مشخص شد،اي كه پيرامون مدل يادگيري به عمل آمدنظرسنجي

؛ شكر خـدا و  .)314(كنشگري و پيشرفت تحصيلي .).366(همبستگي بين حيات جمعي و پيشرفت تحصيلي 
ج بدست آمده ، اينگونـه مـي تـوان    اتوجه به مثبت بودن و معني داري نتيبا . است.) 293(پيشرفت تحصيلي

ميزان پيشرفت تحصـيلي   نتيجه گرفت كه هر چه هدف شكر خدا، كنشگري و حيات جمعي افزايش مي يابد
پايين بودن همبستگي ها ممكن است به دليل كوتاه بودن زمان آمـوزش بـر   . دانشجويان نيز افزايش مي يابد

 .پيشنهادي باشداساس الگوي 

بـا   )زن-مـرد (براي بررسي ميزان حساسيت الگوي پيشنهادي براي دروس مختلف و جنسـيت هـاي مختلـف   
نشان داد ايـن  دو عامـل   توجه به نرمال بودن داده ها از تحليل واريانس دو عامله استفاده استفاده شد  نتايج 

بنابراين مي توان نتيجه گرفـت  . يري ندارددر ميانگين سه متغيير شكر خدا، حيات جمعي و كنشگر بودن تاث
. قـرار نمـي گيـرد   ) خط مبانيبتن و تكنولوژي طراحي پل، (الگوي پيشنهادي تحت تاثيرجنسيت و نوع درس

با توجه به يافته هاي حاصـل   .اين نتيجه مي تواند شاهد ديگري براي جامعيت الگوي پيشنهاد محسوب شود
و رعايـت اصـول مطـرح شـده در الگـوي پيشـنهادي بـراي تمـام دروس         پياده سازي الگو  ،از اين مورد كاوي

  .مهندسي پيشنهاد مي شود
 
 

  مراجع  .7
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دفتر نشر و فرهنگ  ترجمه و شرح منيه المريد شهيد ثاني، "آداب تعليم و تعلم در اسالم"، )1387(حجتي، سيد محمد باقر
  .31چاپ ، اسالمي

، نامه آموزش مهندسي ايرانفصل، "ريزي آموزش مهندسيضرورت توسعه هوش هيجاني در برنامه"، )1388( سام، ع
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Abstract 

 
To develop a model for engineering education, a simplified model of human with 
regard to Quranic principles and   teaching – learning theories is essential. With 
regard to three factors:-cognitive, emotion and genetics- the human behavior 
modeled active and in effect of internal drive or motivation. In this model, 
motivation is one of the main indicators and Thank God for creating subject 
relationship is one of the main motivators. The model assumed that active learner 
process information to cognition then to emotion and finally to action(behavior). 
Reforming cognition to action resulted learning or constant change and this 
process create believe to the subject propositions. According to this model, 
Emotion to the learning propositions is one of most important learning interfaces 
that come from learning objective dedications, visiting and analogy. 
From collective view it is important to use collective capacity to correct existing 
weaknesses in the system and individual. To achieve collective life it is necessary 
to document and share student experience, especially  successful experiences can 
be  modeled in this regard. To examine the proposed model we carry out it in 76 
engineering student. Academic progress, activity, thank God and collective  life in 
the fundamentals of railway track, concrete technology and bridge design was 
reviewed. Pearson analysis revealed positive and meaningful relationship between 
academic achievement test and collective life(r=366)activity(r=.314),thank God 
(r=293).  Univariate analysis of variance revealed Gender (f =. 000) and course (f 
=. 677) has no effect  on average  of thank God, collective life and activity. 
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