
  
  
  
  
  

  1هاي كشور علوم انساني در دانشگاه راهبردهاي مطلوب براي آموزش
  2محمود مهرمحمدي

  3خواه مقصود فراست
  4خسرو باقري

  5اهللا فاضلي نعمت
  6پور اهللا موسي نعمت

  7محمد عطاران
  8جواد حاتمي

  09/08/1389دريافت: تاريخ 
  15/05/1390تاريخ پذيرش: 

 چكيده 

هاي ديگر تخصص دارند، از  هاي علوم انساني همچون ساير استادان كه در ديسيپلين استادان رشته
هاي ارزيابي دروني از جمله  هاي الزم در حوزه طراحي آموزشي برخوردار نيستند. گزارش صالحيت

ظام گذارد. البته اگر به شرايط جذب استادان در ن مستنداتي است كه بر درستي اين مدعا صحه مي
اي (تدريس) اساساً  هاي حرفه شود كه برخورداري از شايستگي آموزشي ايران بنگريم نيز معلوم مي

مورد توجه نبوده و لذا آنچه از شواهد تجربي به دست آمده، چنان است كه به طور منطقي انتظار 
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گوها و رود. يكي از اقداماتي كه براي رويارويي مؤثر با اين وضعيت الزم است، تبيين ال مي

هاي علوم انساني است. اين هدفي است كه در اين پژوهش  هاي مطلوب تدريس براي رشته راهبرد
تعقيب شده است. علوم انساني از آن حيث مورد تأكيد است كه از يك سو به دليل تنوع اهداف 

ها  تههاي تدريس است و از سوي ديگر، آموزش در اين رش يادگيري، نيازمند تنوع بيشتري در راهبرد
هاي تدريس سنتي متكي است. در اين پژوهش با رويكردي  ها و الگو تري به راهبرد در مقياس وسيع

هاي مطلوب تدريس علوم انساني  ها و راهبرد اي و از ابعاد گوناگون، هدف شناسايي الگو رشته ميان
تعريف  مورد كاوش قرار گرفته است. به ديگر سخن در طراحي پژوهش، مطالعات فرعي متعددي

هاي مطلوب كدامند، پاسخ داده  ها و راهبرد هاي گوناگون به اين پرسش كه الگو اند كه از منظر شده
ها، تحليل  شناختي، تحليل سيلست اند از: فلسفي و معرفت هاي يادشده عبارت بوده است. منظر
بي و شده و شواهد تحر هاي انجام هاي فناوري اطالعات و ارتباطات، تحليل پژوهش ضرورت

شناختي براي دستيابي به يك تركيب  هاي زيستة استادان منتحب. از نظر روش باالخره تجربه
شد. در اين راستا، دو تدبير به كار گرفته  ها بايد تدابير الزم انديشيده مي همگوني از الگوها و راهبرد
رجع مورد استفاده هاي اوليه از منابع تخصصي كه به عنوان م ها و راهبرد شد. يكي برشماري الگو

ها در آموزش  ها و راهبرد هاي تحقق الگو كليه محققان قرار گرفت. تدبير دوم به شناسايي چالش
هاي مطالعات فرعي در آينه  گشت كه خود به مرجع دوم محققان بدل شد تا يافته عالي ايران بازمي

شده در اين  هاي شناسايي دها و راهبر هاي بومي مورد بازبيني و ارزيابي قرار گيرند. الگو چالش
اي استادان  سازي حرفه هاي آموزشي و توانمند توانند زمينه مناسبي براي تدارك دوره پژوهش مي
هاي اين پژوهش به دست آمده كه  هاي اجرايي متعدد ديگري نيز از يافته ها و سياست باشد. پيشنهاد

  اند.  در مقاله تشريح شده
  

   واژگان كليدي:
هاي بومي، آموزش  هاي تدريس، علوم انساني، چالش هاي تدريس، راهبرد الگو طراحي آموزشي،

 عالي.
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  اي موقعيت مسئله

هاي اوليه در  ها و قابليت بايد از صالحيت استادان و مدرسان شاغل در آموزش عالي ضرورتاً
برخوردار باشند. استاد در صورتي در انجام تكاليف  1آموزشي)فناوري طراحي آموزشي (

اي خود و تربيت دانشجو در حوزه تخصصي از توفيق برخوردار خواهد شد كه  حرفه
ها و  هاي الزم را در اين عرصه به دست آورده باشد. اگر سخن از آمادگي آمادگي
هاي ناظر به  قابليتآوريم و بر  ريزي درسي به ميان نمي هاي ناظر به حوزه برنامه قابليت

، بدين جهت است كه در آموزش عالي تصميمات كنيم ميآموزشي تأكيد  فناوريطراحي يا 
) »ريزي درسي حداقلي برنامه«ها به تفكيك دروس (يا  هاي درسي دوره برنامه ةالزم دربار

اتخاذ شده و فرض بر اين است كه استاد بايد در چهارچوب اين تصميمات به تدريس 
اهداف دوره، اهداف  بيشتر شاملريزي درسي (شكل حداقلي)  . اين شكل از برنامهبپردازد

شود و كمتر به موضوع راهبردها و الگوهاي تدريس  مي يدروس و رئوس محتواي
گذارد  توان گفت استاد از زماني كه پا به محدوده كالس درس مي مي سببپردازد. بدين  مي

دهي فرايندي كه طي آن دانشجويان  از سامانست عبارت ابا تكليف معيني مواجه است كه 
ها و  شده دست يابند. اينجاست كه صالحيت بيني بتوانند به اهداف و محتواي پيش

تقدم «نماياند و  اي رخ مي هاي حوزه طراحي يا فناوري آموزشي به طور برجسته قابليت
است در مقام يك شود. استاد الزم  در تضمين كيفيت مدلل مي 2»آموزش بر برنامه درسي

، جان و جوهر طراحي آموزشي است ـ به زعم نگارندگانـ  طراح آموزشي بتواند به آنچه
رعايت تناسب ميان « ،جامه عمل بپوشاند. جان و جوهر اين قلمروي تخصصي يا قابليت

اند  هاي متعدد و متنوع كه اهداف داراي گونه ستيا شناخت اين معنا »هاست اهداف و روش
  هاي متنوع بهره گرفت. ها و الگو و به تناسب اين تنوع بايد از راهبرد

                                                 
 فنـاوري شـود كـه دريـابيم     ا زماني روشـن مـي  آموزشي مترادفند. اين معن فناورياز نظر نگارندگان طراحي آموزشي و . 1

نرم به حيطه فكر، انديشه و تدبير سنجيده  فناوري به معناي عام ـ داراي دو نوع سخت و نرم است  فناوريآموزشي ـ و يا  
افـزار و   سـخت (شـامل نـرم    فنـاوري بـه   يبراي تحقق يك هدف يا حل يك مسئله مربوط است كـه ممكـن اسـت نيـاز    

هاي مد نظـر، نيازمنـد ابـزار و وسـايل (اعـم از       حل شده يا راه افزار) نداشته باشد، اما چنانچه اجراي تدابير انديشيده سخت
تحقـق   راسـتاي نرم قـرار گرفتـه و در    فناوريسخت نيز در خدمت  فناوريافزار) باشد، در اين صورت  افزار و سخت نرم

 فناوريسازد يا تركيب  نرم را به ذهن متبادر مي فناوريشود. طراحي آموزشي نيز يا معناي  برداشته ميهدف مورد نظر گام 
  نرم و سخت را. 

2. Primacy of Teaching Over Curriculum 
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ها بايد  امر آموزش توسط استادان دانشگاه )1: توان نتيجه گرفت كه از اين بيان مقدماتي مي
ط و تخصص در به عنوان يك حوزه تخصصي به رسميت شناخته شود، نه اينكه طفيلي تسل

رشته تخصصي و به نوعي تحصيل حاصل! در اين زمينه و اينكه آيا نزد استادان 
هاي ما چنين درك و دريافتي از مقوله آموزش و طراحي آموزشي وجود دارد يا  شگاهندا

ويژه  موجود (به ةبايد دست به پژوهش زد اما باور عمومي و شواهد البته نابسند ،خير
آن است  ةدهند كي از مطالعات فرعي اين تحقيق به دست آمد) نشانشواهدي كه از طريق ي

آموزش توسط اكثريت قاطع استادان چنين فهم نشده و نظام آموزشي نيز از آنان  ةكه مقول
  اي را نداشته و ندارد! چنين مطالبه

، كردند ميكه مورد اشاره قرار گرفت توجه  چنان ،چنانچه استادان به امر طراحي آموزش) 2
بايد در آموزش عالي ما تنوع و تكثر در استفاده از الگوها و راهبردهاي مختلف ه ناچار ب

چنين  (متناسب با اهداف متنوع دروس) كه قطعاً بود ميهاي بارز  آموزش جزء ويژگي
  نيست.

پژوهش حاضر بر چنين تحليلي از وضع موجود كيفيت آموزش در آموزش عالي كشور 
هش البته به تناسب حيطه عمل و تكاليف كارفرما، به موضوع بحث پژو ةمبتني است. دامن

هاي  كيفيت آموزش علوم انساني در دانشگاه يارتقابه تواند  هايي كه مي ها و راهبرد الگو
تري از آنچه بر كل آموزش  محدود شده كه بدون ترديد وضعيت مناسب ،كشور بينجامد

ها و  ها، ويژگي ه دليل پيچيدگيندارد. علوم انساني چه بسا ب، عالي ما حاكم است
چراكه به باور ؛ هاي بيشتري است افتادگي داراي ضعف و عقبهايي كه دارد،  مشخصه

، هاي علوم انساني در آموزش عالي ايران نگارندگان بر اساس تجربيات زيسته آنان از حوزه
  : 1احكام زير صادق است

و همچنين ثقل بيشتر  ها ها به دليل تنوع بيشتر هدف از استادان اين رشته •
ذهني و عاطفي، انتظار عملكرد  ةهاي پيچيد هاي آموزشي ناظر به قابليت هدف
تري در رعايت اصل نخست طراحي آموزشي يا همان تنوع، تكثر و انعطاف در  موفق
  رود. هاي تدريس مي شوها و ر الگو

                                                 
 ها انجام پذيرد.  ي براي مستند ساختن اين مدعايها البته جا دارد پژوهش. 1
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نراني روش سخ( هاي سنتي تدريس ها به استفاده از روش كشش استادان اين رشته •
هاست. به  بيشتر از استادان ساير رشته) وگو در جريان تدريس و حداكثر بحث و گفت

ديگر سخن استادان علوم انساني بيشتر در معرض اين باور خطا قرار دارندكه تربيت 
ها و  نياز ندارند. نياز به الگوگفته شد، ها و راهبردهاي فراتر از آنچه  دانشجو به الگو

ها با صرف  اينكه به اصطالح بار آموزش كيفي در اين رشته راهبردهاي نوين و
مهندسي، كشاورزي، علوم پايه  ـهاي ديگر مانند فني  شود، در رشته سخنراني بسته نمي

  شود. و هنر بيشتر احساس مي
عوامل و شرايط محيطي (تاريخي، فرهنگي، سياسي و اجتماعي) در جامعه ما  •

جايگاه علوم انساني به وجود آورده و  يراي ارتقاتري ب هاي به مراتب افزون محدوديت
ها نيز با موانع و  ها در دانشگاه ارتقاي كيفيت آموزش در اين رشته ،در همين بستر

 روست. تري روبه هاي جدي محدوديت

  
  تبيين نظري قلمرو پژوهش

مفاهيم يز ميان يتدريس باكيفيت كه در كانون توجه اين پژوهش قرار دارد، نيازمند دقت و تم
تدريس ). 2006و ريچاردسون،  3فنسترماخر( است 2و تدريس موفق 1تدريس خوب

برخوردار از كيفيت مطلوب فقط متكي به تدريس خوب نيست. اين نوع تدريس نيازمند 
عطف توجه به عواملي است كه به زمينه و متن مربوط است و بدون آنها تدريس خوب به 

داراي  شود. تدريس خوب، طبق تعريف منجر نميتدريس موفق يعني منتج به يادگيري 
است و  6و اخالقي 5شناختي ، روان4منطقي ةشد هاي شناخته ها و ويژگي ها، كفايت كيفيت

اما چنانچه عوامل محيطي و پيراموني مساعد ، است 7البته نسبت به يادگيري نيز حساس
انجامد. عوامل پيراموني  م نميبه موفقيت يعني يادگيري و كيفيت به معناي ات نباشند، ضرورتاً

                                                 
1. Good Teaching 
2. Successful Teaching 
3. Fenstermacher and Richardson 
4. Logical 
5. Psychological 
6. Ethical 
7. Learner Sensitive 
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كيفيت تدريس شناخته شده و  ةكنند تضمين ةمجموع ،و محيطي كه همراه با تدريس خوب
 هاي ياريها و  ، حمايت1زنند عبارتند از تالش و تمايل دانشجو موفقيت در آن را رقم مي

كه در  رسمي و غيررسمي 3هاي يادگيريِ و باالخره وسعت و كيفيت فرصت 2محيط پيراموني
نتيجه گرچه هدف و دغدغه اصلي اين ؛ در شود اختيار يادگيرنده (دانشجو) قرار داده مي

ارتقاي كيفيت آموزش و يادگيري راستاي مطالعه شناسايي راهبردها و الگوهاي تدريس در 
انگاري  ، از سادهباالبه تحليل توجه هاي علوم انساني در آموزش عالي است، اما با  رشته

تا هاي بومي (محيطي و فرهنگي) كوشيده  ه و دست كم از طريق توجه به چالشبرحذر بود
بدين وسيله بر دهد و بسياري از عوامل پيراموني مؤثر در تدريس موفق را مورد توجه قرار 

ها، انتظار دستيابي به كيفيت  كه بدون اتخاذ تدابير الزم در مورد اين چالشكند اين مهم تأكيد 
بينانه نخواهد بود.  واقع هاي مطلوب دانشجو در دستيابي به اهداف و پيامدبه معناي موفقيت 
هاي محيطي و  توان گفت كه با رفع چالش مي ريچاردسونو  فنسترماخرحتي همراه با 

بدون دخل و تصرف در و خود  به زيادي به صورت خوداندازة فرهنگي، كيفيت آموزش تا 
  .)208: 2005و ريچاردسون،  د (فنسترماخربهبود پيدا خواهد كر، راهبردهاي تدريس

به دو نكته ديگر پرداخته شود.  ، الزم استدر ادامه و در مقام تبيين نظري قلمرو بحث
هاي تدريس و  اين مطالعه هم الگودر ، 5»راهبرد«و  4»الگو«نخست اينكه با توجه به تعريف 

مفهوم الگو و تا تالش كرده  يعني محقق آگاهانه؛ اند هم راهبردهاي تدريس مورد توجه بوده
  .نكننديك محدوديتي را به مطالعه تحميل  راهبرد هيچ

. بازشناسي اين شود ميهاي تدريس مربوط  هاي يادگيري و نسبت آن با الگو دوم به الگو ةنكت
از  ،ويژه از اين جهت كه در اين مطالعه و در بسياري از مواقع نسبت نيز حائز اهميت است به

                                                 
1. Student’s Effort and Will (Studenting)  
2. Surroundings  
3. Learning Environment 

ها كه يك فرايند ياددهي ـ يادگيري داراي اهـداف خـاص را از     اي سازوار از راهبرد الگوي ياددهي ـ يادگيري: مجموعه . 4
كند. الگو اعتبار خود را بيشتر مرهون انسجام دروني و ارزش خود را مرهون اهدافي اسـت كـه در    ابتدا تا انتها هدايت مي

  گري. محوري، كاوش مسئله، پرسششود؛ مانند حل  تعقيب مي Courseيك درس يا 
راهبرد ياددهي ـ يادگيري: فعل و انفعاالت خاصي كه در يك مرحله يا بخش از فرايند تمام و كمال ياددهي ـ يادگيري   . 5

افتد و اعتبار خود را بيشتر مرهون اصول تعليم و تربيت است مانند مشـاركت، نقـد، تحليـل، پرسشـگري، تفكـر       اتفاق مي
  خالق. 



  91/  راهبردهاي مطلوب براي آموزش علوم انساني.....

هاي تدريس و الگوهاي يادگيري (برخالف آنچه مشهور و رايج است)  گودو مفهوم ال
جا استفاده شده است. در اين مطالعه تدريس در مقام عمل مقدم بر يادگيري است،  هب جا
تلقي نسبت ، در مقام نظرافزود كه توان  آن نيست. در تكميل اين بحث مي ةه علت تامچگر

تدريس و الگو يا راهبردي كه مورد استفاده  مورددر گيري  به ماهيت يادگيري، بر تصميم
اي  مقدم است. اين تبيين رابطه ميان الگوي تدريس و الگوي يادگيري را رابطه، گيرد قرار مي

از سوي ديگر برخي از محققان نسبت ميان الگوهاي تدريس و ؛ كند دوسويه معرفي مي
اي  نه مقوله يادگيري را اساساً نگريسته و الگوهاي ي الگوهاي يادگيري را از زاويه ديگر

. براي مثال اثر اند كردهمعرفي ، هاي تدريس است آيند الگو اي كه هم مستقل، بلكه مقوله
(جويس و  نام گرفته است  1»هاي تدريس الگو«اي كه توسط نويسندگان آن  شده شناخته
(جويس و همكاران،  3»الگوهاي يادگيري«، در ويراست ديگري با عنوان )2000، 2همكاران
هاي  ترين پيامد شود كه يكي از مهم به بازار عرضه شده است. چنين استدالل مي) 2002
كارگيري الگوهاي تدريس متنوع و مناسب با اهداف يادگيري توسط مدرس، آموزش  به

هر الگوي  ييعني به ازا؛ هاي متنوع يادگيري به دانشجويان است غيرمستقيم و طبيعي الگو
شده توسط استاد، يك الگو يا سازوكار يادگيري به مخاطب نيز آموزش  كار گرفته هتدريس ب
شود در اين تبيين، رابطه از دوسويگي و متقابل  گونه كه مالحظه مي همان 4شود. داده مي

سوست.  شود كه اين تبيين نيز با نگاه محقق هم بودن، به وحدت و يكي بودن تبديل مي
توان نام  هاي تدريس و الگوهاي يادگيري مي رباره نسبت ميان الگوباالخره از تبيين ديگري د

و البته در اين است ها از يكديگر  برد كه مبتني بر جدايي و استقالل ميان اين مفاهيم و حوزه
توجه نبوده است. اين تبيين مستقل همان تبييني است كه وقتي سخن از  مطالعه مورد

ها و فنون يادگيري مرتبط  اي از تكنيك ن را به مجموعهآيد، آ الگوهاي يادگيري به ميان مي
نيز از آنها نام برده شده است (براي  »مهارت يا دانش فراشناختي«با عنوان  سازد كه بعضاً مي

  ).2001، 5اندرسون و كرتهولنمونه مراجعه شود به: 

                                                 
1. Models of Teaching 
2. Joyce & et al. 
3. Models of Learning 

  زبان قرار دارد. مندان فارسي هر دو اثر به زبان فارسي ترجمه شده و در اختيار عالقه. 4
5. Anderson and Kratwhol 
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  فرضيه اصلي پژوهش (الگوها و راهبردهاي اوليه)

در مطلوبيت الگوها و راهبردهاي آموزشي (يادگيري)  توان فرضيه اصلي پژوهش را مي
  كرد: وجو  گانه ذيل جست بيست

محـور يـا    آمـوزش مباحثـه  ؛ 2محـور  آمـوزش مسـئله  ؛ 1انديشـانه  آموزش فكورانه يـا بـاز  
آمـوزش  ؛ 5محـور  آمـوزش (يـادگيري) پرسـش   ؛ 4محـور  آموزش موقعيـت ؛ 3ديالكتيكي

آموزش (يـادگيري) حسـاس نسـبت بـه     ؛ 7محور آموزش (يادگيري) گروه؛ 6ْمحور پيامد
آمـوزش  ؛ 9آمـوزش معنـا (زبـان) حسـاس    ؛ 8ها ها در شناخت و فهم پديده نقش ديدگاه

؛ 12محـور  آمـوزش شـبكه  ؛ 11شـده بـا ارزشـيابي    آموزش تلفيـق ؛ 10هماهنگ با ارزشيابي
هـاي   آمـوزش مبتنـي بـر تفـاوت    ؛ 13مند از فناوري اطالعـات و ارتباطـات   آموزش بهره

يـادگيري متكـي بـه ظرفيـت     ؛ 16آمـوزش گروهـي  ؛ 15ْمحـور  ورآمـوزش مشـا  ؛ 14فردي
  .  20باشگاه مجالت؛ 19هاي تحليلي نگارش يادداشت؛ 18تفكر تلفيقي؛ 17انتقادي

  

  

  

                                                 
1. Reflective Teaching 
2. Problem Based Teaching 
3. Dialectical Teaching 
4. Field Based Teaching 
5. Question Based Teaching 
6. Outcome Based Teaching 
7. Group Based Teaching 
8. Perspective Based Learning 
9. Meaning (Language) Sensitive Teaching 
10. Evaluation Compatible Teaching 
11. Integrated Teaching Evaluation 
12. Network Based Teaching 
13. ICT Supported Teaching 
14. Individually Informed Teaching 
15. Counselor Based Teaching 
16. Team Teaching 
17. Critical Learning 
18. Integrative Thinking 
19. Reflective Journal Writing 
20. Journal Club 
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 فرايند و مدل اجرايي 

  
  

  مطالعه

  درباره روش تحقيق
روش خاصي كردند،  ميهايي كه تعقيب  هريك از مطالعات فرعي به مقتضاي هدف و پرسش

شناسي تدابيري توسط شوراي علمي  اند. در كالن پژوهش نيز از نظر روش را اختيار كرده
  ترين آنها توضيح داده شده است:  طرح انديشيده و به اجرا گذاشته شد كه مهم

 ةمحققان مطالعات فرعـي بـه مقابلـ   كردن هاي اوليه و متعهد  تدوين فرضيه يا راهبرد. 1
محـور بـه   چهـار  هاي اوليه. با توصيه به بحـث حـول    موعه راهبردهاي خود با مج يافته

 كارفرمايان

بررسي هاي آغازين توسط شوراي علمي با 
 هدف:
هاي مطالعات  ) شناسايي و تصويب حوزهالف
  رابطه ميان آنهااي و تعيين  زمينه

  هاي علوم انساني منتخب ب) شناسايي رشته
ج) شناسايي راهبردهاي اوليه بر اساس مرور اوليه 

  بر منابع علمي و پژوهشي

اي (فرعي)  انجام مطالعات زمينه

با نظارت شوراي علمي در 

  گانه هاي هفت حوزه

و  فلسفي
 شناختي معرفت

اسناد  تحليل

 باالدستي

هاي  نظريهتحليل 

 ياددهي و يادگيري

فراتحليل 

 مطالعات خارجي

هاي  مصاحبه

اكتشافي با استادان 

 كسوت پيش

IT هاي  و محيط

  جديد يادگيري

هاي  تلفيق اوليه نتايج مطالعات براي شناسايي الگوها و راهبرد

 مطلوب با توجه به راهبردهاي اوليه

با شناسايي الگوها و راهبردهاي عام و همچنين اعتباريابي و تلقيق نهايي 

 يافته در ابعاد: الگوها و راهبردهاي تخصيص

  ها گروه رشتهرشته ها يا  •

  هاي تحصيالت آموزش عالي دوره •

 ماهيت دروس •

دانشجويان و 

 آموختگان دانش
 استادان

فرهنگي و 

 محيطي
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شرح ذيل در پايان هريك از مطالعـات، همگرايـي الزم ميـان مطالعـات فرعـي شـكل       
  گرفت:  
  ؛  گيرند هايي كه مورد تأييد و تأكيد قرار مي الگو يا راهبرد) الف
  ؛ ندگير هايي كه به طور صريح مورد حمايت قرار نمي الگو يا راهبرد) ب
  ؛ گيرند هايي كه مورد تأييد قرار نمي الگو يا راهبرد) ج
بـه فهرسـت راهبردهـاي     ،تكميـل راسـتاي  توانند در  هايي كه مي الگو يا راهبرد) د

  .اوليه اضافه شوند
در آغاز تحقيق طـي   ،از متون و منابع علميبرگرفته چگونگي استفاده از راهبردهاي  مورددر 

مورد نظـر را از خـود بـه     ةتا اين اقدام آثار سازندشد ان منعكس مكتوبي موارد زير به محقق
  جاي گذارد.

هاي اوليه آموزش در علوم انساني اسـت بـراي پيشـگيري از     اين سند كه حاوي راهبرد«
و در اختيـار  شـده  تـدوين  ، اطـالق كـرد   1»خطاي ناديـده گـرفتن  «توان به آن  آنچه مي

هاي مطلوب در آمـوزش   راهبرد ـتدوين الگو  «محققان مطالعات فرعي در اجراي طرح 
به ديگر سخن مجري طرح براي ؛ قرار گرفته است »علوم انساني در آموزش عالي ايران

شوراي  يي جامع با موضوع، با كمك و همفكري اعضاياطمينان نسبي از رويارو كسب
باشد، هر آنچه از مرور اجمالي بر پيشينه موضوع قابل دريافت  كردهعلمي طرح تالش 

به عنوان راهبردهاي مقـدماتي در آمـوزش مطلـوب علـوم انسـاني در آمـوزش عـالي        
توان براي اين اقـدام   و در اختيار محققان قرار دهد. امتياز ديگري كه ميكرده شناسايي 

متصور بود كمك به ايجاد همگرايي در مطالعات متعـددي اسـت كـه توسـط محققـان      
شود. اين امتيازات البتـه نبايـد بـه قيمـت      شته ميهمكار در اين طرح به مورد اجرا گذا

ارتكاب خطاي رايج ديگري به دست آيد كه وقوع آن نقض غرض خواهـد بـود. ايـن    
. كـرد معرفي كرد و بايد ازآن آگاهانه پرهيز  2»خطاي ارتكاب«توان  خطا را با تسامح مي

مقدماتي چنان پيوند كه محققان همكار به اين فهرست  اين خطا در صورتي به وقوع مي

                                                 
1. Error of Omission 
2. Error of Commission 
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شده و در حين انجام مطالعه خود، از توجه  1»نگاه تونلي« دچار تكيه كنند كه اصطالحاً
ي با راهبردهاي اوليه مورد توجـه قـرار   يآشنانابه مضامين يا راهبردهايي كه در صورت 

  .كنندغفلت ، گرفتند مي
اخير به حريم اين  گفته و همچنين پرهيز از ورود آفت براي برخورداري از امتيازات پيش

اي ذيـل را مـورد    شود محققـان همكـار چهـارچوب چهـار مرحلـه      مطالعه، پيشنهاد مي
  استفاده قرار دهند: 

  ؛ مضامين مندرج در اين سند پيش از شروع به مطالعه ةمالحظ •
به فراموشي سپردن مضامين يا ارجاع آن از حافظه فعال بـه حافظـه بلندمـدت در     •

 ؛ حين انجام مطالعه

 ؛ هاي برآمده از مطالعه هاي اوليه مطالعه يا راهبرد استخراج يافته •

مجدد به راهبردهاي مندرج در اين سند با هدف نقد و ارزيابي و مشخص  ةمراجع •
 .ساختن موارد انطباق و عدم انطباق با راهبردهاي برآمده از مطالعه

هـاي   هـا و الگـو   راهبـرد  يينمـا  واقـع  ةاستفاده از نتايج مطالعه محيطي بـراي تعيـين درجـ   . 2
در نظـام آمـوزش عـالي ايـران. از     موجـود  هاي  ها و فرصت شده با توجه به چالش شناسايي

محققان مطالعات فرعي خواسته شد در اين زمينـه اقـدامي دووجهـي بـه شـرح ذيـل را در       
  دستوركار قرار دهند: 

و چرا؟ بدين معنـا  كرد ي ارزياب »بينانه واقع«توان  ها را مي ها يا راهبرد كدام الگو) الف
مدت وجود دارد. توضيح بيشتر اينكه تحقق ايـن   كه امكان پياده كردن آنها در كوتاه

هـايي نيـز    ها يا راهبردها چنانچه نياز به فراهم آوردن شـرايط و زمينـه   الگو دسته از
هـاي الزم بـه اسـتادان،     ها از جـنس ارائـه آمـوزش    داشته باشد، اين شرايط و زمينه

  يافتني است. كه دست استمقررات  ي در ضوابط ودستكار
هاي فرهنگـي،   تغييرات در بسترنيازمند ها را به دليل آنكه  ها يا راهبرد كدام الگو) ب

دانيـد و چـرا؟ يـا اينكـه      مدت قابـل اجـرا نمـي    در كوتاه ،سياسي و اجتماعي است
  .بدانيم ها را در بلندمدت قابل اجرا كند اين راهبرد ايجاب مي »نگري واقع«

                                                 
1. Tunnel Vision 
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 پيشينه نظري

كه فرضيه اين مطالعه از را گانه تدريس  اين بخش پشتوانه نظري الگوها و راهبردهاي بيست
دهد اين طيف متنوع از  مورد بحث قرار داده و نشان مي، جمع آنها تشكيل شده است

اي در متون و منابع تخصصي مورد  الگوها و راهبردهاي تدريس به شكل بارز و برجسته
  يد بوده است.تأك
 آموزش فكورانه يا بازانديشانه. 1

وگوي مستمر با كالس درس به عنوان يك موجود زنده  راهبردي كه استاد را به گفت
ها  از تصميمات اتخاذشده و رويه »عدول«(ارگانيك) و برخورداري از جسارت و شجاعت 

)؛ از سوي 1383خواند (مهرمحمدي،  مي آنها فرا »تعديل«لوف يا أنوس و مأهاي م و روش
خواند و  اي فرا مي حرفه »استقالل عمل«گيري از فرصت  ديگر اين راهبرد، استاد را به بهره

اي) در كانون توجه قرار  او را به عنوان مظهر تكامل اخالقي (اخالق حرفه »خودفرماني«
اي  به انجام تكاليف حرفه دهد. استاد برخوردار از خودفرماني بر اساس دو نوع استقالل مي

 ).2006، 3(كاستل. 2و ديگري استقالل اخالقي 1گمارد، يكي استقالل عقالني خود همت مي
 5آرگريس) و 1983، 1971( 4شون)، 1916( ديوئيتوان  ترين مناديان اين راهبرد را مي مهم
  .) دانست1991(

  محور . آموزش مسئله2

اي از پيش تدبيرشده فرا  هاي مسئله ئل يا موقعيتراهبردي كه استاد را به استفاده از مسا
ها براي دانشجو از  ها، اصول و فرايند خواند تا بدين ترتيب يادگيري مفاهيم، نظريه مي

مبتني بر چنين  ي. يادگيرشودحيات و معنا برخوردار شده، انگيزه براي يادگيري تقويت 
مقوله فهم  ةدربار هوارد گاردنر فرايندي از عمق و پايداري بيشتري برخوردار خواهد شد.

ي بدون كاربست يادگيري در حل مسئله يا مواجهه مؤثر با يكند كه گو چنان اظهار نظر مي
  فهمي صورت نگرفته است:  ،هاي جديد موقعيت

                                                 
1. Intellectual Autonomy 
2. Moral Autonomy 
3. Castle 
4. Donald Schon 
5. Chris Argyris 



  97/  راهبردهاي مطلوب براي آموزش علوم انساني.....

اي  ها به گونه منظور من از فهم آن است كه دريافت از مفاهيم، اصول يا مهارت«
هـاي   الزم را براي برخورد با مسائل يا موقعيتاتفاق افتاده باشد كه فرد كفايت 

هـاي كنـوني او    جديد پيدا كرده باشد. يعني اينكه بتواند تصميم بگيـرد قابليـت  
ها و دانش جديـد   چگونه كفايت داشته و اينكه چرا فرد نيازمند دريافت مهارت

  ).18: 1991(گاردنر، » است
محوري در آموزش و  دانست كه مسئله ئيديوتوان  ديگر اين راهبرد را مي ةشد منادي شناخته

حل مسئله «يادگيري با نام و نظريات او عجين است. همچنين كساني كه پرورش ظرفيت 
هاي علوم انساني مورد تأكيد  آموختگان رشته (تكنولوژي نرم) را براي دانش »تكنولوژيك
به بايد ته گيرند. الب ) نيز در اين مجموعه قرار مي1387دهند (مهرمحمدي،  قرار مي
سو و مسئله تكنولوژيك  هاي ظريفي كه ميان مسئله علمي و حل مسئله علمي از يك تفاوت

توجه داشت و اين دو را با يكديگر خلط وجود دارد، و فرايند تدبير آن از سوي ديگر 
  نكرد.

  ي (ديالوگي) يوگو محور يا گفت . آموزش مباحثه3

يا آموزش با اتكا به روش متعارف (ديالكتيك)  ييراهبردي كه استاد را از تكيه به روش القا
 ،بر حذر داشته و جز در موارد ضرور و به شكل حداقلي ـ ييگو جزوهگاهي يا ـ سخنراني 

عنوان ديگري كه براي اين ـ  داند. آموزش مستقيم كاربرد اين راهبرد را مجاز و موجه نمي
افتد و  شده اتفاق مي معموالً بر اساس يك نظم از پيش تعيين ـ شود كارگرفته ميه راهبرد ب
شناختي فرايند يادگيري اعتنايي ندارد. در نتيجه درگيري دانشجو با  هاي روان به جنبه

با فهم، عميق و معنادار همراه موضوع نيز به شكل حداقلي اتفاق افتاده و از يادگيري 
ن بر رويكرد يا راهبرد متقابل كه يادگيري نظرا بسياري از صاحب 1.توان سراغ گرفت نمي

كنند كه شايد يكي از  حمايت مي، وگو ميان استاد و دانشجوست مبتني بر مباحثه و گفت
جانبه بر صفت ديالوگي فرايند  باشد كه ضمن تأكيد همه پائولو فريرهترين آنها  شاخص

 زاده نقيب). 1970فريره، پائولو كند ( معرفي مي »ستمگرانه«متعارف را  ييتدريس، روش القا
                                                 

توان بـه عنـوان    ) را ميMeaningful Verbal Learningصاحب نظريه يادگيري كالمي معنادار ( ديويد آزوبلالبته . 1
تـوان تمـام عـوارض     در آموزش مستقيم مي» دهنده سازمان پيش«معارض اين استدالل دانست كه معتقد است با استفاده از 

  سوء يادشده را برطرف ساخت. 
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) درباره آموزش فلسفه و به نقل 1386( »هاي فلسفي سده بيستم نگاهي به نگرش«در كتاب 
اي دارد كه با اين راهبرد همسوست و از آموزش غيرمستقيم حمايت  از يكي از بزرگان نكته

يج نداد) كس كمتر از سقراط نياموخت (يعني آموزش به معناي را هيچ«گويد  كند. او مي مي
  .»كس شاگردي مثل افالطون پرورش نداد و هيچ

  محور . آموزش موقعيت4

سازي  به صورت حقيقي و فيزيكي يا دست كم مجازي و شبيه را اين راهبرد حضور دانشجو
افزاري)، در موقعيت مناسب و مرتبط با يادگيري مورد  افزاري يا غير نرم شده (خواه نرم
سخن اين راهبرد استاد را به تدارك حضور دانشجو در متن دهد. به ديگر  تأكيد قرار مي

جارب كلينيكي در تكند تا بدين وسيله كسب  ها و مسائل اجتماعي ترغيب مي موقعيت
كه از اين  1رالف تايلرپذير شود. كساني مانند  آموزش علوم انساني و اجتماعي امكان

اند، در واقع از همين  سخن گفته 2»رويكرد وارونه«ريزي درسي با عنوان  رويكرد در برنامه
و با تأكيد بر تقدم و محوريت تجارب كلينيكي بر تجارب  كردهراهبرد در يادگيري حمايت 

اند  را براي معرفي آن برگزيده ـ نسبت به رويكرد جاري و معمولـ نظري، اصطالح وارونه 
) اشاره كرد كه 1986تايلر، ( 3شوبرتتوان به  ). از ديگر حاميان اين راهبرد مي1986(

را به عنوان نمونه  4استفاده از اين رويكرد در برنامه درسي علوم اجتماعي دانشگاه كرنل
هايي كاربرد دارد كه به شكل مستقيم يا  دهد. اين راهبرد براي رشته عيني توضيح مي

 هاي اصطالحاً در نظر گرفت كه شامل رشته 5غيرمستقيم بتوان براي رشته ميدان عمل
  ).2002(شوبرت، شود  مي 7»آكادميك«هاي  و برخي رشته 6»عملي«

هاي مختلف،  ها (آموزش عالي) در كشور هاي گوناگون حاكم بر دانشگاه در بحث فرهنگ
هاي خارجي بر  ) در پاسخ به پرسشي درباره اينكه چرا برخالف ايران دانشگاه1386( آراني

  دارد:  كنند، چنين اظهار مي تجربه تأكيد مي

                                                 
1. Ralph Tyler 
2. Upside Down 
3. William Schubert 
4. Cornell 
5. Field 
6. Practical 
7. Academic 
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شناسـي هسـتيد،    آورد. شما دانشجوي رشته جامعه ع تجربه براي دانشگاه سرمايه ميدر واق«
ال بياوريد و پـس از آن  ؤيك سال در جامعه تجربه كسب كنيد و براي دانشگاه از جامعه س

در متن جامعه به همين دليل  .دنبال پاسخ برويد به ها پرسشادامه تحصيل دهيد يعني براي 
به كاري از جامعه آمده باشد. بـه طـور مثـال در ژاپـن دو نـوع      كسي موفق است كه با تجر

گذرانـد و   دكتري وجود دارد، يك نوع دكتري است كه دانشجو چند واحـد درسـي را مـي   
هاي تجربي خود در اين بخش را پـس از پـنج سـال در     شود و يافته وارد بخش صنعت مي

كه دانشجو پس از فوق ليسانس، گيرد. نوع دوم اين كند و مدرك دكتري مي دانشگاه ارائه مي
گيرد كه در حوزه علوم انساني و  خواند و مدرك دكتري مي سال در دانشگاه درس مي چهار
  ».توجهي دارد اعتبار قابل ها، دانشبرخي 

  محور . آموزش (يادگيري) پرسش5

 نشـده در جريـان   بينـي  و پـيش  آمـده  پيشاين راهبرد استاد را به اعتنا به مسائل و موضوعات 
توجه اسـتاد   ويژه بهخواند. اين راهبرد  فرا مي emergent هاي به اصطالح آموزش، يا مقوله

توانـد ارزش و   بيني نبوده اما مـي  هاي دانشجويان در حين تدريس كه قابل پيش را به پرسش
دانشـجو البتـه    »عالمانـه «هـاي   كند. توجه به پرسش معطوف مي ،اهميت فراواني داشته باشد

شده براي فراينـد توسـط اسـتاد تهديـد      دليل ايجاد اختالل در نظم از پيش تعيين تواند به مي
خلـق و  «اعتنـايي قـرار گيـرد. ايـن رفتـار بـه غايـت مخـرب بـوده و           تلقي شده و مورد بي

دهد. يكي از نگارنـدگان   ارزش جلوه مي توسط دانشجو را بي »بندي پرسش و مسئله صورت
هـاي   يم و تربيت به تبيين ضرورت توجه بـه پرسـش  در تعل »محوري نظريه پرسش«با طرح 

) و بر اين 1374؛ 1384ذهن يادگيرندگان پرداخته (مهرمحمدي،  ةعالمانه و ساخته و پرداخت
پردازي توسط دانشـجو در برنامـه درسـي (در     باور است كه در آموزش عالي فرصت پرسش

ن نظريـه بـه آثـار    افـزايش يابـد. در تبيـين ايـ     طـور جـدي  سطح درس يـا دوره) بايـد بـه    
سي شـده  أ) ت1993( 1ساراسون) و 1371( ژان فوراستيه)، 1970( فريرهنظراني چون  صاحب

) كـه  1386هـاي دانشـگاهي مختلـف، آرانـي (     است. باالخره در بحث مربـوط بـه فرهنـگ   

                                                 
1. Seymour Sarason 
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محوري را يكي  اي پرسش در مصاحبه ،پژوهشي تطبيقي را در اين زمينه در دست اقدام دارد
هـاي مختلـف دانسـته و دربـاره فرهنـگ       ميـان فرهنـگ دانشـگاه    ةدهند يزيتم هاي از ويژگي

  گويد:   گونه مي دانشگاهي در ايران اين

شود يا نه  دهيم در مظان نقد است و فرصت آزمون براي او فراهم مي آيا دانشي كه به او مي«
 پرسشتعبير ديگر آيا كالس درس دانشگاه به  به عنوان يك امر متقن بايد آن را بپذيرد. به

هاي ايران به دانشجو  دهد يا به پاسخ. اگر يك استاد راهنما در كالس دانشگاه نمره مي
استاد بگويي كه چه چيزي از اين  دانم، اين طرح شماست و تو بايد به منِ من نمي«بگويد 

  ».، ممكن است براي شنونده خيلي سنگين باشد»آيد طرح درمي

  محورد . آموزش پيام6

هاي يادگيري و در نتيجه پرهيز از  دادن پيامد راهبرد استاد را به مبنا و محور قرار اين
كند. اين  و الگوريتمي با فرايند تدريس دعوت مي 1شده به اصطالح مهندسي ييِرويارو

تايج و ن ةمحور قرار داشته و گرچه دغدغ نتيجه يا محصولـ راهبرد در برابر راهبرد آموزش 
گاهي زده و  اين عواقب را به صورت شتابولي دهد،  عواقب آموزش را از دست نمي

هاي متداول پايان نيمسال) در دستوركار  هاي رفتاري و آزمون شده (مثالً در قالب هدف مثله
گيري درباره فعل و انفعاالت، اثر بخشي  دهد. در اين راهبرد استاد به هنگام تصميم قرار نمي
با توجه به پيامدها مبنا قرار داده و در نتيجه دانشجويان را ملزم به پرداختن به  راآنها 

 2استن هوس) و 1994( آيزنركند.  هاي يادگيري كامالً يكنواخت و مشابه نمي فعاليت
  توان در شمار مناديان اين راهبرد معرفي كرد. ) را مي1976(

  محور . آموزش (يادگيري) گروه7

ناشي از تعامل گروهي در جريان  يِيافزا سن استفاده از ظرفيت همح دراين راهبرد استاد را 
هاي  همچنين پيامد؛ انجام تكاليف يادگيري و در نتيجه دستيابي به مراتب اثربخشي باالتر

                                                 
1. Means-ends 
2. Lawrence Stenhouse 



  101/  راهبردهاي مطلوب براي آموزش علوم انساني.....

هايي چون  . از اين راهبرد با عنوانرساند ياري ميممتاز اجتماعي توسط دانشجويان 
نام برده  2»هاي كوچك (نامتجانس) گروه«و يادگيري با استفاده از  1»كتييادگيري مشار«

نظراني است كه تالش وافري  ترين محققان و صاحب در شمار مشهور 3كوهنشده است. 
اين راهبرد به عمل آورده تا بدين ترتيب آن را به صحنه  ةبراي روشن كردن ابعاد ناشناخت

استفاده از اين راهبرد با نظريه كند. كاربست در سطح كالس درس نزديك 
نيز هماهنگي دارد (مهرمحمدي و نيك نام،  4ي اجتماعي (يا ديالكتيكي)يسازگرا و ساخت
1385.(  

شناخت و فهم  ها) در . آموزش(يادگيري) حساس نسبت به نقش فرهنگ(ديدگاه8

  ها پديده

است بنا به كند كه دانشجويان ممكن  اين راهبرد استاد را به اين واقعيت حساس مي
هاي  هاي مختلف، روايت گوناگون، با برداشت ةهاي فرهنگي و تجارب زيست پيشينه

. اين حساسيت و توجه به آن البته كنندهاي متنوع صحنه يادگيري را ترك  گوناگون و فهم
هاي هوشمندانه توسط استاد و تعامل با ساير دانشجويان است تا فرايند  نيازمند مداخله

چراكه ؛ نيابد »تنسبي«و روا شناختن آن، يكسره خصلت  »كثرت«يادگيري ضمن پايبندي به 
توان آن  د كه ميي نبرد. اين راهبريت پرتگاهي است كه جز برهوت معرفت راه به جانسبي

ي (با صبغه فرهنگي) براي تدريس دانست، بيش يسازگرا و هاي نوعي ساخت را تبيين داللت
بيين و تشريح شده است. وي اين نظريه را به ت 5برونرشناس مشهور  از هر كس توسط روان

و آن را فصل يا پارادايم جديدي در  كردهنيز معرفي  6»شناسي تربيتي فرهنگي روان«نام 
 ).1996(برونر، كند  معرفي مي 7»شناسي تربيتي شناختي روان«شناسي تربيتي، پس از  انرو

ها  دارد كه يادگيري حساس نسبت به ديدگاه نظران چنين اظهار مي يكي ديگر از صاحب
بيند، چيزي جز  شنود يا در منابع علمي مي كند كه يادگيرنده هر آنچه از استاد مي ايجاب مي

                                                 
1. Cooperative Learning 
2. Small Heterogeneous Groups 
3. Elizabeth Cohen 
4. Social (Dialectical) Constructivism 
5. Jerome Bruner 
6. Cultural Psychology of Education 
7. Cognitive Psychology of Education 
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ه و در نتيجه درباره مفروضات ضمني و تلويحات نظر ابرازشده پرسش ندانست 1»يك نظر«
ـ متفكر معاصر كه با رويكرد سياسي  2كينچلو). باالخره 2005تاي،  (ويگينز و مك كند

مابعد «اجتماعي و بالتبع انتقادي به تبيين شناخت و يادگيري پرداخته است، از دانش 
آورد و بر اين باور است كه دانش  ميان مي به عنوان منطقه تازه شناخت سخن به 3»صوري

شده، قطعي و غير قابل تشكيك توهمي بيش نبوده و  به مفهوم دانش تثبيت 4»صوري«
  ).1999فرهنگ مسلط است ( يباوري است كه متضمن منافع صاحبان قدرت و اعضا

  زبان حساس ـ . آموزش معنا9

ويژه قرائت فرهنگي آن سازگار  سازگرايانه و به و اين راهبرد نيز با نظريه يادگيري ساخت
اي كه واژگان و كلمات  تا به معاني وابسته به زمينه و پيشينهكند  مياست و استاد را دعوت 

توجه ويژه مبذول دارد. به ديگر سخن استاد را از  ،توانند براي دانشجو داشته باشند مي
ناقل و حامل معاني ، زبانان به فارسيي آموزش به زبان فارسي يانگارانه گو برخورد ساده

حداقلي از زبان  ةپرهيز داده و او را به استفاد، واحد و يكسان براي كليه دانشجويان است
. همچنين استفاده از منابع يادگيري زباني كند(عادي) در جريان تدريس تشويق و ترغيب 

هاي اين راهبرد  گر داللتواژگاني مناطق مختلف كشور از دي ة(متني) متنوع متناسب با خزان
  ).1384است (دادرس، 

  . آموزش هماهنگ با ارزشيابي10

اين راهبرد استاد را به تأمل درباره نقش سازوكار ارزشيابي يا سنجش عملكرد تحصيلي 
و حامل اين پيام است كه تحول در چگونگي تدريس  كردهدانشجويان در يادگيري دعوت 

به  ؛ي نبرده و ابتر خواهد مانديشيابي نباشد راه به جااگر همراه با تحول در چگونگي ارز
ديگر سخن از سازوكارهاي ارزشيابي بايد همان پيام يا انتظار يادگيري صادر شود كه از 

شده  اهداف برنامه و فرايند تدريس. در غير اين صورت چون استانداردها و توقعات دريافت
يابد، آنچه با اين توقعات و انتظارات  از سازوكار ارزشيابي بر رفتار دانشجو غلبه مي
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3. Postformal 
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شود و شانسي براي تحقق نخواهد داشت.  از نظر دانشجو به كنار نهاده مي، ناهمخوان است
آيزنر، ارزشيابي يا سنجش  1»ةشد ايدئولوژي عملياتي«يكي از نگارندگان با اقتباس از مفهوم 

نظام آموزشي دانسته و بر تحول  ةيافت ف هنجارهاي عينيتشده يا معرِّ را ايدئولوژي عملياتي
هاي  هاي تدريس و ارزشيابي يا حتي مقدم داشتن تحول در سازوكار زمان راهبرد هم

). آنچه توسط برخي از 1388است (مهرمحمدي، كرده ارزشيابي بر تدريس، تأكيد 
نيز كامالً با اين معنا هماهنگ ، ناميده شده است 2رو كنندة پس اثر دگرگون نظران صاحب
اين مفهوم از حوزه اقتصاد وام گرفته شده و ناظر  ).1995، 4) و (بيگز1998، 3(چنگاست 

هاي پيراموني است. كاربرد آن در حوزه ارزشيابي  به تأثير مستقيم يك حوزه اصلي بر حوزه
اند تمام تو بدين معناست كه ارزشيابي (سنجش) به عنوان حوزه اصلي و كانوني مي

تحت تأثير به طور مستقيم يادگيري را  ـويژه فرايند ياددهي  هاي تعليم و تربيت به مؤلفه
  قرار دهد.

  شده با ارزشيابي آموزش تلفيق. 11

دعوت صريح و  ةدر راستاي آنچه درباره راهبرد پيشين مطرح شد، اين راهبرد دربردارند
ست. ادغام ارزشيابي در فرايند تدريس و فرايند تدريس ا آميز انحالل ارزشيابي در تناقض

پرهيز از ترسيم مرز جدي فاصل ميان اين دو هم به رفع دغدغه هماهنگي آموزش با 
شود.  انجامد و هم كوششي در جهت افزايش اثربخشي تدريس محسوب مي ارزشيابي مي

ي ي، فرايندي، تكويني و حتجنظران درباره ارزشيابي تدري اين راهبرد با آنچه صاحب
نيز كه طي دو دهه  5هماهنگي دارد. رويكرد ارزشيابي حقيقي ،اند تشخيصي مطرح ساخته

هايي براي ارزشيابي است كه با انديشه ادغام ارزشيابي در  اخير مطرح شده، داراي داللت
  ).1995، 7و بيگز 1998، 6(چنگفرايند تدريس همخواني دارد 

  

                                                 
1. Operational Ideology 
2. Backwash Effect 
3. Cheng 
4. Biggs 
5. Authentic Assessment 
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7. Biggs 
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  محور . آموزش شبكه12

ارتباط دانشجويان با متخصصان و مشاهير مرتبط با درس  ةساختن زميناين راهبرد بر فراهم 
ساز  و آن را زمينهكند  ميو مسائل و موضوعات مورد بحث و بررسي در كالس تأكيد 

اي در حين  داند. ساختن چنين شبكه هاي سازنده در يادگيري مي به نتايج و پيامددستيابي 
ار مناسبي براي استمرار و تعالي بخشيدن به تواند بستر بسي تحصيل و با كمك استاد مي

ها پس از كالس (در حين تحصيل) و حضور مؤثر در اجتماع علمي رشته و  يادگيري
تحصيل باشد. اثر اخير ناشي  ةدستيابي به موقعيت ممتاز ايفاي نقش در آن پس از اتمام دور

ي است كه او از عضويت فرد در شبكه علمي تخصصي پيش از فراغت از تحصيل و شناخت
) 1991( 1فوگارتيهاي تخصصي آنان به دست آورده است.  از افراد عضو شبكه و گرايش

و فعال شدن اين شبكه كرده هايش در زمينه تلفيق شهرت دارد بر اين معنا تأكيد  كه تالش
شدن عالئق مربوط  يا دروني 2در يادگيري را نماد دستيابي به باالترين درجه و شكل تلفيق

بستر را براي رشد مستمر در آن عرصه مستعد ساخته،  داند كه طبيعتاً حوزه ميبه آن 
دهد. ناگفته  دستيابي به باالترين سطح توفيق در يادگيري و اثربخشي در آموزش را نويد مي

هاي نوين ارتباطي به شكل  محور با اتكا به ظرفيت فناوري پيداست كه آموزش شبكه
  .شود مياي تسهيل  سابقه بي
  مند از فناوري اطالعات و ارتباطات . آموزش بهره13

هاي اطالعاتي و ارتباطي براي غنا  نظير و نوظهور شبكه ظرفيت بيكارگيري  بهاين راهبرد بر 
) مبني بر اينكه 2007( 3كاماسكيبخشيدن به جريان تدريس و يادگيري تأكيد دارد. تبيين 

قابل ، راي يادگيري تعريف كرده استبرا اي  تازه »اكولوژي«، اي گسترش تعامالت شبكه
اي يا دانشگاهي) كامالً تحت  اي (مدرسه توجه و تأمل است. به باور وي يادگيري مؤسسه

خروج يادگيري «محيط بسيار غني يادگيري در خارج از مؤسسه قرار گرفته و واقعيت تأثير 

                                                 
1. Fogarty 
2. Integration 
3. Kenneth Komosky 
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بيني  سميت شناخت. واقعاي را بايد به ر هاي مؤسسه كننده نبودن يادگيري يا تعيين 1»از جعبه
كند كه استاد عالوه بر بهره جستن از اين  ها حكم مي ها و ظرفيت سن استفاده از فرصتو ح

سازي، فوروم  هاي شبيه افزار بوك، نرم اي  ها، اي امكانات فاخر در كالس (مانند چندرسانه
هاي يادگيري، سعي كند آگاهانه و  هاي فردي در زمينه سبك به تفاوت ييو...) و پاسخگو

متكي به شبكه ارتباطي در خارج از  2»اكولوژي يادگيري«خالقانه تدابيري را به كار بندد كه 
 ييافزا كه منجر به همكند اي هدايت  كالس و مؤسسه را نيز جهت داده و به گونه

. يكي از مطالعات فرعي اين تحقيق كه در شودهاي درون و بيرون از محيط كالس  فرصت
هاي فناوري اطالعات و  به شناسايي و تشريح ظرفيت ،فصول بعدي معرفي خواهد شد

نياز  كه نگارندگان را از توضيح بيشتر در اين بخش بي پرداختهارتباطات در آموزش عالي 
  كند. مي
  هاي فردي . آموزش مبتني بر تفاوت14

هايي در ميان دانشجويان است كه  سميت قائل شدن براي تفاوتاين راهبرد ناظر به ر
بيني امكان انطباق دروس با عالئق ويژه آنان در رشته  اقتضاي آن انعطاف در برنامه و پيش

هاي فردي ميان يادگيرندگان كمتر مورد توجه قرار گرفته و  است. اين سطح از تفاوت
ها براي يادگيري محتواي  سطح تنوع در شيوهمتخصصان معموالً مواجهه با اين پديده را به 

بيني ظرفيت  كاهند. رويارويي كامل با اين موضوع البته مستلزم پيش واحد و ثابت فرو مي
). 1387هاي مناسب در برنامه درسي است (مهرمحمدي،  انطباق در دروس متغير و گرايش

مادگي آرداري از شود، نخست بايد به برخو ف استادان مربوط مييتا آنجا كه به وظا
شده در برنامه  بيني پيش 4و دروس اختياريِ 3اي در مديريت بهينه دروس انفرادي حرفه

ويژه براي دانشجويان  هايي به كه خلق چنين فرصتافزود و بالفاصله كرد درسي اشاره 
تواند جزء  تر است هم مي هاي تحصيالت تكميلي كه تعداد دانشجويان محدود دوره

تواند از طريق  ته از استادان معتبر قلمداد شود. اين مهم به طور نسبي ميانتظارات بايس

                                                 
1. Learning out of The Box 
2. Learning Ecology 
3. Individual Study 
4. Electives 
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جامه  هاي يادگيري مرتبط با دروس مشترك و ثابت بخشيدن وجه اختصاصي به فعاليت
  .عمل بپوشد

  محور  . آموزش مشاوره15

بيني  اين راهبرد محيط يادگيري در خارج از كالس درس را در كانون توجه دارد. پيش
مشاور يا راهنماي علمي براي هريك از دانشجويان در سطوح مختلف تحصيلي مورد تأكيد 

خطير تحريك و تشويق دانشجويان  ةاين راهبرد است. مشاوران يا راهنمايان تحصيلي وظيف
به تالش و يادگيري، پاسخ به اشكاالت و ابهامات آنان درباره تحصيل دانشگاهي و رشته 

مومي تحصيل دانشجو و هدايت آنان با اتكا به تجارب غني خاص، نظارت بر جريان ع
ويژه براي دانشجويان دوره كارشناسي كه ورود  . چنين تدبيري بههستنددار  خويش را عهده

هاي فراواني همراه بوده و زندگي دانشگاهي  به عرصه دانشگاه براي آنان با ناشناخته
هاي عديده باشد بسيار كارساز است و آنان را در فرايند  ها و پرسش د دغدغهتواند موّل مي

رساند. عالوه بر توجيهات عقالني در ضرورت  انطباق بالنده با محيط جديد ياري مي
استقرار چنين سازوكاري در آموزش عالي، شواهد تجربي برگرفته از تجارب يكي از 

   ).1385اعتناست (فرهاديان، مترجم، قابل  پير ژيل دوژنبرندگان جايزه نوبل، 
  . آموزش گروهي16

در اين راهبرد تشريك مساعي استادان در تدريس يك درس در كانون توجه است كه در 
ريزي گروهي براي  صورت وجود تقاضاي واقعي از ناحيه محتواي درس و همچنين برنامه

افزوده معناداري براي تواند ارزش  ها و تقسيم كار معقول مي استفاده بهينه از تخصص
ادگيري به همراه داشته باشد. اين رخداد در مواقعي كه دروس داراي وجوه مختلف بوده ي

)، حالتي قريب به 1388، و توراني اي دارند (پيغامي رشته ماهيت تلفيقي يا ميان يا اصطالحاً
گزينه مورد  استادي بايد به عنوان آخرين كند و آموزش تك الزامي يا گريزناپذير پيدا مي

شناسي منابع يادگيري مكتوب در آموزش عالي  استفاده قرار گيرد. مهرمحمدي در آسيب
كند كه در جوار ژانرهاي رايج تأليف و  ياد مي »ژانر مغفول«اي با عنوان  ايران از ژانر يا گونه

رغم ارزش واالي آموزشي و يادگيري و همچنين جايگاهي كه در  ترجمه رنگ باخته و به
هاي علوم انساني دارد، به رسميت شناخته نشده  ويژه در رشته هاي آموزش عالي دنيا به امنظ
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است. اين ژانر داراي يك طراح و معمار اثر است كه اين طرح و نقشه به تناسب 
هاي گوناگون به متخصصان متعددي سفارش داده  موضوعات متنوع و نياز به تخصص

شده براي اثر به  طراحي ةنقش، يك مبحث تخصصي شود تا با مشاركت آنان در نگارش مي
فراهم كردن بدون زحمت و ، ). يكي از امتيازات آموزشي اين ژانر1385اجرا گذاشته شود (

  هزينه زمينه تحقق آموزش گروهي دانسته شده است.
  . يادگيري متكي به ظرفيت انتقادي17

ول و قابل دفاع است و آنچه از يز ميان آنچه معقيكارگيري ظرفيت انتقادي يعني قدرت تم به
). ظرفيت انتقادي 1985(آيزنر، نيست شواهد و پشتوانه كافي عقلي يا تجربي برخوردار 

هاي  يا خارج از اين چهارچوب كه عالئق و انگيزه 1»نظريه انتقادي«تواند در چهارچوب  مي
در چهارچوب به كار گرفته شود. كنند،  نميتغيير در عرصه سياسي و اجتماعي را تعقيب 

هاي  نظريه انتقادي است كه نقد مقدمه كنش اجتماعي يا پراكسيس براي تغيير موقعيت
تواند يك  در نگاه غيرانتقادي به تفكر انتقادي، نقد مي ).1970(فرير، شود  اجتماعي تلقي مي

دانشجويان از اين ظرفيت خود مستلزم  ةمقصد و هدف در يادگيري به حساب آيد. استفاد
ل آنان است كه الزم است موضوع آموزش هاي فراشناختي و قدرت تخي قابليتتقويت 

  واقع شود.
استاد به اين ظرفيت مستلزم تدارك فرصت و بستر  ييادگيري اتكاـ در فرايند ياددهي 

تواند از  شده و تأييدشده است كه مي هاي به ظاهر تثبيت بازانديشي در مورد دانش و نظريه
ها  مورد واكاوي، ترديد يا تأييد قرار گيرد. اين فرصت 2گوناگونهاي  جهان منظر زيست

هاي پس از آن تدارك ديده شود (مثالً در استفاده  تواند در خالل تدريس يا در زمان مي
  هاي تحليلي). استاد از راهبرد نگارش يادداشت

  . تفكر تلفيقي18

كر علمي در خدمت كشف كه تف حالي اين نوع تفكر را بايد از تفكر علمي بازشناخت. در
ها قرار دارد، تفكر تلفيقي در خدمت ارائه راه حل خالق يا خلق تدابير مناسب براي  واقعيت

هاي زيستي است. به طور خالصه تفكر تلفيقي را  به نياز ييرويارويي با مسائل يا پاسخگو

                                                 
1. Critical Theory  
2. Life-worlds 
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در جهت اين نوع تفكر به عوض اينكه  .دانست »تفكر تكنولوژيك«توان بنياد يا ركن  مي
كشف امور واقع به كار گرفته شود، در جهت ابداع راه حل براي يك نياز يا به تعبير فلسفي 

گيرد. وجه تسميه اين ظرفيت (تفكر  برداري قرار مي مورد بهره »حيث التفات جمعي«يك 
نيازمند تركيب  چراكه حل چنين مسائلي نوعاً ،تلفيقي)، نيز از همين نكته قابل دريافت است

تمايز  ).2007، 1است (مارتينآميز  فيق شرايط و انتظارات ناهمخوان و به عبارتي تناقضو تل
العاده است. آنچه از  ميان تكنولوژي سخت و تكنولوژي نرم در اين حوزه حائز اهميت فوق

جنس تكنولوژي و تفكر تكنولوژيك در حوزه علوم انساني قابل رديابي است، البته 
اثربخش علوم انساني از جمله با عنايت به ميزان دستيابي  آموزش. تكنولوژي نرم است

هاي الزم براي  آموختگان به اين قابليت قابل ارزيابي است كه مستلزم تعبيه فرصت دانش
حل مسائل از نوع تكنولوژيك (كاربردي) در فرايند ياددهي و يادگيري دروس مختلف 

  است.
  هاي تحليلي . نگارش يادداشت19

شكل مؤثري در خدمت پرورش تفكر انتقادي دانشجويان، همچنين سازوكار اين راهبرد به 
مناسب و مؤثري در خدمت كاوش شخصي مباحث، طرح مسئله و در نتيجه رشد شخصي 

ها،  ابهامات، دغدغهدارد زيرا هاي حوزه هنر و علوم انساني  در رشته اي و كاربرد ويژهاست 
تر بوده و داشتن يك مجراي مطمئن براي  جديتر و  ها گسترده ها و تنوع برداشت تشويش

اثر ضمني ولي  ؛)2003ي) (جانسيك، يپاال است (كاركرد روان تر طرح و ابراز آنها ضروري
سفانه در وضعيت أنوشتن كه مت مهم اين راهبرد يعني تقويت ظرفيت و مهارت صحيح

  .استوخيمي قرار دارد، نيز شايان ذكر 
ك ابزار تعاملي براي برقراري ارتباط ميان استاد و يكايك بدين ترتيب راهبرد مورد بحث ي
بخشد،  مي 2»شخصي«يادگيري صبغه ـ آيد و به فرايند ياددهي  دانشجويان نيز به حساب مي

تجارب « ةكنند مشروط به اينكه توسط استاد و دانشجو جدي گرفته شده و واقعا منعكس

                                                 
1. Martin 
2. Personal 
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هاي  از ويژگي ،آموزشو  در اين صورت برنامه درسيدانشجويان باشد.  »زيسته
  ).1998(پينار،  شود برخوردار مي 1»گرايانه نومفهوم«

شود چراكه آنان را  العاده مؤثري محسوب مي ابزار فوق اين راهبرد آموزش براي استادان نيز
بازخوردهاي مستمر از سوي  ةبه بازنگري و بازانديشي درباره عملكردشان در ساي

هاي مفيد و مغتنمي را بدين منظور در دسترسي ايشان قرار  دهخواند و دا دانشجويان فرا مي
  : هستندكارگيري اين راهبرد راهگشا  دهد. نكات ذيل نيز به لحاظ اجرايي در به مي

اما در ، تواند داراي ساختار از پيش تعيين شده يا كامالً باز و آزاد باشد مي •
توضيح داده  هر حال هدف از اين فعاليت بايد براي دانشجويان كامالً
  ؛ شده و توجه آنها نسبت به اهميت اين فعاليت جلب شود

تواند مورد توجه استاد باشد. در اين صورت مالك  در ارزشيابي هم مي •
 ؛ كيفيت و قضاوت بايد براي دانشجويان تشريح شود

خط  تواند شكل سنتي داشته باشد و هم شكل ديجيتالي، اعم از بر هم مي •
تواند با نام باشد و هم ناشناخته،  رونيكي، هم مي(وبالگ) يا فايل الكت

اي از كل درس در  شده هاي تعريف ناظر به يك جلسه درس يا بخش
هاي  ها نبايد از حد معيني كه پژوهش طول نيمسال. البته فراواني يادداشت

 .آثار و نتايج آن به مخاطره بيفتدكه كند كمتر باشد  تجربي تعيين مي

  مجالت. باشگاه 20
هاي عصر اطالعات و ارتباطات به  اين الگوي تدريس مقتضاي يادگيري هماهنگ با ويژگي

سهولت دسترسي به آنها  نخست تنوع منابع علمي مورد نياز و :دو معنا يا به دو جهت است
(شامل ابعاد شناسايي،  »اطالعاتي سواد«و دوم ضرورت دستيابي به شايستگي موسوم به 

اي  آموخته داري از اطالعات) توسط دانشجويان كه بدون آن هيج دانشبر بازيابي، نقد و بهره
  ).1388ت الزم دانست (مهرمحمدي، يتوان واجد كفا را در اين عصر نمي

                                                 
1. Reconceptualism 
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 ـشكل مؤثري از مشاركت دانشجويان در فرايند ياددهي بيانگر اين الگوي تدريس همچنين 
 يهاي علوم انسان وزش در رشتهيادگيري و خروج آن از انفعالي است كه از آفات كنوني آم

  آيد. به شمار مي

ناكارآمدي منابع و آثار علمي رايج نيز  ةكنند الگوي باشگاه مجالت برطرف ،عالوه بر اين
در حوزه منابع علمي و دانشگاهي را  »ژانر جديد«تواند عدم اقبال نسبت به  و ميهست 

). در سطوح 1385برطرف ساخته و بر كيفيت و كارايي يادگيري بيفزايد (مهرمحمدي، 
انگليسي، زمينه الزم براي بيشتر تحصيالت تكميلي با استفاده از منابع غير فارسي زبان و 

نيز فراهم  جويانهاي زباني دانش موجود از نظر شايستگي ةكنند هاي فلج برطرف شدن كاستي
  .شود مي

  هيهاي تدريس اول ها و راهبرد ها درباره الگو بندي يافته جمع

سـخن از   ،هـاي اوليـه   هـا و راهبـرد   عالوه بر تأييد اجمـالي الگـو  ، مطالعات فرعي در يكي از
شـدة شـناختي، مهـارتي و نگرشـي      گذاري تصريح ضرورت تهيه و ارائة طرح درس و هدف

استاد از طـرح درس   ةلي آن به دانشجويان به ميان آمده است. استفاداعالم قب براي تدريس و
تواند در بهبود كيفيت تدريس مؤثر باشد كه توجـه اسـتاد    و ارائه آن به دانشجويان تا آنجا مي

كنـد، ولـي   ريزي پيش از ورود به كالس و صحنه عمل تحريك و تشويق  را به تأمل و برنامه
شـده راه را بـر بـداهگي، تنـوع و      ه راه از پـيش طراحـي  چنانچه بخواهد به عنوان يـك نقشـ  

ها  ، البته با روح بسياري از الگوكنددر كالس درس سد آمده  پيشهاي  به موقعيت ييپاسخگو
  هاي تدريس مورد تأييد همين مطالعه فرعي در تعارض خواهد بود. و راهبرد

اي  گانـه  هاي هشت تأييد، داللتشناختي مورد  در مطالعه فرعي ديگر، بر مبناي ديدگاه معرفت
 »اصـول «تواند از جنس  براي تدريس علوم انساني استخراج شده كه حائز اهميت بوده و مي

بصيرت افزونـي را در   ،ها يا اصول يادگيري قلمداد شود. اين داللتـ ناظر به فرايند ياددهي  
ن اين اصول بـه قـرار   آورند. عناوي ارتقاي كيفيت تدريس علوم انساني به ارمغان ميراستاي 
  : هستندزير 

  ؛ها بايد در فضاي تعاملي ميان تفسير و واقعيت صورت پذيرد آموزش نظريه. 1
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  ؛پيوندهاي علم انساني با فرهنگ اجتماعي آن بايد تبيين شود. 2
  ؛مرز ميان نسبيت معرفتي و معرفت شناختي را بايد بازشناسي كرد. 3
  ؛ريخ آن مالزم باشدآموختن هر علم انساني بايد با تا. 4
  ؛باالتر آن مالزم باشد ةآموختن هر علم انساني بايد با علم مرتب. 5
  ؛ها را بايد بازشناسي كرد هاي التقاطي و سازوار در نظريه مرز تركيب. 6
  ؛ها و كاركردهاي اجتماعي هر علم انساني بايد تبيين شود هدف. 7
  اي مالزم باشد. مرتبه ـپيوستاري  آموختن هر علم انساني بايد با بررسي انتقادي. 8

هاي اوليه افزوده و آن را در  ها و راهبرد فرعي سوم راهبرد سخنراني را به فهرست الگو ةمطالع
بهبوديافتـه بـه   «مواقعي قابل دفاع دانسته است. سخنراني از نظر وي، البته بـا عنـاويني ماننـد    

مطرح شده كـه   »هاي عملي همراه پروژه به«، »سازي به همراه شبيه«، »هاي عملي همراه فعاليت
وافـي بـه   ، با فهم و درك همراهي براي تحقق اهداف يادگيري يتنها دهد سخنراني به نشان مي

به شكل كامالً مقتصدانه يا محتاطانـه بـه كـار گرفتـه شـود. حمايـت از        بايدمقصود نبوده و 
چنيني البته وافي بـه   اين ةدهند سخنراني به عنوان يك راهبرد تدريس موجه بدون قيود هشدار

شود. در اين مطالعه فرعي همچنـين   مقصود نيست و موجب استمرار وضع نامناسب فعلي مي
پيشنهاد شده كه مكمل مناسبي بـراي فهرسـت اوليـه بـه      »گيري در كالس درس يأر« راهبرد

  آيد. حساب مي
هـا و   مهمـي از الگـو  يابيم كه بخـش   سف درميأدر كمال تعجب يا ت يفرعي ديگر ةدر مطالع
ن كليدي نداشته اسـت. فهرسـت ايـن    ادر تجربيات استادان يا مطلع ييهاي اوليه، ردپا راهبرد

  ها به قرار زير است:   دسته از الگوها و راهبرد

  ؛ حساس نسبت به معنا و زبانآموزش  •
  ؛ ها ها در شناخت و فهم پديده آموزش حساس نسبت به نقش ديدگاه •
 ؛ ارزشيابيشده با  آموزش تلفيق •

 ؛ محور آموزش مشاوره •

 ؛ آموزش حساس نسبت به فراشناخت •

 ؛ هاي تحليلي پس از درس نگارش يادداشت •

 .تفكر تلفيقي آموزش مبتني بر •
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مطالعـه نـاظر بـه     ةتـرين يافتـ   تـوان آن را مهـم   اي استادان كه مي با توجه به ضعف دانش حرفه
هـاي   هاي اكتشافي دانست و محقق مربوطه نيز از آن به عنـوان يكـي از چـالش    بررسي ديدگاه

يت تدريس علوم انساني نام برده است، بايد اظهار داشت كه عدم توفيـق در يـافتن   يفك يارتقا
كاهـد.   ار آنها نميقابل اعتنا نبوده و از اعتب، ها تأييدي براي اين دسته از الگوها و راهبرد شواهد
اين تحقيق نيز چالش مدرسان يا چالش مربوط بـه حـامالن    مطالعه فرعي ديگرِشود  مي يادآور

ها را مورد تأييد قرار داده است. خوشبختانه مصـاحبه   علوم انساني و عامالن تدريس اين رشته
مبتنـي بـر   آمـوزش  «با استادان به شناسايي يك مورد تكميلي قابل توجه دست يافت كه همان 

است. استاد مربوطه ضمن تأكيد بر اين نكته كه بازي بـه لحـاظ مفهـومي بـا      1»هاي كوتاه بازي
game  است و حال آنكه  »برد ـ  برد«تفاوت دارد و تفاوت در اين است كه بازيgame »برد 

  :  شوند ، بيان ميتر شدن موضوع است به نكات ذيل نيز اشاره داشته كه براي روشن »باخت ـ
ايجـاد نشـاط و فضـاي عـاطفي مناسـب در كـالس درس        هـا در  ترين كاركرد بـازي  ..مهم.«

هـاي نـوع    . بـازي هسـتند  3»فضاي باز«و  2»زير سقفي«نوع عمده دو ها داراي  است.... بازي
هاي نوع دوم براي اسـتفاده در خـارج از كـالس     اول براي استفاده در محيط كالس و بازي

دقيقـه كـه از درس    40دقيقه تـا   20ام كه در فاصله بين  ريافتهاند... به تجربه د طراحي شده
گيـري از بـازي    گذرد و خستگي بر كالس عارض شده است، بهترين فرصت براي بهـره  مي
خواه فقط براي ايجاد نشاط و رفع خستگي يا بـراي تغييـر و ايجـاد تنـوع در شـيوه      ؛ است

تواننـد بـا تكيـه بـه      ان خود مـي هاي كوتاه كار مشكلي نيست و استاد تدريس. ساخت بازي
 ».هاي تازه شوند ساخت بازي تجارب گذشته و خالقيت دست به كارِ

هـا   مورد از الگو سهگيرد، تنها  در آخرين مطالعه فرعي كه در اين بخش مورد بررسي قرار مي
هـاي فنـاوري اطالعـات و     ها و ظرفيت شوند كه از منظر قابليت هاي اوليه يافت مي و راهبرد

  توانند مورد پشتيباني قرار گيرند. اين موارد عبارتند از:  باطات نميارت
  

                                                 
1. Teaching Based on Short Play  
2. Indoor 
3. Outdoor 
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  ؛ ارزشيابيشده با  آموزش تلفيق •
 ؛ آموزش هماهنگ با ارزشيابي •

 .آموزش مبتني بر تفكر تلفيقي •

در مورد نخست بايد گفت تلفيق ارزشيابي با فرايند تـدريس يـا انحـالل آن در ايـن فراينـد      
در صورت عنايـت  ولي انتظار برود، (فاوا) اي با اين زاويه ديد  از مطالعه گرچه نبايد مستقيماً

مختلف به غناي فراينـد تـدريس و اثربخشـي آن خواهـد      هاي تبه اين راهبرد (كه به صور
سـازي فراينـد    مختلف در خدمت بهينـه هاي  كه به شيوهتوان انتظار داشت  افزود)، از فاوا مي

انجام هرچه نيكوتر  ةيادگيري پرداخته و بدين ترتيب زمين تر ماوقع ثبت و ضبط هرچه دقيق
ارزشيابي مبتني بر فرايند و متصل به جريان تدريس را فراهم آورد. در مورد دوم، همـاهنگي  

توان در صـورت توجـه    منويات يا اهداف تدريس با سازوكار سنجش و ارزشيابي، بازهم مي
هـاي   انجام پـروژه نيازمند ارزشيابي از اهدافي كه به اين مهم از ابزار فاوا بهره جست و مثالً 

آساني در دسـترس نيسـت، تكـاليف ارزشـيابي      هايي است كه به عملي يا حضور در موقعيت
تواند در  مجازي را در دستوركار قرار داد. درباره آخرين مورد هم بايد گفت ظرفيت فاوا مي

هاي  قرار گيرد. خلق موقعيت، خدمت پرورش تفكر تكنولوژيك كه همان تفكر تلفيقي است
مسائل عملي به شكل مجازي و درگير ساختن دانشجويان با حل اين مسـائل در   ةدربردارند

حوزه علوم انساني و اجتماعي به شكل مؤثري به ارتقاي كيفيت و اثربخشي يادگيري در اين 
گانـه   سهاي ه ميان راهبرد ةدروس خواهد انجاميد. لذا بايد در مجموع گفت عدم ادراك رابط

  مورد ترديد است.، هايي كه به اختصار ارائه شد يا فاوا در اين مطالعه با تبيين
شده در فرضيه تحقيـق بـه عنـوان     بيني راهبردها و الگوهاي تدريس پيشبيشتر رسد  به نظر مي
هاي مطلوب بـا شـدت و ضـعف و در مجمـوع بـه تأييـد مطالعـات فرعـي          ها و الگو راهبرد
هاي اوليه با عنوان ديگـري   ه ممكن است در مطالعات فرعي از راهبردها و الگواند. البت رسيده

نام برده شده باشد و به لحاظ مفهومي تفاوتي مشاهده نشود كه اين موارد را به عنوان نقـض  
اند كه عبارتنـد از   توان شناخت. در اين ميان مواردي نيز به فهرست مورد نظر اضافه شده نمي

گيـري و راهبـرد اسـتفاده از     يأيم (سخنراني)، راهبرد آموزش مبتني بر رراهبرد آموزش مستق
  اي). دقيقه پنجهاي كوتاه ( بازي
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شناسي)  اي است كه مطالعه فرعي فلسفه (معرفت گانه هشتمهم و قابل ذكر ديگر اصول  ةيافت
  اين تحقيق موفق به شناسايي آنها شده است.

  
  ها ها و چالش نگري راهبرد هم با

ها مواجه است كه از  كارگيري راهبردهاي مطلوب آموزش علوم انساني، با طيفي از چالش به
ها  ) شناسايي شد. اين چالش1387طريق يكي ديگر از مطالعات فرعي اين تحقيق (فاضلي، 

. تنها كنند ميگري سلب  چنان شديد و عيان هستند كه امكان ناديده گرفتن را از هر مشاهده
شد، ظهور ناكارآمدي قطعي  براي دانشجويان علوم انساني مطرح مي »زشيانگي«اگر چالش 

كننده  نيز تقويت »معرفتي«و  »ولوژيكئسياسي و ايد«، »اجتماعي«هاي  بود؛ حال آنكه چالش
، »جنسيتي«، »جمعيتي«هاي  شوند. در عين حال، چالش چالش انگيزشي محسوب مي

شده اثر  بيني نيز بر توفيق راهبردهاي پيش »مدرسان«و  »نهادي و فرهنگ دانشگاهي«، »زباني«
محور و  آموزش مستقيم، معلم«توان از راهبرد  منفي دارند. در چنين شرايطي است كه مي

  .كرد قلمدادآغاز  ةرا نقط دفاع كرد ولي آن »مبتني بر برنامه
شت و از رسد در شرايط كنوني از سويي الزم است بين سطوح تحصيلي تمايز گذا نظر ميه ب

سويي اجرايي بودن راهبردهاي آموزش را در جهان واقعي نظام آموزش عالي ايران دنبال 
 ،»آموزش مستقيم«شود كه در آموزش علوم انساني  كرد. عنايت به اين دو پديده سبب مي

نقطه هدف قرار گيرد. به عبارت ديگر، در آموزش  »آموزش مشاركتي«عزيمت و  ةنقط
گيرد و اين  مورد نظر قرار مي »هاي آموزش مستقيم ح روشبهسازي و اصال«كنوني 

از  ي،انتقال ةطي يك دور و شوند محور آموزش محسوب مي ،راهبردها در دوره كارشناسي
  هاي آموزش تكميلي استفاده خواهد شد. راهبردهاي مشاركتي در دوره

در آموزش يعني توان از سويي به نوع عمل دو فرد درگير  تر اين نظر مي براي شرح دقيق
دانشجو و استاد و از سوي ديگر به مراحل عمل آموزش يعني ايجاد ارتباط، استمرار ارتباط، 
مؤثر ساختن ارتباط و ارزشيابي ارتباط توجه كرد. واقعيت آن است كه هريك از افراد دخيل 

را  توان آن كنند كه مي اي نقش ايفا مي در آموزش در هريك از مراحل آموزش به گونه
هاي متفاوت  ناميد. از تركيب نقش افراد دخيل در مراحل آموزش، شكل »غيرفعال«يا  »فعال«
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توان آنها را راهبردهاي آموزش قلمداد كرد (جدول  آيد كه مي تعامالت آموزشي پديد مي
  ).1شماره 

گيرد كه در يك سوي آن راهبرد  بر اساس اين ديدگاه، طيفي از راهبردهاي آموزش شكل مي
انواعي از  ،گيرد. در ميانه اين دو قطب و در سوي ديگر راهبرد غيرمستقيم قرار مي مستقيم

يابند كه ميزاني از مستقيم يا غيرمستقيم بودن را با خود دارند و به تناسب  راهبردها معنا مي
بندي كلي از ميان شانزده راهبرد  يابند. در طبقه تركيب، به سوي يكي از دو قطب گرايش مي

ه، در ميانه دو قطب راهبرد مستقيم و راهبرد غيرمستقيم، چهارده راهبرد ديده شد معرفي
وجود » دانشجو«و در چهار مورد نقش غالب » استاد«شود كه در چهار مورد نقش غالب  مي

نقش استاد و دانشجو حاكم است. در اين  دارد. در شش راهبرد باقيمانده تركيب متساويِ
راهبرد ديده  سهجايگاه هريك از مراحل آموزش توجه شود،  دسته از راهبردها نيز اگر به

راهبرد نقش اساسي بر عهده  سهشود كه در آنها نقش اساسي را استاد بر عهده دارد و در  مي
اند كه در دو قطب آن  دانشجوست. بر همين اساس راهبردهاي آموزش در طيفي مرتب شده

  ).1اند (جدول شماره  راهبرد مستقيم و راهبرد غيرمستقيم قرار گرفته
  

  راهبردهاي آموزشي حاصل از تركيب نقش افراد دخيل در مراحل آموزش دانشگاهي. 1 جدول شماره
 نوع غلبه ارزشيابي ارتباط اثربخشي ارتباط استمرار ارتباط ايجاد ارتباط راهبرد

 مستقيم استاد استاد استاد استاد 1

 استاد دانشجو استاد استاد استاد 2

 استاد استاد دانشجو استاد استاد 3

 استاد استاد استاد دانشجو استاد 4

 استاد استاد استاد استاد دانشجو 5

 استاد ـ دانشجو استاد دانشجو دانشجو استاد 6

 استاد ـ دانشجو دانشجو استاد دانشجو استاد 7

 استاد ـ دانشجو دانشجو دانشجو استاد استاد 8

 دانشجو ـ استاد استاد استاد دانشجو دانشجو 9

 دانشجو ـ استاد استاد دانشجو استاد دانشجو 10

 دانشجو ـ استاد دانشجو استاد استاد دانشجو 11

 دانشجو دانشجو دانشجو دانشجو استاد 12

 دانشجو دانشجو دانشجو استاد دانشجو 13
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 دانشجو دانشجو استاد دانشجو دانشجو 14

 دانشجو استاد دانشجو دانشجو دانشجو 15

 غيرمستقيم دانشجو دانشجو دانشجو دانشجو 16

هاي آموزش علوم انساني،  بر اساس اين تحليل از راهبردهاي آموزش و با عنايت به چالش
شود. هريك از  ها شناسايي مي از طريق توسل به هدف» آموزش مؤثر«توان گفت  مي

تواند  كند، مي ها مي ميزان كمكي كه به تحقق انواعي از هدفنظر راهبردهاي آموزش از 
مدافعاني داشته باشد. به استناد اين موضوع، براي گذر از وضع كنوني (كه با آموزش 
مستقيم آميخته و شواهدي براي دفاع از آن وجود دارد) و دستيابي به وضع مطلوب (كه با 

توان يافت) طي  براي مقابله با آن مييابد؛ هرچند شواهدي  آموزش غيرمستقيم معنا مي
  شود:  مراحل زير پيشنهاد مي

هاي علوم انساني از طريق  تالش براي بهسازي راهبردهاي مستقيم رايج در آموزش. 1
  ؛ ) در دوره كارشناسي5تا  2(راهبردهاي » استادمحور«ترويج راهبردهاي چهارگانه 

و ترويج راهبردهاي  صيالت تكميليتالش براي تغيير راهبردهاي رايج در دوره تح. 2
  )؛ در اين دوره 8تا  6راهبردهاي ويژه  به 11تا  6مشاركتي (راهبردهاي 

در دوره » دانشجومحور«كارگيري راهبردهاي  تالش براي ايجاد شرايط به. 3
  .در دوره دكتري ويژه به) 15تا  12تحصيالت تكميلي (راهبردهاي 

 
 پاياني بحث

را مبنا و پشتوانه نظري مناسبي براي  1»ييگرا ارتباط«توان نظريه  در تحليل نهايي مي
. اين كرد غالب الگوها و راهبردهاي يادگيري و تدريس مورد تأكيد اين تحقيق قلمداد

معرفي شده است با توجه به نكات  3و اجتماعي 2اي نظريه كه با دو كليدواژه شبكه
آور جلوه  هاي موجود يادگيري (و در نتيجه تدريس) را الزام ذيل، تجديد نظر در نظريه

  دهد:  مي

                                                 
1. Connectivism 
2. Networked 
3. Social 
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شد  هايي كه در گذشته ضروري شمرده مي يادگيرنده عصر جديد از برخي فعاليت •
  ؛ اند نياز شده (مانند ذخيره كردن و بازيابي) بي

ي) براي پشتيباني از شغل در طول زندگي كفايت اي (رسم يادگيري مدرسه •
  ؛ كند نمي

اطالعات به طرز  عمربرخوردار شده و  ينظير توليد دانش از شتاب و سرعت بي •
  ؛ چشمگيري كاهش يافته است

  ؛ شوند جا مي هيادگيرندگان در طول زندگي ميان مشاغل مختلف جاب •
  طلبد؛  را ميخود هاي فكري خاص  ها و قابليت هر ابزار يادگيري، ظرفيت •
، 1(زيمنسيادگيري غيررسمي به جنبه مهمي از تجارب يادگيري تبديل شده است  •

2004.(  
  شود:  گانه ذيل برشمرده مي ي اصول هشتيگرا براي ارتباط

  ؛ ها استوار است يادگيري و دانش بر تنوع و تكثر آرا و ديدگاه •
  ؛ يا منابع اطالعات است 2»هاي تخصصي گره«ارتباط ميان  ييادگيري فرايند برقرار •
  ؛ يادگيري ممكن است در ابزار و وسائطي جز انسان يافت شود •
  ؛ استتر  ، ضرورياز آنچه تاكنون دانسته شده، ظرفيت فرد براي دانستن بيشتر •
توسعه ارتباطات (اتصاالت) و صيانت و مراقبت از آن براي تسهيل يادگيري  •

  ؛ مستمر ضروري است
يك مهارت كليدي و  ها و مفاهيم ميان باورها، انديشهقابليت تشخيص ارتباط  •

  ؛ محوري است
 ييگرا هاي يادگيري در چهارچوب ارتباط به روز بودن (ماندن) هدف تمام فعاليت •

  ؛ است
چيز يادگرفته شود  گيري خود يك فرايند يادگيري است. انتخاب اينكه چه تصميم •

گيرد بايد از منظر واقعيت در  ر مياطالعاتي كه به طور مستمر در دسترس قرا يو معنا
شده،  شناخته حال تغيير نظاره شود. گرچه در حال حاضر پاسخي به عنوان پاسخ صحيحِ

                                                 
1. Siemens 
2. Special Nodes 
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پيوندد، غلط  به وقوع مي 1»فضاي اطالعاتي«فردا به دليل تغييراتي كه در است ممكن 
  ).2004زيمنس، ارزيابي شود (

تواند پاسخگوي  اي در يادگيري دانست كه مي را بايد نظريه ييگرا بدين ترتيب ارتباط
هاي  تحوالت عظيم اجتماعي باشد. تحوالتي كه از فرط عظمت به تحوالت ناشي از گسل

محور و  محور، داراي اقتصاد دانش اي دانش كهكشاني تشبيه شده است. جامعه جديد، جامعه
ند يادگيري ديگر امري صرفاً دروني و ا ي دريافتهيمحوري است كه به نيكو شهروندان دانش

هاي ناظر به مديريت دانش در هر حوزه تخصصي  فردگرايانه نبوده و فراگرفتن مهارت
توان شامل دو  شود. قابليت مديريت دانش (يادگيري) را مي ترين قابليت محسوب مي مهم
اند و  كرده بهينه يا سهيم شدن در آنچه ديگران توليد كرده و سازماندهي ةعد استفادب

همچنين سهيم ساختن ديگران در دانش شخصي و كمك به توسعه و تكامل تصاعدي 
  دانش دانست.

ترين شكل آن و در قالب يك رهيافت  چنانچه بخواهيم يافته اصلي اين مطالعه را در كلي
آموزش و «توان از  هاي علوم انساني مطرح سازيم، مي يادگيري براي رشته ـياددهي 

گيري مبتني بر تعريف  اين نتيجه ).2003، 3(روست و همكاراننام برد  2»كيبييادگيري تر
هاي ياددهي  رويكرد تلفيقي به فرايند«يادگيري و آموزش تركيبي است كه عبارت است از 
روست . (»ها و منابع اطالعاتي است و يادگيري كه مستلزم استفاده از طيف متنوعي از روش

ها و راهبردهاي مورد  فت آموزش و يادگيري همچنين با الگو). اين رهيا2003و همكاران، 
 »فاعليت دانشجو در جريان دريافت، ارزشيابي و توليد دانش«تأكيد اين مطالعه كه قائل به 

  .است سازگار، است
آموزش و يادگيري تركيبي تقريباً در كليه متون و منابع تخصصي به عنوان آموزش و 

، 4بانك و گراهامديد معرفي شده است (مراجعه كنيد به: يادگيري مبتني بر تكنولوژي ج
با چنين قيدي نام برده  اما به باور نگارندگان الزم نيست از اين رهيافت منحصراً ).2004

تري از آموزش و  شود. از توصيف روزت كه در باال به آن اشاره شد مفهوم و معناي كلي
                                                 

1. Information Climate 
2. Blended 
3. Rossett & et al. 
4. Bonk and Graham 
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بندي  به همين معناي موسع در جمع شود كه درست با توجه يادگيري تركيبي دريافت مي
هاي تدريس يعني آن نوع رويارويي  ها و الگو هاي اين مطالعه در مورد راهبرد نهايي از يافته

متناسب با اهداف  ةها و استفاد ها و الگو اي از راهبرد كه مستلزم توجه به طيف گسترده
ز يادگيري و آموزش تركيبي، هاست، مورد تأكيد قرار گرفته است. اين معنا ا يادگيري از آن
كه همان يادگيري و آموزش متكي به است تر و غالب آن  معناي محدود ةندرالبته دربردا
ند آن را نيز در مقام هست به هر روي نگارندگان مايلهست؛ هاي جديد هم  فناوري
 د. به ديگر سخن در جريان ايجاد تحول در كيفيت يادگيرينبندي مورد تأكيد قرار ده جمع

سن ح نيازمندكه  ييها و الگوها به راهبرد بايدعلوم انساني در آموزش عالي، بدون شك 
. يادگيري و آموزش داشتاي مبذول  عنايت ويژه ،هاي جديد است استفاده از فناوري

سطح شناسايي و از آنها  سهدر توان  ميهاي اطالعاتي و ارتباطي را  تركيبي متكي به فناوري
  گانه عبارتند از:  سهح بهره جست. اين سطو

o يادگيري از  ـ: با هدف ايجاد انعطاف بيشتر در فرايند ياددهي  1ساز تركيب توانمند
شـده   بينـي  هاي يادگيري پيش دستيابي به فرصتبراي تسهيالت مورد نياز  كردنطريق فراهم 

  ؛  با استفاده از فناوري اطالعات و ارتباطات
o  ين سـنتي و  مغنـا بخشـيدن بـه فـرا    : بـا هـدف تقويـت و    2كننـده  تركيب تقويـت

هـاي يـادگيري    چهـره آمـوزش و يـادگيري بـا ايجـاد تغييـرات محـدود در فرصـت         به چهره
  ؛  شده با اتكا به فناوري اطالعات و ارتباطات بيني پيش
o با هدف ايجاد تحول و تغييرات گسترده در فرايند و سـوق دادن  3تركيب تحولي :

آن بـا   يي مبتني بر تعامالت پويا و جـايگزين يرايادگيري و آموزش به سمت ساخت و سازگ
  ).2004(گراهام،  فناوري اطالعات و ارتباطات ريادگيري انفعالي با تكيه ب
يكي از مطالعات فرعي اين مطالعه كه شرح آن گذشت پاي فشرد  ةبدين ترتيب بايد بر يافت
هاي  توان به مصاف بخش قابل توجهي از چالش هاي جديد مي كه با اتكا به فناوري

شده رفت و ارتقاي كيفيت آموزش و يادگيري علوم انساني را وجهه همت  شناسايي

                                                 
1. Enabling Blend 
2. Enhancing Blends 
3. Transforming Blends 
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هايي  نس محدوديتهاي تاريخي، فرهنگي، سياسي و ساختاري از ج ساخت. گرچه چالش
توان ناديده گرفت يا  هستند كه تأثيرات ناخوشايند آنها بر كيفيت آموزش و يادگيري را نمي

بر مضامين مندرج در جدول شماره  ، لذا بايدمدت به برطرف شدن آنها اميدوار بود در كوتاه
  كماكان وفادار بود. 1

هاي مؤثر تدريس در حوزه  ها و الگو ف طيفي از راهبردها معرِّ نكته مهم و مكمل اينكه يافته
با عنايت به شرايط و موقعيت مورد  »توانمند«توسط استادان  بايدعلوم انساني است كه 

در نظر گرفت  1»اصول راهنماي فرايندي«توان به منزله  استفاده قرار گيرند. اين طيف را مي
گيري  مل و تصميمبايد راهنماي ع )1968( 2الورنس استن هوسكه در رويكرد فرايندي 

 شوآبسي از أهاي عيني و واقعي تدريس يا به ت مدرسان در موقعيت ةهوشمندانه و فكوران
  ) باشد.1969( »عملي«در يك فضاي 

  
  هاي اجرايي پيشنهادي سياست

از قبيل آنچه در اين بخش پيشنهاد شده بايـد   ييكارگيري سازوكارها نظام آموزش عالي با به
در كنـار   3»تـدريس  پژوهـيِ  دانـش «هـا   كه براي استادان تمام رشـته به سيستمي تبديل شود 

بــه عبــارت ديگــر ؛ پژوهــي تخصصــي و ديســيپليني بــه يــك اولويــت تبــديل شــود دانــش
. ايـن  كـرد هاي گوناگون تبديل  پژوهي تدريس را بايد به هويت مشترك استادان رشته دانش

چراكه در حال حاضر از ؛ تحاكم بر آموزش عالي كشور اس 4مهم مستلزم بازسازي فرهنگ
اي  دهـد چنـين مطالبـه    مجموعه آنچه فرهنگ حاكم بر آموزش عالي كشورمان را تشكيل مي

  شود. دريافت نمي
هاي آموزش  بيني پروژه پايان دوره تحصيلي در طراحي برنامه درسي براي كليه دوره پيش .1

نامـه كـه    هاي كارشناسي ارشد بـدون گذرانـدن پايـان    طراحي دوره: عالي (حتي كارشناسي)
بـر كيفيـت و    شـود و  هاي علوم انساني توصـيه نمـي   مجاز شمرده است براي رشتهتازگي  به

                                                 
1. Principles of Procedure 
2. Lawrence Stenhouse 
3. Teaching Scholarship 
4. Reculturing 
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گذارد. الزام به گذراندن ايـن پـروژه جـامع در پايـان دوره      ها تأثير منفي مي اين دوره ييكارا
ر انگيـزه يـادگيري و پيشـرفت دانشـجويان بگـذارد      ب يتواند تأثير مستقيم كارشناسي نيز مي

اي را به  چراكه به عنوان يك سنجش مجموعي و تراكمي در پايان دوره، انتظار عملكرد ويژه
تك دروس براي دانشجو حاوي پيـام   و در مورد كيفيت گذراندن تك كند ميدانشجو منتقل 

و راهبــرد  »ارزشــيابيآمــوزش هماهنــگ بــا «هــاي  اي اســت. ايــن اتفــاق بــا راهبــرد ويــژه
  هماهنگي چشمگيري دارد. »محوري پرسش«
آمـوزش علـوم انسـاني در دوره     :هاي دكتـري  جدي گرفتن مقوله آزمون جامع براي دوره. 2

بار درباره ضرورت برگزاري آزمون جـامع   هايي كه هر از چندگاه يك دكتري در سايه ترديد
هاي غير علوم  هد ديد. شايد در رشتهشود به جد آسيب خوا در نظام آموزش عالي مطرح مي

انساني درجه وابستگي كيفيت يادگيري به آزموني از نوع تراكمي در اين حد نباشد. با اتكـا  
بايد بر اهتمـام   »محوري پرسش« و همچنين راهبرد »آموزش هماهنگ با ارزشيابي«به راهبرد 
همسـو بـا فلسـفه ايـن     ها نسبت به اجراي آزمون جامع، البتـه بـه شـكل اصـولي و      دانشگاه
  .كردها در سطح جهان، تأكيد  آزمون

هـاي ذيـل    در ايـن زمينـه پيشـنهاد   : اي اسـتادان  هاي آموزش حرفه طراحي و اجراي برنامه. 3
  :  كندتواند به بهبود كيفيت تدريس كمك شايان توجهي  مي
o هيئـت علمـي از    ينياز تبديل وضـعيت اعضـا   به پيش، هاي بدو استخدام آموزش

  ؛ به رسمي آزمايشي در نظر گرفته شودپيماني 
o نيـاز تبـديل وضـعيت از رسـمي آزمايشـي بـه        هاي حين خدمت به پيش آموزش

  ؛  رسمي قطعي در نظر گرفته شود
o ياعضـا  يارتقـا نامـه   آيـين بيني امتياز ويـژه در   هاي مستمر از طريق پيش آموزش 

  شود. لوازم ارتقا به مرتبه باالتر در نظر گرفته به عنوانهيئت علمي 
 
هـاي   استادان مجرب رشته در هر دانشگاه (يا دانشگاهكه اي  به گونه 1:استقرار نظام توجيه. 4

اي ممتـاز از طريـق حضـور در     هاي حرفـه  د به شرط برخورداري از صالحيتنمنطقه) بتوان
كمـك  مسير هاي الزم، در  هاي مشابه و ارائه مشاوره يا سازوكار ،كالس درس استادان جوان

                                                 
1. Induction 
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كـار كـه    . اين سازوكار در پشتيباني از معلمان تازهكنند ارتقاي كيفيت آموزش ايفاي نقشبه 
داراي سـابقه طـوالني علمـي و    هسـتند،  در سطوح ماقبل آموزش عالي مشغول به خـدمت  

زيـادي در ايـران ناشـناخته مانـده اسـت      اندازة سفانه تا أاجرايي در سطح جهان است كه مت
بسا بيش از سطوح آموزشي پيش  اين سازوكار چه، ر نگارندگان). به باو1379(مهرمحمدي، 

 ؛از دانشگاه براي مربيان و استادان شاغل به تحصيل در آموزش عالي كشور مورد نياز اسـت 
تر از مجراي برنامه تربيت معلم پيش از خـدمت عبـور    ينيچراكه معلم و مربي در سطوح پا

هـاي مـورد نيـاز     بي بـه بسـياري از مهـارت   ها و دسـتيا  كرده و در معرض بسياري از آگاهي
اما برنامه آموزش پيش از خدمت براي تربيت مدرس دانشـگاهي   ؛تدريس قرار گرفته است

  در دستوركار آموزش عالي كشور قرار ندارد.
ها و مقـدمات عديـده دارد، ابتـدا بـه      نياز به تمهيد زمينه شود اين سيستم كه طبعاً پيشنهاد مي

هاي علوم انسـاني يـك منطقـه بـه      شكل آزمايشي در يك دانشكده علوم انساني يا دانشكده
صورت پايلوت اجرا شده و سپس بر مبناي نتايج حاصـله تصـميمات كلـي دربـاره اجـراي      

  سراسري اتخاذ شود.
اي اسـتادان مجـرب از نظـر     عـدم كفايـت حرفـه    آموزش عالي در سطح جهاني با معضل. 5

ويژه تدريس از طريق  هاي سنتي و به هاي آموزشي و تكيه بيش از اندازه آنان به شيوه قابليت
ايـن وضـعيت   ). 2001، 2؛ بارنت و همكاران2008، 1(هاتسون و ويور سخنراني مواجه است

بـه   رعي اين پژوهش عمـالً ي كه يكي از مطالعات فيدر مطالعه حاضر نيز مشاهده شد تا جا
وگو بـا اسـتادان    ها و تجارب موفق تدريس از طريق گفت اهداف خود كه شناسايي نوآوري

بنـابراين در ايـران نيـز همسـو بـا      ؛ دست نيافـت ، هاي علوم انساني كشور بود مجرب رشته
 هاي مناسب براي رفـع ايـن مشـكل اقـدام     ها و برنامه تجربيات جهاني بايد با اتخاذ سياست

. آنچه در سطح جهاني بسيار مورد توجه بوده و منابع پژوهشي قابـل تـوجهي را پديـد    كرد
 ةهـاي توسـع   ي بـه نيـاز  يپاسـخگو آن نام دارد كـه هـدف    3»گري همكار مربي« آورده است

خـدمت رسـمي   هـاي   سـال اي استادان باسابقه (با پشت سر گذاشتن بيش از نيمـي از   حرفه

                                                 
1. Huston & Weaver 
2. Barnett & et al. 
3. Peer Coaching 
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بسا خدمات مربوطـه توسـط اسـتادان     هايي چه چنين برنامه. در استسال)  15يعني بيش از 
ارائـه شـود. در   قـرار دارنـد،   تـري   اي در وضـعيت پيشـرفته   تر كه از نظر توسعه حرفه جوان

اي در  بيني پست سـازماني ويـژه   طراحي مدل اجرايي براي تحقق اين مهم ممكن است پيش
واجد صـالحيت بـراي آن نيـز     ها براي اين منظور و جذب افراد الت آموزش دانشگاهيتشك

  مورد توجه قرار گيرد.
هـاي   علمي پژوهشي (يا علمي ترويجي) مخصوص آموزش در رشتههاي  مجلهاندازي  راه. 6

هاي علمي دانشگاهي يا با شـكل   ها و قطب مختلف علوم انساني در كشور از طريق دانشگاه
   ؛هاي علمي در اين حوزهاي آموزش علوم انساني دادن به انجمن

كننــده در آن داراي  هــاي درســي كــه دانشــجويان شــركت پيشــگيري از تشــكيل كــالس. 7
   ويژه در مقاطع تحصيالت تكميلي)؛ از نظر استعداد تحصيلي هستند (به يهاي فاحش تفاوت

هـاي علـوم انسـاني هماننـد      اي بيشتر استادان رشته سازي زمينه استقالل عمل حرفه فراهم. 8
هـاي   غيرتخصصـي در رشـته   ينهادهـا  ةگون ا عدم دخالت مميزيهاي فني و پزشكي ي رشته

  كند. در استادان نوجو و خالق ايجاد ميرا س و دلسردي أعلوم انساني كه ي
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