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Abstract
One of the duties of universities is the empowerment of
students in various fields, including the recognition of
the future or future studies. The increased ability of
student futures can be improved through education
during the years of study, so one can claim that one of
the important variables that can be the ability of future
student studies to influence students is the quality of
teaching and learning methods. The purpose of this
study was to design teaching methods based on the
development of future studies in higher education,
which was conducted using qualitative research
methodology and using a strategy based on the data
theory of the foundation. In this regard, semi-structured
interviews with 14 faculty members in the field of
curriculum and futures studies in universities of Fars
province were carried out using purposeful approach
and application of theoretical saturation criterion. To
obtain the reliability and validity of the data from two
Participants review method and review of nonparticipating experts in the research were used. The
results of the data analysis were separated into separate
concepts through three stages, open source coding,
theoretical coding and selective coding with the aid of
MAXQDA12 software, and 16 general categories were
obtained. This article presents the findings of the study
in the framework of the paradigmatic model including:
causal conditions (4 categories), pivotal phenomenon
(futures studies as a general approach to teaching),
strategies (3 categories), fields (4 categories),
interventional conditions (2 categories) and outcomes (2
categories).
Keywords: Higher education, Futures studies,
Curriculum, teaching.
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چکیده
 توانمندسازی دانشجویان در عرصههالای،یکی از وظایف دانشگاهها
 رشالد توانالایی. یختلف از جمله شناخ آینده یا آیندهپژوهی اسال
آیندهپژوهی دانشجویان ییتواند از طریق آیوزش در طی سالهای
تحصیل بابود یابالد بنالابرای یالی تالوان ادعالا نمالود کاله یکالی از
یتغیرهای یام که ییتواند بر رشد توانایی آیندهپژوهی دانشجویان
.  کیهی روشهای تدریس و یالادگیری آنالان اسال،تأثیرگذار باشد
هدف ای پژوهش طراحی روشهالای تالدریس یبتنالی بالر توسالهه
آیندهپژوهی در آیوزش عالی بود که با شیوه پژوهشالی کیهالی و بالا
 در ای راستا.استهاده از راهبرد یبتنی بر نظریه داده بنیاد انجام شد
،با استهاده از رویکرد هدفمند و بالهکالارگیری یهیالار اشالبا نظالری
 نهالر از اسالاتید صالاح نظالران11 یصاحبههایی نیمهساختاریافته با
حوزه برنایه درسی و آیندهپژوهی در دانشالگاههالای اسالتان فالار
 برای به دس آوردن اعتبار و روایالی دادههالا از دو روش،انجام شد
بازبینی یشارک کنندگان و یالرور خبرگالان ریالر شالرک کننالده در
، نتالای تحلیالل دادههالا در طالی ساله یرحلاله.پژوهش استهاده شد
 کدگالذاری نظالری و کدگالذاری انتخالابی بالا کمال،کدگذاری باز
 یقولة11  به یهاهیم یجزا تهکی شدند وMAXQDA12 نرمافزار
 ای یقاله یافتههای یطالهه را در چارچوب یالدل.کلی به دس آید
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2(  یقولاله) و پیایالدها2(  شرای( یداخلهگر،) یقوله1(  زیینه،)یقوله
. یقوله) تحلیل کرده اس
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مقدمه

اثربخشی نظام آموزشی همراه با رشد پژووه هژای هژر
کشور از جملژ شژاص هژای سژجش توسژه یژاتگیی
محسوب میشود .از آنشژا کژ نژرد جدیژد بژا تو ژر و
تحوالت سریع و عظژ در عرصژ هژای مخگلژ مواجژ
است؛ نظامهژای آموزشژی هژر کشژوری از جملژ نظژام
آموزش عالی ،برای تحقژ شایسژگ اهژداو صژود بایژد
بگواند ضمن شجاسایی این تحوالت و برنامژ ریژیی بژرای
مواجهژژ بژژا آدهژژا ،دانشژژشویاد را ن ژژی بژژ دانژژ و
مهارتهایی مشهی سازد کژ بگوانجژد تحژوالت و مسژال
آیجده را شجاسایی کججد و برای آد آماده گردند؛ چرا کژ
اول ن و مه ترین وظ فژ نظژام آموزشژی ،آمژاده سژازی
دانششویاد برای ن ازهژا ،چژال هژا و تقاضژاهای آیجژده
اسژژژت ()Sardar, 2010؛ بجژژژابراین یکژژژی از وظژژژای
دانشیاهها ،توانمجدی دانششویاد در عرص هژای مخگلژ
از جمل شجاصت آیجده یا آیجدهپووهژی اسژت ( Masini,
 .)2011مجشأ مطالهة آیجده را میتواد در کجدهکاریهای
عهد باسگاد بر روی چژوب ،اسژگخواد ،سژج و ظژروو
سفالی مشاهده کرد ک با هدو انگقال اطالعات یا حفژ
سژواب صژورت مژیگرتژت ( Maleki far et al., 2007:
 .)19تواد پ ب جی آیجده در هماد اواد زندگی ،صود را
نشاد میدهد؛ دروانع ب محض درک این مهژ از سژوی
نوزاد ک گری اش واکج دییژراد را در پژی دارد ،تژواد
پ ب جی آیجده رخ میدهد؛ بجابراین باید چجژ ن گفژت
ک اندیش دد درباره آیجژده مقولژ ای تژازه ن سژت ،ایژن
مقول پدیدهای جهادشمول است ک میتژواد ریشژ آد
را در دوراد پژژ ازتژژاری بشژژر ن ژژی جسژژگشو کژژرد
( .)Pedram, 2014آیجژدهپووهژی مشژگم بژر مشموعژ
تالش هایی است ک با اسگفاده از تشیی وتحل ژ مجژابع،
الیوها و عوام تو ر و یا ثبات ،بژ تشسژ آیجژدههژای
بالقوه و برنام رییی برای آدها میپردازند .آیجژدهپووهژی
نشاد میدهد ک چیون از دل تو رات (عدم تو ژرات)
"امروز" ،وانه ت "تژردا" تولژد مژییابژد (.)Bell, 2011
آیجدهپووهی را مهژادل لوژت التژ ن ""futures studies

گرتگ اند .کلمة جمع " "futuresب ایژن دل ژ اسژگفاده
شژژده اسژژت کژژ بژژا بهژژرهگ ژژری از ط ژژ وسژژ هی از
روششجاسیهژا و بژ جژای تصژور "تقژ یژ آیجژده"،
گمان زنیهای س سگمات و صردورزان  ،در مورد ن تق
"ی آیجژده" بلکژ "چجژدین آیجژدة مگصژور" مبژادرت
میشود (.)Fateh Rad et al., 2013
ب طورکلی در وضه ت کجونی جهاد ک تو ژرات در
هم زم ج ها ب سرعت انشژام مژیشژود ،آیجژدهنیژری و
سازماددهی تهال تهای علمی بژرای پژ ب جژی آیجژده
ضرورتی انکارناپذیراست .در این راسگا میتواد ادعا نمود
ک اگر نظام آموزشی هر کشور مبگجژی بژر آیجژدهنیژری
نباشد و توانایی آیجدهنیری اعضای صژود را ارتقژا ندهژد،
نادر نخواهد بود تا برونداد چجداد مف دی ارال دهد؛ چرا
ک با عدم بهرهگ ری از اصژ آیجژدهپووهژی بسژ اری از
ترصت های صود را بدود ارال دسگاورد ناب عرضژ ای از
دست میدهد ( .)Marzoughi et al., 2013م الگلژی
( ،)McLaughli., 2011مهگقژد اسژت کژ بایژد مهژارت
تفکر درباره آیجده و شجاصت آد را در دانشژشویاد ایشژاد
نمود؛ یهجی دانششویاد باید بگوانجد توانایی تصژور آیجژده
مطلوب در رشگ صود ،مسال و تو رات محگم و بژاور
ب توانایی صود در پاس ب این آیجژده و تو ژر در آد را
داشگ باشجد .دروانع انگظژار مژیرود دانشژشویاد ضژمن
تحص در دانشیاه ،صرو نظر از رشژگ تحصژ لی صژود
بگوانجژژد عژژالوه بژژر داشژژگن درک مفهژژومی مجاسژژ از
آیجدهنیری ،با برصی از روشهای آیجدهپووهی ن ژی آشژجا
شوند و ضمن توانمجدی در انشژام محاسژبات الزم بژرای
پ ب جی آیجده ،روح آیجدهنیژری صژوبی ن ژی داشژگ
باشجد و این توانمجژدیهژا در دانشژشویاد پژرورش یابژد
( .)Masini, 2011چرا ک آیجدهپووهی بژ آدهژا کمژ
میکجد تا تصورات صود از آیجده را مح بینجد و از ایژن
طری ک ف ت تصم هایی ک بژرای آیجژده مژیگ رنژد،
بهبود یابد تژا در برابژر آیجژده مجفهژ نباشژد و بگوانجژد
تهاالن بر آیجژده اثرگژذار باشژجد (.)Parsa et al., 2011
پووه های صورت گرتگ پ رامود موضوع آیجدهپووهژی
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در برنام درسی آموزش عالی بس ار نادر است .در برصی
از این پووه ها ب رابطژ مببژت ک ف ژت مهژارتهژا و
صالح تهای اسگاداد و مح آموزشی ( McLaughlin
 )and Freed, 2011و ( ،)Mozaffari, 2010ک ف ژژت
برنام درسی و ک ف ت و نحوه آموزش بژا رشژد توانژایی
آیجژدهپووهژی دانشژشویاد اشژاره شژده اسژت .ماشژ جی
()Masini, 2011؛ مهگقژژد اسژژت کژژ رشژژد توانژژایی
آیجدهپووهی دانششویاد مژیتوانژد از طریژ آمژوزش در
طی سالهای تحص بهبود یابد؛ بجابراین میتژواد ادعژا
نمود ک یکی از مگو رهای مه کژ مژیتوانژد بژر رشژد
توانایی آیجده پووهی دانششویاد تأث رگذار باشد ،ک ف ژت
تشارب یادگ ری آناد است .اسژالتر ()Slaughter, 2011
ب اد میکجد اسژگراتویهژای تژدری و یژادگ ری بژاز و
نامحدود ب مقابل با انضباط سجگی آموزش برمیص ینژد.
برنام های درسی آیجده محور ب جای آمژوصگن وانه ژات
بر ترآیجدهای یادگ ری چیون یادگرتگن تأک د میکجد و
توسه مهارتها و تلقیهای مگو ر درباره آیجده را مه تر
از کسژ دانژ مطلژ مژیدانژژد .همچجژ ن تحق قژژات
مگهددی ن ی درزم جة عوام مؤثر بژر ترایجژد یژژاددهی-
یژادگ ری انشژژام شژژده اسژژت؛ مانجژد؛ تژژأث ر تضژژا و جژژو
آموزشژی ( ،)Wilson& Fowler, 2005بررسژی رابطژ
سب های یژادگ ری ( ،)Nazemi and et al,2017تژأث ر
ش وههای ارزشژ ابی (،)Leung, Mok & Wong, 2008
بررسی م یاد اسگفاده دانششویاد از مهارتهای مطالهژ
و یژژادگ ری و رابطژژ آد بژژا وضژژه ت تحصژژ لی آنژژاد
( ،)Torkzadeh et al., 2015رابطژ بژ ن جهژت-گ ری
انی یش ژی و راهبردهژژای ی ژادگ ری در تب ژ ن موتق ژت
تحصژژ لی آیجژژده ( ،)Samadi, 2012آمژژادگی صژژود-
راهبری در یادگ ری و سب هژای یژژادگ ری ( Safavi,
 )Shushtar Zadeh and Yarmohammadian, 2010و
نق تجژاوری اطالعژات و ارتباطژات در تحژول ترایجژژد
یژژاددهی -یژژادگ ری ( ،)Najafi, 2010مهجژادار بژژودد
یژژادگ ری ( ،)Haqqani, 2005یژژادگ ری مژژادامالهمژژر و
یژژادگ ری چیونژژ یژژادگرتگن (،)Asarzadgan, 2005

همچج ن ب رابطة مببت توانایی آیجدهپووهی بر موتق ت
تحص لی و ایجک از ب ن تمژام ابهژاد ب شژگرین م ژانی ن
مربوط ب روح آیجده نیری است ،ن ی توج شده اسژت
(.)parsa et al,2011
تحق قات انشام شده درزم جژة یژاددهی -یژژادگ ری
اغلژ بژر چارچوبها ،سب ها ،مهارتهژا و راهبردهژای
یادگ ری مگمرکی بژوده و ب شژگر گژرای بژ گذشژگ و
زماد حال دارند ،امژا در هژ چیژ از تحق قژات صژورت
گرتگ در ترآیجژد یژاددهی -یژادگ ری؛ آیجژده پووهژی و
آیجده نیری مورد مطاله و بررسژی نژرار نیرتگژ اسژت؛
بجابراین ضروری است رویکردی مبگجی بر آیجدهپووهی و
نیرشی جدید درزم جة یاددهی -یادگ ری در نالژ یژ
نظام آموزشی پویا توسه داده شود .در جسگشوی انشژام
شده توسژ نیارنژدگاد چجژ ن نظژام آموزشژی پویژایی
درزم جژژة یژژاددهی -یژژادگ ری و مبگجژژی بژژر توسژژه
آیجدهپووهی در آموزش عالی یاتت نشد .این تحق ن ژی
با هم ن هدو انشام شژده و از طریژ تئژورییه کژردد
نظژژرات مگخصصژژ ن حژژوزه برنامژژ ریژژیی درسژژی و
آیجده پووهی تژالش شژده اسژت تژا موانژع ،راهکارهژای
مجاس و پ امدهای تدوین روش های تدری مبگجی بژر
توسه آیجدهپووهی در آموزش عالی ایژراد بژرای برنامژ
درسی شجاسایی و ارال گردد .سؤاالت تحق عبارتجد از:
پرس اصلی :الیوی مجاسژ در تژدوین روش هژای
تدری مبگجی بر توسه آیجده پووهی در آمژوزش عژالی
دارای چ ویوگیهایی است؟
پرس ترعی :عوام و شاص های اصلی در تژدوین
روشهای تدری مبگجی بر توسه آیجدهپووهی آمژوزش
عالی کدامجد؟
روش پژوهش

این پووه  ،پووهشی ک فی بود ک در آد با اسژگفاده از
رویکرد نظری داده بج اد روشهژای تژدری مبگجژی بژر
توسه آیجدهپووهی در آموزش عالی را بررسژی و الیژوی
مفهومی ارال شد .رویکرد نظریژ داده بج ژاد یژ روش
پووه اسگقرایی و اکگشاتی است ک ب پووهشیراد در
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حوزههای گوناگود امکاد میدهژد تژا بژ جژای اتکژا بژ
تدوین شده صود ب تژدوین
نظری های موجود و از پ
نظری و گیاره انژدام کججژد .ایژن نظریژ هژا و گژیاره هژا
ب صورت نظام مجد و بر اسژا دادههژای وانهژی تژدوین
م ژیشژژود (Strauss & ( ،)Corbin & Strauss,2014
 .)Corbin, 1990دروانع رویکرد نظری داده بج اد روشی
است برای کس شجاصت پ رامود موضوع مورد مطالهژ
از ایژن در مژورد آدهژا
و موضوع یا موضوعاتی ک پ
پووه جژامع و عمژدهای انشژام نشژده اسژت و دانژ
کجونی در آد زم ج محژدود اسژت ( Razavi and et al,
 .)2013: 259محژژ پژژووه شژژام اسژژات د رشژژگ
برنام رییی درسی و آیجدهپووهژی کژ در دانشژیاه هژا و
مؤسسژژات آمژژوزش عژژالی ب ژ تژژدری مشژژوول بودنژژد.
ب مجظور انگخاب مشارکتکججدگاد از نمون گ ری نظژری
ب ش وه هدتمجد اسگفاده شد ،هدو پووهشژیر انگخژاب
مواردی بود ک با توج ب هدو پووه سرشژار از داده
بوده و پووهشیر را در شک دادد مدل نظری صودیژاری
دهجد و این کار تا جژایی ادامژ یاتژت کژ طبقژ بجژدی
مربوط ب دادههژای اشژباع و نظریژ مژوردنظر بژا تمژام
جیل ات و با دنت تشریح شد .ب مجظور گردآوری دادههژا
از مصژژاحب ن مژ سژژاصگاریاتگ اسژژگفاده شژژد .دادههژژای
جمعآوری شده در طول ترآیجد مصاحب ب وس لة ترآیجد
کدگذاری باز ،محوری و انگخابی ب دست آمده و تحل ژ
شده و با اسژگفاده از نژرماتژیار حرتژ ای ،MAXQDA12
دادههای ک فی مورد تشیی وتحل نرار گرتت .مصاحب
تردی با مگخصصاد برنام رییی درسی و آیجدهپووهی تژا
زماد اشباع دادهها ک مصژاحب بژا  11نفژر بژود ،ادامژ
یاتت .زمژاد هژر مصژاحب بژ ن  50تژا  00دن قژ بژود.
ب ژ مجظژژور بررسژژی روایژژی و پایژژایی دادههژژا از دو روش
بازب جی ب وسژ ل مشژارکتکججژدگاد و مژرور بژ وسژ ل
صبرگاد غ ر شرکتکججده در پووه اسگفاده و پژ از
دریاتت نظرات اصالحی ویرای الزم انشام و مدل نهایی
ارال شد.

یافتههای پژوهش

پرس اصلی پووه ایژن بژود کژ الیژوی مجاسژ در
تدوین روشهای تدری مبگجی بر توسه آیجژدهپووهژی
در آموزش عالی ایراد دارای چ ویوگیهایی است؟ برای
پاس ب این پرس ابگدا الزم بود ک ب پرسژ ترعژی:
عوام و شاص های اصژلی تژدوین روشهژای تژدری
مبگجی بر توسه آیجژدهپووهژی در آمژوزش عژالی ایژراد
کدامجد؟ پاس داده شود ،بژرای پاسژ بژ ایژن پرسژ
مصاحب های ن م ساصگاریاتگ ای انشام گرتت ،در طژول
مصاحب شرکت کججدگاد ب پرس هایی همچود :تلقژی
و برداشت شما آیجدهپووهی در نظام آموزشژی چ سژت؟
چژژرا آیجژژدهپووهژژی و روشهژژای مبگجژژی بژژر توسژژه
آیجدهپووهی را مف د میدان د؟ موانع و چال های پژ
روی آیجژژدهپووهژژی در آمژژوزش عژژالی چژژ بژژود؟ چژژ
روشهژژایی بژژرای انشژژام برنامژژ هژژای آیجژژدهپووهژژی
مورداسگفاده نرار گرتت؟ روش های تژدری مبگجژی بژر
توسه آیجدهپووهی چژ پ امژدهایی بژرای شژما داشژگ
است؟ و ...پاس دادند ،مصاحب های ضژب شژده پژ از
پ ژژادهسژژازی ،بژژ صژژورت سژژطر بژژ سژژطر بررسژژی،
مفهومپردازی ،مقول بجدی و سپ  ،بر اسژا مشژابهت،
ارتباط مفهومی و ویوگیهای مشگرک ب ن کژدهای بژاز،
مفاه و مقوالت (طبق ای از مفاه ) مشژخ شژدند.
در این پووه  ،داده ها ب دنت موردبررسی نرارگرتگژ و
مقول های اصلی و ترعی مربوط ب آد ها مشخ شدند،
ابهاد و ویوگی ها ته ن و الیوها موردبررسی نرار گرتژت
و دروانع پاس های ارال شده ب وس لة مصاحب شوندگاد
ب واحدهای کوچ تری تشیی و در ی ترایجد مکرر بژا
یکژژدییر مقایسژژ و بژژا توجژژ بژژ موردهژژای مشژژگرک
کاربردشاد ،مفاه الزم ایشژاد شژدند .بژرای ایژن کژار
روشهای تحل لی پ شژجهاد شژده بژ وسژ لة اشژگرا و
کورب ن ( )Strauss & Corbin,2008مورد اسگفاده نژرار
گرتت .هجیام تشیی وتحل دن دادهها ،مفژاه از راه
کدگژژذاری ،بژژ گونژژ مسژژگق از رونوشژژت مصژژاحب
مشارکت کججدگاد در پووه (کدهای زنده) یا با توجژ
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ب موارد مشگرک کاربرد آدهژا ،ایشژاد شژدند .رونوشژت
مصاحب ها بژرای یژاتگن مقولژ هژای اصژلی ،مقولژ هژا،
ویوگی ها و ابهاد این مقوالت ب گون مجظ مورد بررسی
نرار گرتگجد .نخسژت پاسژ هژای ارالژ شژده بژ وسژ ل
مصاحب شوندگاد ب واحدهایی کوچ تر تشیی شد ،این
کار پ از بررسی رونوشت مصاحب ها در سطح جمل یا
پژژارگراو انشژژام گرتژژت .سژژپ مفژژاه در چژژارچوب
مقول های بیرگتر نژرار گرتگجژد و پژ از ایژن مرحلژ
سهی شژد کژ مقولژ هژا ن ژی در چژارچوب دسژگ هژای
مفهومی بیرگتری طبق بجدی شوند .با توجژ بژ ایجکژ
کدهای باز تراوانی بژ دسژت آمژد پژ از هژر مرحلژ ،
طبق بجدی و بررسژی دوبژاره داده هژا ،مفژاه تکژراری
حذو و مفاه مشاب در ه ادغام شژدند .ایژن کژار تژا
چجدین مرتب بژرای رسژ دد بژ اشژباع مجطقژی بژرای

مقول های اصلی ،مقول ها و ویوگیهای آدهژا بژ صژورت
تکراری انشام شد ،حدود هر مقول اصلی و مقولژ هژا در
آغاز تشیی وتحل ب صورت نطهژی ته ژ ن نشژد و ایژن
مقول ها در سراسر تشیی وتحل مژورد تشدیژدنظر نژرار
گرتگجژژد .بژژا توجژژ بژژ تشییژژ وتحل ژژ و کدگژژذاری
مصاحب های انشام شده 11 ،مقول ترعی و  107کد باز،
از ترایجد تشیی وتحل دادهها ب دست آمژد .بژر همژ ن
اسا  ،رواب ب ن مقول هژای اصژلی و مژدل پژارادایمی
شک گرتت .نهایگاً مقول های آشکارشده در نال ابهاد 1
گانة مدل پارادایمی ،با روابطی ک ب ن آد ها وجود دارد،
بژژ صژژورت شژژرای علژژی ( 1مقولژژ ) ،مقولژژ اصژژلی
(آیجده پووهی ب عجواد یژ رویکژرد کلژی در تژدری )،
راهبردها ( 3مقول ) ،زم ج ( 1مقول ) ،شرای مداصل گژر
( 2مقول ) و پ امدها ( 2مقول ) ،جای گرتگجد (شک .)1

زمینه:
 -1استفاده از هوش راهبردی
 -2ضرورت تفکر در مورد آینده بهعنوان یک عمل تربیتی
 -3توجه اساتید به نیازها و تجارب دانشجویان
 -4مدیریت مشارکتی در کالس درس

شرایط علی:
 -1انگیزه پایین اساتید در
کسب دیدگاههای جدید
 -2استفاده ناصحیح از
حیطههای سهگانه تدریس
 -3یکسان نبودن رویکرد
اساتید در آیندهپژوهی
 -4عدم توجه دانشجویان
به شیوه تفکر نظاممند درباره
آینده

پدیده محوری:
کاربرد
آیندهپژوهی به
عنوان یک رویکرد
کلی در تدریس

راهبردها:
 -1توجه به مبانی
فلسفی آیندهپژوهی
 -2استفاده از
روشهای آیندهپژوهی
منتقدانه
 -3استفاده از
روشهای گوناگون
تدریس با توجه به
شرایط موجود

پیامدها:
 -1در نظر گرفتن
دانشجویان
بعنوان سرمایه
اجتماعی
 -2تأسیس مرکز
در
یادگیری
کمک به مطالعه
آینده

شرایط مداخلهگر:
 -1مهارتهای منتقدانه و تفسیری از آینده
 -2آشنایی کردن اساتید با شاخصهای آیندهنگری
شکل  .7مدل پارادایمی روشهای تدریس مبتنی بر توسعه آیندهپژوهی در آموزش عالی ایران

روشهای تدریس مبتنی بر توسعة آیندهپژوهی در آموزش عالی ایران :مطالعة کیفی 97 /

بحث در مورد مؤلفه های پارادایم کدگذاری محووری و

پدیده محوری

تبیین مؤلفههای مدل کیفی پژوهش

تشرب مشارکتکججدگاد پژووه نشژاد داد کژ محژور
اصژژلی پدیژژده روشهژژای تژژدری مبگجژژی بژژر توسژژه
آیجژژدهپووهژژی در آمژژوزش عژژالی کژژاربرد آیجژژدهپووهژژی
ب عجواد ی رویکرد کلی در تدری اسژت .ایژن محژور
زمانی اهم ت می یابد ک ب شژگر مشژارکتکججژدگاد در
پووه آیجژدهپووهژی را بژ عجژواد یژ رویکژرد کلژی،
آیجژژدهپووهژژی بژژ عجژژواد یژژ رویکژژرد در تژژدری ،
آیجده پووهی ب عجواد ی رویکرد ،در صژورت توجژ بژ
گذشگ و حال آیجده پووهژی را بژ عجژواد یژ رویکژرد،
ایشاد انی یه در اثربخشی تدری آیجده را از مهژ تژرین
اولویت های آیجده پووهی ب عجواد یژ رویکژرد کلژی در
تدری برشمرده اند .برای مبال (مصاحب شژونده شژماره
 )1عجواد نمود ":آیجدهپووهی را مژیشژود از دو دیژدگاه
مد نظر نرار داد ی بحث ترب ت اتراد آیجدهپژووه اسژت
ک میتواد ی برنام درسژی مبگجژی بژر آیجژدهپووهژی
نوشت؛ اما موضوع دییری کژ مژیتوانژد مژد نظژر ایژن
تحق باشد این است ک میتژوان یژ رویکژردی در
تدری و آموزش داشگ باش ک دروانژع ایژن رویکژرد
در تدری ب پژ ب جژی آیجژده توجژ داشژگ باشژد".
تقریباً هم شرکتکججدگاد ب موردهای باال یا مشاب آد
اشاره کردند و از نبود عژدم توجژ بژ آیجژدهپووهژی در
تدری گالی میکردنژد درنگ شژ مهژ تژرین مژورد در
ترآیجد روشهای تدری مبگجی بر توسه آیجژدهپووهژی
تدوین برنام ای جامع با مشارکت آناد است.

 )1شرای علی
شرای عبارت از مشموع رویدادها و حوادثی اسژت کژ
مونه تها و مسژال و امژور مربژوط بژ پدیژده را صلژ
میکججد و تا حد مه ن چیونیی و چرایی پاسژ اتژراد و
گژژروههژژا را نسژژبت ب ژ آد شژژرای توض ژ ح م ژیدهجژژد.
"شرای " تحژت عجژاوین موجبژات علژی ،مداصلژ گژر و
زم ج ای مطرح میشوند ()Strauss and Corbin, 2011
در تحل ژ مصژژاحب هژژای انشژژام شژژده ،موجبژژات علژژی
تأث رگژژذار بژژر روشهژژای تژژدری مبگجژژی بژژر توسژژه
آیجدهپووهی در آموزش عژالی عبارتجژد از :نداشژگن کژار
پووهشی ،مشول هژای اجرایژی اسژات د ،نیذاشژگن ونژت
کژژاتی بژژرای تژژدری  ،در تژژدری مطلژژوب بژژر روی
آموصگ های دانششویاد تمرکژی دارد تژا اسژات د ،پژای ن
بودد انی یة اسات د در ارتقای ک ف ت تژدری و توسژهة
مهارت ها ،اهم ت ندادد اسات د ب تدری دیژدگاه هژای
جدید .عدم آشجایی با نرماتیارهژا کژاربردی و تخصصژی،
عدم توج ب سؤاالت دانشی ،عدم اسگفاده از ح ط های
عاطفی و روانی حرکگی ،اسگفاده از سطوح پای ن ح طژ
شجاصگی ،اسگفاده از سژؤاالت در سژطح دانژ  ،صژح ح
نبژژودد اسژژگفاده از یژ روش تژژدری  .مشژژک تفژژاوت
رویکرد آیجدهپووهی اسات د بژا یکژدییر ،یکسژاد نبژودد
رویکرد اسات د با آیجدهپووهی ،عدم توج ب ذهن صژال
باعث نیاه سطحی مژیشژود ،عژدم تفکژر حژال نیژر در
دانششویاد درباره آیجده ،نداشژگن نژدرت تحل ژ امژور،
بیانی یه بودد دانششویاد .برای مبال (مصژاحب شژونده
شمارة  )13عجواد میکجد" :مگأسفان انگصاب های علمی
و ارتقای شولی اسات د ب م یاد زیادی بژر اسژا بژازده
پووهشی است و با توج ب مهارتهای آدها در تژدری
ن ست؛ بجابراین اسات د برای توسه مهارت هژای صژود و
یا ارتقای ک ف ت تدری از انی یه کمی برصوردارند .این
مسئل زمانی ح میشود ک ک ف ت تدری  ،ارزشژ ابی
و بازده یادگ ری ب اولویت اصلی مؤسسات تبدی شود".

راهبردها
و کژژژرب ن ( Strauss and

مطژژژاب نظژژژر اشژژژگرا
 )Corbin,2011راهبردهژژا :رتگارهژژا ،اعمژژال ،تهژژامالت،
کج هایی هسگجد ک در طرز عمژ عژادی و چیژونیی
مدیریت مونه ت ها توس اتراد در مواجه بژا مسژال و
برای ح آدها ب کار میرود و با صژورت گژرتگن آدهژا
پدیدۀ صاصی شک میگ رد .س راهبرد عمده ب مجظژور
پ ژژاده نمژژودد روشهژژای تژژدری مبگجژژی بژژر توسژژه
آیجدهپووهی در آموزش عالی بر اسا دادههژای حاصژ
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از مصاحب ها ناب ذکر است:
یکی از راهبردهژای مهژ توجژ بژ مبژانی تلسژفی
آیجژژدهپووهژژی چژژود "توجژژ بژژ نسژژبی بژژودد امژژور،
جهژژژتگ ژژژری هسژژژگیشجاسژژژی ،مهرتژژژتشجاسژژژی و
ارزششجاسژژژی آیجژژژدهپووهژ ژی" بژژژود .بژژژرای مبژژژال
(مصاحب شونده شمارة  )7عجواد میکجد" :با باور من هر
رویکردی مبگجی بر مبانی تلسفی و جهژادب جژی صاصژی
است ،دروانع رویکردها نمیتوانجژد بژدود پشژگوان هژای
تلسفی باشجد چرا ک جهتگ ریهای هسژگی شجاسژان ،
مهرتت شجاسان و ارزشی صاصی را باید همراهژی کججژد،
پ آیجدهپووهی میتواند رویکژردی باشژد کژ مگژأثر از
مبژژانی تکژژری و تلسژژفی پسژژتمدرن سژژ اسژژت و در
هسگی شجاسی ،مهرتتشجاسی و ارزششجاسی ن ی مگژأثر
از این مبجای تلسفی پستمدرن سمی باشد .اگرچ همژ
پست مدرن ست ها ن ی صوش ب جی چجژدانی بژ مطالهژات
آیجده پووهان ندارند اما طرتداراد دیدگاه های انگقژادی و
نومفهومگرایاد آیجده را ب عجواد ی حق قگی ک وجژود
دارد میپذیرند و مرب اد و مگخصصاد تهلژ و ترب ژت و
برنام های درسی را ضمن توج ب زماد حژال از مانژدد
در گذشگ نهی میکججد".
از دییژژر راهبردهژژای مهژژ  ،اسژژگفاده از روشهژژای
آیجدهپووهی مجگقدان چود :مگنکاوی ،روش مگنکژاوی،
روش دلفی ،روش پوی مح طژی ،بژارش موژیی ،روش
هجشاری است .برای مبژال (مصژاحب شژونده شژمارة )1
عجواد میکجد ":روشهژایی کژ در ایژن زم جژ توصژ
میشژود روش گژروه بجژدی ،روش گروهژی ،پژروهه هژا و
تکال  ،روشهای ح مسئل ش وههای جدیژد تفکژر را
میآموزد و تکج های جدید بارش مویی مژیتوانژد در
این زم ج مؤثر باشد .بارش مویی دروانژع بژ اشژگراک
گذاشگن اتکار و ایژدههژا در گژروه مژیتوانژد ایژدههژای
جدیدی را ب وجژود ب ژاورد و صالن ژت شژک گرتگژ و
جرن موضوع مهمی برای آیجده باشد .دروانع روشهژای
مشارکگی میتواند مؤثر باشد .در این روش میتواد تکژر
اتراد را درگ ر مسال مخگل و ب تفکر انگقژادی دعژوت

کجد .تفکر مجطقژی مژیتوانژد مژؤثر باشژد .همژ چ ژی را
نمیتواد پذیرتت و باید بر روی آد تکر کرد".
آصژژرین راهبژژرد ،اسژژگفاده از روشهژژای گونژژاگود
تدری با توج ب شرای موجژود چژود :آمژوزش از راه
دور ،آمژژوزش الکگرون کژژی ،راهبردهژژای تراشژژجاصگی،
صودگرانی و انی یشی ،سؤال پرس دد ،تأک د بر سژؤاالت
تحل لژژی ،ترک بژژی ،تژژأث ر مگقابژژ یژژادگ ری ،آمژژوزش
ترک بژژی ،یادگ رنژژده محژژور ،تأک ژژد بژژر گژژردش علمژژی،
اسگفاده روشهای مگفاوت تدری  ،اسگفاده از روشها بر
اسا شرای موجود ،ساصگن گرا ،روشهای مشژارکگی،
روشهای گروهی ،روشهای کمژی و ک فژی ،روشهژای
سخجرانی و س مجار در آموزش عالی ،روشهای صالنانژ ،
روش های ح مسژئل  ،روش گژروهبجژدی ،روش پژروهه،
روش بال جی در آموزش ،روش اکگشاتی است .برای مبال
(مصاحب شونده شمارة  )12عجواد میکجژد" :روش هژای
کهجژژ بایژژد ترامژژوش شژژوند و مژژدیریت کژژال بایژژد
مشارکگی باشد .هم اتژراد (اسژگاد و دانشژشویاد) بایژد
مسئول یادگ ری یکدییر باشجد .ب دل حشژ مطالژ ،
تأک د بر اصول اساسی صواهد بود .دییژر مطالژ جیلژی
کارساز نخواهد بود .در کال های آیجده ،اهداو مبگجژی
بر زندگی ترد (اکجژود و آیجژده) اسژت .بایژد کژال هژا
آمادگی اسگفاده از ظرت ت هایی ک تکجولوهیهای جدید
تراه مژیکجژد را داشژگ باشژد( .بگوانژد از ظرت ژت هژا
اسگفاده کجد) .تأک د کال هژای آیجژده بژر راهبردهژای
تراشجاصگی ،صودگردانی و انی یشی صواهد بود".
زمینه (بستر)

در محژژ آمژژوزش عژژالی ،توجژژ بژژ مبژژانی تلسژژفی
آیجدهپووهی ،اسگفاده از روشهای آیجدهپووهی مجگقدان ،
اسگفاده از روشهای گوناگود تدری را میتژواد تحژت
تأث ر چهژار زم جژ اصژلی اسژگفاده از هژوش راهبژردی،
ضرورت تفکر در مورد آیجده ب عجواد ی عم ترب گژی،
توج اسات د ب ن ازهژا و تشژارب دانشژشویاد ،مژدیریت
مشژژارکگی در کژژال در دانسژژت .از نظژژر اشژژگرا و
کرب ن ( ،)Strauss and Corbin, 2011زم جژ مشموعژ
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صاصی از شرای است ک در ی زمژاد و مکژاد صژا
جمع میآیجد تا مشموع اوضاعواحوال و مساللی را پدید
آورند ک اشخا با عمژ و تهژامالت صژا بژ آدهژا
پاسژ مژیدهجژژد .اسژژگفاده از هژژوش راهبژژردی یکژژی از
زم ج هایی است ک با توج بژ شژرایطی چژود :هژوش
تراملی ،هوش ملی ،هوش ترهجیی ،هوش عاطفی ،هوش
کامپ وتر و تجاوری ،هوش مهارت هژای اجگمژاعی اسژت.
برای مبال (مصاحب شونده شمارة  )5عجواد میکجد" :در
آموزش عالی ما باید ب تمام نکژات یژ دانشژشو توجژ
کج ارزش هایی ک در آیجده ممکن است بخواهد ب آد
دسگرسی پ دا کجژد .یژ دانشژشویی در آمژوزش عژالی
دارای هوش راهبردی است ک هشت نوع هوش از نب
هوش کالمی ،عژاطفی ،مجطقژی ،طب هژتگرایانژ  ،درود
تژژژردی ،محاسژژژباتی ،کژژژامپ وتر و تجژژژاوری و هژژژوش
مهارتهای اجگماعی داشگ باشد".
ضرورت تفکر در مژورد آیجژده بژ عجژواد یژ عمژ
ترب گی ،یکی دییر از زم ج هایی است ک تحت شرایطی
چژژود" :تفکژژر انگقژژادی و مجطقژژی ،تفکژژر صژژال  ،تفکژژر
مسژژگق  ،تفکژژر واگژژرا ،روش تفکژژر ،روشهژژای تفکژژر
مهکو  ،پرورش تفکر ،ایشاد تفکر در پرسژ بژ جژای
پاس " است .برای مبژال (مصژاحب شژونده شژمارة )13
عجواد میکجد" :بژ نظژر مژن ایشژاد مراکژی مطالهژات و
تحق قات آیجدهنیر مژیتوانژد در نیژرش توسژه پایژدار،
شجاصت و پ ب جی آیجده و دوراندیشژی در برصژورد بژا
تحوالت آیجده بس ار بااهم ت باشد .در کشور ما ک جژی
کشورهای درحالتوسه است ،بژ علژت محژدود بژودد
ن روهژژای علمژژی صژژار از دانشژژیاههژژا و مراکژژی علمژژی،
ضروری است ک دانشیاه ها سه مجاسبی از تهال ت های
صود را ب مطالهات آیجدهپووهی اصگصژا دهجژد .تفکژر
در مورد آیجده ب عجواد ی عم ترب گی ضروری است".
سوم ن زم جژ  ،توجژ اسژات د بژ ن ازهژا و تشژارب
دانشژژشویاد اسژژت ک ژ تحژژت شژژرایطی چژژود :گذشژژگ
بژ عجژژواد مجبژژع تشربژ و دان ژ  ،چ ژدد تشژژارب روی
یکدییر ،کجار ه گذاشگن راهح ها ،توج ب دان آمژوز

و مهل  ،توج ب ججب های روادشجاصگی ،دادد اصگ ار ب
تارغالگحص الد ،توج ب ن ازهژا و توانژایی تراگ ژر نژرار
میگ رد" .برای مبال (مصژاحب شژونده شژمارة  )1ب ژاد
میکجد " :اتیای مشارکت و نیاه بژ آیجژده بایژد جژیو
اهداو مژا باشژد .سرتصژ هژا بژ روز ن سژگجد و یکژی از
مشکالت ما در آمژوزش عژالی اسژت .تأک ژد اسژات د بژر
اسژژا سرتص ژ وزارت علژژوم اسژژت و بایژژد بژژر اسژژا
مقگض ات و ن ازهای دانششو باشد .تو ژر در سرتصژ و
ب روز کردد سرتص هژا و ن ازهژای تراگ ژراد مژیتوانژد
مگجاس ژ باشژژد .بسژژگن نژژرار داد اسژژات د بژژا صژژجهت و
ترسگادد دانششو ب صجهت برای انشام کژار و کژارآترین
بار آوردد دانششویاد برای ح مشک ب کاری میتوانژد
مف د باشد".
آصرین زم جة مربوط ب روش های تدری مبگجی بژر
توسه آیجدهپووهی ،مدیریت مشارکگی در کژال در
است ک شرایطی چود" :اسگفاده از آیجدهپووهی ب طژور
صژژژا در کژژژال در  ،نقژ ژ مهلژ ژ بژ ژ عجژژژواد
تسه کججده ،توج اسات د بژ آیجژدة تژدری  ،اسژات د
نباید بژ عجژواد یژ مرجژع ندرتمجژد در کژال در
باشجد ،مدیریت مشژارکگی در کژال  ،تژدری مخژگ
کژژژال در ن سژژژت" نژژژرار دارد .بژژژرای مبژژژال
(مصاحب شونده شمارة  )12عجواد میکجژد" :روش هژای
کهج باید تراموش شوند .مدیریت کال مانجد دانشژیاه
باید مشارکگی باشد .همة اتراد (اسگاد و دانششویاد) باید
مسئول یادگ ری یکدییر باشجد .ب دل حشژ مطالژ ،
تأک د بر اصول ،اساسی صواهد بود .دییر مطالژ جیلژی
کارساز نخواهد بود .در کال های آیجده ،اهداو مبگجژی
بر زندگی ترد (اکجژود و آیجژده) اسژت .بایژد کژال هژا
آمادگی اسگفاده از ظرت ت هایی ک تکجولوهیهای جدید
تراه میکجد را داشگ باشد".
شرایط مداخلهگر

تحل یاتگ هژای ک فژی پژووه نشژاد داد مژیتژواد
مقول های گوناگود شژرای مداصلژ گژر را در دو دسژگ
کلی مهارتهای مجگقدان و تفس ری از آیجژده و آشژجایی

 / 92پژوهش در برنامهریزی درسی ،دوره دوم ،شماره ( 92پیاپی  ،)65سال پانزدهم ،بهار 7921

کردد اسات د با شاص های آیجده نیری طبق بجدی کرد.
مهارتهای مجگقدان و تفس ری از آیجده یکژی از شژرای
مداصل ژ گژژر در روشهژژای تژژدری مبگجژژی بژژر توسژژه
آیجدهپووهی در آموزش عالی اسژت کژ تحژت شژرایطی
چود" :تأک د بر مهارتهای عمومیتر ،نابل تهژای تژرد
در تحل  ،تفس ر و تفکر ،یژادگ ری چیونژ یژادگرتگن،
مهژژارتهژژای مشژژازی و غ رمشژژازی و مژژادامالهمژژر،
مهارت آموزی ،مهارتهژای ارتبژاطی ،مهژارتهژای حژ
مسژژئل  ،مهژژارتهژژای محاسژژباتی ،مهژژارتهژژای تژژردی،
مهارتهای اجگماعی ،مهارتهای یادگ ری"اسژت .بژرای
مبال (مصاحب شونده شمارة  )0عجژواد مژیکجژد" :مژن
مهگقدم ک چهار مهارت کل دی برای موتق ت در آیجژده
تارغالگحص الد آموزش عالی وجود دارد کژ عبارتجژد از:
مهارت های ارتباطی ،محاسژباتی ،اسژگفاده از تکجولژوهی
اطالعژژات و یژژادگ ری چیونژژ یژژادگرتگن اسژژت .همژژ
مؤسسات آموزش عژالی بایژد بژ دانشژشویاد در دسژت
یاتگن ب این اهداو کم کججد".
دوم ن شرای مداصل گر؛ آشجایی کژردد اسژات د بژا
شاص های آیجده نیری است ک تحت شرایطی چژود":
تأک د بر یکساد بودد رویکژرد اسژات د بژا یکژدییر ،کژ
کردد سق تدری اسات د ،تأک د بر رویکژرد پووهشژی
در آیجدهپووهی ،آشجایی با نرماتیارهژای سجاریونویسژی و
آیجژژدهنیژژاری ،آشژژجایی اسژژات د بژژا مفژژاه و اصژژول
آیجدهپووهی ،آشجایی اسات د با تجاوری اطالعژات و نحژوه
جسگشو ،آشجایی اسات د با شاص های آیجدهنیری" نرار
دارد .بژژرای مبژژال (مصژژاحب شژژونده شژژمارة  )5عجژژواد
میکجد" :باید در دوره های بهسازی اعضای ه ئتعلمژی
آشجایی اسات د با شاص های آیجژدهنیژری و اسژگفاده از
سجاریونویسی و آشجایی با نرماتیارهژای آموزشژی لحژا
شود" .در جدول شمارة  1شرای مداصلژ گژر و کژدهای
باز مربوط ب آد ذکر شده است.
پیامدها

پ امدهای حاص از تدوین روشهای تدری مبگجژی بژر
توسه آیجدهپووهی در آموزش عالی و اجرای مؤثر آدهژا

را م ژیتژژواد در دو دسژژگ  :در نظژژر گژژرتگن دانشژژشویاد
ب عجواد سرمای اجگماعی و تأس مرکژی یژادگ ری در
کم ب مطالهة آیجده طبق بجدی نمود .اول ن پ امدهای
روش تدری مبگجی بر توسه آیجدهپووهژی در آمژوزش
عژژالی در نظژژر گژژرتگن دانشژژشویاد ب ژ عجژژواد سژژرمای
اجگماعی است ک تحت شرایطی چود" :در نظر گژرتگن
تراگ راد ب عجواد سرمای اجگماعی برای موتق ت آیجژده،
مسئل محور بار آوردد ذهن دانششو ،مه بودد ترسژ
آیجده بژرای دانشژشویاد" نژرار مژیگ ژرد .بژرای مبژال.
(مصاحب شونده شماره  )1عجواد میکجد" :توانمجدسازی
اسات د و تراگ راد در حوزه های مگفاوت و سرمای گذاری
و هییج در دورههای مخگل آموزشی میتوانژد مجاسژ
باشد .باید ب تراگ راد ب عجواد ی سرمای اجگماعی در
آموزش عالی توج شود .هر نظام آموزشی برای پویایی و
بالجدگی باید نیاه ب آیجده داشگ باشد".
دوم ن پ امد ،تأس مرکی یژادگ ری در کمژ بژ
مطالهة آیجده اسژت کژ تحژت تژأث ر عژواملی چژود" :
تأس مرکژی یژادگ ری در کمژ بژ مطالهژة مطالژ
درسی مگجوع راجع ب آیجده ،کمژ مؤسسژات آمژوزش
عالی در دسگ ابی دانششویاد بژ مهژارتهژای کل ژدی"
است .برای مبژال( .مصژاحب شژونده شژماره  )13عجژواد
مژژیکجژژد ":تأسژژ مراکژژی تژژدری و یژژادگ ری در
دانشژژیاههژژا مژژیتوانجژژد مجژژابع مهمژژی بژژرای اعضژژای
ه ئتعلمی در تمامی دانشکدهها باشجد و ب دانشکدههژا
در ح مشکالت کال و برنام تحص لی کمژ کجژد و
برای اعضای ه ئتعلمی و مدرساد جدیژد برنامژ ریژیی
نمایجد و در طراحی درو و ارزش ابیها ب آدها کمژ
کججد".
بحث و نتیجهگیری

دادههای پووهشی در صصو گسگره مفهژومی ،بررسژی
ابهاد و مؤلف های مؤثر بر روشهای تژدری مبگجژی بژر
توسه آیجدهپووهی در آموزش عالی ،راهبردهای مربژوط
ب پدیده و پ امدهای آد در این بخ بررسی و تحل ژ
شژژده اسژژت ،همچج ژ ن ،نگژژای ب ژ دسژژت آمژژده بژژرای
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روشهای تدری مبگجی بر توسه آیجدهپووهی با نگژای
مطالهات انشام شده مقایس شده است.
یاتگ های این مطاله حاکی از  11مقول کلژی اسژت
ک پ از تحل یاتگ ها طژی ترآیجژد کدگژذاری بژاز و
محوری در چژارچوب مژدل پژارادایمی ابهژاد روشهژای
تدری مبگجی بر توسه آیجدهپووهی را بازتاب میکجژد،
در این راسگا یاتگژ هژای پژووه نشژاد دادنژد ،پدیژده
محوری و کانونی در ترآیجد روشهای تدری مبگجی بژر
توسه آیجدهپووهی «کاربرد آیجدهپووهی بژ عجژواد یژ
رویکرد کلی در تدری » است ،یهجی برنامژ ای مطلژوب
ک با مشارکت اسات د و دانششویاد طراحی و اجرا شژود
و ب گذشگ و حال توجژ شژود؛ بجژابراین ایژن احگمژال
وجود دارد کژ اسژات د از آیجژدهپووهژی بژ عجژواد یژ
رویکرد در تدری اسگفاده نکرده اند و این مسئل باعژث
شده است ک آیجدهپووهی در تدری ب عجواد مه ترین
دغدغ ژ و اولویژژت اسژژات د باشژژد .مرزونژژی و همکژژاراد
( )Marzoughi et al., 2013ب ژاد مژیکججژد کژ  :روش
تدری بژ طژور مسژگق بژر روی آیجژدهپووهژی تژأث ر
میگذارد .تو ر در روشهای تدری میتواند تأث ر ناب
توجهی بر روی آیجدهپووهی دانششویاد داشگ باشژد ،در
ب ن عجاصر برنامژ درسژی روشهژای تژدری بژاالترین
ارتباط را با دان آموزاد و مفهوم آیجژدهپووهژی بژ از
دییر مؤلف ها دارد )Parish, 2016( .در مطالهژ ای ب ژاد
میکجد :موضژوع و بحژث روز مؤسسژات آمژوزش عژالی؛
آماده کردد دانششویاد ب اسگخدام در آیجده بژ مجظژور
دست یاتگن ب اهداو حرت ای و شخصی و پاسژ گژویی
در برابر مسئول ت های اجگماعی و چال هژای نژرد 21
است .برای دست یاتگن ب این آرمادها ن از بژ تژدری
باک ف ت و یادگ ری آیجده نیر و دان آموز محژور اسژت.
ه ک ( )Hicks, 2008در مقال صود ب اد میکجژد کژ
ماه ت مطالهات آیجدهپووهی بژ احگمژال زیژاد درسژت
تهم ده نمیشود و حگی اگر صوب تهم ده شود ،اسژات د
در دانشژژیاههژژا آد را ضژژروری و مف ژژد نمژژیدانجژژد.
( ،)Maroofi and Karami, 2015در مقالژ صژود ب ژاد

میکججد :ک تو ژرات سژریع اجگمژاعی و تجژاوریهژای
جدید ،بشر را با چال هایی در آیجده روبژرو مژیکجژد و
یکی از اهداو اساسی تهلژ و ترب ژت و آمژوزش عژالی
آماده کردد اتراد برای مقابلژ بژا ایژن چژال هژا اسژت.
بجابراین نق برنام رییاد درسی را بس ار ته ژ ن کججژده
میدانجد .طراحاد برنام درسی با کمژ آیجژدهپووهژاد
بایژژد هم شژ بژ مطالهژ و بررسژژی آیجژژده در تژژدری
بپردازنژژد و ایژژن موضژژوع از طریژژ مطالهژژة آیجژژده و
آیجدهپووهی امکادپذیر استMahmoud Zadeh and ( .
 ،)mahboubfar, 2012نگ شژژ گ ژژری کژژردهانژژد کژژ
مه ترین چال اصژلی نظژام آمژوزش عژالی جمهژوری
اسالمی ایراد در حوزه آیجژدهپووهژی ،ناآگژاهی و ضژه
ب ج نخبیاد جامه نسبت ب این موضوع است کژ بژا
یاتگ های این پووه همخوانی دارند.
نگای تحل و کدگذاری دادهها در مورد راهبردهای
روش تدری مبگجی بر توسهة آیجدهپووهژی عبارتجژد از:
توج ب مبانی تلسفی آیجدهپووهی ،اسگفاده از روشهای
آیجده پووهی مجگقدانژ  ،اسژگفاده از روش هژای گونژاگود
تدری با توج ب شرای موجژود اسژت .م ردریکونژد و
همکاراد ( )Mir Darikvand et al, 2016عجواد کردنژد
ک  :شواهد و بررسیهای نوین آموزشی نشاد میدهد ک
اگر صواهاد بهبود یادگ ری دانششویاد و ارتقای عملکرد
نظام آموزشی در دسگ ابی ب اهداو مگهالی آد هسژگ ،
باید نسبت ب اشاع و کاربرد روش های جدیژد تهلژ و
ترب ت و تدری در آموزش عژالی بژا توجژ بژ شژرای
اندام نمای  .عبژدلی و همکژاراد ()Abdeli et al, 2016
در پووه صود عجواد کردهاند :اسات د عژالوه بژر ایجکژ
حد مگوس میشجاسژجد،
الیوهای نوین تدری را ب
از حد مگوس در ترآیجد تژدری بژ کژار
آد ها را ب
میگ رند .اسالتر ( )Slaughter et al, 1996: 171عجواد
مژژیکجژژد :اگرچژژ هجژژوز در مبژژانی مهرتگژژی آمژژوزش
آیجدهپووهی کاسگیهایی وجود دارد ،اما انصاتاً این انگقاد
ه وارد است ک نظامهای آموزشی ب انژدازة کژاتی بژ
رسژژالت صژژود ،یهج ژی تشه ژژی دانشژژشویاد ب ژ دان ژ و
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مهارتهای الزم برای مشارکت مؤثر در جژامهی امژروز و
آیجده نپرداصگ اند .تجکابجی و همکاراد ( Tonkaboni et
 ،)al, 2016ی مدل تدری در آموزش عالی ایراد کژ
در جهت تأی د یاتگ های این پووه در علژوم پیشژکی
صورت گرتگ است را طراحی نموده اند .آد هژا مهگقدنژد
ک  :روش های تدری مبگجی بر آیجژده بایژد ب شژگر بژ
سمت روش های یادگ ری و تدری تهال حرکت کججژد.
( ،)Tonkaboni et al, 2013یژادگ ری تهژال ،یژادگ ری
است ک با حدان دصالت عوام صژارجی رخ مژیدهژد
است .در این روش یادگ ری ،مربژی در همژاد سژطح از
عوام دییر مانجژد محژ یژادگ ری و مجژابع آموزشژی
است و تجها ب عجواد ی تسه کججژده یژادگ ری عمژ
مژیکجژد ،)Solati et al, 2010( .مطالهژ ای را بژر روی
دانششویاد علوم پیشژکی انشژام دادنژد و دریاتگجژد کژ
دان آموزاد ب شگر درگ ر ترآیجد تدری هسگجد و ایژن
میتواند سودمجدی ب شگری را برای دانشژشویاد تژراه
آورد .ه ک ( )David Hicks, 2002در پژووه صژود
اهداو ترب گی ک برای عم آیجده ن ژاز اسژت را شژام :
انی یش دان آموزاد ،پ ب جی تو ژر ،تفکژر انگقژادی،
روشن کردد ارزش ها ،تصم گ ری ،تخ صژال  ،یژ
دن ای بهگر ،شهروند میداند .احساسات تحت تأث ر تمام
ججب ژ هژژای یژژادگ ری از جمل ژ توج ژ  ،انی ژژیه ،عالن ژ ،
حاتظ  ،صالن ت و تهامالت اجگماعی نرار مژیگ ژرد .در
حالی ک احساسات مجفی ب طژورکلی مژانع یژادگ ری و
تشرب میشوند ،احساسات مببت مجشر ب نگژای بهبژود
یاتگ برای مهلماد و دان آمژوزاد مژیشژوند؛ بجژابراین،
توانایی تجظ احساسات ،ی مهارت بسژ ار مهژ بژرای
مهلماد و دان آمژوزاد بژرای موتق ژت در آیجژده اسژت
( .)Bussey, 2016والژژوی ( ،)valavi et al, 2016در
پووه صود ب اد نمودهاند ک پای ن بودد مهژارتهژای
تفکر انگقادی در دانششویاد تحصژ الت تکم لژی ب ژانیر
آد اسژژت ک ژ آمژژوزش عژژالی در برنام ژ هژژای درسژژی و
روشهای یاددهی -یادگ ری بژرای پژرورش دانشژشویاد
نقاد و مگفکر صوب عم نکرده است و درصورتیکژ بژ

دنبال پرورش اترادی است ک دارای ذهجی نقاد ،مهقول،
ع جی و مگههد ب وضوح و دنژت باشژجد ،بایژد در نلمژرو
آموزش بازنیری نمایژد کژ تمژامی ایژن پژووه هژای
صورت گرتگ با یاتگ های این پووه همخوانی دارند.
درنهایت ،بژا توجژ بژ تشییژ وتحل ژ و کدگژذاری
داده ها ،پ امدهای روش های تدری مبگجژی بژر توسژه
آیجژژدهپووهژژی در دو دسژژگ  :الژژ ) در نظژژر گژژرتگن
مرکژی
دانششویاد ب عجواد سرمای اجگماعی ب) تأس
یادگ ری در کمژ بژ مطالهژة آیجژده نژرار گرتگژ انژد.
نانهیراد ( )Ghanei Rad, 2006در پووه صود عجژواد
میکجد :تهامالت و ارتباطات بژ ن دانشژشویاد و اسژات د
یکی از اصلی ترین عرص های ارتباطات در آموزش عژالی
و مه ترین سرمای دانشژیاهی محسژوب مژیشژود .وی
ب اد میکجد ک رواب دانششویاد در نلمروهای مخگلژ
با اسات د صود پای ن است .بر اسا این یاتگ ها اتژیای
ارتباطات دانشژشویاد بژا اسژات د بژر اسژا مگو رهژای
تحصژژ لی و روادشژژجاصگی از نب ژژ م ژژیاد پ شژژرتت
تحص لی ،احسا غژرور و صژود اثربخشژی دانشژشویاد
تأث رگذار است .تجکابجی و همکاراد (Tonkaboni، 2015
 )et alب اد میکججد :تحق قات نشژاد داده اسژت کژ در
جامه ایراد ،آموزش عالی نگوانسگ نق کل ژدی صژود
در ایشاد و رشد سرمای اجگماعی بژ درسژگی ایفژا کجژد.
محسجی ( )Mohseni, 1996در تحق قژی نشژاد داد کژ
اعگماد اجگماعی در م اد اتراد بژا تحصژ الت دانشژیاهی
کمگر از اتراد تاند تحص الت است .همچجژ ن شژارعپژور
( )Share Pour, 2004وجژود همبسژگیی مجفژی م ژاد
مؤلف های سژرمای اجگمژاعی و تحصژ الت را بژ اثبژات
رساند .مرشدی ( )Morshedi, 2008در تحق صود بژ
این نگ ش رسژ د کژ اعگمژاد و مشژارکت اجگمژاعی در
م اد دانششویاد و اتراد تحص کرده پای ن و یا کمگر از
حد مگوس است .تمامی پووه های صورت گرتگژ بژا
یاتگ های این پووه همخوانی دارند.
با توج ب مدل نهایی طراحی الیوی تدری مبگجی بژر
توسه آیجژدهپووهژی در برنامژ درسژی آمژوزش عژالی،
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از

حرکگی ب صورت یکساد و پره ی آر توج بژ
. حد ب ی ح ط صا در تدری
تشه ی دانششویاد ب دان و مهارتهای الزم برای
مقابلژ ب ژ آیجژژده از طریژ تقویژژت نژژوه تخ ژ و
.صالن ت
اسگفاده از مؤلف های آیجدهپووهی در تدری
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