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های فرهنگی بین این پژوهش با مفروض انگاشتن تفاوت چکیده:

را با رویکردی  رءثموهای تدریس تا شاخصد رهای دانشگاهی، سعی دارشته

های مختلف بررسی نماید. بدین انسانشناسانه از منظر دانشجویان رشته

ها به دو دسته شهری و بندی تونی بچر از دیسیپلینور براساس تقسیممنظ

فلسفه، مطالعات فرهنگی، تاریخ، علوم  دانشجوی رشته 14روستائی، 

های روستائی( و یپلیندیسبه عنوان نماینده ) یروانشناسی عموماجتماعی و 

مهندسی عمران )به مهندسی مکانیک، مهندسی نفت و  دانشجوی رشته 9

رسان در این پژوهش اطالعنماینده دیسیپلین های شهری( به عنوان نوان ع

گیری در این پژوهش بصورت هدفمند و با بکارگیری . نمونهمشارکت نمودند

رت گرفت. راهبرد پژوهش وص ر و گلوله برفیمحو کالمگیری راهبرد نمونه

چنین باشد. همدر مطالعه حاضر مردم نگاری آموزشی با طرح تفسیری می

تا سطح دوم  سطحی پیتر وودز 6 راهبرد پژوهش در چارچوب داده های

بندی( تحلیل شده و با بکارگیری دو راهبرد بندی و مقوله)یعنی طبقه

رار گرفتند. راهبرد ان مورد اعتباربخشی قنگماعضاء و تحلیل ه یبازبین

ته و های نیمه ساختار یافها در پژوهش حاضر نیز مصاحبهآوری دادهمعج

بازنمائی نتایج پژوهش به شیوة مضمونی صورت گرفته بوده و غیر رسمی 

های روستائی دیسیپلینر در تدریس موث ،پژوهشهای است. بر مبنای یافته

ن محوری، نزدیکی به ساانبر منابع کالسیک،  کزرهایی چون تمبا شاخص

است که . این در حالی شود بر فهم ارزشگذاری می تاءکیدو  زبان عوام

هایی چون روزآمدی، های شهری با ویژگیر در دیسیپلینتدریس موث

بر کاربردپذیری  کیدتاد بر زبان تخصصی، و کیامحتوی محوری، ت

 شود. ارزشگذاری می

ی آموزشی، ای، مردم نگار، فرهنگ رشتهموءثرس ریدت: کلمات کلیدی

 آموزش عالی

Dr. Saeid Safaei Movahhed. Dr. 

Mohammad Hajizad 
Abstract: Taking into account disciplinary culture as 
a presumption, this study aims to uncover the criteria 

of effective teaching from the vantage point of 

different higher education students. Thus, a cultural 
anthropological approach was adopted and Becher's 

classification of disciplines into civil and rural was 

employed for selecting the participants. From the 
statistical population, 14 students were purposively 

selected from disciplines of philosophy cultural 

studies, history, sociology, and psychology (as 
representatives of rural disciplines), and 9 from 

disciplines of mechanical engineering, petroleum 

engineering, and civil engineering (as representatives 
of civil engineering) through networked selection as 

the sampling method. Methodologically, the study 
could be considered as interpretive educational 

ethnography. The research data were analyzed based 

on Peter Woods 6 level framework, so it continued up 
to level 2 (classifying and categorizing). To establish 

credibility, two strategies were employed including 

member check and peer debriefing. The necessary 
data were gathered by semi structured and informal 

interviews and represented in a thematic style. 

According to the findings, effective teaching in rural 
disciplines was characterized by features like 

emphasis on classic works, human relations, 

grassroots language, and understanding. On the other 
side, effective teaching in civil disciplines is valued 

when it takes into account features as being up-to-

date, emphasis on content, professional language, and 

applicability.  
Keywords: effective teaching, disciplinary culture, 

educational ethnography, higher education  
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 مقدمه
های آموزشی سخن طور کلی فعالیتهنگامی که از تعلیم و تربیت، مدرسه، دانشگاه و به

بندد کالس درسی است که در میترین تصویری که در ذهن شنونده نقش شود، اصلیگفته می
مقابل جمعی موسوم به شاگرد قرار گرفته و به فعالیتی مشغول است آن شخصی به نام معلم در 

آنچه توفیق نهادهای آموزشی را در نیل به اهداف موردنظر  شود. لذا،یامیده مکه تدریس ن
(. البته تدریس از Moosapour,2012کند، کیفیت انجام این فعالیت اساسی است )تضمین می

هایی است که تعریف آن با همه سهولت ظاهری از صعوبت زیادی برخوردار است. جمله فعالیت
لیت در فرایندهای آموزشی و پرورشی موجب شده است که برای وضع نقش انکارناپذیر این فعا

ای هایی برشاخصاندرکاران سعی نمایند مطلوب آن اندیشه ورزی شود و پژوهشگران و دست
ارائه دهند تا نه تنها به عنوان چارچوبی کاربردی مورد استفاده قرار گیرد، بلکه  1تدریس اثربخش

رسان نیز باشد. باتوجه به اینکه در پژوهش حاضر دو مفهوم مبنائی برای ارزیابی عملکرد مد
 نقش محوری دارند ابتدا تعاریف مقبول پژوهشگر از این دو مفهوم "3اثربخشی"و  "2تدریس"

 های انجام شده در این حوزه مورد نقد و بررسی قرار خواهند گرفت. ارائه شده و سپس پژوهش
که در مورد تعریف و چیستی آن  همانطور که عنوان شد، تدریس مفهومی است

ای متضاد و پرچالش وجود داشته است. برخی آن را یک کنش فنی، برخی آن را یک امر هدیدگاه
(  نیز 2004) 4نسبیت، لیچ و فولیاند. را یک اقدام هنری دانسته اخالقی، و گروهی نیز آن

م تقسیم بندی نموده مجموعه پژوهش های صورت گرفته در زمینه تدریس را ذیل پنج پارادای
 اند: 

پارادایم اثربخشی معلمان: مفروضه اساسی این گروه از تحقیقات این است که بین  -1
یان، تسلط بر شیوه های ارائه، و امثالهم( و تفاوت در مهارت های معلمان) نظیر فن ب

ویژگی های شخصیتی آنها ) نظیر اعتماد به نفس، تعهد کاری، و امثالهم( با یادگیری 
رابطه معنادار برقرار است. لذا پژوهشگران تابع این پارادایم تالش ش آموزان نوعی دان

بهتر دانش آموزان  می کنند تا دریابند کدامیک از رفتارهای معلمان موجب یادگیری
می شود به طوریکه بتوان این رفتارها را به عنوان مبنایی برای آموزش دیگر معلمان 

 مورد استفاده قرار داد.

کارکردهای تدریس: مفروضه اصلی پژوهشگران معتقد به این پارادایم این است  دایمپارا -2
ارکردهای که معلمان صرفا در کالس تدریس نمی کنند بلکه مجموعه نقش ها و ک

                                                 
1 - effective teaching  
2 - teaching  
3 - effectiveness 
4 Nesbit, leach and Foley 
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بر اساس پژوهش های متعدد به این ( 1980)1مختلفی را ایفا می کنند. برای مثال شور
و مکمل را در کالس درس ایفا می نقش مختلف  9نتیجه دست یافت که مدرسان 

سخنران، ثبت کننده، میانجی، مبادله گر،  کنند: تجمیع گر، تسهیل گر، حامی، مخالف،
 و کتابدار. 

که معلمان  قتیحق نیا رفتنیپژوهشگران با پذ یمعلمان: برخ یباورها و ارزش ها -3
و  یه معانراربد قیبه تحق نند،یگز یدهند را برم یخودشان هدفمندانه آنچه انجام م

آنها  دهیکنند پرداختند. به عق یکه معلمان از اقدامات خود برداشت م یریتفاس
از باورها و مقاصد به  یخاص، و مجموعه ا نظرم کیاز ارزش ها،  یمعلمان مجموعه ا

کننده  هیدهنده و توج یآورندکه معن یم سیتدر یهم مرتبط را با خود به فضا
 . آنها است یاقدامات و کنش ها

کالس درس و مدرسه: واضح و مبرهن است که معلمان  یاجتماع یها ییایپو میپارادا -4
کنند. لذا  یم تیفعال یخاص یو بافت اجتماع طیکنند بلکه در مح یدر خال کار نم

 ندیفرا یها ییایدارند تا پو یسع میپارادا نیمطالعات صورت گرفته در چارچوب ا
ها چگونه  ییایپو نیو نشان دهند که ا ودهنم یتر بررس قیرا عم یریادگی-یاددهی
 دارند. یاجتماع یدر نهادها شهیر

 ،یمردم نگار ،یوگرافیپژوهش اتوب یمطالعات از روش ها نگونهی: اسیبافت تدر میپارادا -5
کالس  یتا نشان دهند که چگونه رفتارها و کنش ها رندیگ یبهره م یو جامعه شناخت

گروه از آنجا که هر  نیا دهی. به عقرندیذپ یم ریاثکالن ت یدرس از عوامل ساختار
 ،یفرهنگ یساختارهادارند،  یو ناگسستن نفکیال یتباطآن ار یجامعه و نظام آموزش

و  چیدهند)ل یقرار م ریرا تحت تاث یآموزش یندهایفرا یو اجتماع یاقتصاد ،یاسیس
 ( 2004)  یفول
 یو م ستین یفوق الذکر ضرور یها میداپارا نیحد و مرز ب مینگارنده ترس دهیبه عق البته

 یحاضر سع قیمورد استفاده قرار داد. لذا در تحق قیمنظرگاه ها را در تحق نیاز ا یبیتوان ترک
اول( در دانشگاه از منظر بافت و فرهنگ  میمدرسان اثربخش)پارادا یها یژگیشده است تا و

است که  نیا ده برنگارنوضه مفر یعنی ردیقرار گ یپنجم( مورد بررس می) پارادایرشته ا
اثربخش  سیتدر یستینسبت به چ دیو اسات انیهر رشته بر باور دانشجو یفرهنگ یساختارها

باشد،  ینم سیتدر فیمبسوط تعار یمقاله بررس نیاز آنجاکه هدف ا نیاست. افزون بر ا رگذاریتاث
 گاهیآن با دو قرابت  تیجامع لیبه دل سی( از تدر1391پور،  یپور )موس یموس فیتعر نجایدر ا

 ایهم زمان  یو مشارکت ی[بافت مند] تعامل تیفعال سیتدر": ردیگینگارنده مبنا قرار م یپژوهش
و  شودیبرقرار م یریادگیچند شخص است که با هدف  ایدو  یبر ارتباط کالم یناهمزمان مبتن

                                                 
1 Shor 
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ت درعتبر، قدانش م یشخص در نقش معلم / استاد )شخص دارا کی هتعامل، هموار نیدر ا
کننده،  افتیچند شخص در نقش شاگرد/ دانشجو )شخص در ای کیپرسش( و  یو راهبر نییتب

 ."کنندینقش م یفایکننده و سازنده( ا یمشارکت کننده، جستجو کننده، نقاد

اما اثربخشی چیست و اثربخش بودن امر تدریس به چه معناست؟ مفهوم اثربخشی 
اری جوا ه است. فتحی واجارگاه و دیبانزاع بود مواره محلآموزش نیز همانند مفهوم تدریس ه

(Fathi Vajargah and Dibavajari, 2016مجموعة این تعاریف را جمع ) بندی نموده و
 ورد اثربخشی آموزشی چهار برداشت عمده وجود دارد: در م ندمعتقد

 به عنوان میزان تحقق اهداف رفتاری  یاثربخش -
 ها در عمل وختهن تحقق آمبه عنوان میزا یاثربخش -
 اثربخشی به عنوان میزان انطباق با استانداردها  -
 اثربخشی به عنوان میزان رضایت مشتریان  -

 یادگیرندگاناز دیدگاه  یهای اثربخشاسایی شاخصاز آنجا که هدف پژوهش حاضر شن
فته ر قرار گر)میزان رضایت مشتریان( مدنظ یباشد، تعریف چهارم اثربخشهای مختلف میرشته

 است. 
های متعدد و متنوعی دربارة آن تدریس اثربخش در دانشگاه مفهومی است که پژوهش

را به انحاء  یهای اثربخشتا شاخص اندها عمدتاً سعی کردهانجام گرفته است. این پژوهش
در کالس درس یا ارزیابی عملکرد  موءثرگوناگون استخراج کرده و فهرستی را جهت اقدام 

( تدریس اثربخش در آموزش عالی را  ,2005Marsh)1ای مثال مارشدهند. بر سان ارائهمدر
 داند: ویژگی به شرح ذیل می 9حائز 

 برخورداری از ارزش آکادمیک  -1
 عالقمندی و شوق مدرس  -2
 برخورداری از شفافیت و سازماندهی مناسب  -3
 تعامل گروهی  -4
 ارتباط فردی  -5
 سب پوشش محتوایی منا -6
 ی/ نمره دهی عادالنه زشیابار -7
 تدوین و تفویض تکالیف مناسب  -8
 تفویض حجم کاری با دشواری منطقی  -9

                                                 
1 - Marsh  
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یشینه پ( نیز با تحلیل Chickering and Gamson ,1987) 1چیکرینگ و گامسون
اند: ترغیب ارتباط بین کردهاستخراج  موءثرشاخص مهم را برای تدریس  7پژوهش در این حوزه 

انشجویان، ترغیب یادگیری فعال، بازخورددهی سریع، همکاری بین دو، ترغیب دانشج -اداست
های یادگیری و یوهبر زمان انجام تکلیف، تعیین انتظارات سطح باال، احترام به ش تاءکید

 استعدادهای مختلف. 
( نیز در پژوهش خویش به بررسی تدریس اثربخش در دانشگاه 2003فاکس و هکرمن )

: تسلط بر محتوی و عالقه به آن؛ مهارت، ندبرای آن برشمرده ا یار اساسیو پنج مع پرداخته
های سلط بر شیوهها؛ تآوریتجربه، و خالقیت در بکارگیری راهبردهای مختلف تدریس و فن

 و یا بیرونای با دانشجویان در درون سازی و بکارگیری درست آنها؛ تعامل حرفهمختلف آزمون
 تدریس و یادگیری.  بهبود مر در جهتکالس؛ تالش مست

( پیشینه پژوهشی Moosapour,2012پور )در بین پژوهشگران داخلی نیز موسی
داده و فهرستی نسبتاً جامع را به شرح ذیل  مربوط به تدریس اثربخش را مورد بررسی قرار

ی، دیالکتیک بندی و ارائه نموده است: آموزش )مسئله( پروژه محور، آموزش مباحثه محور یاجمع
موقعیت محور، آموزش )یادگیری( پرسش محور، آموزش پیامد محور، آموزش )یادگیری( آموزش 

های شخصی در شناخت و فهم دگاهری( حساس نسبت به مداخله دیگروه محور، آموزش )یادگی
ها، آموزش معنا )زبان( حساس، آموزش هماهنگ با ارزشیابی، آموزش تلفیق شده با پدیده

مند از فناوری اطالعات و ارتباطات، آموزش مبتنی بر ، آموزش بهرهشبکه محوری، آموزش ارزشیاب
 نسبت به فراشناخت. آموزش گروهی، و آموزش حساس  های فردی، آموزش مشاور محور،تفاوت

مستمراً با فهرستی مشابه از ، گیرندهای دیگر نیز مورد بررسی قرار پژوهش ورتیکهدر ص
کور و سایر تحقیقات صورت های مذشویم. اگرچه پژوهشمواجه می های مختلفها و معیارویژگی

توجه به باشند، اما نقدی که بدانها وارد است عدم گرفته هرکدام حائز ارزش خاص خویش می
توان تدریس است. آیا می اثربخش  های تدریسبافت فرهنگی هر رشته در تدوین شاخص

ست؟ آیا دانشجویان علوم تربیتی و یکسان دانی مکانیک اثربخش در رشته فلسفه را با مهندس
رسد که اکثر کشاورزی برداشتی یکسان از اثربخشی تدریس دارند؟ به نظر می مهندسی
در اثربخشی تدریس را مورد غفلت قرار داده و  2ایشده نقش فرهنگ رشتههای انجام پژوهش
. این در حالی است که نداام دادههر رشته انج 3هایی فنی را فارغ از حساسیت بافتپژوهش
و  4های مختلف از منظر فرهنگشناسان علم در طی چند دهة گذشته به بررسی رشتهجامعه
 2و قلمروهای علمی 1های عمیقی را در مورد قبایل علمیگاهپرداخته و ن 5شناسی فرهنگی انسان

                                                 
1 -Chickering and Gamson  
2 - disciplinary culture  
3 - context-free  
4 - culture  
5 - cultural anthropology  



زاد یموحد ، دکتر محمد حاج یصفائ دیدکتر سع  

 1398 پاییز و زمستان، 20، شماره 10عات برنامه درسی آموزش عالی، سال مه مطالدوفصلنا                     46

 

 

بین فرهنگ  یزدادن تما ( برای نشان ,1994Becher) 3اند. برای مثال، تونی بچرارائه کرده
تقسیم کرده و  5های روستاییو دیسیپلین 4های شهریها، آنها را به دو دسته دیسیپلینرشته

 مارد: شهای آنها را به شرح ذیل برمیویژگی
ها نرخ ارتباط افراد با مسائل واقعی باالست، های شهری: در این رشتهدیسیپلین -الف

آور است، رعت رشد علم سرسامکند، سمیخص تمرکز متخصصان بر مسائل و موضوعات مش
ینند، کار تیمی یک امر معمول گزهای کوچک و مشخصی را برای مطالعه برمیپژوهشگران حوزه

 نیز غالباً کوتاه و دارای چند مؤلف است. و آثارشان  است
بسیار  ها نرخ ارتباط افراد با مسائل واقعیهای روستائی: در این دیسیپلیندیسیپلین -ب

و کار گروهی سرعت زندگی آنچنان باال و هیجان برانگیز نیست، فرصت مشارکت یین است، پا
ها مسائل و این دیسیپلینشوند. در پایین است، و شایعات با سرعت باد در آن پخش می

 ای ندارند. اند و حد و مرز مشخص و قابل تجزیههای مطالعاتی بسیار گستردهحوزه
، 7چهار گروه علوم سخت محضها را به یسیپلینی مشابه دبا رویکرد( 1973) 6بیگالن

های بندی کرده و ویژگیدسته 10، و علوم کاربردی نرم9، علوم کاربردی سخت8علوم محض نرم
از منظری انسانشناسانه علوم را به چهار دسته ( نیز 1981) 11برد. کلبفرهنگی هر یک را نام می

کند. از دیگر بندی میتقسیم 13و فعال عینی، اعیفعال انتزتاملی عینی، ، 12تأملی انتزاعی
ر ها را از منظ( اشاره کرد که تفاوت بین دیسیپلین1990)14توان به بائراندیشمندان این حوزه می

های دانان معموالً دیدگاهدهد. به عقیده وی فیزیکفرهنگی مورد کنکاش قرار می
یعی به طور کلی نسبت علوم طبانشمندان دارند و دشناسان تری نسبت به زیست15گرایانهتقلیل

شناسان اعتقاد گراتر هستند. از سوی دیگر جامعهبه تاریخ دانان، فالسفه، و علمای دینی تقلیل
انسانی است و نه ضرورتاً انعکاسی از یک واقعیت عینی و بیرونی،  16دانش یک برساخت دارند که

توصیف کند و واقعی را با عینیت  اند دنیایند که بتوداندر حالیکه دانشمندان علم را چیزی می

                                                                                                                     
1 - academic tribes  
2 - academic territories  
3 - Tony Becher  
4 - urban disciplines  
5 - rural disciplines  
6 - Biglan  
7 - hard pure  
8 - soft pure  
9 - hard applied  
10 - soft applied  
11 - Kolb  
12 - abstract reflective  
13 - concrete active  
14 - Bauer  
15 - reductionist  
16 - construct  
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های انسانی باشد. دانشمندان علوم طبیعی به وجود حقایق مطلق ها و خواستهفارغ از سوگیری
توانند به اند که اگر زمان و تالش کافی مبذول دارند میقاد دارند و بر این عقیدهمشخص اعت

هیچ حقیقت کامالً مطلقی وجود معتقدند  ی اجتماعیحقیقت نهایی دست یابند، در حالیکه علما
 ندارد. 

تواند مزایای بسیاری به همراه داشته های دانشگاهی از منظر فرهنگ میفهم دیسیپلین
های فرهنگی های مختلف تفاوتدهد که دیسیپلینسی تطبیقی قبایل علمی نشان میباشد. برر

متعلق به یک گروه بداند را عضو و واهد خود ای با یکدیگر دارند. در صورتیکه فردی بخعمده
های اجتماعی اعضاء آن گروه مشارکت جوید، و در فعالیت باید به زبان آن گروه صحبت کند،یم

ها صرفاً به (. تفاوت بین دیسیپلینKrishnan,2009یش یکسانی داشته باشد )اعتقادات کم و ب
دانان . برای مثال فیزیکاوت هستندبا هم متفگردد، بلکه از جهات بسیاری محتوای آنها باز نمی

 ,Bauerکنند!! )ه احساس کمبود وقت میاز لحاظ سیاسی گرایش به چپ دارند و همیش

1990 .) 
های مختلف، های فرهنگی بین دیسیپلینمفروض انگاشتن تفاوتدر پژوهش حاضر با 

به  )اثربخشی های مختلفتالش شده است تا مفهوم تدریس اثربخش از دیدگاه دانشجویان رشته
های این حوزه نگاهی معنای رضایت ذینفعان( واکاوی گردد. اعتقاد نگارنده این است که پژوهش

اند شرایط فرهنگی تأثیرگذار بخشی تدریس داشته و نتوانستهکسان انگارانه به موضوع اثرکامالً ی
 ای بر این پدیده را مدنظر قرار دهند. رشته

 شناسیروش
ای از منظر فرهنگ رشته موءثرهای تدریس شناسایی شاخص شهاین پژو هدف اصلی

ا به عنوان ر 2نگاری آموزشی، مردم1شناسی فرهنگیباشد. لذا پژوهشگر با اتخاذ رویکرد انسانمی
شناسی ای از علم انسانشناسی فرهنگی شاخهراهبرد پژوهش مورد استفاده قرار داده است. انسان

پردازد. با توجه به تعدد و نسانی و فرایند تکامل آنها میهای اهنگوامع و فراست که به مطالعه ج
ار گرفته است: از آن مدنظر قر 3رگرایانهتنوع تعاریف فرهنگ، در این پژوهش برداشت تفسی

فرهنگ نظامی پیچیده از معانی و الگوهای رفتاری است که شیوة زندگی یک گروه یا جامعة "
های تفکر و بر الگوهای رفتاری شامل شیوه هنگ عالوههمچنین فرکند. خاص را تعریف می

ق و هنگ است که ادراک ما از زشتی و زیبائی، حای این فرباشد. در هر جامعهاندیشیدن نیز می
(. مفهوم تفسیری Andersen and Taylor, 2013) دهدبد را شکل می باطل، و خوب و

هدف این پژوهش درک  -الففته است: ر قرار گرفرهنگ به دو دلیل عمده در این پژوهش مدنظ

                                                 
1 - cultural anthropology  
2 - educational ethnography  
3 - interpretive view of culture  
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 -، ب1است )نگاه امیک( موءثرهای مختلف از مفهوم تدریس ت دانشجویان رشتهدیدگاه و برداش
باشد. مردم نگاری نوعی طرح برای مردم نگاری آموزشی، راهبرد تفسیری می راهبرد اتخاذ شده

ی مشترک و یر الگوهاصیف و تفساست که پژوهشگر در چارچوب آن سعی دارد به تو 2کیفی
ها، رفتارها، اعتقادات و زبان یک گروه برخوردار از فرهنگ مشترک بپردازد آموخته شده ارزش

(2011reswell, as cited by C 1968Harris,  در مردم )پژوهشگر 3نگاری تفسیری ،
د. به کشف دیدگاه شرکت کنندگان در پژوهش بپرداز 4سعی دارد به عنوان یک خودی

گر نیست، افراد و رفتارهای آنان از دیدگاه مشاهدهین منظر صرفاً توصیف عینی گاری از انمردم
افراد آموخته و برای سازماندهی  مند برای کشف دانش است که گروهی ازبلکه تالشی نظام

 5پل و موریسون .(1972and McCurdy,  Spradleyدهند )رفتارشان مورد استفاده قرار می
 دانند: ردم نگاری را به شرح ذیل مییت عمدة مپنج خصوص (2003)

 تمرکز بر یک مکان، بافت، یا رویداد خاص  -
 ک مکان، بافت، یا رویداد خاص در نظر گرفتن کلیت رفتارهای اجتماعی در درون ی -
های پژوهش مختلف )کمی و کیفی( برای درک رفتار ای از روشبکارگیری مجموعه -

  اجتماعی از درون
 ها سازی مبتنی بر دادهسازی و نظریهها از توصیف تا مقولهدادهمستمر  تحلیل -
 یتها و ظرایف یک رویداد یا موقعبر دقت و توجه به پیچیدگی تاءکید -

 6های نیمه ساختاریافته و غیررسمیهای موردنیاز از مصاحبهآوری دادهبه منظور جمع
رشد شناسی و کارشناسی انشجوی کاردا 14وهش استفاده شده است. شرکت کنندگان در پژ

نشناسی عمومی )به عنوان واهای فلسفه، مطالعات فرهنگی، تاریخ، علوم اجتماعی، و ررشته
های دانشجوی کارشناسی و کارشناسی ارشد رشته 9های روستایی( و نمایندة دیسیپلین

( های شهریدیسیپلین مهندسی مکانیک، مهندسی نفت، و مهندسی عمران )به عنوان نمایندة
 8مالک محور و گلوله برفیگیری و با بکارگیری راهبرد نمونه 7باشند که بصورت هدفمندمی

های دانشگاهی به دو گروه بندی تونی بچر از دیسیپلیناند )در این پژوهش تقسیمانتخاب شده
 کنندگان قرار گرفته است(. ها و شرکترشتهشهری و روستائی مبنای گزینش 

                                                 
1 - Emic  
2 - Harris  
3 - interpretive ethnography  
4 - insider  
5 - Pole and Morrison  
6 - informal interviews  
7 - purposive  
8 - snowball sampling  
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( مبنا قرار گرفته و 2005) 1سطحی پیتر وودز 6ی پژوهش، چارچوب هاداده ای تحلیلرب
، ادامه پیدا کرده است )سطوح مذکور 2بندیبندی و مقولهها تا سطح دوم، یعنی طبقهتحلیل داده

، 6شناسی، گونه5سازی، مدل4بندی، مفهوم سازیبندی و مقوله، طبقه3عبارتند از تحلیل گمانی
های حاصل از کند انبوه دادهن سطح از تحلیل پژوهشگر سعی میر ای(. د7سازینظریه

بندی به و مقولهبقه بندی ها، و اسناد را از طریق طهای میدانی، مشاهدات، مصاحبهیادداشت
شوند، های عمده و اصلی شناسائی میمند نظم و ترتیب بخشد. در این مرحله مقولهای نظامشیوه

های پشتیبان به عنوان مصادیق آنها بکار گرفته ند، و دادهشویین میابعاد تع ها یازیرمقوله
 شوند. می

مورد استفاده  10و تحلیل همگنان 9ضاءدو راهبرد بازبینی اعها یافته 8برای اعتباربخشی
بدین ترتیب که داده های مصاحبه و تحلیل های پژوهشگر در اختیار شرکت اند.قرار گرفته

ها در تعدیل یافته ها و نتایج مدنظر قرارگرفت. همچنین یک نظرات آن اده شده وکنندگان قرارد
ت قرارداده و توصیه های الزم را گر آشنا با مردم نگاری فرهنگی مراحل کار را مورد نظارپژوهش

تا بازنمائی نتایج پژوهش به  جهت تعدیل و اصالح و بهبود کار ارائه دادند. در نهایت هم سعی شد
 (.  ,2006Lodico, Spaulding and Voegtleیرد )ت پذصور 11مونیشیوة مض

 های پژوهشیافته
روی هفت محور عمده بندی بر های حاصل از پژوهش پس از طبقه بندی و مقولهداده
های روستائی و از منظر این محورها در دو گروه دیسیپلین موءثراند تا مفهوم تدریس قرار گرفته

 باشند: اسائی شده مذکور به شرح ذیل میحورهای شنی گردد. میشهری بازنما

های صورت گرفته در حوزة تدریس : اگرچه بسیاری از پژوهشکالسیک یا روزآمد -
زآمد بودن مدرس و منابع معرفی شده توسط وی را عنوان شاخص مهم درنظر ، روموءثر
ش عملکرد هم در سنجهای ارزشیابی پایان ترم به عنوان معیاری ماند، و حتی در فرمگرفته

ها ی برای تمامی رشتهلرسد نتوان آن را به عنوان اصلی کاساتید منظور شده است، اما به نظر می
های تاریخ، فلسفه، و مطالعات فرهنگی اعتبار کتب از ل دانشجویان رشتهدرنظر گرفت. برای مثا

ند. کمطرح میو کیفیت یک تدریس  یحیث معروفیت مولف را به عنوان شاخص مهم اثربخش

                                                 
1 - Peter Woods  
2 - classifying and categorizing  
3 - speculative analysis  
4 - concept formation  
5 - modeling  
6 - typology  
7 - credibility  
8 - credibility  
9 - member check  
10 - peer debriefing  
11 - thematic  
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مدرس به جای اینکه آثار مبتنی بر "دانشجوی کارشناسی ارشد رشتة فلسفه معتقد است: ج.ن 
کند، بهتر است خود کتاب جمهوریت را در کالس تدریس  فهم دست چندم از افالطون را معرفی

ریخ آنچه یک کالس تا"گوید: . د.ز دانشجوی کارشناسی رشته تاریخ نیز در همین رابطه می"کند
های . از منظر دانشجویان حوزه"سازد، کار بر روی آثار کالسیک تاریخی استمیتر ابرا جذ

شان تواند حتی غنا و ارزشمندی حوزه تحصیلیو میمذکور، امر قدیمی امری فاقد اعتبار نیست 
با های مهندسی، تفسیر یادگیرندگان از منبع معتبر پیوندی الینفک دهد. اما در حوزه شرا نمای
مورد را  لف.ب دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی حفاری دیدگاه خویش در اینی دارد. اروزآمد

دهد. بنابراین بر سرعت بسیار زیادی رخ می تحوالت رشته ما با"دهد: بدین ترتیب شرح می
سال قبل را  15بینیم برخی اساتیدمان هنوز منابع ایمان بسیار غیرقابل تحمل است که می

رسد ادراک اصحاب یک رشته از اعتبار پیوندی عمیق با قاعده نیم می نظر . به"کندتدریس می
 اطالعات در آن رشته داشته باشد.  عمر

ها بین انساناگرچه تدریس کنشی است که  یا موضوع محوری:انسان محوری  -
ن در بر ابعاد عاطفی و محتوایی آ تاءکید)مدرس و یادگیرنده( صورت می پذیرد، اما میزان 

های روستائی )نظیر گران دیسیپلینباشد. در این راستا کنشمیف متفاوت های مخلترشته
طفی را بسیار مورد توجه قرار داده و در تدریس و فلسفه، تاریخ، مطالعات فرهنگی...( ابعاد عا

دارند. م.ن دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی به آن مبذول می یارزشیابی توجه خاص
مدرس خوب کسی است که حاالت و روحیات دانشجویانش را در همه شرایط " عتقد است:م

ر از آن بعد اخالقی و رفتاری مدنظر قرار دهد. اگرچه خود درس بسیار مهم است، اما مهمت
گوید: . ح.ص، دانشجوی کارشناسی مطالعات اجتماعی، نیز در تأئید این نکته می"مدرس است

 . "دننامفتار احترام آمیزشان در ذهن ما میر ریق منش ویشتر از طاستادهای تأثیرگذار ب"
ری از دید های شهری، بعد موضوعی و محتوایی اهمیت افزونتاما در حوزه دیسیپلین

است که بطور هدفمند عمده  ی، کنشموءثراین گروه از تدریس کند. ادراک دانشجویان پیدا می
ف. آ دانشجوی کارشناسی ارشد  این راستادارد. در زمان کالس را به بعد محتوایی معطوف می

کنیم و انتظارمان این است که ما در رشته سختی تحصیل می"تقد است: مهندسی مکانیک مع
درس بتواند وقت کالس را به نحوی مدیریت کند که پوشش نسبتاً جامعی به محتوی بدهد. م

کرد، اگرچه مسائل آن رفتار عاطفی در ای است که نباید به صرف ابعاد های ما بگونهماهیت درس
از  ."های مدرس خیلی تأثیرگذار باشند.گیریعاطفی هم بسیار مهم هستند، اما نباید در تصمیم

های مهم فنی، ه کنشگران این عرصه، ابعاد اخالقی و عاطفی نباید در هیچکدام از تصمیمدیدگا
 الخصوص ارزشیابی، نقش عمده را ایفا کنند. علی

ای در بعد محتوائی یا ماهیت یک رشته نقش عمده صدایی:تک  ی یاصدائ چند -
رسد در ارد. به نظر مییادگیری د -گیری تصور مطلوب یا نامطلوب از راهبردهای یاددهی شکل
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حوزه های علوم انسانی و رفتاری به دلیل ماهیت تفسیری و بافت مدارانه معرفت، زمینه و 
( معتقد است شیوه 2007د دارد. فاضلی )گفتگو وجوجادله، و تقاضای افزونتری برای بحث، م

خاذ رویکرد باید مبتنی بر رشد قدرت و بینش انتقادی دانشجویان، اتآموزش علوم انسانی می
های روستائی نیز عمدتاً های این پژوهش از حوزه دیسیپلینرسانمشارکتی، و گفتگو باشد. اطالع

.ع از حوزه علوم اجتماعی معتقد ای مثال ذکردند. برچنین تصوری از تدریس مطلوب عرضه 
ه های ما اگر بر مبنای گفتگو و نقد نبوده و صرفاً مدرس صحبت کند، هیچگونکالس"است: 

های ما اینگونه هستند و همانها نیز در فکر و ارزشی ندارند. البته تعداد بسیار کمی از کالس
رشته "کشد: مطلوب را به تصویر میتدریس  تصوری از م. الف نیز چنین ."اند.خاطر ما باقی مانده

کند  مختلف است. اگر قرار است صرفاً مدرس صحبتهای ن دیدگاهنیدفلسفه مبتنی بر تفکر و ش
 . "و ما گوش کنیم، همان بهتر که سر کالس نباشیم

علم  یستیهای مهندسی تصوری کامالً متفاوت از چاز سوی دیگر، دانشجویان حوزه
دهد. ر مذکور، ادراک آنها از تدریس اثربخش و مطلوب را تحت تأثیر قرار میتصوطبیعتاً  داشته و

ما باید قبول کنیم که مدرس "قد است: الف . ب دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی نفت معت
تسلط بیشتری بر محتوی و علم مربوطه دارد و اوست که باید زمان کالس را عمدتاً در اختیار 

خواهند با اظهارنظرهای خود وقت کالس را در اختیار جوها میبرخی دانشبینیم میگیرد. وقتی 
های مهندسی به ماهیت ان دیسیپلینرسد نگاه کنشگر. به نظر می"شومگیرند، واقعاً عصبی می

 دانند. واالتری میعلم، ماهیت عینی داشته و رویکرد انتقالی و تدریس مستقیم را حائز ارزش 

در دنیای دانشگاه یکی از اهداف اصلی توسعه زبان  :رگانبخیا زبان  وامزبان ع -
نی است. در صورتیکه ای در برابر هرگونه حمله بیروای، محافظت از دانش و هویت رشتهرشته

 دانش زبانی جهان شمول و قابل فهم برای آحاد جامعه داشته باشد، متخصصان یک دیسیپلین
از دست  انباشته شده در آن دیسیپلینصلی دانش مفسران ا اقتدار و نفوذ خویش را به عنوان

ت فنی و دهند. شاید بتوان گفت برخی اوقات هدف عالمان یک رشته از بکارگیری اصطالحامی
تخصصی دشوار این است که مشاهدات عادی و روزمره خویش را به مرتبه علم ارتقا دهند 

(Krishnan,2009با وجود اهمیت زبان در حفظ جا .)رسد که ظر میشته، به نیگاه یک ر
چندان  موءثرهای روستائی این امر را در امتیازدهی به تدریس های ما از دیسیپلینرساناطالع

دانند. ف.ص دانشجوی رشته علوم اجتماعی در همین رابطه نقدی صریح را به یت نمیحائز اهم
استاد بهتر و حبت کنند تر صچیدهکنند هرچه پیبرخی استادان تصور می"سازد: استادان وارد می

کنند مسائل واقعی جامعه را با زبان شوند. چرا این استادان تالش نمیتری محسوب میدانش با
ع.ز دانشجوی فلسفه نیز در همین راستا نقدی تأمل برانگیز  ."الس مطرح کنند؟روشن در ک

 و پیچیده؛نان غامض ای از سخهای ما تبدیل شده است به مجموعهکالس"سازد: مطرح می
 ! "کنیمشنویم درک کمتری از آنها پیدا مییمفاهیم و کلماتی که هرچه م
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شویم، نقش واژگان و های شهری وارد مییناما از سوی دیگر هنگامیکه به دنیای دیسیپل
رسد کنشگران این کند. به نظر میمفاهیم علمی و حتی نمادها اهمیتی به مراتب بیشتر پیدا می

کارگیری مفاهیم و اصطالحات داشته و حد و مرزهای مفهومی را با شتری در بحساسیت بیعرصه 
اسی ارشد مهندسی عمران جوی کارشنبرای مثال، الف . ش دانشکنند. دقت بیشتری رعایت می

های ما برای شناسائی سطح سواد اساتید، میزان شناخت آنها از شاخصیکی از " معتقد است:
توان استاد یک رشته بود و عامیانه صحبت کرد؟! می . مگرن استماهرشت یاصطالحات تخصص

 . "توان اصطالحات و مفاهیم را به جای یکدیگر بکار گرفت؟!مگر می

ای، انتظارات یادگیرندگان در چارچوب فرهنگ رشته فهم محوری یا کاربردپذیری: -
ارد. اثربخش د گیری معیارهای تدریسدر شکل یاز منفعت حاصل از تدریس نقش مهم

کنند، تدریسی که های روستائی تحصیل میی این پژوهش که در حوزه دیسیپلینهارسانعاطال
دانند. پ.ر دانشجوی رشته اثربخشی می ود را حائز ویژگیمنجر به فهم بهتر دنیای اطراف ش

ته باشد. تدریس استاد نباید حالت انتزاعی و صرفاً کتابی داش"شناسی عمومی معتقد است: روان
هایی که با های انسانما بتوانیم معضالت و ویژگیای باشد که باید بگونهس وی میحاصل تدری

. س.م دانشجوی کارشناسی ارشد مطالعات فرهنگی نیز "کنیم شویم را بهتر درکآنها روبرو می
ی فهم ها و سخنان وی در راستااستاد نباید خیلی فضایی تدریس کند؛ باید حرف"معتقد است: 

ها با ایده دیلتای که رسد یادگیرندگان این دیسیپلین. به نظر می"ه خود ما باشدنگ و جامعفره
 Safaei Movahhedدانست، همصدا هستند )سانی میفهم را ویژگی روش اصلی در علوم ان

and Mohebbat, 2012 .) 
یس بودن تدر های مهندسی بر طبق انتظار کاربردیاما در سوی دیگر، دانشجویان حوزه

آن قائلند. الف.س دانشجوی رشته ص مهم اثربخش آن تلقی کرده و ارزش واالتری برای را شاخ
فهمند برخی اساتید اصالً نمی"دارد: تقاد خویش را بیان میمهندسی عمران با نگاهی نقادانه اع

یم ار شول بکمشغونیست ریاضی یا فیزیک محض بخوانیم. ما قرار است عمالً در جائی که ما قرار 
باید مهارت الزم را داشته باشیم. آخر مگر در فضای ساخت و ساز ما به این همه فرمول انتزاعی و 

سال است 6"ی مهندسی نفت، نیز افسوسی کمابیش نقادانه دارد: . م.ج،دانشجو"نیاز داریم. 
بار . فقط چنددانشجوی این رشته هستم، اما دریغ از اینکه حتی یکبار میدان نفتی را دیده باشم

اند: اساتید اینجا فقط بلدند صحبت کنند هیچ چیز عملی تصویرش را برایمان کشیده هختروی ت
 . ".اندبه ما یاد نداده

توان تفاوت تدریس اثربخش از منظر بعدی صورت گرفته، می 4جه به تحلیل باتو
 : های روستائی و شهری را در قالب ذیل خالصه نموددانشجویان دیسیپلین
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 بررسی تطبیقی نتایج پژوهش -1ماره جدول ش

 های شهریدیسیپلین های روستائیدیسیپلین معیار نوع دیسیپلین
 مدروزآ کالسیک منابع تدریس

 محتوی محور انسان محور تدریس کیدتا
 زبان تخصصی زبان عامه  زبان تدریس 

 کاربرد فهم  منفعت حاصل از تدریس 
 

 گیریبندی و نتیجهجمع
های ای در حوزة ویژگیهای عمدهه مقاله گفته شد اگرچه پژوهشه در مقدمهمانطور ک

های مذکور عمدتاً به ارائه ما پژوهشصورت پذیرفته است؛ ادر آموزش عالی  موءثرتدریس 
ای کمتر در آنها مورد توجه قرار گرفته است )برای های رشتهاند و تفاوتفهرستی جامع ختم شده

 ؛Aschenbrener, Terry, Torres, 2010  ،Al-hinai  ،2011وع شود به مثال رج

Chism  ،2004 ؛Delvin and Samarawickrema  ،2010ت که (. این در حالی اس
های دانشگاهی را با های فرهنگی بین رشتههای گذشته تفاوتشناسان علم در طی دههجامعه

اند )برای مثال ندهنیز به چاپ رساپراستنادی را  اشتیاق مورد مطالعه قرار داده و آثار متعدد و
 ,Nesi and Gardner,2006،Belamy؛ Bauer,1990؛ Becher,1994رجوع شود به 

های های فرهنگی بین رشتهین دلیل پژوهش حاضر با مفروض انگاشتن تفاوت(. به هم2010
 علوم انسانی و هایاز دید یادگیرندگان حوزه موءثرهای تدریس مختلف، به بررسی شاخص

تدریس، زبان تدریس، و  تاءکید ،بعد از حیث منابع تدریس 4و آنها را در  مهندسی پرداخت
های فرهنگی بین و تحلیل نمود. مطابق انتظار تفاوت بندیمنفعت حاصل از تدریس مقوله

ن توان از برخی ابعاد چشمگیر دانست. ایرا می موءثرها از حیث معیارهای تدریس دیسیپلین
هایی چون استخدام های مهم و سیاستگذاری در زمینهنند در اتخاذ تصمیمتوامیها تفاوت

های های توسعه و بهسازی، و توسعه و بهبود رشتههاساتید، ارزشیابی عملکرد اساتید، تدوین برنام
ن و های آتی ابعاد تدویعلمی مدنظر قرار گیرند. البته پیشنهاد پژوهشگر این است که در پژوهش

تری از بصورت کمی مورد بررسی قرار گیرد تا شناخت واقعی در این مطالعه اکتشاف شده
 . صل شودای در جامعه دانشگاهی ایران حاهای رشتهتفاوت
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