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چکیده :هدف از نگارش اين مقاله بازانديشی در برنامه Abstract: The main purpose of this article
is reviewing the higher education
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درسی آموزش عالی بر مبنای کارپوشههای حرفهای و ’professors
هيورستيکهای استادان دانشگاه در برنامه درسی استprofessional portfolios and their heuristics. .
Therefore,
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of
بنابراين ،کارپوشههای بيست تن از استادان برجستهی 02
دانشگاه فردوسی مشهد مورد بررسی قرار گرفته اند .در اين distinguished faculty members of Mashhad
Ferdowsi University were analyzed for this
بررسی از پديدارشناسی توصيفی برای شناسايی نحوهی purpose. In this study the descriptive
مواجههی اين استادان با برنامه درسی آموزش عالی استفاده phenomenology was employed to evaluate
شده است .برای گردآوری دادهها از مصاحبهی غير how the participants encountered the
higher education curriculum. For gathering
ساختاريافته بهرهگيری شده و دادهها با استفاده از نرمافزار
the data the researchers conducted
unstructured
interviews
with
 NVIVOتجزيه و تحليل شدهاند .نتايج نشان داد استادان the
مورد بررسی از هيورستيکهايی در برنامه درسی آموزش participants. In this paper the software
عالی استفاده میکنند که میتوانند سازگار با برنامه درسی package QSR-NVIVO was used to analyze
the qualitative data. The results indicated
در ساير مؤسسات آموزش عالی باشند.
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education as well.
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مقدمه
برنامه درسی دانشگاهی در قرن بيستويکم با چالشهای جدی روبهرو شده است.
متخصصان برنامه درسی با بهرهگيری از نظامهای فکری جديد ،بايد اهتمام ويژهای برای بررسی
هماهنگ و دقيق اين برنامهها به عمل آورند (بارنت 0وکوت .)1115 ،1رشتهی مطالعاتی برنامه
درسی مانند بسياری از رشتههای علمی تاريخچهی پر نشيب و فرازی را سپری کرده است .اما به
اعتقاد بسياری از متخصصان آنچه اين رشتهی مطالعاتی همواره با آن مواجه بوده است عدم
کفايت دانش منسجمی است که در درون رشته در مواجهه با مسائل آن و به کمک روشهای
خاص اين رشته گردآوری شده باشد .شواب( )0393يکی از کسانی است که رشتهی برنامه درسی
را به دليل عدم کفايت و پاسخگويیِ دانش موجود در رشته و روشهای پژوهشی مورد استفاده در
آن ،در وضعيت بحرانی توصيف میکند.
"رشتهی برنامهی درسی در آستانهی مرگ است .با روشها و اصول موجود ،ديگر نمیتواند به
وظايف خود عمل کند .اين رشته نااميدانه به دنبال اصول و روشهای مؤثرتری است .اين وضعيتِ
نگرانکننده به دليل اعتماد تاريخی و ناآزموده به نظريهها پديد آمده است .اعتماد به نظريههايی
که حتی در خوشبينانهترين حالت با اين فرض که مناسب انتخاب شده باشند ،برای حل مسائل
عملیِ رشتهی برنامه درسی کفايت الزم را ندارند" (شواب.)0 ،0393 ،
ويليس 1راهحل خود را برای اين مسئله چنين بيان میکند :رشتهی مطالعاتی برنامه درسی
هنوز بايد در انتظار پديدارشناسان برجسته باشد .زيرا سابقهی تاريخی مطالعات اين رشته بسيار
کوتاه است .شايد هنوز دوران طفوليت خود را پشت سر میگذراند و بيشتر بر دغدغههای ابزاری
متمرکز شده و از پرداختن به روشهای ثمربخشتر برای تقويت تجربهی انسانی باز مانده است
(شورت ،ترجمهی مهرمحمدی و همکاران.)0117 ،
به اعتقاد مهرمحمدی( )0117کمبود دانش برنامه درسی ،در برنامه درسی آموزش عالی
مشکلی مضاعف است و فقر دانش برنامه درسی در آموزش عالی بيشتر از آموزشهای قبل از
دانشگاه وجود دارد .او به مهجوريت تاريخی مباحث مربوط به آموزش عالی در رشتهی برنامه
درسی معتقد است و نياز به جبران اين کاستی را که اختصاص به محيط ايران ندارد و بيش و کم
وجههی جهانی دارد ،يادآوری مینمايد.
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"آموزش عالی بهعنوان يکی از دورههای تحصيلی در نظامهای آموزشی به ميزانی که
دورههای تحصيلی پيش از دانشگاه ،توجه متخصصان برنامه درسی در سطح جهان را به خود
جلب کرده ،موضوع نظريهپردازی و پژوهشهای علمی قرار نگرفته است .اين وضعيت با يک نظر
اجمالی به منابع علمی و تخصصی موجود در قلمرو برنامه درسی و همچنين مقاالت علمی و
پژوهشی چاپ شده در اين رشته به روشنی قابل احراز و اثبات است .ضعف توجه به مباحث و
اقتضائات آموزش عالی در رشتهی برنامه درسی و فقر منابع علمی و تخصصی در اين زمينه را
بايد يک پديده تاريخی دانست که تا اين زمان ،يعنی آغاز سدهی جديد نيز استمرار يافته
است"(مهر محمدی.)1 :0117 ،
در حالی که رشتهی مطالعاتی برنامه درسی آموزش عالی از عدم غنای دانش گردآوری
شده در اين رشته رنج میبرد؛ بخشی از دانشِ مورد نياز به صورت "دانش ضمنی 0اعضای هيئت
1
علمی دانشگاه" وجود دارد .قسمتی از دانش ضمنیِ استادان مربوط به راهحلهای هيوريستيک
در برنامه درسی دانشگاهی است .يکی از منابع دستيابی بههيوريستيکها ،تجربههای اعضای
هيئت علمی ،تحت برنامه درسی آموزش عالی است .فهم اين تجربهها (ادراکات ،تفکرات ،اعمال)
به کشف راهحلهای هيوريستيک در برنامه درسی آموزش عالی کمک میکند .کشف و
آشکارسازی اين هيوريستيکها و مسير دستيابی به آنها ،اعضای هيئت علمی دانشگاه را در
5
فرايند عمل فکورانه 1ياری میرساند .رسالهی دکتری فيستر 1به شناسايی دانش هيوريستيک
طراحان آموزشی پرداخته است .وی سه نمونهی پژوهشی انتخاب نموده و به تحليل فرايند عمل
سه طراح که مشغول انجام طراحی "آموزش مبتنی بر وب" بودهاند اقدام کرده است .او دانش
هيوريستيک اين طراحان را ايجاد اصول ،الگوهای ذهنی و رهنمودهای علمی معرفی میکند که
متخصصان طراحی در طی انجام طراحی بهکار بردهاند .او مینويسد ،چون طراحی آموزشهای
0. Tacit Knowledge
 . 1هيوريستيک به معنای چابکی است .يعنی در مسير حرکت خود از اتفاقات درس بگيريم و مسير را براساس
فرصت ها پيش ببريم(نوبخت .)0131،راهحل های هيوريستيک در برنامه درسی آموزش عالی :راهحلهای
هيوريستيک در برنامه درسی آموزش عالی راهحلهای بديل برای حل مسائل پيچيده برنامه درسی آموزش عالی
هستند که به منظور بهبود و بهسازی برنامه درسی آموزش عالی توسط استادان برخوردار از عمل تاملی 1به وجود
میآيند و قابليت شناسايی و قابليت انتقال به ديگران را دارند.
 . 1عمل فکورانه يا دليبريشن فرايندی است که معلم فکور ضمن تامل و بررسی مسائل عملی برنامه درسی طی
مینمايد واين فرايند به تصميمیبرای عمل منجر میگردد که بهترين راهحل را برای مسئله مبتالبه ارائه میدهد.
اين فرايند تامل برخوردار از هنر هايی است که شواب به آن هنر های عملی میگويد (شواب.)0370 ،
1 .Fiester, R. H.
5 .Heuristic knowledge
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مبتنی بر وب ( 0)WBIيک کار پيچيدهی شناختی است و طراحان آموزشی با مسائل
غيرساختمند 1درگير هستند ،هيوريستيکهای زيادی جهت انجام اين طراحیها بهکار میرود.
پيچيدگی اين طراحی آموزشی مانع از اين است که طراحان بر اساس يک الگوی مشخص يا
الگوهای معين از پيش تعيين شده قادر به انجام آن باشند .اين پيچيدگیها طراحان را به سوی
يافتن راهحلهای بديل و تصميمات تازهای سوق میدهند که بر طراحیهای آنان تأثير دارد.
فيستر به شناسايی اين هيوريستيکها اقدام نموده است .يافتههای پژوهش فيستر عالوه بر
شناسايی هيوريستيکهای اين طراحان شامل معرفی روش تحليل شغل هيوريستيک نيز میشود
(فيستر .)1101 ،يورک 1و همکارانش نيز در پژوهشی بهوسيلهی مصاحبه با متخصصان طراحی
آموزشی موفق به دريافت هيوريستيکهای طراحی آموزشی شدهاند .آنان اين هيوريستيکها را
در هشت دسته ارتباطات ،مديريت ،فراگيران ،راهحلها ،اهداف ،گروه طراحی ،مشکالت طراحی و
مشتريان قرار دادهاند (يورک و همکاران .)1113
چنانچه برخی از هيوريستيکهای برنامه درسی آموزش عالی کشف شوند ،اعضای هيئت
علمی دانشگاه ،میتوانند از اين دانش در جريان تأمالت خود در عمل برنامه درسی بهرهمند
شوند .معلم بهعنوان کنشگر فکور الزم است دائماً ميان "دانش موجود" و "موقعيت عمل" در
حرکت باشد (کانلی .)1113 ،1آنجا که برخی از اعضای هيئت علمی موفق به ارائهی برنامههای
درسی برتری شدهاند ،دانش عملی مربوط به برنامهی درسی آموزش عالی در تجربههای آنان
وجود دارد .البته اين دانش ،نوعی دانش ضمنی است .آشکارسازی آن ،ساير اعضای هيئت علمی
دانشگاه را در فرايند تأمالتشان در باب برنامه درسی ياری میرساند و بخشی از خأل مربوط به
5
کمبود دانش برنامه درسی دانشگاهی و آثار منفی ناشی از آن را پر کرده و آن را به دانش آشکار
مبدل میسازد.
در بسياری از رشتههای علمی آنجا که "انتخاب و تصميمگيری" در عملِ کنشگران فکور
فعاليتی مهم و قابلتوجه میباشد و نقش تعيينکنندهای در فعاليتهای حرفهایهای آن رشته
ايفا مینمايد ،هيوريستيکها مورد توجه و بررسی قرار گرفتهاند .در رشتهی مطالعات برنامهی
درسی نيز هر يک از عناصر برنامه نياز به انتخابهای متنوع و بسيار دارد که انجام آنها در سطح
آموزش و توسط اعضای هيئت علمی اجتنابناپذير است .بررسی چگونگی اين انتخابها ،نحوهی
0 .Web Based Instruction
1 .Ill structur
1. York, C.
1 . Connelly, F. M.
 .1دانش آشکار قسمتی از دانش است که می تواند به عنوان اطالعات به راحتی با ديگران مراوده شود
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رويارويی برنامه درسی آموزش عالی و کنشگران فکور آن با پيچيدگیهای فوقالعادهی اين برنامه
را روشن میسازد .اين پيچيدگی ها پيامد تحوالت عظيمی است که زمانهی ما با آن روبهروست و
انتخابهای برنامه درسی و تصميمگيریهای مربوط به آن را مشکلتر نموده است و از اين جهت
اهميت بررسی کيفيات اين انتخابها و تصميمگيریها را افزايش داده است .کشف
هيوريستيک ها در برنامه درسی آموزش عالی و شناسايی چگونگی رويارويی کنشگران فکور ،با
مسائل پيچيدهی برنامه درسی آموزش عالی ،دانشی را در اختيار فعاالن رشته و نيز اعضای هيئت
علمی میگذارد که اين رويارويی را آگاهانهتر ،عالمانهتر و مؤثرتر میسازد.
هرچند بسياری از متخصصان برنامه درسی مانند آيرز 0معتقدند تدريس ماهيتی خالقانه و
غيرمشخص دارد (آيرز .)1110 ،در عين حال آيرز ،شوبرت 1و نيز بسياری از متخصصان برنامه
درسی فهم تدريس معلم و تجربه زيستهی او تحت برنامه درسی را بخشی از مطالعات رشتهی
برنامه درسی معرفی میکنند (آيرز و شوبرت .)0331 ،زيرا اين راهی است برای دستيابی به
دانش برنامه درسی که دستمايهی تأمالت معلم است و به اعتقاد برخی متخصصان برنامه درسی
اين رشته با کمبود اين دانش مواجه است .بهمنظور پر شدن شکافی که ميان وضعيت مطلوب و
وضعيت موجود دانش برنامه درسی وجود دارد و اين شکاف در برنامه درسی آموزش عالی نيز
وجود دارد .در اين پژوهش تجربههای حرفهای اعضای برجستهی دانشگاه در کارپوشههای حرفه-
ای آنان مورد کاوش قرار گرفته است تا راهحلهای هيوريستيک آنان در فرايند تأمل و عمل در
برنامه درسی آموزش عالی دريافت شوند .روش انجام پژوهش و نيز يافتههای حاصل از آن و
چارچوب مفهومی استخراج شده از يافتهها در اين مقاله ارائه شده است.
پیشینهی پژوهش
يورک 1و همکارانش در مطالعهی خود بهعنوان "استخراج هيوريستيکها از متخصصان
طراحی آموزشی" ،با هدف کشف هيوريستيکهای تجربی طراحان آموزشی ،موفق به کشف
هيوريستيکهای طراحان آموزشی باتجربه در زمانی که درگير طراحی بودند ،شدند .آنان
هيوريستيکهای طراحان برنامه درسی را در هشت طبقه دستهبندی کردهاند که شامل روابط،
مديريت ،فراگيران ،راهحلها ،فرايند طراحی ،تيم طراحی ،مشکالت طراحی و درخواستکنندگان
میباشد .اين هشت طبقه هرکدام شامل چند هيوريستيک هستند که از طراحان آموزشی
استخراج شدهاند.

0 .Ayers, W.
1 .Schubert, W. H.
1. York, C S
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وبوداو پاسمور )1101(0نيز به کاربرد هيوريستيکها در بررسی برنامه درسی دانشجويان
دورهی کارشناسی زيستشناسی پرداختهاند .آنان نشان دادهاند که در اين برنامه درسی سه
هيوريستيک يادگيری های دانشجويان را مورد حمايت قرار داده است .اين هيوريستيکها شامل:
الگوسازی ،نگه داشتن دانشجويان در هنجارهای علمی و ارائهی فرصتهايی به دانشجويان جهت
تمرين هنجارهای علمی میباشد .نتايج اين پژوهش نشان داده است بهکار گرفتن هيوريستيکها
در برنامه درسی دورهی کارشناسی زيستشناسی ،يادگيریهای دانشجويان اين دوره را بهبود
بخشيده است.
1
1
رسالهی دکتری فيستر ( )1101به شناسايی دانش هيوريستيک طراحان آموزشی که
برای آموزشهای مبتنی بر وب طراحی میکنند ،پرداخته است .او ضمن شناسايی
هيوريستيک های طراحان به معرفی تحليل شغل هيوريستيک نيز اقدام نموده است .وی روی سه
نمونهی پژوهشی کار کرده و به تحليل فرايند عمل سه طراح که مشغول انجام طراحی "آموزش
مبتنی بر وب" بوده اند اقدام کرده است .او دانش هيوريستيک اين طراحان را شامل :ايجاد اصول،
الگوهای ذهنی و رهنمودهای علمی که متخصصان طراحی در طی انجام طراحی به کار بردهاند،
تعريف میکند و هيوريستيکها را در مورد اين سه بعد دانش طراحان معرفی مینمايد .او معتقد
است که چون طراحی آموزشهای مبتنی بر وب ( 1)WBIيک کار پيچيدهی شناختی است و
طراحان آموزشی با مسائل غير ساختمند 5درگير هستند ،هيوريستيکهای زيادی جهت انجام
اين طراحیها بهکار میرود (فيستر.)1101 ،
روش پژوهش
اين مطالعه با روش کيفی و از نوع پديدارشناسی بهمنظور درک تجربهی زيستهی اعضای هيئت
علمی و شناسايی هيوريستيکهای برنامهی درسی آموزش عالی انجام شده است .مصاحبههای
ساختنايافتهی اين پژوهش در دفتر کار استادان دانشگاه در دانشکدهها و يا پژوهشکدهها انجام
شده است.
يافتههای اين رساله توسط پژوهشگری که از دوازده سال تجربهی زيسته در دانشگاه فردوسی مشهد
برخوردار میباشد ،گردآوری شده است .پژوهشگر برای تفسير و تحليل دادههای حاصل از مصاحبهها
0. Svoboda, J and Passmore, C
1. Fiester, R H
1. Heuristic knowledge
1. Web Based Instruction
5. Ill structur
003

دکتر نرگس آهنچيان -دکتر بختيار شعبانی ورکی -دکتر محمود مهر محمدی -دکتر مقصود امين خندقی

عالوه بر تجربهی تخصصی ،از تجربهی شخصی حضور در متن برنامه درسی آموزش عالی ،هم بهعنوان
دانشجو و هم بهعنوان مدرس برخوردار بوده است؛ بنابراين در فرايند جمعآوری دادهها و تجزيه و تحليل
1
آنها و ارائهی يافتهها هم از ديدگاه همدالنه( 0عضوی از جامعهی پژوهش) و هم از ديدگاه غير همدالنه
(از نگاه يک پژوهشگر) استفاده شده است.
بهمنظور کاوش تجربهی زيستهی اعضای هيئت علمی ،در اين پژوهش از روش کيفیِ
پديدارشناسی توصيفی 1استفاده شده است .پديدارشناسی يا نمود پديده در آگاهی افراد ،در
حوزهی تربيت به معنای مطالعهی ابعاد يادگيری و تدريس است؛ آنگونه که افراد در فرايند تربيت
آن را تجربه میکنند .مطالعهی اين تجربيات دريافت شده در هشياری يا دنيای زيست شدهی
افراد میتواند به شکل توصيفی و يا تفسيری باشد .برای انجام پديدارشناسی توصيفی سه مرحله
درک مستقيم ،تجزيه و تحليل و توصيف مدّ نظر قرار گرفته است .در مرحلهی نخست
پژوهشگران ضمن اجتناب از هرگونه نقد ،و اظهار نظر شخصی ،پديدهی مورد نظر را آنگونه که
مشارکتکنندگان توصيف کردهاند ،شناسايی کردند .در مرحلهی تجزيه و تحليل ،تشخيص
جوهرهی پديده مورد توجه قرار گرفت و بهتدريج عناصر و اجزای پديده ،مقولههای اصلی و
زيرمقولههای مربوط به آنها نشان داده شد .سپس اجزای اصلی پديده به هم متصل شده ،روابط
ميان آنها روشن و پديده مورد توصيف واقع شد .بنابراين پژوهش حاضر بر تجربهی زيستشدهی
استادان برجستهی دانشگاه در موقعيتهای آموزشی متمرکز است.
در اين پژوهش اينگونه عمل شده است :پس از اينکه مصاحبهشوندهها چند تن از استادان
برجسته را معرفی میکردند ،در مورد آنها با کارشناسان دفتر ارزيابی اعضای هيئت علمی و
معاون پژوهشی دانشگاه فردوسی مشهد که يکی از اعضای تيم پژوهش بودهاند ،مشورت میشد.
سپس اهداف و روش پژوهش به استادان نمونه توضيح داده میشد و از آنها دعوت به همکاری
بهعمل میآمد .به استثنای دو نفر ،همهی کسانی که با آنها تماس گرفته شد ،تقاضای همکاری را
پذيرفتند .البته برخی از آنان خيلی سريع برای شروع همکاری و انجام مصاحبهها وقت میدادند
و بقيه زمان زيادی برای شروع مصاحبهها وقت میگرفتند.
نمونهگيری تا آنجا ادامه پيدا کرد که روشن شد در فرايند گردآوری دادهها ،دادههای
تکراری بهدست میآيد و به مرحلهی اشباع 1رسيده است .بنابراين تصميم به کفايت مصاحبهها
گرفته شد.
0. Emic
1. Etic
1. Descriptive phenomenology
1. Saturation point
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در اين پژوهش دانشگاه فردوسی مشهد بهعنوان ميدان پژوهش انتخاب شده است .احصاء
کارپوشههای اعضای هيئت علمی دانشگاه جهت استخراج راهحلهای هيوريستيک در برنامه
درسی آموزش عالی ،ميدان مطالعهای را میطلبد که امکان بروز هيوريستيکها در آن فراهم
باشد .از طرف ديگر برای پژوهشگر نيز امکان مصاحبههای مکرر و کاوش در تجربههای
پژوهيدگان را فراهم سازد .بر اين اساس دانشگاه فردوسی مشهد به داليل زير انتخاب شده است:
 يکی از ده دانشگاه برتر کشور ايران است. بزرگترين دانشگاه در شمال شرق کشور میباشد. دانشگاهی جامع است. دارای نظام ارزيابی دقيق از عملکرد اعضای هيئت علمی میباشد. امکان دسترسی به اعضای هيئت علمی شاغل و بازنشسته و انجام مصاحبهها و مراجعههایمکرر وجود دارد.
 برخی اعضای هيئت علمی شاغل و بازنشستهی دانشگاه فردوسی مشهد جزء مفاخر کشورمحسوب میشوند.
احصاء کارپوشههای اعضای هيئت علمی دانشگاه جهت استخراج راهحلهای هيوريستيک
در برنامه درسی آموزش عالی ،در مورد افرادی که در رشتههای مختلف علمی بهعنوان استادان
برجسته و تأثيرگذار شناخته شدهاند ،انجام شده است .پس از انجام مصاحبهها فايل صوتی
مصاحبهها و متن تايپ شدهی آنها بههمراه مقولههای استخراج شده و ارجاع داده شده به هر
منبع به پژوهيدگان ارائه شده و از ايشان رضايتنامهای مبنی بر استفاده از مطالب درج شده در
مصاحبهها با ذکر نام ايشان در رساله و در مقالههای مستخرج از آن ،دريافت شده است.
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جدول  -1ویژگیهای جمعیتشناختی پژوهیدگان
نام

نام گروه

مرتبهی علمی

رشتهی تحصيلی تخصصی

جنسيت

دانشکده

دکتر امين عليزاده

آبياری

استاد

منابع آب

مرد

کشاورزی

دکتر ابوالقاسم بزرگ
نيا
دکترسيدحسن علم
الهدايی
دکتر بهنام معتکف
ايمانی
دکتر ناصر تجبر

آمار

استاد

آمار اجتماعی

مرد

علوم رياضی

استاد

آموزش رياضی

مرد

علوم رياضی

استاد

مکانيک

مرد

مهندسی

استاد

فيزيک حالت جامد

مرد

علوم پايه

دکتر حبيب رجبی
مشهدی
دکتر رحمت اهلل
فتاحی
دکتر غالم حسين
رونقی
دکتر شمسالدين
ناظمی
دکتر علی حائريان
اردکانی
دکتر علی مقيمی

برق

استاد

برق

مرد

مهندسی

کتابداری

استاد

کتابداری

مرد

علوم تربيتی

شيمی

استاد

شيمی تجزيه

مرد

علوم پايه

مديريت

استاد

مديريت

مرد

متالوژی

استاد

مهندسی متالوژی

مرد

علوم اداری و
اقتصاد
مهندسی

زيستشناسی

دانشيار

فيزيولوژی

مرد

علوم پايه

دکتر عليرضا کوچکی

زراعت

استاد

بومشناسی زراعی

مرد

کشاورزی

دکتر مجيد ميرزا
وزيری
دکتر محسن کاهانی

رياضی محض

استاد

رياضی محض

مرد

علوم رياضی

مهندسی
کامپيوتر
زمينشناسی

استاد

نرمافزار

مرد

مهندسی

استاد

زمينشناسی اقتصادی

مرد

علوم پايه

رياضی محض

استاد

رياضی محض

مرد

علوم رياضی

مديريت

استاد

مديريت

مرد

علوم اداری و
اقتصاد

دکتر محمد حسن
کريم پور
دکتر محمد صال
مصلحيان
دکتر سعيد مرتضوی
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رياضی
کاربردی
مهندسی
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فيزيک
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دکتر مهدی مشکوه
الدينی
دکتر ناصر رضا
ارقامی
دکتر هما زنجانی
زاده

علوم انسانی

استاد

زبانشناسی

مرد

آمار

استاد

آمار

مرد

علوم اجتماعی

دانشيار

جامعهشناسی

زن

ادبيات و
علوم انسانی
علوم رياضی

مصاحبهها حول محورهای اساسی تاريخچهی زندگی استاد ،تجربه زيستهی استاد تحت
عنوان معلم ،تأملهای استاد در معنا و راهحلهای ويژهای که برای حل مسائل برنامه درسی
انديشيده ،انجام شده است .تمايل پژوهيدگان برای صحبت در مورد هر يک از اين محورها
متفاوت بود .به اين دليل در مصاحبه با استادان برجستهی دانشگاه زمان مساوی صرف هريک از
اين محورها نشده است .برخی مايل بودند در مورد تأملها و ويژگیهای خاص تدريس خود
بيشتر توضيح دهند و زمان زيادی صرف اين محور شده است .برخی از پژوهيدگان در مورد
تجربههای شخصی خود بيشتر صحبت میکردند ،بنابراين وزن بيشتری به اين قسمت داده شده
است .البته پژوهشگر سعی میکرده است در طول انجام مصاحبهها به تمام محورهای تعيين شده
بپردازد .اما به دليل اهميت تمايل استاد به صحبت در مورد هر محور ،ميزان اختصاص زمان
مصاحبهها به هر محور يکسان نمیباشد .پژوهشگر ضمن انجام مصاحبه اجازهی انحراف مصاحبه
از مسير اصلی را نمیداده است اما در طول مصاحبه اگر احساس میکرده است که مصاحبهشونده
مشغول صحبت حول يکی از محورهای اصلی تعيين شده است ،اجازه میداده است مصاحبه روند
طبيعی خود را طی کند .قبل از شروع مصاحبههای اصلی و پس از چند جلسه آموزش نحوهی
انجام مصاحبه توسط استاد راهنمای رساله ،چند مصاحبه پايلوت نيز انجام گرفت تا پژوهشگر
چگونگی مديريت جريان مصاحبه و کيفيت ورود به آن را تمرين نمايد .هر يک از مصاحبهها با
توجه به بحثهای مطرح شده طی دو يا سه جلسه و به مدت صد و بيست تا دويست و پنجاه
دقيقه صورت پذيرفته است .اغلب مصاحبهشوندهها پس از اتمام جلسه زمان ثابتی را که همواره
در دفترشان حضور دارند تعيين میکردند و به پژوهشگر اجازه میدادند در صورت لزوم برای
پرسش سؤاالت يا روشن شدن پارهای از بحثها به مصاحبهشوندگان دسترسی داشته باشد .در
جريان مصاحبهها اينگونه دريافت شد که بسياری از پژوهيدگان به وجود هيوريستيکها در
برنامه درسی آموزش عالی باور دارند و شناسايی آنها را امری الزم و مفيد قلمداد مینمايند.
بههمين دليل از هر نوع همکاری دريغ نمیکردند .اين باورِ پژوهيدگان موجب میشد از طرفی
وقت کافی به مصاحبهها اختصاص دهند و از طرفی کمک کنند تا فضای مناسبی برای انجام
مصاحبه فراهم شود .يعنی سعی میکردند هر نوع مزاحمتی را در خالل انجام مصاحبه از بين
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ببرند و همين باور بر کيفيت انجام مصاحبهها تأثير مثبت میگذاشت .بسياری از پژوهيدگان پس
از مدتی و با ورود اولين مزاحمت حضوری يا تلفنی به جريان مصاحبه يک برگه حاکی از اينکه
در دفتر کار ايشان جلسه است ،روی درب نصب مینمودند ،اين کار باعث میشد در فرايند انجام
مصاحبه خللی ايجاد نشود .اکثر قريب به اتفاق پژوهيدگان گوشی تلفن همراهشان در خالل
مصاحبهها خاموش بود و يا فقط پاسخ کوتاهی مبنی بر اينکه مشغول انجام مصاحبه هستند،
میدادند.
محورهای اساسی مصاحبهها همواره مد نظر پژوهشگر بودهاند و تا زمانی که پژوهيدگان از
حول اين محورها خارج نمیشدند تقريباً مداخلهای صورت نمیگرفت .مگر اينکه به نکتهی مهمی
اشاره میشد که توضيح بيشتر در مورد آن ضروری مینمود.
شروع مصاحبهها همواره با توضيح پژوهشگر در مورد موضوع و عنوان و هدف انجام رساله
بوده است .برخی از مصاحبهشوندهها با پژوهشگر آشنايی قبلی داشتند .پژوهشگر از پژوهيدگان
درخواست مینمود جريان مصاحبه را بهنحوی پيش ببرند که هدف اجرای مصاحبه و اهداف
رساله محقق گردد .يعنی بهنوعی تعهدی ايجاد می شد که پژوهيدگان از محورهای اصلی مصاحبه
خارج نشوند .يکی از محورهای مصاحبه شيوهی تدريس استاد و آنچه بهنظر خودش تدريس او را
خاص مینمايد بود .از مصاحبهشونده خواسته میشد که کالس درس خود را و تأملهايی که قبل
و بعد از آن انجام میده د ،وصف نمايد و مشکالت و مسائلی که مشاهده نموده و راهحلهايی که
انديشيده است را توضيح دهد .اگر استاد در جايی سخن خود را قطع میکرد و منتظر سؤال بود،
سعی میشد در مورد يکی از عناصر برنامه درسی از وی سؤال شود تا جريان مصاحبه از حول اين
محور خارج نشود .تاريخچهی زندگی استاد و تجربههای او از ابتدای دوران تحصيل و از ابتدای
دوران تدريس نيز يکی ديگر از محورهای اصلی مصاحبه بوده است .تأملهای استاد در مورد
مسائل کالن برنامه درسی آموزش عالی و نيز در مورد مسائل خردتر تدريس در دانشگاه و
راهحلهايی که استاد در اين موارد انديشيدهاند و راهحلهايی که يافتهاند و به آن عمل کردهاند،
يکی ديگر از محورهای اصلی مصاحبهها بوده است که پژوهشگر سعی داشته زمان بيشتری را در
مصاحبهها به اين محور اختصاص دهد .همواره در مورد کيفيت مصاحبهها و نيز مصاحبهشوندهها
يادداشتهای شخصی 0به کمک نرمافزار  NVIVOثبت میشد.
شیوهی تحلیل دادهها
برای تحليل دادهها از شيوهی نظامدار اشتراوس و کوربن( )0331استفاده شده است.
0 .memo
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با در نظر گرفتن شيوهی نظامدار ،تحليلها در چند سطح انجام گرفت.
در سطح اول دريافتهای پژوهشگران از آنچه در قبل و حين مصاحبه و يا بعد از آن رخ
داده و ثبت شده مورد بازخوانی قرار گرفت .شيوهی برخورد و تمايل پژوهيده برای دستيابی
پژوهشگران به هدفِ انجام رساله و نيز باور او به علوم انسانی و بهخصوص اينکه او چه دريافتی از
برنامه درسی آموزش عالی و هيوريستيکها در برنامه درسی آموزش عالی دارد ،مورد تحليل قرار
می گرفت .همچنين در اين سطح برداشت کلی پژوهشگران از متن کامل صوتی و تايپ شدهی
مصاحبه به رشتهی تحرير درمیآمد .اين دستنوشتهها در سطح اول تحليل مورد بازخوانی قرار
گرفت .با خواندن متن مکتوب مصاحبهها و يادداشتهای ذکر شده نوعی شناخت و تسلط اوليه
بر دادهها بهدست میآمد که در فرايند تحليل بسيار راهگشا بود .شايد اين همان حساسيت
نظری 0باشد که کار با دادهها را سادهتر مینمايد .پس از انجام هر مصاحبه پژوهشگران
يادداشتهايی در مورد مصاحبهشونده ،چگونگی انجام مصاحبه و نيز تحليلهای اوليه نوشتهاند.
در سطح دوم با مطالعهی سطر به سطر متن کامل تايپ شدهی مصاحبهها سعی میشد در
بازخوانی دقيق هرجا مصاحبه شونده به مفهوم خاصی توجه داشته است آن مفهوم يادداشت شود.
اين کار در ابتدا در سطحی بسيار عينی انجام گرفت بهطوری که مفاهيم دقيقاً همان کلماتی
بودند که مصاحبهشونده بهکار برده بود .پس از مطالعهی مفاهيم استخراج شده ،پژوهشگران آنها
را در سطحی انتزاعیتر ثبت نمودند ،بهطوری که از تعداد مفاهيم کاسته شد .پس از انجام اين
کار فهرستی از مفاهيم در سطح انتزاع بيشتر به دست آمد .اين مفاهيم بهتدريج دستهبندی
شدند تا در مصاحبههای بعدی بتوان متن مصاحبهها را به آنها مربوط ساخت.
در سطح سوم تحليل بر اساس هر دسته از مفاهيم بهدستآمده يک مقوله ايجاد شد که در
نرمافزار  NVivoبهعنوان نود 1شناخته میشود .با ورود متن کامل مصاحبهها و نودهای شکل
گرفته به نرمافزار  ،NVivoدادهها انسجام مطلوبی يافتند .هر يک از نودهای اصلی که در نرم-
افزار عنوان والدين را دارند ،میتوانند دارای چندين فرزند يا زيرمقوله باشند و اين روند
والد/فرزندی میتواند تا جايی که الزم باشد ادامه يابد که در اين صورت ترینودها يا نودهای
درختی ايجاد میشوند .با ايجاد نودهای درختی ورود مصاحبههای بعدی و تحليل آنها بسيار
منسجمتر انجام گرفت .در جريان ورود هر مصاحبه به فرايند تحليل ،گاهی نودها تغيير
میکردند ،اضافه میشدند و يا در هم ادغام میشدند .چون کار با نرمافزار انجام میگرفت به
نسبت زمانی که همين کار بهصورت دستی انجام میشود چند حسن داشت؛ اول اينکه هيچيک
0. Theoretical sensivity
1. Node
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از دادهها از دست نمیرفت .دوم اينکه با يک سطح وسيع اشباع شده از يادداشتهای گوناگون
مواجه نبوديم که موجب سردرگمی شود .سوم اينکه قرار دادن هر مفهوم ذکر شده توسط
مصاحبهشونده در نودهای اصلی و فرعی بهدليل دسترسی سريع و آسان به نودهای طبقهبندی
شده ،دقيقتر انجام میگرفت .امتياز مهم نرمافزار  NVivoاين است که میتوان در هر زمان به-
راحتی هر مقوله را با متنهايی که به آن ارجاع داده شده است مشاهده نمود .میتوان دريافت که
به هر نود چندبار ارجاع داده شده است و توسط چند مصاحبهشونده اين ارجاعات انجام شده
است.
انجام مصاحبهها و ورود آنها به نرم افزار و نودگذاریها تا مصاحبهی هجدهم ادامه يافت.
با ورود مصاحبههای پژوهيدگان هفدهم و هجدهم چنين دريافت شد که نودها ديگر تغيير
چندانی نمیکنند و مفاهيم تازهای به دست نمیآيد .در حالی که قبل از آن گاهی نودها آنقدر
افزايش میيافتند که موجب نگرانی میشد .اما با ثابت ماندن نودها اين دريافت به دست آمد که
اشباع نظری حاصل شده است .دريافت به اشباع نظری دست يافته است .با وجود اين جهت
آزمون اشباع اطالعاتی با سه تن ديگر از استادان نيز مصاحبه انجام گرفت و دادهها وارد نرمافزار
شدند .مالحظه شد با ورود اين سه مصاحبهی جديد مقولهها يا به عبارتی نودها تغييری نکردند.
در سطح چهارم تحليل سعی شد با وارسیهای مکرر در ميان نودهای والدينی و نودهای
فرزندی بهدست آمده هيوريستيکها يا آن دسته از نودها يا مقولههايی که بهنوعی خاص هستند
و استادان برجسته بهعنوان شيوههای بديل رويارويی با مسائل برنامه درسی آموزش عالی کشف
نمودهاند و بهکار میبرند ،شناسايی شوند .در فرايند انجام اين کار نودها به کمک تقسيمبندی
امين خندقی و سيفی( )0131به بنيادهای هيوريستيکهای برنامه درسی آموزش عالی و
هيوريستيکهای برنامه درسی آموزش عالی تقسيم شدند .بنيادهای هيوريستيکها شامل آن
دسته از نودهايی است که به جهانبينی استاد و شخصيت وی مربوط میشود .هيوريستيکهای
استادان برجسته يا هيوريستيکهای برنامه درسی آموزش عالی شامل آن دسته از نودهايی است
که به عناصر برنامه درسی و راهبردهايی که استاد در رابطه با عمل تدريس در دانشگاه کشف و
اجرا نموده است ،مربوط میشود .سپس اين دريافت حاصل شد که میتوان يک طبقهبندی
مفهومی از يافتههای پژوهش ارائه داد.
به کمک تقسيمبندی امين خندقی و سيفی( )0131دادهها به بنيادهای هيوريستيکهای
برنامه درسی آموزش عالی و هيوريستيکهای برنامه درسی آموزش عالی تقسيم شدند .سپس هر
يک از آنها به زيرمجموعههای مربوط به خودشان دستهبندی شدند .اين کار باعث شد دادهها
طبقهبندی شده و تحليل آنها با دقت بيشتری انجام شود .جمع اين دو دسته شامل صد و بيست
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و نُه مقولهی اصلی و فرعی شده است که پس از مفهومسازی در دوازده دسته جای گرفتهاند و در
قالب دوازده جدول ارائه شدهاند.

اعتبار یافتهها
0

با توجه به مالکهای تعيين اعتبار توصيهشده توسط گوبا و لينکلن ( )0331در
پژوهشهای کيفی که عبارتاند از :باورپذيری ،1انتقالپذيری ،1اطمينانپذيری 1و تأييدپذيری،5
سعی شده است آنچه آنان بهعنوان قابليت اعتماد 9از آن ياد میکنند به دست آيد.
باورپذيری به همسويی دادهها و عدم پراکندگی و تناقض ميان آنها برمیگردد .انتقالپذيری
به کاربرد يافتههای پژوهش ربط دارد و شبيه به مفهوم اعتبار بيرونی است .اطمينانپذيری به
چگونگی گردآوری دادهها و قابليت شناسايی آنها برمیگردد .تأييدپذيری به عينيت گزارش
پژوهش ارتباط دارد .تأييدپذيری را میتوان با نشان دادن اينکه يافتهها در واقع مبتنی بر دادهها
هستند به دست آورد (گوبا و لينکلن.)0331 ،
در پژوهش حاضر جهت تأمين قابليت اعتماد از تکنيکهای گوناگونی که توسط گوبا و
لينکلن ( )0331توصيه شده استفاده شده است .با توجه به مالکهای تعيين قابليت اعتماد
پژوهشهای کيفی ،برای تأمين قابليت اعتماد يافتههای پژوهش ،از تکنيک تأييد توسط
مشارکتکنندگان 7استفاده شد .پس از اتمام هر مصاحبه يادداشتها و محتوای ضبط شده به
دقت مطالعه شده و به کمک نرمافزار  NVivoمصاحبهها کدگذاری و مقولهبندی شدند .محتوای
کامل تايپ شده و نيز فايل صوتی مصاحبه بههمراه کدها و مقولههای استخراج شده در اختيار
مصاحبهشوندگان قرار گرفته ،به کمک آنان بررسی و اصالح شدهاند .اين عمل به کمک نرمافزار
 NVivoانجام گرفته است .با استفاده از قابليتهای نرمافزار کليهی مقولههای مربوط به هر

0 . Guba, E. and Lincoln,Y.
1. Credibility
1 . Transferability
1 . Dependability
5 . Confirmability
9 . Trustworthiness
7 . Member check
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مورد( 0هر يک از پژوهيدگان بهعنوان يک مورد وارد نرمافزار میشوند) در يک صفحه نشان داده
میشود و از آن عکس گرفته میشود .اين عکس به استاد نشان میدهد که چه مقولههايی از
مصاحبه با ايشان استخراج شده است .همچنين نرمافزار قابليت اين را دارد که به استاد نشان
دهد هر مقولهی استخراج شده به کدام قسمت از متن مصاحبهی ايشان لينک شده است.
همچنين پس از مطالعهی استاد از ايشان خواسته میشد در صورت موافقت رضايتنامهای را که
در پيوست آمده است امضا نمايند .اين رضايتنامه به اعضای تيم پژوهشی اجازه میدهد از بيانات
استاد و مقولههای استخراج شده و منسوب شده به سخنان ايشان در حين مصاحبهها ،به نام
خود استاد در رساله و نيز در مقاالت مستخرج از آن استفاده نمايند .اين امر خود مالک معتبری
برای يافتههای پژوهش است چون عالوه بر اينکه بررسی توسط مشارکتکنندگان را در بر دارد،
میتوان به نقلقولهای مستقيم به نام خود ايشان استناد نمود .عالوه بر آن نرمافزار اين امکان را
دارد که هر مقوله ،با کليهی ارجاعات و منابع مربوط به آن نشان داده شود.
تکنيک توصيف توسط همتايان 1نيز به اين صورت تأمين شد که يکی از دانشجويان
دکتری برنامهريزی درسی که دفاع از رسالهی خود را انجام داده و از اين روش استفاده نموده
است متن مصاحبهها و مقولهگذاریها را مطالعه نموده و به کمک ايشان تغييراتی در مقولهها
صورت پذيرفته است .همچنين پس از کدگذاری چند مصاحبه ،کدهای استخراج شده به کمک
استاد راهنمای رساله تصحيح شدهاند.
تکنيک نمونهگيری هدفمند 1به تأمين مالک انتقالپذيری اين رساله کمک کرده است.
پس از اينکه به روش گلوله برفی با يک استاد برجسته آشنايی صورت میگرفت ،برای اطمينان از
اينکه آن استاد معرفی شده حائز مالکهای موردنظر اين رساله برای انتخاب نمونه هستند ،عالوه
بر کارشناسان دفتر ارزيابیِ اعضای هيئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد ،با معاون پژوهشی اين
دانشگاه نيز مشورت میشد.
1
برای تأمين اطمينانپذيری از تکنيک کفايت اجماعی به اين شکل استفاده شد که با
حضور استاد راهنما و مشاور و نيز داوران رساله دربارهی روند انجام رساله بازخوردهايی دريافت
شد .تکنيک نگارش يادداشتهای تأملی 5جهت تأمين تأييدپذيری مورد استفاده قرار گرفته است.
است .اين يادداشتها که توسط پژوهشگر در مقياس بسيار زيادی نوشته شدهاند ،تحرير،
1. Case
1 . Peer debriefing
1 . Durposive sampeling
1 . Consensual adequacy
5 . Reflective journal
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بازخوانی و نيز بازنويسی آنها عالوه بر کمک به پژوهشگر جهت تحليل دادهها موجب آگاهی
پژوهشگر از سوگيریهای شخصی خود شده و احتمال تأثير اين سوگيریها بر تحليلهای انجام
شده را کاهش میدهد.
یافتههای پژوهش
تحليل مصاحبههای ساختنايافتهی انجام شده در اين رساله در مجموع به شکلگيری صد
و بيست و نُه مقولهی اصلی و فرعی که در نرمافزار  NVivoبهصورت نودهای والدينی و نودهای
فرزندی نشان داده میشوند ،منجر شده است .در نرمافزار مورد استفادهی اين پژوهش امکان قرار
گرفتن و نشان دادن مقولههای فرعی زيرمجموعهی هر مقولهی اصلی وجود دارد .مقولههای
اصلی با عنوان نودهای والدينی و مقولههای فرعی با عنوان نودهای فرزندی نشان داده میشوند.
به جهت مفهومسازی دادهها دو دستهی کلی "بنيادهای هيوريستيکهای برنامه درسی آموزش
عالی" و "هيوريستيکهای برنامه درسی آموزش عالی" شکل گرفتند.
در جريان تحليل مصاحبهها پس از دستيابی به تعداد صد و نوزده مقوله که شامل
مقولههای اصلی و زير مقولههای مربوط به آنها میشود ،به مفهومسازی بر اساس اين يافتهها
اقدام شد .نتيجه فرايند مفهومسازی دوازده دسته هيوريستيک برنامه درسی آموزش عالی و
بنيادهای آن است که در اين مقاله بههمراه چارچوب مفهومی شکلگرفته بر اساس يافتههای
پژوهش ،ارائه میگردد.
هیوریستیکهای برنامه درسی آموزش عالی
بخش عمدهای از فعاليت استادان برجسته در برنامه درسی مربوط به زمانی است که آنها
در مورد مسائل گوناگون برنامه درسی به تأمل مشغول هستند .برای حرفهای بودن در يک رشته
علمی يا هنری ،شناخت نسبت به دانش گردآوری شده در آن رشته شرط الزم است اما کافی
نيست .تسلط بر نظريهها ،لزوماً موجب کنش مطلوب در موقعيت عمل نمیشود .عمل کنشگر
زمانی میتواند پاسخگوی مسائل نو شونده باشد که عملکنندهی خبره به ياری تأمالت خود از
عهدهی خلق ترکيبی متناسب و بديل از "نظريهها و موقعيت عمل" برآيد .شواب معتقد است
زمانی که تجربه بر تأمل استوار میشود ،رشد حاصل میگردد و دانش عملی توليد میشود
(شواب .)0370 ،در برنامه درسی ،کانلی 0به پيروی از شواب بهترين موقعيت برای توليد دانشِ
برنامه درسی را کالس درسی معرفی میکند که در آن معلم با تأمل در نظريهها و موقعيتی که

0. Connelly, M.
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در آن به تدريس می پردازد ،با هنرمندی دانش عملی برنامه درسی را خلق میکند (کانلی،
.)1113
تأمالت استاد
مقولهی تأمل در مورد تدريس در مصاحبه با استادان ارقامی ،علمالهدی ،بزرگنيا،
حائريان ،رجبی ،رونقی ،صال مصلحيان ،کاهانی ،کريمپور مرتضوی مشکاتی ،ميرزا وزيری ،ناظمی
و خانم دکتر زنجانی زاده مورد توجه قرار گرفته است .اين استادان برجستهی دانشگاه فردوسی
مشهد چهل و چهار مرتبه در طول مصاحبهها در مورد اين زيرمقوله صحبت کردهاند .برای مثال
دکتر ارقامیچنين میگويد:
"قبل از رفتن به کالس بلکه شب قبل از رفتن به کالس ،حتماً مطالبی رو که قراره بگم
تيتروار برای خودم مشخص میکنم .حتی اگر اين درس رو چندين بار داده باشم حتی اگر اين
درس رو چندين بار دادم نيازی به تغييرش هم نداشته باشم".
همچنين دکتر حائريان میگويد:
"بهخصوص متوجه شده بودم ،کموکسریهای يک دانشجو وقتی که چيزی رو نمیفهمه از
کجاشه که نمیفهمه و اين خيلی کمک کرد که طرح درسم رو که میريزم ،بر مبنای اون چيزی
که فکر میکنم دانشجو نمیدونه بريزم".
محققان بسياری در جهان امروز به اين باور رسيدهاند که کنشگران اهل تأمل در هر
زمينهای از عمل ،اين ظرفيت را دارند که هيوريستيکهايی را بهکار برند تا مسائلی را که
کنشگران با آن درگير هستند کاهش دهند .برای مثال مک کرايا و بالندا 0که در مورد
هيوريستيکهای مراقبت از بيماران پژوهش میکردند چنين ابراز میدارند که هرچند عناصر
اوليهی مراقبت از بيماران بهطور معمول توسط مديران حفظ میشوند (يکسان هستند) ،اما در
مورد هرکدام از مديران ،هيوريستيکهای مراقبت ،رهنمودهايی برای مديريت مراقبتِ بيماران
بستری است که توسط هر يک از آنان به شکل ويژهای حاصل میشود .برای مثال تأکيد بر
غمخواری و دلسوزی و ايجاد روابط حمايتکننده ،از هيوريستيکهای مراقبت از بيماران شناخته
شد .هيوريستيک ديگر اين بود که تجربيات خود بيمار بهعنوان هميار در روند بهبود بيماری،
سالمتی بيمار را افزايش میدهد و به اين ترتيب گروهی تشکيل میشود که در آن سطح سالمت
ارتقا میيابد و منابع تأمين سالمتی روانی و جسمانی تأمين میشود (مک کرايا و بالندا.)1101 ،
چنانچه به مفروضههای زيربنايی چنين پژوهشهايی توجه کنيم درمیيابيم که راهحلهای
0 . McCrea, K. T. and Bulanda, J. J.
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هيوريستيک حين عمل و با توجه به موقعيت ايجاد میشوند و نيازمند دانش و تأمل کنشگر می-
باشند.
دکتر رونقی چنين میگويد:
"حقيقتش من خيلی حساس هستم خدا نکنه يه جلسهای برم سر کالس و خودم ناراحت
برگردم يعنی بدونم که درسی که دادم کافی نبوده .بايستی معلم وقتی از کالس مياد از خودش
راضی برگرده .اگر راضی برگشت اون موفقه .بايد حتماً راضی برگرده؛ رضايت کامل".
تأمل استاد پس از هر جلسهی تدريس جهت دريافت اين مهم که آيا اين جلسه برای خود
او رضايتبخش بوده است ،می تواند روشی برای خود ارزشيابی استاد و ارتقاء کيفيت تدريس وی
باشد .عدم رضايت استاد از تدريس خودش میتواند مقدمهی تأملهای بعدی ،دستيابی به نقاط
ضعف ،يافتن راهحلهای بديل يا هيوريستيکهای مؤثری باشد که رضايت استاد را از تدريس
خود تأمين نمايد .در جدول  0هيوريستيکهای مربوط به تأمالت استادان در برنامه درسی
آموزش عالی نشان داده شدهاند.
جدول  1هیوریستیکهای تأمالت برنامه درسی آموزش عالی
هيوريستيکهای تأمالت برنامه درسی آموزش عالی
استاد در مورد جمالت و کلمات خاصی که فهم مباحث مشکل را آسان سازد ،به تأمل میپردازد.
استاد با تأمل بر تدابير خودش برای فراگيری مباحث مشکل ،دانشجويان را در يادگيری اينگونه مباحث راهنمايی
میکند .استاد از خودش سؤال میکند ،من چگونه اين مطلب را ياد گرفتم؟
استاد به طرح درس میانديشد تا از تدريس خود رضايت کامل حاصل کند.
استاد در انديشهی سؤاالت خاص و بیسابقهای است که نشاندهندهی افتراق دانشجويان باشد.

ارزشیابی مؤثر
يکی ديگر از مقولههای اصلی که تحت عنوان عناصر برنامه درسی میتواند مورد بحث قرار
گيرد ارزشيابی است .اين مقولهی اصلی در اين پژوهش دارای شش زيرمقوله میباشد .تلقی
نسبت به ارزشيابی آموختهها در ميان استادان برجسته يکسان نيست .شيوههای ارزشيابی نيز در
ميان استادان متفاوت است .تفاوت در شيوههای ارزشيابی به نوع نگاه استاد دانشگاه به يادگيری
و ياددهی مرتبط است .مهرمحمدی معتقد است ،رفتارگرايان به مشاهدهی رفتار فراگيران در
محيط میپردازند و از اين طريق آنها را ارزشيابی میکنند .اين در حالی است که شناختگرايان
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سعی میکنند آن پروسهی ذهنی که فراگيران برای حل يک مسئله انجام میدهند را ارزشيابی
کنند (مهرمحمدی.0)0111 ،
در ميان استادان نمونهی اين رساله تعداد شانزده نفر در مورد ارزشيابی فرايندی که در
برنامه درسی اجرا میکنند توضيح دادهاند .اين مقوله توسط اين شانزده نفر تعداد سی و هشت
مرتبه ارجاع دريافت کرده است .اين يافتهی پژوهش نشان میدهد استادان برجستهی دانشگاه
ارزشيابی فرايندی در طول ترم انجام میدهند و سعی میکنند تنها به ارزشيابی پايانی اکتفا
نکنند.
نکتهی ديگری که در اين مقوله قابل بحث است .ديدگاه دکتر مشکاتی در ارزشيابی کارهای
پژوهشی دانشجويان است.
دکتر مشکاتی میگويد" :اگر پژوهش صرفاً گردآوری و جمعبندی مطالب گذشته باشد به هيچ
وجه نمی تواند تحقيق محسوب شود بايد از دانشجويان خواست که مطالب پيشين را بهعنوان
موضوعاتی که دانشمندان و پژوهشگران پيشين مطرح کردهاند مرور بکنند .نه اينکه دوباره در
تحقيقشون فقط اشاره بکنند .الاقل در هر تحقيق يک نکتهی نو ارائه بدهند .يک نکتهی نو حتی
اگر بسيار کوچک باشد ارائه بدهند .همين نکات کوچک است که موجب میشود دانش و مرزهای
علمی گسترش پيدا کند .ازشون هم میخوام پژوهششون کوچک باشد ولی الزاماً نکتهی نويی
داشته باشد .فقط اون نکتهی نو مهم است".
جدول  -2هیوریستیکهای ارزشیابی در برنامه درسی آموزش عالی
هيوريستيکهای ارزشيابی در برنامه درسی آموزش عالی
استاد در طول نيم سال تحصيلی و در طول دوره دانشجويان را ارزشيابی میکند.
استاد مشارکت دانشجويان را در ارزشيابی تکاليف يکديگر جلب مینمايد.
استاد به وجود يک مطلب تازه در پژوهشهای دانشجويان امتياز ويژه میدهد.
استاد ارزشيابی را بهمنزلهی بازخوردی برای يادگيری بهتر تلقی میکند.
استاد از ارزشيابی بهمنظور اصالح عملکرد خودش استفاده میکند.

استادِ الگو
استاد همواره برای دانشجويان بهعنوان يک الگو مطرح است .استادان دانشگاهها مهمترين
رکن تعليم و تربيت در دانشگاه هستند .اين اهميت به اين دليل است که شخصيت استاد به-

 .0درسنامه کالس دانشجويان دکتری برنامه ريزی درسی ،دانشگاه فردوسی مشهد ()0111
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عنوان يک الگوی پذيرفته شده و مورد آرزوی دانشجويان است .بنابراين هرگونه رفتار و منش
استادان مورد تقليد دانشجويان قرار میگيرد و از اين جهت استادان نقش بسيار تعيينکنندهای
در تربيت دارند .اين تأثير اغلب ناخودآگاه صورت میگيرد و بهصورت غيرمستقيم استادان
الگوهای مطلوب را به دانشجويان القا میکنند .استادان برجستهی دانشگاه فردوسی مشهد به اين
مهم توجه داشتهاند و در ضمن انجام مصاحبهها بارها به آن اشاره کردهاند بهطوری که مقولهای با
همين نام با پنج مقولهی فرعی شکل گرفته است .تعداد دوازده نفر از استادان برجستهی نمونهی
اين رساله چهل و هشت مرتبه ضمن مصاحبههای ساختنايافته به اين موضوع اشاره کردهاند و يا
از صحبتهای ايشان اينگونه برداشت شده است که شخصيت استاد میتواند بهعنوان الگوی
عملی رفتار صحيح انسانی و اخالقی باشد.
در اين زمينه دکتر علمالهدايی چنين میگويد:
" اصوالً من اعتقادم بر اينه که بايد با دانشجو بتوانم ارتباط پدر /فرزندی ايجاد کنم اين هم
از منظر علمی تأثير داره رو دانشجو و هم از منظر اخالقی .اينو ديدم که دانشجوها بيش از اونکه
تأثيرپذير از والدينشون باشن يا حتی از کسان ديگهای ،از استادشون تأثير میپذيرن اين باعث
شده که من با دانشجوهام روابط خيلی دوستانه و صميمی ايجاد کنم".
دکتر بزرگنيا نيز در همين رابطه میگويد" :طرز تدريس استادان ،رفتارشون با دانشجو،
رفتارشون با همکارا اينا همشون غيرمستقيم اثر میذاره؛ اينه که من نمیتونم بگم کدومشون
چون غيرمستقيم اين اثر رو گذاشته .چيزی که میشه گفت روش تدريسه ،بيانشونه و رفتارهای
خارجی که ما میبينيم ولی مطالب ديگری هم هست که بدون توجه ما اثر میذاره".
دکتر زنجانیزاده در اين رابطه میگويد :يادت باشه نه فقط درس دادنت بلکه نشستنت،
خشمت ،تنبيهت ،هر کار تو بايد آموزشی باشد.
جدول  -3هیوریستیکهای الگو بودن استاد در برنامه درسی آموزش عالی
هيوريستيکهای الگو بودن استاد در برنامه درسی آموزش عالی
استاد آگاه است که شخصيت او الگوی دانشجويان است.
استاد واقف است که پرسشگری و پويايی او الگوی دانشجويان است.
استاد توجه دارد نظم ،مديريت و شيوهی تعامالت او الگوی دانشجويان است.
استاد معتقد است کليهی رفتارهای او ممکن است الگوی دانشجويان قرار گيرد.

انتخاب منابع و رسانههای مناسب يادگيری
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انتخاب منابع و رسانههای يادگيری يکی ديگر از مقولههای مورد توجه است .انتخاب شاايد
از فعاليتهايی باشد که معلم در کليهی مراحل تدوين و اجرای برنامه درسی باا آن روباهروسات.
کانلی انتخابهای معلم را "هنر بهگزينی" مینامد (کانلی.)1113 ،
دکتر ارقامی ،دکتر صال مصلحيان ،دکتر عليزاده ،دکتر کاهانی ،دکتر کريمپور ،دکتر
مقيمی و دکتر ميرزا وزيری ايدههای جالب و نو در مورد مواد و منابع آموزشی داشتهاند .اين
واقعيت که فقط هشت نفر از بيست استاد نمونهی پژوهش دارای ايدههای جالب و نو در مورد
مواد و منابع آموزشی هستند نشان میدهد که استادان دانشگاه در مورد مواد و منابع آموزشی
دارای ايدههای خالقانهی فراوانی نيستند .با توجه به اينکه صرفاً داشتن ايده و نه لزوماً اجرای آن،
موضوع اين مقوله بوده است انتظار میرود استادان دانشگاه در مورد مواد و منابع آموزشی تأمالت
بيشتری داشته باشند تا به ايدهای خالقانهای منجر شود.
در اين رابطه دکتر صال مصلحيان ابتکار مفيدی دارند .ايشان میگويند:
"من يک قلم دارم و يک تبلت که خيلی به نظر خودم خوبه و فيدبک خوبی هم ازش
گرفتم از دانشجويان .به من اجازه ميده که با يک سيم وصلش کنم به کامپيوتر .من با اين قلم
ميام و عين صفحه تخته سياه ميشه و به اين ترتيب شروع میکنم به نوشتن .هر چيزی که روی
اين تبلت مینويسم مياد روی پردهی  PC over headدانشجوی من ديگه جزوه نمینويسه اما
چه فايدهای داره جزوه ننوشتن؟ يکی اينکه درس رو گوش میکنه .دوم اينکه اشتباه نمینويسه.
اون اشتباه مینويسه و اشتباه میخونه و اشتباه هم توی امتحانش جواب ميده .سوم اينکه من
امکان رنگی دارم .از پنج شش رنگ استفاده میکنم و مینويسم .نکات مهمش رو رنگی میکنم.
دانشجو ديگه نگران عقب موندن نيست و سرا پا گوشه .در پايان هم من همه رو تمام و کمال
بهش میدم".
جدول  -4هیوریستیکهای منابع و رسانههای برنامه درسی آموزش عالی
هيوريستيکهای منابع و رسانههای برنامه درسی آموزش عالی
استاد عالوه بر منابع اصلی ،کتاب های تاليف يا ترجمه خود را به عنوان منبع درسی معرفی
مینمايد.
استاد به دنبال منابعی مربوط به موضوعاتی است که تازه وارد رشته شده است.
استاد در پی هر نوع ابزاری است که يادگيری را تسهيل نمايد.
استاد به کمک دانشجويان ابزارهايی میسازد که يادگيری را مؤثرتر نمايد.
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تحلیل مسائل برنامه درسی آموزش عالی و توجه به مسائل دانشجویان
ديدن مسئله ،خود توانايی ويژهای است که همهی افراد به يک اندازه از آن برخوردار
نيستند .آنچه کيفيتِ ديدن مسائل برنامه درسی را توسط استاد دانشگاه تحت تأثير قرار میدهد
عالوه بر توانايیهای شناختی شامل نوع نگاه استاد به برنامه درسی نيز میشود .اين مقوله تحت
تأثير آرمانهای تربيتی و اهداف استاد از تربيت و از برنامه درسی قرار دارد .تلقی نسبت به
يادگيرنده و همچنين نسبت به فرايند يادگيری و اينکه استاد يادگيری انسان را چگونه تعريف
میکند ،نگاه استاد به مسائل برنامه درسی آموزش عالی را تحت تأثير قرار میدهد .برخی از
استادان فرايند آموزش را دقيقاً از قبل مشخص شده میپندارند .در اين ديدگاه استاد صرفاً نقش
يک مجری را دارد .ولی برخی استادان فرايند آموزشی را بهصورت خطمشی کلی میبينند که در
اختيار استاد قرار داده شده است و استاد در گامهايی که برمیدارد استقالل دارد .تلقی نسبت به
محيط يادگيری نيز بر چگونگی نگاه استاد به برنامه و مسائل آن تأثيرگذار است .برخی از
استادان چنين میانديشند که محيط يادگيری همواره از قبل آماده است .بر اين اساس نقش
زيادی برای خود در شکلگيری اين محيط قائل نيستند و شکل دادن به محيط يادگيری را
بيشتر به دانشگاه سپردهاند تا اينکه خودشان در مناسبسازی آن با فرايند يادگيری دانشجويان
نقش ايفا نمايند .اما برخی از استادان بهشدت در شکلگيری محيط يادگيری دانشجويان نقش
فعال ايفا میکنند و حتی به ساختن فضاهای تحقيقاتی بزرگ اقدام نمودهاند.
مقولهی تحليل مسائل برنامه درسی از نُه نفر از استادان برجسته ارجاع دريافت نموده است.
بهخصوص متن مصاحبهی دکتر کاهانی بيست و هفت مرتبه به اين مقوله مربوط شده است .در
فرايند انجام مصاحبه ها ،پژوهشگر به اين موضوع دست يافته است که استادان برجسته در مورد
مسائل مبتال به برنامه به تحليل و بررسی میپردازند .بیتفاوت از کنار مسائل عبور نمیکنند.
مسائلی را میبينند که ديگران به آنها بیتوجه هستند .راهحلهايی را نيز جستجو کرده و
يافتهاند .آنان با تأسف و ناراحتی تحليلهای خود را در مورد مسائل برنامه درسی با پژوهشگر
مطرح نموده و راهحلهای پيشنهادی خود را ارائه میکردند.
برای مثال دکتر کاهانی میگويد:
"احساس میکنم که فقط آب در هاون میکوبم میبينم االن اتفاقی که افتاده اين هست
که دانشجويی که توی دانشگاههای غيرانتفاعی فوقديپلم و بعد ناپيوسته کارشناسی گرفته ،ارشد
فردوسی قبول ميشه ولی دانشجوی ما قبول نمیشه .دانشجويی که نمیدونه الفبای موضوع رو،
پژوهش رو قبول ميشه .اون دانشگاه مدل کنکوری درس داده .بعد دانشجويی که اينطوری اومده
اصالً باهاش نمیشه کار کرد".
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استادان برجستهی دانشگاه به تفاوتهای فردی دانشجويان ،شرايط روانی ،اقتصادی،
خانوادگی و تحصيلی آنان نيز توجه دارند .آنها از دانشجويان آنقدر فاصله نمیگيرند که قادر به
ديدن اينگونه مسائل نباشند .استادان برجسته خود را با مسائل گوناگون دانشجويان درگير
میکنند .نگاه آنان به برنامه درسی ،محدود به عناصر برنامه درسی نمیشود .استادان برجسته
راهنمايی دانشجويان را تنها در مسائلی که مستقيماً به برنامه درسی مربوط میشود نمیبينند.
دانشجويان با آنان در همهی ابعاد زندگیشان به مشورت میپردازند .استادان برجسته سعی
می کنند با مسائل زندگی دانشجويان آشنا شوند و آنان را در مواجهه با آن مسائل ياری نمايند.
در فرايند مصاحبهها استادان برجسته به نمونههای بسيار زيادی از اينگونه رابطهها اشاره
نمودهاند .در اين گزارش کوتاه نمیتوان به تمامی آنها اشاره کرد هرچند برخی از اين نمونهها
بسيار جالب و آموزنده هستند.
دکتر علمالهدايی در اين رابطه میگويد:
"دانشجويی به دليل ترس از رياضی دچار مشکل شده بود .خانومی بود .بچهی نيشابور هم
بود .ايشون ازدواج کرده بود .مجبور بود خيلی به خودش فشار بياره .من سعی کردم با
مشاورههايی که به ايشون میدم و اطمينانهايی که بهش میدم و تکاليف اضافی که بهش
میدم ،فارغ از کالس موفق بشه و همين باعث شد که الحمداهلل کارشناسيش رو تموم بکنه".
دکتر بزرگنيا میگويد:
"دختر خانمها البته جديت بيشتر دارن در درس خوندن چون نگران کار بيرون نيستند
بيشتر خانواده تأمينشون میکنه .پسرا که ميان نگرانن يا اغلب نيمهوقت کار گرفتن بيرون ،وقت
اضافیشون رو ميان سر کالس .اگرم تماموقت ميان فکرشون همه اينه که بعد چيکار کنن.
آيندهشون چيه .چون فارغالتحصيل میبينی بيکاره .ديگه اين نگرانی استادا هست .نگرانی استادا،
شاگردا ،دانشجوها ،خانوادهها ،همه هست".
دکتر فتاحی چنين میگويد:
" شايد به اين توجه نکنيم که دانشجوها با هم تفاوت فردی دارند .وقتی ميان سر کالس
مینشينند مثل شانهی تخم مرغ نيستند که همه شکل هم باشند .اينا تفاوتهای فردی دارند".
جدول  -5هیوریستیکهای توجه به مسائل دانشجویان در برنامه درسی آموزش
عالی
هيوريستيکهای توجه به مسائل دانشجويان در برنامه درسی آموزش عالی
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استاد به تفاوتهای فردی دانشجويان توجه دارد.
روابط صميمانهی استاد با دانشجويان کمک میکند تا مشکالت آنان را شناسايی کند.
استاد برای حل مشکالت فردی و شخصی دانشجويان میکوشد.

تربیت متفکر مسئول و خالق هدف است
اهداف تربيتی استاد متأثر از جهانبينی او و نيز ديدگاه او در برنامه درسی است .نوع
اهدافی که استاد از برنامه درسی در نظر دارد تنها شامل هدف درس نمیشود بلکه اهداف تربيت
را نيز در بر میگيرد .بارنت و کوت( )1111عالوه بر آموختن علم و عمل به آن ،به بعد سومی در
برنامه درسی آموزش عالی اشاره میکنند که نام آن را بعد "بودن" گذاشتهاند .آنان مینويسند،
ما بعد "بودن" را معرفی میکنيم و توسعه میدهيم .زيرا ما اعتقاد داريم که يک تمايل هستی-
شناسی ،مصرانه در انتظار برنامههای درسی در آموزش عالی است .دانش و عمل بهتنهايی
نمی توانند کافی باشند .جهان در حال تغيير ،نه فقط از دانش و عمل صحيح چالشهايی را پيش
روی ما قرار میدهد بلکه بنيادیتر از آن همواره ما را بهعنوان "بودن" ها در جهان به چالش
میکشد (بارنت .)1111 ،چگونه من خودم را درک کنم؟ چگونه به خودشکوفايی برسم؟ چگونه
در ارتباط با جهان قرار بگيرم؟ اينها سؤاالتی هستند که خودشان را در يک دنيای در حال تغيير
و نامطمئن تحميل میکنند .بنابراين برنامههای درسی در آموزش عالی اين چالش را دارد که
چگونه ممکن است وجود انسان اينگونه پرورش يابد که برای تغيير دادن و زندگی در جهان
نامطمئن شايسته و مؤثر باشد .در همين رابطه شعبانی و جاويدی نيز معتقدند برنامه درسی
آموزش عالی با چالشهای معرفتشناختی ،ارزشی و تربيتی زيادی مواجه شده است (شعبانی و
جاويدی.)0131 ،
بسياری از استادان برجستهی دانشگاه نهتنها در برنامه درسی به اهداف دانش و نيز توانايی
عمل به دانش توجه دارند ،بلکه به پرورش بُعدِ بودن نيز اهتمام میورزند .برای آنان مهم است که
دانشجو در آينده که وارد جهان واقعی کار میشود چگونه با آن برخورد میکند و با شرايط متغير
چگونه مواجه میشود .شعبانی معتقد است ،دانش فینفسه فاقد ارزش تربيتی است و آنچه مهم
است اين است که دانشآموختهی دانشگاه توان مواجههی هدفمند با جهان دائم در حال تغيير را
احراز کند (شعبانی و جاويدی .)0131 ،شايستگی در جهان نامطمئن ،متغير و نيازمند تغيير به-
عنوان يک هدف برنامه ،مورد توجه برخی از استادان برجستهی دانشگاه بوده است .برای مثال
مقولهی تقويت تفکر انتقادی و بينش جامعهشناختی از شش نفر از استادان برجستهی دانشگاه
تعداد بيست و شش رفرنس دريافت کرده است که نشان میدهد آنان در برنامهی تربيتی خود به
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اينگونه اهداف توجه داشتهاند .بارنت نيز معتقد است ،تعامل و درگيری دانشجويان با دانش از
طريق تفکر انتقادی و تجزيه و تحليل دانش ،بايد مد نظر قرار گيرد (بارنت.)1111 ،
برای مثال دکتر صال مصلحيان میگويد:
"چون فکر میکنم استدالل رياضی چارچوبهايی داره و دانشجو حداقل اين چهارچوبها رو بايد
ياد بگيره و رعايت بکنه فقط بهعنوان ابزار .من ابزار رو به دستش ميدم ،راه رو مشخص میکنم
ولی بايد خودش کار رو پیگيری بکنه .اين وظيفهی من نيست که اون رو از نظر سياسی،
اجتماعی شکل بدم .من فقط به او بايد توان درست فکر کردن و با دقت فکر کردن و اينکه الکی
چيزی رو نپذيره رو ياد بدم".
ايشان در ادامه میگويند" :بنابراين فکر میکنم وظيفهی منِ استاد بيش از اينکه او رو بخوام
شکل بدم ،اينه که بهش ابزار و توانی بدم که خودش راهش رو انتخاب کنه".

جدول  -6هیوریستیکهای اهداف استادان برجسته در برنامه درسی آموزش عالی
هيوريستيکهای اهداف برنامه درسی آموزش عالی
هدف برنامهی استاد برانگيختن دانشجويان به تفکر است.
باور دانشجويان به ارزش علم و رشتهی علمی خود هدف برنامهی استاد است.
افزايش شوق يادگيری هدف برنامه است.
تقويت حس مسئوليت در دانشجويان هدف استاد است.
رسيدن دانشجويان مستعد به درجات عالی علمی هدف برنامهی استاد است.
هدف استاد ايجاد زمينه بروز خالقيت است.
هدف استاد آموزش راه دستيابی به علم است.

محتوای تدریس
مقولهی ديگری که مورد بررسی واقع شده است ،انتخاب محتوای برنامه درسی است .متون
مورد مطالعهی دانشجويان در فضای يادگيریِ دانشگاهی میتواند شامل طيف بسيار گستردهای
باشد .انتخابهای استاد میتواند در اين عنصر برنامه بسيار تأثيرگذار باشد .استاد بر اساس
موضوع مورد مطالعه میتواند هر متن مناسبی را به دانشجويان معرفی نمايد .چون ارزشيابی
دانشجويان بر اساس منابع معرفی شده از سوی استاد انجام میگيرد ،معموالً دانشجويان به همان
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منابع معرفی شده مراجعه میکنند .محتوای يادگيری دانشجويان میتواند متون متنوعی باشد.
عالوه بر کتابها و مقاالت ،رويدادها ،وقايع ،نوشتهها ،تصورات ،مصنوعات ،عالمتها ،نشانهها،
مشاهدات ،تجربهها ،نتايج و عملکردها و هر متن ديگری که درگيری برای فهم ايجاد نمايد،
میتواند بهعنوان محتوای يادگيری معرفی شود .استاد با انتخاب و در دسترس قرار دادن متون
مناسب با اهداف برنامه ،دانشجويان را به سمت محتوای برنامه درسی سوق میدهد .مالکهای
انتخاب و معرفی هر يک از انواع محتوا و منابع آموزشی بستگی به عوامل گوناگونی از جمله
اهداف يادگيری و بهخصوص اهداف خاص استاد از هر درس دارد .شعبانی و جاويدی معتقدند ما
با مجموعهای از سؤاالت فلسفی و عملی مواجه هستيم ،مبنی بر اينکه چه دانشی در دانشگاه ،هم
از منظر يادگيرندگان و استادان ،و هم از ديدگاه معرفتشناختی ،ارائه و سازماندهی شود
(شعبانی و جاويدی .)0131 ،متون انتخاب شده بايد اجازه و امکان درگيری برای فهم را به
فراگيران هديه نمايد .به اعتقاد جاناسن( )0331يک مسئله ،سؤال يا پروژه را بهعنوان نقطهی
کانونی برنامه میتوان در نظر گرفت (جاناسن 0331 ،به نقل از فردانش ،0111،ص .)091اين
سؤال ،مسئله يا پروژه میتواند در مورد هر يک از انواع متون ذکر شده باشد .يک موضوع
بااهميت در مورد محتوای انتخاب شده از سوی استادان برجسته اين است که آنان موضوع درس
را به سمت مسائل روز سوق میدهند .استادان برجسته سعی میکنند محتوای برنامه را به
زندگی واقعی دانشجويان و مسائل واقعی آنان مربوط سازند و نيز ارتباط ميان دروس مجزا را به
شکلی برای دانشجويان روشن کنند تا موضوعات مختلف برای آنان به صورتی معنادار مطرح
شود .سازندهگرايان برنامه درسی معتقدند يادگيری زمانی محقق میشود که دانش بهصورت فعال
توسط فراگير و در ذهن او ساخته شود .سازندهگرايان فعاليت فراگير را از آن جهت ارج مینهند
که يادگيرنده مالک آنچه که ياد گرفته است ،شده و قادر خواهد بود ميان يادگيریهای خود
پيوند برقرار کند که اين موجب معنیدار شدن يادگيریهای گوناگون شده و در نتيجه فهم و
کاربست آنها را در موقعيتهای تازه در زندگی امکانپذير میسازد.
جيک و هاليک 0معتقدند زمينه و بستر ساختن دانش بايد تا آنجا که مقدور است متنوع
باشد (جيک و هاليک .)0311 ،اين تنوع ،امکان انتقال دانش به موقعيتهای تازه توسط فراگيران
را افزايش میدهد .استادان برجسته دانشگاه سعی میکنند با ايجاد اين تنوع در محتوای آموزشی
امکان انتقال دانش به موقعيتهای جديد را برای دانشجويان فراهم سازند.
دکتر بزرگنيا در رابطه با محتوا چنين میگويد:

0 . Gick, M. L. and Holyoak K. J.
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"میدونم بايد چی بگم .تا کجا بايد بگم .چه مطالبی رو از گذشته تکرار کنم .آيندهش رو بگم
بعدش چيه .بعد از اين درس چه درسی است ".دکتر مرتضوی در مورد ايجاد پيوند ميان
موضوعات گوناگون چنين میگويد:
"درسهای ساير رشتهها رو که گرايش مديريت دارد تدريس میکنم .چون ميخوام از رشتههای
اينا يک شناخت نسبی پيدا بکنم بعد به تناسب رشتههای اونها مطلبم رو بگم که اونها
احساس بکنند که اون چيزی هم که اونها خوندند چطوری میتونه با مبحثی مثل تئوری
مديريت يا مثالً رفتار سازمانی پيوند ايجاد کنه".
دانشگاه برای اينکه در عرصهی رقابت حضور داشته باشد بايد عالوه بر توليد دانش بنيادی
و دانش محض به توليد دانش کاربردی که برای بخش صنعت و اقتصاد کاربرد داشته باشد نيز
بپردازد (بارنت .) 1111
يکی از بحثهای با اهميت در مورد محتوای برنامه درسی مبحث تسلط استاد بر دامنه و
ابعاد مختلف دانش موجود در رشتهی علمی مربوطه است .استادان برجستهی دانشگاه معتقدند
استاد دانشگاه عالوه بر تسلط بر بعد نظری دانش ،الزم است بر بعد کاربردی آن و همچنين
دانش بومیشده تسلط داشته باشند .به اعتقاد آنان دانشجويان ،خيلی خوب درمیيابند که استاد
چقدر در اين رشته کار میکند و بر آن تسلط دارد و آنان از استادی که از اين دانش و توانايی
برخوردار باشد بيشتر تأثير میپذيرند .مقولهی تسلط استاد به دانش موجود در رشته از شش نفر
از استادان تعداد پانزده ارجاع دريافت کرده است.
دکتر عليزاده در اين رابطه چنين میگويد:
"رشتهاش هم باغبانی هست مثالً ،ولی اگر شما بگيد که چند رقم انار ما در خراسان داريم
نمیدونه .حاال اگه بگی بجستان رو ديدی که اصالً نمیدونه .يا اگه بگی کدوم انار ايران بهترين
اناره شايد اسمش رو شنيده باشه ساوه ولی نخورده باشه ندونه چی هست .خب چنين شخصی به
نظر من نمیتونه به دانشجو نفوذ کنه".
جدول  -7هیوریستیکهای محتوای برنامه درسی آموزش عالی
هيوريستيکهای محتوای برنامه درسی آموزش عالی
استاد محتوای درس را به موضوعات و مسائل زندگی دانشجويان ربط میدهد.
استاد پيوند ميان موضوعات و مفاهيم گوناگون را روشن میسازد.
استاد محتوايی مناسب با سطح علمی دانشجويان ارائه میدهد.
استاد به محتوا ،شيوههای پژوهش و کاربرد دانش موجود در رشتهی خود مسلط است.
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زمانبندی مناسب
اهميت زمان در هر برنامهای و نيز در برنامه درسی کامالً روشن است .استادان برجسته
دانشگاه نيز در برنامه درسی خود به اين عنصر بااهميت برنامه درسی توجه دارند .رابطهی بين
ميزان زمان اختصاصيافته و کيفيت يادگيری ،معنادار است (آيزنر .)1111 ،به هر ميزان استاد
دانشگاه بتواند زمان اختصاص يافته به يادگيری را بهلحاظ کميت و کيفيت افزايش دهد ،به
کيفيت فرايند ياددهی /يادگيری افزوده است.
يکی از مقولههای اصلی که تحت عنوان عناصر برنامه درسی میتواند مورد بحث قرار گيرد
بحث زمانبندی است .استاد ترجيح میدهد در چه زمانی تدريس کند و اينکه چگونه زمان را
مديريت میکند جزء مقولهی زمان بهحساب آمده است .استاد برجستهی دانشگاه بهشکلی
هوشمندانه و واقعبينانه زمان را بهنحوی مديريت میکند که يادگيری اثربخش محقق گردد.
استاد شرايط يادگيری را بهگونهای فراهم مینمايد که زمان کافی برای سخنرانی ،ارائهی
دانشجويان و مباحثه فراهم گردد .ضمن اين تعامالت وی توجه دارد که تا چه مدت زمانی
دانشجويان درس را با عالقه دنبال میکنند .او همچنين دانشجويان را ياری میکند تا زمان را
برای يادگيری مديريت نمايند.
جدول  -8هیوریستیکهای زمانبندی برنامه درسی آموزش عالی
هيوريستيکهای زمانبندی برنامه درسی آموزش عالی
استاد زمان معينی را به مباحثهی دانشجويان در کالس اختصاص میدهد.
استاد زمان معينی را به ارائه دانشجويان تخصيص میدهد.
استاد سخنرانی خود را تا زمانی ادامه میدهد که توجه دانشجويان جلب شده باشد.
استاد بخشی از زمان را به ايجاد تنوع در کالس و افزايش شوق يادگيری اختصاص میدهد.
استاد دانشجويان را در مديريت زمان ياری میکند.

فعالیتهای یادگیری دانشجویان در کالس
يکی از عناصر برنامه که اعضای برجستهی هيئت علمی به آن توجه زيادی داشتهاند
فعاليتهای دانشجويان است .در برنامه درسی استادان برجسته به نقش فعال فراگيران در تمامی
مراحل يادگيری توجه شده است .گالينا زاکرمن معتقد است زمانی که دستاندرکاران آموزشی
يادگيری فعال را در کالس درس بنا نهادند ،افقهای جديد رشد را بهروی فراگيران گشودند .او
مینويسد ،به دنبال هر فعاليتی يادگيری وجود خواهد داشت و در واقع يادگيری جزء جدايی-
ناپذير هر فعاليت میباشد هر آنچه که فرد انجام میدهد و يا تجربه میکند با يادگيری همراه
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است .در نتيجهی فعاليت است که فرد نگرشها ،ادراکات ،مفاهيم ،معانی ،اطالعات ،لغات،
مهارتها و توانايیها و طرحوارههای تازه ذهنی را بهدست میآورد (زاکرمن 0و ديگران.)0331 ،
يکی ديگر از ويژگیهای مهم برنامه درسی استادان برجستهی دانشگاه اين است که آنان
به ياد دادن شيوههای يادگيری توجه میکنند .آنان سعی میکنند راه دستيابی به دانش را به
دانشجويان آموزش دهند .يادگيری چگونه ياد گرفتن همانگونه که با رشتههای علمی گوناگون
رابطه دارد از طرفی هم با بعد فردی در ارتباط است و به مهارتهای گوناگون فردی که به شکل-
گيری مفاهيم و ادراکات شخصی دانشجويان کمک میکند مربوط است .عمل کردن بر بعدِ بودن
(شخصيت) دانشجويان تأثير میگذارد .وقتی دانشجويی آزمايشی را انجام میدهد انجام عمل
آزمايش و ارائهی گزارش در مورد آن به اعتماد به نفس و خوداتکايی و خودارزيابی و واکاوی
خودش کمک میکند (بارنت و کوت ،1115 ،فصل هفت).
يافتههای اين رساله نشان میدهد در برنامه درسی استادان برجسته به نقش برنامه درسی
دانشگاهی در تربيت شهروندانی که توانايی کاربرد دانش در موقعيتهای گوناگون را داشته باشند
توجه شده است .در برنامه درسی برخی از استادان برجسته در آموزش عالی مانند دکتر معتکف،
به يادگيری در عمل يا آموزشهای عملی توجه زيادی میشود .اين استادان تالش زيادی انجام
می دهند تا اين مهم محقق گردد .دکتر معتکف معتقد است دانشجويان بايد "دست به آچار"
باشند و اين محقق نمیشود مگر اينکه خود استاد "دست به آچار" باشد.
جدول  -9هیوریستیکهای فعالیتهای یادگیری برنامه درسی آموزش عالی
هيوريستيکهای فعاليتهای يادگيری برنامه درسی آموزش عالی
استاد با طراحی فعاليت های يادگيری ،تعامالت دانشجويان را به جهت يادگيری بيشتر افزايش
میدهد.
استاد از سؤاالت و بحثهايی که دانشجويان برنامه را به آن سوق میدهند ،استقبال میکند.
استاد به سؤاالت عالمانهی دانشجويان اهميت میدهد.
استاد به کمک دانشجويان سؤاالت مطرح شده را پاسخ میدهد.
استاد فعاليتهايی تدوين مینمايد که به افزايش اعتماد به نفس دانشجويان منجر شود.
استاد در فعاليتهای عملی کاربرد دانش را آموزش میدهد.

گروهبندی برای یادگیری بهتر

0.Zuckerman, G.
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يکی از مقولههای اصلی مورد بررسی ،گروهبندی فراگيران است .از مصاحبههای انجام شده
با استادان برجستهی دانشگاه میتوان دريافت که آنان در برنامه درسی خود به اين عنصر توجه
دارند ،اما ايدههای آنان در مورد گروهبندی فراگيران و تشکيل گروههای يادگيری دارای
تفاوت هايی است .برخی دانشجويان را برای انجام کارهای تحقيقاتی در گروههايی قرار میدهند
که يارگيری در آنها توسط خود دانشجويان انجام میشود .برخی از استادان معتقدند برای
موفقيت بيشتر باي د استاد بر اساس شناختی که از دانشجويان و نقاط قوت و ضعف آنان دارد ،به
گروه بندی آنان اقدام نمايد .برخی از استادان هم به يادگيری انفرادی معتقد هستند و معتقدند
هر دانشجويی بايد خودش بهصورت انفرادی تکاليفی را انجام دهد .اين تفاوت ايدهها در مورد
گروهبندی دانشجويان شايد به تفاوت ذاتی که در ميان ديسيپلينهای مختلف وجود دارد مربوط
باشد يا به تجربههايی که استاد از گروهبندی دانشجويان داشته است.

جدول -11هیوریستیکهای گروهبندی در برنامه درسی آموزش عالی
هيوريستيکهای گروهبندی در برنامه درسی آموزش عالی
استاد قبل از گروهبندی دانشجويان نقاط ضعف و قوت آنان را شناسايی میکند.
استاد به کمک گروهبندی ،تعامالت دانشجويان را برای يادگيری بهتر هدايت میکند.
استاد به اهميت يادگيری انفرادی واقف است.

هنرهای تدریس استادان برجسته
هنرهای تدريس يکی از مقولههای بااهميت در اين پژوهش بوده است .شواب محقق ،برنامه
درسی را به سوی کشف هنرهای عملی معلم سوق میدهد .او هنرهای عملی و دانش نظری ،علم
به نظريهها را مکمل يکديگر میداند .آنچه به اعتقاد او معلم را به عامل فکور 0و هنرمند تبديل
میکند اين است که معلم بتواند تفاوتهای ميان واقعيتهای برنامه را که خود و فراگيران با آن
مواجه هستند ،با چشماندازی که نظريهها برايش فراهم میسازند ،درک کند و با توجه و تأملی
که نسبت به اين تفاوتها ابراز مینمايد ،نظريهها را متناسب با موقعيت ،انتخاب و ترکيب و
منطبق سازد (شواب .)0370 ،بر اين اساس يکی از مقولههای اصلی استخراج شده از مصاحبهها
هنرهای تدريس استادان برجسته بود که دارای چهارده مقولهی فرعی است .بسياری از اين

0. Reflective practitioner
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مقولهها به کمک دانش و تجربهی پژوهشگران از متن مصاحبهها بهعنوان "هنرهای تدريس
استاد" استخراج شدهاند .اين هنرها دامنهی وسيعی را از ايجاد اميد تا ايجاد هيجان و ارائهی
رهنمود به دانشجويان در بر میگيرد.
شوبرت برای تدريس ماهيتی خالقانه و نامشخص قائل است (آيرز .)0331 ،بسياری از
متخصصان برنامه درسی مانند آيرز و شوبرت فهم تدريس معلم و تجربه زيستهی او تحت برنامه
درسی را بخشی از مطالعات رشتهی برنامه درسی معرفی میکنند (شوبرت .)0333 ،اين نوع نگاه
که بهسرعت در رشتهی مطالعات برنامه درسی در حال گسترش است ،بررسی راهحلهای
هيوريستيک استادان برجستهی دانشگاه و هنرهای تدريس آنان را مورد حمايت قرار میدهد.
يکی از هنرهايی که به نظر میرسد استادان دانشگاه در زمان ما الزم است به آن مجهز
باشند توانايی ايجاد اميد در دانشجويان است .اين امر هم به افزايش انگيزه برای يادگيری منجر
میشود و هم پاسخی به مسئلهی بیعالقه بودن دانشجويان به فراگيری دانش و علم است ،که از
سوی استادان دانشگاه مطرح شده است .مقولهی "معلمی هنر ايجاد اميد است" توسط استادان
دکتر رونقی ،دکتر کريمپور ،دکتر کوچکی ،دکتر مشکاتی و دکتر فتاحی مورد توجه بوده است.
ايشان دوازده مرتبه در مصاحبههای ساختنايافته به اين مهم اشاره کردهاند.
دکتر کوچکی در اين باره چنين میگويد:
"معلمی هم قبل از اينکه فن باشه يک هنر هست .يعنی هنری که شما بتوانيد خودتان را بروز
دهيد .هنری که بتوانی ديگران را به سمت خودت جلب کنی .هنری که بتوانی ديگران را حرکت
دهی؛ يعنی معلمی هميشه آموزش کالسيک مطالب علمی نيست بلکه ايجاد شوق ،ايجاد رغبت،
ايجاد اميد ،ايجاد اعتماد ب ه نفس ،حرکت داشتن ،نظم و حساب و کتاب و غيره و غيره اينها
بخش عمدهی معلمی هست".
دکتر رونقی در اين باره چنين میگويد:
"ايجاد اميد .من فکر میکنم بزرگترين پارامتری که میتواند فرصتها رو از دانشجو بگيره
نااميدی است .اينها ورود پيدا کردند به نااميدی .اين درسها که داری ميخونی توی جامعه
ميتونی از اين دانش اينطوری استفاده بکنی؛ يعنی تشويق بشه که بياد و توی مسيری قرار
بگيره که توی اين مسير اميد هست".
اگر برنامه درسی آموزش عالی را پاسخگويی عضو هيئت علمی به عوامل بيرونی نظير
انتظارات جامعه و تغييرات دانش و همچنين عوامل درونی مانند نيازهای دانشجويان (تامز و
ترنی )0330 ،0بدانيم ،از آنجا که بر اساس ديدگاه دکتر رونقی دانشجويان امروزه دچار نااميدی
0 . Toombs, W. and W. G. Tierney
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شدهاند ،يکی از نيازهای امروز آنها ايجاد اميد است .بنابراين الزم است استادان دانشگاه هنر ايجاد
اميد در ميان دانشجويان را کسب نمايند و آن را ارتقا بخشند.
جدول  -11هیوریستیکهای مربوط به هنرهای تدریس در برنامه درسی آموزش
عالی
هيوريستيکهای مربوط به هنرهای تدريس در برنامه درسی آموزش عالی
استاد هيجانات خود را نسبت به موضوعی که تدريس میکند ،پنهان نمیکند.
رهنمودهای استاد بهگونهای ارائه میشود که بر زندگی دانشجويان تأثير مثبت دارد.
استاد از هنرهای نمايشی بهگونهای استفاده میکند که به فرايند تدريس-يادگيری کمک کند.
استاد به شکلی هنرمندانه ،به کمک دانشجويان تحصيالت تکميلی نوعی حافظه در فرايند آموزش
ايجاد مینمايد.
استاد با يک مثال جالب يا يک اشتباه عمدی يا مطلبی که دانشجويان به آن اهميت میدهند،
توجه کالس را جلب مینمايد.
استاد در کالس درس ذهنش را از مسائل شخصی رها میکند.
استاد به تأثير مثبت افراد دعوت شده به کالس بر فرايند يادگيری واقف است.
استاد جسارت ابتکار در تدريس را حفظ کرده است.
استاد نکات مهم درس را بهشکلی برجسته میکند تا همهی کالس بهخوبی متوجه شوند.

بنیادهای هیوریستیکهای برنامه درسی آموزش عالی
بنيادها خصيصهها و ويژگیهايی هستند که اساس راهحلهای هيوريستيک بوده و آنها را شکل
میدهند .اين پيشبايستها يا شروط الزم جهت ايجاد راهحلهای هيوريستيک در پژوهش حاضر
به سه دسته تقسيم شدهاند .بسياری از مقولههای بهدستآمده از مصاحبهها در اين پژوهش در
مرحلهی مفهومسازی تحت عنوان بنيادهای هيوريستيکهای برنامه درسی آموزش عالی دسته-
بندی شدهاند .بنيانهای هستیشناسی ،معرفتشناسی و زيبايیشناسی و ويژگیهای شخصيتی
استاد و همچنين يادگيریها و دانش استاد در جدولی تحت عنوان بنيادهای هيوريستيکهای
برنامه درسی آموزش عالی قرار گرفتهاند .تعداد زيادی از استادان برجسته که نمونههای اين
پژوهش بودهاند ،در مورد مقولههای مربوط به بنيادها صحبت کردهاند و ارجاعات فراوانی به آنها
داده شده است .به دليل اينکه در اين مقاله امکان ارائهی همهی آنها وجود ندارد به برخی از
آنها اشاره میشود و جدول مربوط به بنيادهای هيوريستيک برنامه درسی آموزش عالی ارائه
میگردد.
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جدول  -12بنیادهای هیوریستیکهای برنامه درسی آموزش عالی
بنيادهای هيوريستيکهای برنامه درسی آموزش عالی
جهانبينی و باورهای استاد
ويژگیهای فردی و شخصيتی استاد
خصيصههای شخصيتی استاد
عاليق استاد
تعامالت استاد
جسارتهای استاد
ويژگیهای معرفتی استاد
دانش استاد
يادگيریهای استاد
نگاه استاد به يادگيری

در جدول شمارهی  01جهانبينی و باورهای استادان برجستهی دانشگاه ،بهعنوان بنيادی
برای هيوريستيکهای برنامه درسی آموزش عالی نشان داده شده است .مقولههای مربوط به نوع
نگرش ايشان به هستی ،به زيبايی و نيز باورهايی که در ايجاد هيوريستيکها نقش دارند
زيرمجموعهی جهانبينی و باورهای استادان قرار گرفته است.
تعداد زيادی از مقولهها مربوط به خصيصههای شخصيتی ،عاليق ،تعامالت و جسارتهای
استادان برجسته بوده است که در جدول  01دستهبندی و مفهومسازی شدهاند .جسارت استاد
شرط الزم و اوليهی دستيابی وی به هيوريستيکها است و استاد هنرمندانه در حفظ آن
کوشيده است .بنابراين عالوه بر اينکه يکی از مقولههای مربوط به بنيادها است ،بهعنوان يکی از
هنر های تدريس نيز در نظر گرفته شده است .پژوهشگر در جريان جلسات مصاحبه با استادان
برجسته دريافته است که داشتن جسارت يکی از ويژگیهای استادان برجستهی دانشگاه است.
شايد يکی از ويژگیهايی که آنان را از ديگران متمايز میسازد جسور بودن آنان است .اين ويژگی
هم بهعنوان مبنا يا شرط الزم دستيابی به هيوريستيکها معرفی شده است و هم بهعنوان يکی
از هنرهای استاد در حفظ اين ويژگی در تدريس ،تا توان بروز ابتکار در تدريس حفظ شود .توان
طرح ايدههای تازه و انجام کارهای نو از نُه نفر از استادان و جسارت کاربرد تئوریها در عمل از
هفت نفر و کاربرد تئوریها در صنعت به اتکای دانشجويان نيز از چهار نفر از استادان ارجاع
دريافت کردهاست .چنين به نظر میرسد که میتوانيم مدعی شويم استادان برجستهی دانشگاه
انسانهايی دارای ويژگی جسور بودن ،هستند.
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کيفيت تعامالت استادان دانشگاه با دانشجويان و با همکارانشان در داخل يا خارج از
دانشگاه و نيز تعامالت آنان با محيطهای صنعتی و غيرصنعتی در خارج از دانشگاه و همچنين
تعامالت آنان با دانشمندان رشته در داخل و خارج از کشور ،بر کيفيت برنامه درسی که ايشان
ارائه میدهند مؤ ثر است .عوامل فراوانی نيز وجود دارند که بر چگونگی اين تعامالت تأثير
میگذارند .جهانبينی و باورها و نيز ويژگیهای شخصيتی استاد بر نحوهی اين تعامالت مؤثر
است .مامچر 0معتقد است درونگرايی-برونگرايی افراد بر نحوهی تعامالت آنان تأثير میگذارد
(ماچر.)0339 ،
آنچه در مقولهی تعامالت استاد بهعنوان يکی از بنيادهای هيوريستيکها مد نظر بوده ،اين
است که چه نوع تعامالتی بر کيفيت برنامه درسی استاد تأثير میگذارد .عالوه بر کميت تعامالت،
کيفيت برخی از تعامالت استاد نيز بسيار اهميت دارد .مانند سعی در متحد کردن گروه آموزشی
که استاد کوچکی در مورد آن صحبت کردهاند .پژوهشگر در فرايند مصاحبهها چنين دريافته
است که از نظر استادان برجستهی دانشگاه ،تعامالت و مشارکت سازنده و واقعی بين دانشمندان
و پژوهشگران عالقهمند در هر رشتهی علمی میتواند بر برنامه درسی استادان مشارکتکننده
تأثير داشته باشد؛ به اين دليل مقولهی اصلی تعامالت مؤثر استاد ارجاعات زيادی از سوی
استادان دريافت کرده است .سيزده نفر از استادان برجستهی دانشگاه چهل و پنج مرتبه در مورد
داشتن روابط صميمانه با دانشجويان و همکاران صحبت کردهاند .اين نشان میدهد استادان
برجستهی دانشگاه اهميت زيادی برای اين نوع رابطه قائلاند.
دکتر علمالهدايی چنين میگويد:
"ترم گذشت .سال گذشت .استاد بايد بترسه از اون درسی که موفقيتی نداشت .يک استاد
موفق استاديست که با شاخصههای مختلف و مؤلفههای مختلف موفق باشد .در اقتدار اخالقی
بتونه ارتباط تعريف شده و مناسبی با دانشجوش برقرار کنه و اثرگذاری شخصيتی و اخالقی
داشته باشد .اينه که میتونه دانشجو رو به کار وادار بکنه ،دانشجو دوستش داشتهباشد .خيلی از
دانشجوها هستند میگن که ما به خاطر شخصيت استادمون اين درس رو بهش بيشتر تمايل
داريم عالقه داريم".
دکتر کوچکی در مورد تعامالت خود چنين میگويد:
" با دانشجو و همکاران تعامل مثبت داشتن ،از منافع شخصی خودت اول صرفنظر کردن و
اول نگاه به منافع جمع کردن و بهرحال به اين مملکت يک نگاهی کردن".

0. Mamchur, c.
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مقولههای مربوط به ويژگیهای معرفتی استادان برجسته که بهعنوان بنيادهای
هيوريستيکهای برنامه درسی آموزش عالی مورد توجه قرار گرفته اند ،با عناوين دانش استاد و
يادگيریهای استاد مفهومسازی شده و زيرمجموعهی ويژگیهای معرفتی استاد قرار داده شده و
در جدول  01دستهبندی شدهاند.
نتیجهی بررسی در قالب طبقهبندی مفهومی
يافتههای اين رساله را میتوان در يک چارچوب مفهومی قرارداد تا ارتباط ميان آنها روشن
گردد .در اين چارچوب مفهومی سعی شده است مقولههای اصلی استخراج شده از مصاحبهها به
صورت مجموعه ای مرتبط در کنار يکديگر گردآوری شود .با توجه به بازخوانیهای مکرر
مصاحبهها و نيز خروجیهای فراوان نرمافزار  NVIVOدر مورد مصاحبهها ،همچنين بر اساس
پيشينهی پژوهش در مورد برنامه درسی و دانش گردآوری شده در اين رشته ،سعی شده است
ارتباط ميان مقولهها مورد توجه قرار گيرد.
به منظور طبقهبندی مفهومی راهحلهای هيوريستيک در برنامه درسی آموزش عالی ،ابتدا
به بررسی مقولههای استخراج شده از مصاحبهها در نرم افزار  NVIVOاقدام نموديم .سپس با
توجه به يافتههای پژوهش دريافتيم که بهمنظور طبقهبندی مفهومی راهحلهای هيوريستيک در
برنامه درسی آموزش عالی میتوان آنها را به لحاظ مفهومی در دو دستهی کلی جای داد .برخی
از اين راهحلها به دريافت های اساسی استاد از جهان ،جامعه ،انسان و آموزش عالی مربوط
میشوند و برخی از راهحلها به راهبردهای خاصی که استاد در برنامه درسی آموزش عالی به
آنها دست يافته است و با هنرمندی ويژهی خود آنها را اجرا میکند ،ربط دارد.
به نظر میرسد زمانی که استادان برجسته همانند هر انسانی در پی يافتن پاسخی برای
سؤاالت اساسی هستیشناسانه ،معرفتشناسانه و زيبايیشناسانهی خود بودهاند ،پاسخهايی که به
آن رسيدهاند ،خود بنيادهای راهحلهای هيوريستيک است .تبلور جهانبينی هر استاد ،در برنامه
درسیای که عرضه میدارد ،میتواند بروز پيدا کند .بنيانهای معرفتشناسی و زيبايیشناسی
استادان برجستهی دانشگاه و نوع نگرش ايشان به هستی ،دربردارندهی راهحلهای هيوريستيک
هستند که استاد در تأملهايش در طول سالها به آها دست يافته است .اين دريافتها در برنامه-
ی درسیِ ارائه شده توسط استاد ،بروز و ظهور میيابد .بنابراين برنامه درسی ارائه شده توسط
استاد ،متجلیکنندهی اين هيوريستيکها است .برای مثال برنامه درسی ارائه شده توسط دکتر
کاهانی دربردارندهی هيوريستيکهايی در رابطه با توانمندسازی عملی دانشجويان متناسب با
نيازهای امروز جهان میباشد .اين ويژگی در حقيقت متجلیکنندهی هيوريستيکها در بنيانهای
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معرفتشناسی و نوع نگرش به هستی توسط اين استاد است که در برنامه درسی جاری و ساری
شده است؛ زيرا پاسخهايی که به سؤاالت فلسفی میدهيم تعيينکنندهی رفتارهای ما و از جمله
برنامه درسیای است که ارائه میکنيم.
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شکل  -1چارچوب مفهومی هیوریستیکهای برنامه درسی آموزش عالی برگرفته از
مصاحبه با استادان برجستهی دانشگاه
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نکتهی مهم در مورد چارچوب مفهومی هيوريستيکهای برنامه درسی آموزش عالی اين
است که اغلب در فرايند بررسی برنامه درسی آموزش عالی توجه پژوهشگران به خروجی برنامه
جلب میشود و کمتر به مقولههای مربوط به استاد که در اين چارچوب مفهومی مورد مطالعه
قرار گرفتهاند ،توجه میشود .البته بايد اين موضوع در نظر گرفته شود که امکان قرار دادن
زيرمقولههای هر مقولهی اصلی در اين چارچوب وجود نداشته است.
در اين چارچوب مفهومی جهانبينی استاد و نوع نگاه او به مسائل برنامه بهصورت سنگ
بنای هيوريستيکهای برنامه درسی نشان داده شده است .اين سنگ بنا که بر کل برنامه تأثير
دارد بهطور دائم از اليههای رويیتر که شامل شخصيت استاد ،باورهای او و نيز عاليق وی
میباشد متأثر است .همه اينها متأثر از تأمالت استاد و دانش تخصصی اوست که خود رابطهی
دو سويه با اهداف تربيتی استاد در برنامه درسی و نيز تعامالت وی دارد .چرخهی عناصر برنامه و
هنرهای استاد در تدريس و نيز رفتار الگو گونهی استاد که متأثر از همهی عوامل پيشين است،
پيامدهای برنامه درسی را بهبار میآورد .استاد از اين مجموعه دو نوع ارزشيابی بهعمل میآورد.
اول ارزشيابی از دانشجويان و دوم ارزشيابی از کار خودش و در مورد اين دو به تأمل میپردازد.
کليهی عوامل قبلی بر اين تأمالت تأثير میگذارند و از اين تأمالت تأثير میپذيرند .چرخهی
اصلی و نيز سنگهای زير بنايی که اين چرخه بر آن استوار شده است همگی در درون شرايطی
قرار دارند که آنها را در برگرفته است .اين شرايط بر کليهی عوامل درون خود تأثيرگذار است.
منابع
امين خندقی ،مقصود و سيفی ،غالمعلی .)0131( .توانمندیها و مهارتهای مؤثر و مورد نیاز برای
تدریس در دانشگاه .فصلنامهی پژوهش و برنامهريزی در آموزش عالی .دريافت پذيرش.
بازرگان ،عباس .)0117( .ارزشیابی آموزشی .تهران :سمت.
تقی پور ظهير ،علی .)0193( .مقدمهای بر برنامهریزی آموزشی و درسی .تهران :انتشارات آگاه.
سيف ،علیاکبر .)0119( .روانشناسی پرورشی نوین .تهران :نشر روان.

شعبانی ورکی ،بختيار و جاويدی کالته جعفر آبادی ،طاهره .)0131( .برنامه درسی آموزش عالی در
قرن  :21چالشها و راهبردها .دوفصلنامهی مطالعات برنامه درسی آموزش عالی .سال ،1شمارهی
.007-011 :1
شورت ،ادموند سی .)0117( .روششناسی مطالعات برنامه درسی .ترجمه :مهرمحمدی و همکاران.
تهران :سمت.
فردانش ،هاشم .)0111( .مبانی نظری تکنولوژی آموزشی .تهران :سمت.

050

 دکتر مقصود امين خندقی- دکتر محمود مهر محمدی- دکتر بختيار شعبانی ورکی-دکتر نرگس آهنچيان

 تحلیلی بر سیاست کاهش تمرکز از برنامهریزی درسی در آموزش.)0117( . محمود،مهرمحمدی
: 1  شمارهی، سال اول. فصلنامهی انجمن آموزش عالی ايران.عالی ایران؛ ضرورتها و فرصتها
.0-01
. انتشارات سمت: تهران. محمود مهرمحمدی: ترجمه. نظریههای برنامه درسی.)0173( .پی. جی،ميلر
Ayers, W. (0331). The journey of a teacher. Columbia, Teacher College Press.
Ayers, W. (1110). To Teach: The Journey of a Teacher. Columbia, Teachers
College Press.
Ayers, W. and Schubert W. H. (0331). Teacher lore: Learning about teaching
from teachers. Teachers thinking, teachers knowing: 015-010.
Barnett, R. (1111). Realizing the University in an Age of Supercomplexity,
Society for Research into Higher Education. Buckingham, Open
University Press.
Barnett, R. and Coate, K. (1115). Engaging the curriculum in higher
education. McGraw-Hill, New York.
Eisner, E. W. (1111). The arts and the creation of mind. Yale University Press.
Fiester, H. R. (1101). Using Heuristic Task Analysis to Create Web-Based
Instructional Design Theory. ERIC.
Gick, M. L. and K. J. Holyoak (0311). Schema induction and analogical
transfer. Cognitive psychology 05(0): 0-11.
Guba, E. G. and Y. S. Lincoln (0331). Competing paradigms in qualitative
research. Handbook of qualitative research 1: 091-031.
Mamchur, C. M. (0339). A teacher's guide to cognitive type theory & learning
style. Association for Supervision and Curriculum Development,
Virginia.
McCrea, K. T. and J. J. Bulanda (1101). Caregiving Heuristics Valuable
Practitioner Knowledge in the Context of Managing Residential Care.
Qualitative Social Work 3(1): 111-191.
Schubert, W. a. A., W. (0333). Teacher Lore: Learning from Our Own
Experience. Educators International Press, New York.
Schwab, J. J. (0393). The practical: A language for curriculum. The School
Review 71(0): 0-11.
Schwab, J. J. (0370). The practical: Arts of eclectic. The School Review: 131511.
0131 پاييز و زمستان،01  شماره،5  سال،دوفصلنامه مطالعات برنامه درسی آموزش عالی

051

… بديلی:هيوريستيکها و کار پوشههای حرفهای استادان دانشگاه

Schwab, J. J. (0311). The practical 1: Something for curriculum professors to
do. Curriculum inquiry 01(1): 113-195.
Toombs, W. and W. G. Tierney (0330). Meeting the Mandate: Renewing the
College and Departmental Curriculum. ASHE-ERIC Higher Education
Report No. 9, 0330, ERIC.
York, C., P. Ertmer, et al. (1113). Extracting heuristics from expert
instructional designers. Proceedings of the Association for Educational
Communications and Technology 0: 139-501.
Zuckerman, G. A., E. V. Chudinova, et al. (0331). Inquiry as a Pivotal
Element of Knowledge Acquisition Within the Vygotskian Paradigm:
Building a Science Curriculum for the Elementary. Cognition and
Instruction 09(1): 110-111.

051

