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Abstract: University teacher training is
 يکی از مباحث مغفول در،چکیده تربيت مدرس دانشگاه
one of the neglected subjects in higher
education which might be results from the
آموزش عالی است که اين غفلت به جهت موقعيت ويژه
place given to teaching compared to
research within the higher education. .تدريس نسبت به پژوهش در آموزش عالی حاصل شده است
Therefore, this study aims to investigate
 پژوهش حاضر در صدد است تا به مطالعه ی،از اين رو
the
current
status
of
university
وضعيت موجود برنامه درسی تربيت مدرس رياضی در
mathematics teacher training curriculum in
higher education to find implications for  داللت هايی برای برنامه،آموزش عالی بپردازد تا از اين منظر
university teacher training in Iran. To do
 به منظور انجام.درسی تربيت مدرس در ايران حاصل کند
purpose, first the relevant literature on
 ابتدا تاريخ تحول برنامه درسی تربيت مدرس،اين مطالعه
university mathematics teacher training
curriculum in Iran was reviewed and then
رياضی مرور و سپس نقاط عطف اين برنامه درسی مشخص
the milestones were specified. This caused
 اين امر موجب تمرکز بر چهار نوع برنامه درسی.می شود
a focus on four kinds of university
mathematics teacher training curricula
تربيت مدرس رياضی است که دو مورد آن در دانشکده ی
which two of them were born in
و
است
رياضی متولد شده است و با فرهنگ اين رشته عجين
mathematics department and later mixed
 شرايط، برای همه ی رشته های آموزش عالی،دو مورد ديگر
with the culture of this discipline and the
others have almost similar conditions for
 عبارتند از، دو مورد خاص رشته رياضی.تقريباً يکسانی دارد
all higher education disciplines. The two
specific cases of mathematics discipline are برنامه دستيار آموزشی که نوعی از آن در دانشگاه هايی مانند
“teacher assistant “(TA) which could be
صنعتی شريف و شهيد بهشتی جريان دارد و نيز برنامه
found in universities such as Sharif
ارشادگری که نوعی خاص از آن در مؤسسه رياضی دکتر
University and Shahid Beheshti University,
Tehran,
and
“mentoring”
which  برنامه درسی تجربه شده در، در نهايت.مصاحب جاری است
specifically
exists
in
Mosaham
Mathematics Institute. Finally, experienced  از طريق مطالعه¬ی،دو برنامه ی خاص فرهنگ رشته رياضی
curricula of these two specific curricula of پديدارشناختی مورد تحليل قرار می گيرد تا توصيف بيشتری
mathematics disciplinary culture were
.از واقعيت اين برنامه های درسی ارايه شود
analyzed through a phenomenological
approach in order to present more  ت دريس در- برنامه درس ی تربي ت م درس:واژگان کلیدی
explanation of reality of them.
. ارشادگری- دستيار آموزشی-آموزش عالی
Key words: university teacher training
curriculum, teaching in higher education,
teaching assistant (TA), mentoring
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بیان مسئله
دوام و بقای جوامع ،ارتباط مستقيم با نحوه و ميزان تربيت و بالندگی نيروی انسانی
متخصص دارد ،چرا که توسعه ی کشور در گرو تأمين نيروی انسانی متخصص و کارآمد در زمينه-
های مختلف و مورد نياز است .تربيت و بالندگی نيروهای انسانی متخصص نيز از طريق آموزش
عالی ميسر می شود .آموزش عالی از طريق تربيت و بالندگی نيروهای انسانی ،بر تمامی ابعاد
توسعه تأثيری عميق دارد .در اين ميان ،استادان دانشگاه نقش اصلی را در انجام تعهدات آموزش
عالی ايفا میکنند و به عنوان مربی ،تربيت و آموزش نيروهای متخصص جامعه را بر عهده دارند و
به طور کلی ،جهت دهندگان توسعه در ابعاد کلی آن در مؤسسات آموزش عالی به شمار می-
روند(باقريان .)1383،استادان دانشگاه ،با چشم پوشی از نقش خدماتی آنها ،به طور عمده با دو
وظيفه ی تدريس و پژوهش در دانشگاه درگير هستند که رسالت مهم خود در مورد تربيت
انسانها را به طور عمده با توجه به نقش مدرسی خود انجام میدهند و حال آنکه در خصوص
اين رسالت مهم ،آموزشی نمیبينند .آنان معموالً پس از کسب مدرک تحصيلی وارد عرصهی
تدريس در آموزش عالی میشوند و توجهی به وضعيت توانايیهای مدرسی آنان صورت نمیگيرد.
برای اکثر استادان دانشگاه ،کسب دانش در خصوص چگونگی تدريس ،مستلزم چند سال تجربه و
درگيری با عمل تدريس است .آنها اين دانش را به طور ضمنی و در حين تجربه کسب میکنند
و در بيشتر موارد برنامه ی درسی رسمی را به منظور آماده سازی برای تدريس تجربه نمیکنند
(براگت .)2009 ،1ادموند شورت )2002(2تأکيد میکند رسالت اصلی آموزش مدرسان آينده
دانشگاه را برنامههای درسی تحصيالت تکميلی (به ويژه دوره دکتری) به عهده دارند که اين
برنامه ها هم از آن غفلت کردهاند .در حقيقت ،به رغم آنکه يکی از اهداف آموزش دانشجويان
دکتری ،آماده نمودن آنان برای حرفهی تدريس در مؤسسات آموزش عالی است ولی برنامهی
درسی آنها بيشتر دانش پژوهشی را توسعه میدهد و معموالً دانش آموزشی را بيشتر به شکل
ضمنی و از طريق الگوگيری از استادان خود ياد میگيرند که البته بايد برنامهای در اين خصوص
انديشيده شود (عارفی ،1384 ،ص.)196
در سال های اخير سياستگذاران و برنامه ريزان آموزش عالی در سراسر دنيا مقوله تربيت
مدرس را مورد توجه قرار داده ،برنامهها و روشهای گوناگونی مانند دستيار آموزشی،3
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ارشادگری ،1کالسهای آموزشی و غيره به اين منظور طراحی کردهاند و در حقيقت ،تغييراتی در
برنامه درسی به و جود آورده اند ،اما هنوز در آموزش عالی ايران ،برنامه خاصی به اين منظور
وجود ندارد .اين امر در حالی است که تجارب پراکندهای در بستر آموزش عالی وجود دارد که به
نظر می رسد قابل اصالح و تعديل و تغيير و بهره گيری میباشند.
از سوی ديگر ،شولمن )1993(2در مقاله ای با عنوان «تدريس به عنوان يک ويژگی
اجتماعی :خاتمهی نگاه محض به تعليم و تربيت ،»3نکتهای را در خصوص تدريس دانشگاهی
تأکيد میورزد که هم اکنون دامنگير نظامهای آموزش عالی در خصوص بالندگی دانش تدريسی
اعضای هيئت علمی و برنامه های درسی تربيت مدرس است .برنامههای توسعه و بالندگی دانش
تدريس استادان ،هم اکنون در بسياری از نظامهای آموزش عالی پيگيری میشود اما نقد شولمن
بر آن است که اين برنامه ها ،عموماً دانش عام تعليم و تربيت را در دستور کار قرار میدهند .او
معتقد است در پيش گرفتن اين تفکر که تدريس يک مقولهی عمومی است ،آن را به يک ابزار
تکنيکی کاهش میدهد و اگر متصل به رشتهی دانشگاهی به آن نگاه نشود ،از دنيای واقعی
حرفهای استادان دور میشود .نيومن )2001(4معتقد است تدريس دانشگاهی امری کامالً وابسته
به «فرهنگ رشتهای »5است و از اين رو نمیتوان از يک گفتمان عام برای آن صحبت کرد ،بلکه
بايد بر اساس فرهنگ رشتهای تبيين شود .تونی بچر )1987(6نخستين بار اصطالح «قبيله» 7را
برای رشتههای دانشگاهی به کار میبرد و معتقد است هر يک از رشتههای دانشگاهی ،متناسب با
اهداف ،روشها ،اصول و کاربردهایشان ،نظامی از ارزشها ،باورها و هنجارها يا «فرهنگ رشته-
ای» دارند .از اين رو ،در مطالعه ی حاضر بر يکی از رشته های آموزش عالی در ايران تمرکز
کرديم تا تجارب حاصل از فرهنگ اين رشته را مورد مداقه قرار دهيم.
برای انجام اين مطالعه ،رشته رياضی به عنوان بستر مطالعاتی انتخاب شده است .بررسی
اين امر در خصوص رشته رياضی ،اهميتی چند برابر هم دارد ،زيرا استادان رياضی در اثرگذاری
بر فرهنگ آموزش رياضی و نيز آموزشی جامعه نقش ويژه ای دارند .بارتون )2004(8اشاره می-
کند نفوذ استادان رياضی در يادگيری رياضی در جامعه قابل انکار نيست و حتی معلمان رياضی
مدرسه نيز از آنان اثر میپذيرند؛ نه به دليل آنکه مجبور هستند درسهای آنها را بگذرانند،
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بلکه به دليل آنکه استراتژیهای تدريس آنان از خالل تدريس رياضی را میآموزند .لذا مدرسان
رياضی دانشگاهی ،به نوعی فرهنگ آموزش رياضی جامعه را میسازند .به عالوه ،جايگاه رياضيات
در بر نامه درسی ،سر و کار داشتن يادگيرندگان از ابتدای دوران مدرسه تا حتی دروسی در
دانشگاه ،موجب میشود به نوعی بر فرهنگ آموزشی کل جامعه اثرگذار باشد.
بنابر اين سؤال پژوهش حاضر آن است :وضعيت برنامه درسی تربيت مدرس رياضی در
آموزش عالی ايران چگونه است؟
مبانی نظری و پیشینه
برنامه های درسی تربيت مدرس دانشگاه ،به برنامه آموزش پيش از خدمت استادان دانشگاه
در راستای نقش تدريسی آنان گفته میشود .از اين رو ،انتظار بر آن است که اين برنامه درسی در
دوره تحصيالت تکميلی ،و به ويژه دوره دکتری حضور داشته باشد .با شروع برنامههای درسی
دورهی دکتری از سال  ، 1861دانشجويان اين دوره به منظور توسعهی مهارت پژوهش در رشته-
ی خود وارد مراکز آموزش عالی شدند و هيچ برنامهی خاصی برای آماده سازی آنان برای تدريس
تدارک ديده نشد .در سال  ،1955برای نخستين بار انتقاد از برنامههای درسی دورهی دکتری به
جهت عدم آماده سازی دانشجويان برای تدريس به عنوان حرفهای که با آن مواجه خواهند شد
مطرح گرديد و پيشنهاد هدايت برنامههای درسی دورهی دکتری ،به سمت مدرس شدن توسط
کميتهی  151داده شد .حدود ده سال بعد ،ويلسون )1965(2بحث نياز به آماده سازی استادان
برای تد ريس را طرح کرد و از آن زمان ،نگاه به برنامههای درسی دورهی دکتری برای بهبود
آموزش در دورههای ديگر آموزش عالی ،باالخص دورهی کارشناسی به رسميت شمرده شد .در
دههی نود قرن بيستم نيز اين مسئله رشد بيشتری پيدا کرد(پارسل.)2007،3
دانشجويان دورهی تحصيالت تکميلی در طول تجربهی برنامهی درسی خود با مجموعه
دانش انتزاعی و تدريس عملی استادان خود مواجه میشوند .آنها از طريق مشاهده و تأمل در
نرمها و هنجارهايی که تجربه میکنند با توجه به تجربههای قبلی ،فلسفه و هدف خود ،مجموعه-
ای از ارزشها را برای خود ،درونیسازی میکنند که هويت آنان را شکل میدهد .دورهی
تحصيالت تکميلی بسيار حايز اهميت است زيرا با وجود مقاومت دانشجويان در برابر تغيير ،بخش
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زيادی از جامعهپذيری آنان با نقشی که قرار است در آينده به عهده بگيرند ،شکل می-
گيرد(کولبک.)2008 ،1
به نظر میرسد نخستين و سنتی ترين برنامهی درسی که در اين زمينه وجود دارد« ،تأثیر
پذیری از مشاهدات توسط دانشجویان تحصیالت تکمیلی» است اما اين نوع برنامه درسی
به دليل آنکه قصد نشده است ،مشکالتی در بردارد:




فرصت تأمل سيستماتيک و ارزيابی فکورانهی مشاهدات را به دانشجويان
نمیدهد.
پيامهای ضد و نقيضی توسط دانشجويان دريافت میشود.
امکان برداشت اشتباه و بدفهمی وجود دارد.

به دليل عدم دريافت بازخورد رسمی ،دانشجويان نسبت به برداشتهای خود

3
2
اطمينان ندارند(آستين و همکاران2008 ،؛ گولده .)2008 ،
اين شکل سنتی اگر چه به نظر ساده میآيد اما کولبک( )2008معتقد است مهمترين عامل
شکل دهندهی دانش تدريسی دانشجويان تحصيالت تکميلی ،مشاهدهی استادان آنها است.
نوع ديگر اين برنامههای درسی ،به «آموزش حرفهای» 4اختصاص دارد و شيوهی چگونه
تدريس کردن در آموزش عالی را در غالب «دورههای آموزشی» منتقل میکند .البته
گولده( )2008هشدار میدهد که اغلب اين دورهها با تمرکز بر رشته خاص طراحی نشده است.
اما آنچه بسيار در مورد آموزش تدريس در تحصيالت تکميلی مطرح میشود ،بحث
«دستیار آموزشی» است .ايدهی دستيار آموزشی از زمان جنگ جهانی دوم به کار رفت؛ درست
زمانی که اساس دورههای تحصيالت تکميلی بر پژوهش محور بوده است .دستياران آموزشی
تدريس در دوره های کارشناسی را به عهده داشتند و از طريق آزمون و خطا تجربه کسب می-
کردند؛ اما به تدريج اين نظر مطرح شد که کيفيت دورههای کارشناسی به اين ترتيب ممکن
است پايين بيايد .از اين رو از دههی هفتاد برنامههای آموزش پيش از تدريس دستياران آموزشی
مطرح شد(آستين و ولف .)2004 ،5گولده( )2008نمونهای از کاربرد نظريهی دستيار آموزشی را
اينگونه توصيف میکند:
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دانشجويان تازه وارد دورهی تحصيالت تکميلی ،ملزم به شرکت در دورههايی
متمرکز بر آموزش هستند که به آنان فرصت کسب اطالعات در مورد برنامه-
ريزی درسی و آماده سازی طرح درس ،انتخاب منبع ،آشنايی با ديناميک
کالس درس و حتی چگونگی مواجهه با بحث حضور و غياب دانشجويان را
میدهد .سپس آنها درگير تدريس در کالسهای کارشناسی میشوند و بر
تدريس خود تأمل میکنند و ارزيابی و بازخوردهايی دريافت میکنند و آن را
بهبود میبخشند .در سالهای بعد امکان تدريس به شکل مستقل تر برای
آنها پديد میآيد.
گيلبلمن و فست )2001( 1رويکرد مردم نگاری 2را برای ترسيم تجربهی استاد-دانشجو به
کار بردهاند تا يادگيری آنها از نوعی برنامهی خاص که برای يادگيری تدريس به دانشجويان
تحصيالت تکميلی طراحی شده است را مورد تحليل قرار دهند .اين برنامهی درسی بر اساس
نظريهی دستيار آموزشی در دو مرحله طراحی و اجرا میشد:
مرحلهی اول :در ترمهای نخستين ورود دانشجويان به دورهی تحصيالت تکميلی ،آموزش-
هايی برای آ شنايی آنان با اصول اندراگوژی ،طراحی برنامه درسی و ارزشيابی صورت میگرفت.
مرحله ی دوم :پس از آشنايی با اصول ابتدايی برنامه ريزی درسی ،آنها در جريان تدريس
عملی قرار می گرفتند و با ضبط ويديويی و يا بازخورد زنده و عطف به ماسبق کار خود ،آن را در
معرض انتقاد و بهبود قرار میدادند.
پژوهشگران دريافتند که اين روش برای يادگيری تدريس در دانشجويان تحصيالت تکميلی
بسيار کارآيی دارد.
شيلپ ) 2001(3در پژوهشی که در رابطه با دستياران آموزشی در رشتهی زبان انگليسی
انجام گرفته است اذعان میدارد ،دستيار آموزشی بودن به دانشجويان فرصت تدريس را میدهد
اما الزاماً فرصت تأمل و تفکر بر روی تدريس را برايشان پديد نمیآورد .هاردر )2005(4نيز معتقد
است عالوه بر ايجاد فرصت تدريس برای دستياران آموزشی ،بايد فرصتی برای تأمل و تلفيق
دانش قبلی ناشی از مشاهده و تجربه و دانش حاصل از مطالعه و نيز دانش عملی که هم اکنون
درگير آن هستند ،پديد آوريم .او معتقد است که يک برنامهی مستمر برای دستياران آموزشی
الزم است تا بتواند به آن ها کمک کند دانش انتزاعی و عملی خود را تلفيق کنند و چهارچوب
1
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مناسبی برای عمل پيچيدهی تدريس پديد آوردند .به اين ترتيب میتوان انتظار داشت که
دستياری آموزشی به عنوان ابزاری جهت غنی سازی تدريس با آثار ماندگار به کار رود .آستين و
ولف( )2004به اين منظور ،طرح استاد ناظر و مشاور برای دورهی دستيار آموزشی را معرفی می-
کنند تا بتوان يک برنامه ی درسی مستمر برای آموزش تدريس به دانشجويان تحصيالت تکميلی
فراهم آورد.
جينک 1و کولبک( )2008برنامهی درسی يکی از دورههای دستيار آموزشی در رشتهی
شيمی را مورد ارزيابی قرار دادهاند .اين برنامه شامل دورههای آشنايی با فرهنگ و آموزش و
اصول و روشهای ياددهی-يادگيری برای دانشجوهای جديدالورود تحصيالت تکميلی بود .آنها
در اين دورهها طرح درس مینوشتند و تدريس يکديگر را مورد نقد و بررسی قرار می دادند.
سپس در نيمسال اول تدريسشان ،در مالقاتهای هفتگی با آموزشگر خود به صورت شخصی
بحث می کردند و با يک دانشجوی سال باالتر تحصيالت تکميلی برای مشاوره گرفتن مرتبط می-
شدند .مسلماً خود اين افراد نيز در سالهای بعد ،مشاور دانشجوهای تحصيالت تکميلی سالهای
پايين میشدند و به اين ترتيب با يک حلقهی آموزشی منسجم درگير میشدند .پژوهشگران ،از
طريق مصاحبهی انفرادی و گروه متمرکز اين برنامهی درسی را مورد ارزيابی قرار داده و دريافتند
که اين برنامهی درسی موجب آموزش نقش حرفهای به استادان آينده میشود.
پژوهش در خصوص دستيار آموزشی اينک به يکی از عنوانهای بسيار مورد توجه محققان
آموزش عالی قرار گرفته است به طوریکه ضمن آنکه يکی از محورهای اساسی کنفرانسهای
بين المللی آموزش عالی همواره به اين موضوع اختصاص دارد ،کنفرانسهای مجزايی نيز بر روی
آن صورت میگيرد .حتی مجلهی تخصصی نيز با موضوعيت اين مسئله به چاپ میرسد(آستين و
ولف .)2004 ،هاردر( )2005نيز مسئلهی «آموزش دستيار آموزشی» را به عنوان يک موضوع
پژوهشی مجزا معرفی میکند.
نوع ديگر برنامهها ی درسی به منظور تربيت مدرس که به موازات دستيار آموزشی رشد
يافت و در برخی از دانشگاهها اجرا میشود« ،ارشادگری» 2است .اين برنامهی درسی بر اين
نظريه بنياد نهاده شده است که افراد با تجربه به افراد کم تجربه مشاوره میدهند(رايت1992 ،3؛
سوئيتزر .)2008،4در حقيقت ،اين برنامه بر نقش مشاور در طرح دستيار آموزشی تأکيد دارد و
گاهی اوقات هم به عنوان ابزاری در کنار دستيار آموزشی قرار میگيرد.
1
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اگر چه نظريهی ارشادگری تاريخچهی طوالنی در آموزش دارد اما نخستين بار توسط
لوينسن )1978(1در آموزش دانشجويان تحصيالت تکميلی مورد استفاده قرار گرفت(هيکسون و
فيشبرن .)2006،2کرم )1983(3معتقد است ارشادگری به دو شکل تکنيکی و روانشناختی ،به
توسعهی دانش تدريس میانجامد .اندرسون و شانون )1988(4نيز معتقدند ارشادگری در رويکرد
روانشناختی ،بيشتر از طريق الگو بودن مرشد ايجاد میشود و در نوع تکنيکی با فعاليت هايی
نظير حمايت ،نظارت ،مشورت ،تشويق ،بازخورد و روابط دوستانه و نيز جلسات مالقاتی در
خصوص آنچه فرد بايد بياموزد ،صورت میگيرد.
ارشادگری در دو نوع رسمی و غير رسمی میتواند جاری شود .نکتهی جالب در خصوص
ارشادگری ،آن است که بسياری از متخصصان تعليم و تربيت معتقدند ارشادگری هنگامی مؤثر
است که به شکل غيررسمی و طبيعی روی دهد .آنها معتقدند ارشادگری رسمی ،موجب جامعه
پذيری فرد میشود اما در نوع غير رسمی ،فرد فعال میشود(ريجينگز و کاتن.)1999 ،5
جانسورد(6به نقل از راسر )2004 ،7ارشاگری رسمی را بهترين وسيلهی جامعه پذيری
دانشجويان تحصيالت تکميلی معرفی میکند .او معتقد است مرشد میتواند ،استاد راهنما،
اعضای کميته ی تحصيالت تکميلی و يا عضو هيئت علمی داخل يا خارج از مؤسسهی آموزشی و
يا حتی دانشجويان تحصيالت تکميلی با تجربهتر باشند .وی اظهار میکند در ارشادگری رسمی،
اگر انتظار دو طرف مشخص نباشد ،ممکن است ارشادگری منفی باشد و شخص يادگيرنده تصور
کند چيزی بر او تحميل شده است.
بويل و بويس ) 1998(8ضمن آن که ارشادگری را بهترين نوع آموزش دستياران آموزشی
معرفی میکنند ،بهترين مدل آن را ،ارشادگری غير رسمی بر میشمارند و البته به آسيب های
آن و از جمله عدم بهره گيری همهی افراد ،اشاره میکنند.
نکتهی قابل توجه برای اين نوع برنامههای درسی آن است که مرشدها از آموزش رسمی
برخوردار نيستند و هيچ ارزيابی بر روی کار آنان صورت نمیگيرد ،به همين دليل دانشجويان
نمیتوان ند مطمئن باشند که پوشش نسبتاً مناسبی از آنچه بايد بدانند را کسب میکنند و
همچنان امکان بدفهمی در برداشت آنها وجود دارد(آستين و همکاران .)2008 ،همچنين
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اسميت 1و همکاران( )2001میگويند ،ارشادگری ممکن است ديدگاه فرد را محدود کند و او را
به تقليد از فقط يک نفر وا دارد و نبايد از اين آسيب غفلت جست.
البته کارآيی ارشادگری تا آنجا به اثبات رسيده است که حتی اگر برای دانشجويان
تحصيالت تکميلی برنامه ی درسی برای آموزش مدرسی به طور رسمی وجود ندارد ،آنها خود از
استادانشان بخواهند تا به آنها در تصحيح اوراق و تدريس کمک کنند و استادانشان آنها را
مورد ارزيابی قرار دهند يا کالس درسی خود را ضبط و آن را مورد نقد و ارزيابی استادان بگذارند
و به قصد يادگيری تدريس در کالس درس استادانشان حضور پيدا کنند(راسر.)2004 ،
روش پژوهش
پژوهش حاضر ،در دو مرحله انجام گرفته است .در مرحله اول ،با مرور مستندات موجود،
تجارب برنامه درسی تربيت مدرس رياضی در ايران ،مورد بررسی قرار گرفته است .چهار نوع
برنامه درسی در اين خصوص شناسايی شد که در ادامه تشريح میشوند .از ميان اين چهار برنامه،
دو مورد از آنها برخاسته از فرهنگ رشتهی رياضی و خاص آن است که در مرحلهی دوم به
تحليل و بررسی آن دو برنامه پرداخته میشود .به اين منظور ،دو دانشکده رياضی در دانشگاه
خوارزمی تهران و شهيد بهشتی به عنوان محل مطالعه انتخاب شدند .دادههای مطالعه از 10
دانشجوی دکتری و  4استاد از دانشگاه خوارزمی و  9دانشجوی دکتری و  4استاد از دانشگاه
شهيد بهشتی جمع آوری شد .ابزار جمع آوری دادهها عبارت بودند از مصاحبههای نيمه
ساختاری ،مشاهده و جمع آوری مستندات ميدانی .دادههای جمع آوری شده به روش کدگذاری
و مقوله بندی اشتراس و کوربين مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند که نتايج در ادامه گزارش می-
شوند.
یافته های پژوهش
يافته های پژوهش حاضر در سه بخش (بخش اول :مرحله اول پژوهش و بخش دوم و سوم:
مرحله دوم پژوهش) که در ادامه ذکر خواهد شد ،ارايه می شوند.
الف) بخش اول  -تجارب برنامه درسی تربیت مدرس ریاضی در آموزش عالی
ایران(تحلیل مستندات موجود) :در اين بخش ،مستندات آموزش عالی ايران مورد بررسی قرار
گرفت تا برنامه های درسی مربوط به تربيت مدرس رياضی در آموزش عالی ايران شناسايی شود.

.Smith

1
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يافتههای اين بخش ،چهار نوع برنامه درسی را شامل میشود که در ادامه به بررسی آنها
پرداخته میشود.

نوع اول برنامه درسی :مؤسسهی ریاضی دکتر مصاحب
تأسيس مؤسسه رياضی دکتر مصاحب ،نخست با هدف تربيت مدرس دانشگاه در سال 1344
به عنوان اولين تحول رسمی در خصوص تربيت مدرس رياضی در آموزش عالی ايران مطرح می-
شود .علت راه اندازی اين مؤسسه ،کمبود مدرس رياضی در دانشگاهها برای تدريس در مقطع
کارشناسی بوده است .همچنان که در برنامه درسی دستنويس ايشان نيز آمده است:

يکی از فارغ التحصيالن اين دوره که اکنون استاد رياضی دانشگاه خوارزمی است و به عنوان
استاد شماره  5در اين پژوهش شرکت داشت در مورد هدف دکتر مصاحب از راه اندازی دوره
میگويند:

اعتقادش بر اين بود که ما به شدت دچار کمبود مدرس دانشگاه هستيم.
بعضیها مدرک دارند اما معلم نيستند .ما بايد دورهای داشته باشيم که استاد
رياضی تربيت کنيم و مدرس رياضی تربيت کنيم ،نه فقط دارای درجه فوق
ليسانس يا درجه دکترا باشند .با اين ايده مياد در سال  44طرحی ميده در
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همين دانشگاه تربيت معلم(خوارزمی) که اسمش اون زمان بوده دانشسرای
عالی و اين طرح ميره تصويب ميشه .دورهای به نام مدرسی رياضی ايشون
تأسيس میکنه ،فراتر از ليسانس.
دوره ی مدرسی رياضی ،يک دوره دو ساله بود ،مانند کارشناسی ارشد ،اما دارای پايان نامه
تحصيلی نبود زيرا در حقيقت ،هدف آن دوره ارتقای توانايی پژوهشی نبوده است.
شيوه گزينش برای افرادی که وارد دوره مدرسی میشدند به اين شکل بود که داوطلبان پس
از قبولی در آزمون ورودی ،در يک دورهی تابستانی شرکت میکردند و پس از آن مجدداً مورد
ارزيابی قرار میگرفتند و کسانی که موفق میشدند ،وارد اين دوره میشدند.
دکتر مصاحب ،برای راه اندازی مؤسسه نياز به ابزارهای خاصی داشت که يکی از آنها محتوا
بود و ديگری مدرس .تأمين محتوا از طريق تأسيس کتابخانهی مجهز در دستور کار قرار گرفت،
آنچنان که ايشان در برنامه خود مینويسند:

اما از نظر تأمين مدرس ،ايشان مجبور به به کارگيری مدرسين خارجی شدند؛ همچنان که
استاد شماره  5میگويند:

دکتر مصاحب اعتقادش بر اين بود که اين چون میخواد بره مدرس دانشگاه
بشه ،می خواد بره يک چيزهای جديدی تدريس بکنه تو دانشگاه .کيست که
چي زهای جديد رو به خود اين تدريس بکنه؟ ما در سطح ايران نداريم چنين
افرادی رو که به روز باشه معلوماتشن که خود اينها رو بخوان آموزش بدن.
لذا اعتقادش بر اين بود که ما بايد استاد رو از خارج بياريم ،تا زمانیکه
131

دکتر عظيمه سادات خاکباز

خودمون استاد نداريم ،استاد از خارج بياورم .تصويب ميشه به همت وزارت
علوم .و دانشسرای عالی در اين دورهها يک الی دو تا استاد خارجی هم ميان.
ايشان بيان می کنند که به کارگيری مدرسان خارجی ،جهت تدريس دانش محتوای به روز به
دانشجويان اين دوره بود و هنر معلمی از طريق استادان داخلی و به خصوص خود دکتر مصاحب،
آموزش داده میشد .ايشان میگويند:

....با اين تز که خود دکتر مصاحب نقش اساسی را داشت در تربيت استاد و
اون انتقال هنر معلمی .استادان خارجی هم نقش اساسی رو داشتند برای
انتقال علم روز رياضی که همون زمان در اروپا تدريس میشد .نه اون
رياضيات به قول دکتر مصاحب قرن نوزدهم.
ايشان هنر معلمی مد نظر دکتر مصاحب را به اين صورت شرح میدهند:

ايشون از شاگردانش فقط رياضیدان نمیخواست تربيت کنه .میگفت من از
شما انتظار ندارم که فقط رياضی دان بشيد .بايستی که هنر معلمی رو هم
ياد بگيريد که اين رياضی رو که آموختيد ،حاال چگونه تدريس بکنيد؟ لذا
مرتب پای تخته میبرد ،مرتب تذکرات میداد ،اشکاالت ما را برطرف میکرد.
روزی نبود که در يک جلسه درسی ،دانشجوها را پای تخته نبره ،سؤال نکنه،
ايرادات را بهشون نگه .و اگر ورقه امتحانی هم مینوشتيم ،تمام ورقهی
امتحانی ما رو ويراستاری میکرد و به ما بر میگردوند و میگفت اين چه
طرز نوشته؟ اين واژهها را اينطوری چرا نوشتی؟ اينطوری بايد مینوشتی.
دونه به دونه ،ورقه امتحانی ما رو که نوشته بوديم به فارسی ،برامون ويرايش
میکرد و به ما بر میگردوند که ما نحوهی نوشتار رياضی رو ياد بگيريم.
گفتار رو هم که سر کالس ،به مجرد اينکه کسی از تخته خوب استفاده
نمیکرد ،خطش بد بود يا خيلی ريز مینوشت يا آهسته صحبت میکرد،
همهی اينارو توی کالس بهش تذکر میداد و بعدش هم مرتب تکيه کالمش
بود ،خدای نکرده شما میخواهيد استا بشيد .چون دوره ،دوره مدرسی بود؛
مدرس برای دانشگاه ديگه .میگفت خدای نکرده شما میخواهيد استاد
بشيد ،اين چه طرزه حرف زدنه؟ اين چه طرز نوشتنه؟ دانشجو چه تقصيری
کرده میخواد پای صحبت شما بنشينه؟ چی میفهمه از اين خط شما؟ مثالً
خط ريزی که داريد؟ يک ريزه که خط کج میشد ،می گفت بيا عقب ،بيا
عقب .بيا نگاه کن ،ببين چی کار کردی؟ چرا خطت کج شده پای تخته؟ يا
میگفت برو ته کالس ببين اصالً میتونی خط ريز رو بخونی؟ اون دانشجو که
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ته کالس نشسته چه گناهی کرده؟ يا چرا آهسته صحبت میکنی؟ من که
اين جلو نشستم صدای تو را نمیشنوم ،چه برسه به دانشجويی که ته کالس
نشسته؟دونه به دونه اينارو میگفت.
لذا تمرکز دکتر مصاحب بر بازنمايی نوشتاری افرادی بوده است که قرار بوده استادان آينده
باشند و اين امر را با تذکرات مستقيم هنگامی که آنان پای تابلو تمرين حل میکردند ،دنبال
میکرده است.
عالوه بر اين امر ،نظم و ديسيپلين به عنوان ويژگی استاد رياضی ،همواره مد نظر دکتر
مصاحب بوده است .در اين خصوص ،ويژگی که فارغالتحصيالن دوره مدرسی به آن اشاره می-
کنند ،نظارت دايمی دکتر مصاحب در مورد حضور مستمر دانشجويان در مؤسسه بوده است که
گاه موجب سرکشی هايی از کتابخانه توسط ايشان بوده ،آنچنان که يکی از فارغ التحصيالن آن
دوره که اکنون استاد دانشگاه خوارزمی است و استاد شماره  4شرکت کننده در اين پژوهش بود،
میگويند:

از روالهای خوب دکتر مصاحب اين بود که  7صبح میاومد ،حاال بهانه که
نه چون شب قبلش مطالعه کرده بود ،يک سری کتاب يادداشت کرده بود که
بياد کتابخونه مؤسسه بره .میاومد تو کتابخونه يه نگاهی هم میانداخت
ببينه کيا هستن ،کيا نيستن .دوباره ظهر که مثالً ساعت دو میخواست بره
يه سر میزد کتابخونه ببينه کيا هستن ،کيا نيستن.
اين دو ويژگی اصلی که از تجربيات برخی فارغالتحصيالن دورهی مدرسی حاصل شده است،
يعنی آموزش ب ازنمايی نوشتاری و نظم و انضباط ،به طور صريح در برنامه درسی دکتر مصاحب
ذکر نشده است اما میتوان گفت از ويژگیهای شخصيتی ايشان در اين برنامه به ظهور رسيده
است.
از سوی ديگر ،نظم و انضباط شخصيتی ايشان در امور ،موجب شده بود تا اين ويژگی نيز به
عنوان يکی از ويژگی های تدريس رياضی در بين مدرسان آينده رياضی شناخته شود .اين ويژگی
برای پژوهشگر نيز از ميان توصيفی که دکتر مصاحب از برنامه درسی خود کرده بود نيز قابل
شناسايی است ،آنجا که ايشان مینويسند:
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به تدريج با توجه به سيستم متمرکز آموزش عالی ،مؤسسه رياضی مصاحب که اکنون بخشی
از دانشگاه خوارزمی تهران شده بود ،ملزم به اتخاذ رويکردهای وزارت علوم ،تحقيقات و فناوری
شد و برنامه دکتر مصاحب ،متوقف شد .مؤسسهی مصاحب در سال  1377به دانشکده رياضی
دانشگاه خوارزمی تهران ملحق شد که در آن ،برنامههای درسی تحصيالت تکميلی(کارشناسی
ا رشد و دکتری) ،طبق سرفصل مصوب وزارت علوم ،تحقيقات و فناوری اجرا میشد.
نوع دوم برنامه درسی :دستیار آموزشی()TA
دستيار آموزشی ،طرحی است که ريشههای آن در ايران به رشته رياضی و دانشگاه شيراز باز
میگردد .همگام با توسعهی آموزش عالی در ايران ،نياز برای مدرس رياضی افزايش يافت .در اين
راستا ،ابتدا از دبيران دبيرستان ،به عنوان کمک معلمان دانشگاه جهت بر عهده گرفتن حل
تمرين دروس رياضی استفاده می شد .اما با تأسيس نخستين دوره کارشناسی ارشد رياضی در
سال  ،1345استادان اين دوره که فارغالتحصيالن دانشگاههای آمريکايی و اروپايی بودند با
الگوگيری از روشی که در دانشگاههای آمريکايی و اروپايی وجود داشت ،دانشجويان تحصيالت
تکميلی را جهت تأمين مدرس رياضی در دانشگاه ،به عنوان دستيار آموزشی به کار گرفتند .چند
سال بعد ،رشته رياضی به عنوان اولين دوره فوق ليسانس دانشگاه صنعتی شريف تأسيس
شد(سال  ) 1350و دانشجويان فوق ليسانس مانند دانشگاه شيراز به عنوان دستيار آموزشی جهت
پوشش دروس و کالسهای حل تمرين ،در کنار تحصيل به تدريس مشغول شدند(ظهوری
زنگنه.)1391 ،1
در سال  1381دانشگاه صنعتی شريف ،طرح «دستيار آموزشی و پژوهشی» را ذيل ماده دوم
از موضو ع سوم از آيين نامه استخدامی(مقررات استخدام اعضا پيمانی علمی) با هدف به کارگيری
دانشجويان برای رفع نيازهای آموزشی و پژوهشی دانشگاه تصويب کرد .اين ماده از آيين نامه
استخدامی به شرح زير است:

1

 .در مصاحبه با پژوهشگر.
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«دانشگاه در موارد لزوم میتواند دانشجويان شايسته را با توجه به برنامههای تحصيلی آنان
برای کمک به امور آموزشی يا پژوهشی دانشگاه ،با رعايت آيين نامهای که به تصويب رييس
دانشگاه میرسد ،برای مدت مشخص به کار بگمارد.».
در آيين نامه سال  1388دانشگاه صنعتی شريف ،طرح دستياری در سه گرايش دستيار
پژوهشی( ،)RAدستيار آموزشی( )TAو دستيار اجرايی( )AAاجرايی شد .اين طرح در سال-
های بعد در دانشگاه های شهيد بهشتی ،صنعتی اميرکبير ،اصفهان ،فردوسی مشهد ،زنجان و ...به
کار گرفته شد.
بنابر اين میتوان گفت دستيار آموزشی به عنوان الگوگيری از دانشگاههای خارجی در رشته-
ی رياضی و به جهت پوشش دروس رياضی در دانشگاه آغاز شد و بعدها ذيل طرح دستياری ،به
صورت رسمی در ساختار دانشگاهها جا گرفت .در حقيقت ،رويکردی از ماهيت رشته رياضی،
اکنون زير مجموعه طرحی عام و کالن در آموزش عالی قرار دارد که نه منحصر به تدريس است و
نه منحصر به رشته رياضی.
از سوی ديگر ،طرح دستياری در دورههای تحصيالت تکميلی ،بار ديگر در سال 1387
زيربازهی «طرح حمايت مالی دانشجويان دکتری» مطرح شد .با اين وجود ضرورت اجرايی شدن
آن برای متصديان آموزش عالی در آن زمان هنوز روشن نشده بود(ايسنا .)1387 ،1ايسنا ()1387
میگويد:

طرح حمايت مالی از دانشجويان دکترا با عنوان دستيار پژوهشی يا آموزشی
در وزارت علوم به تصويب رسيد و ظاهراً به دانشگاهها نيز ابالغ شده است
ولی بررسیها حاکی از آنست که ضرورت اجرايی شدن اين طرح هنوز برای
متصديان آموزش عالی روشن نشده و اجرايی شدن اين طرح حالت اختياری
به خود گرفته است ،چراکه تامين اعتبار مورد نياز برای اجرايی شدن طرح،
در کنار مشکالت مالی دانشگاهها ،ظاهراً امکانپذير نيست .
در واقع عليرغم اينکه اجرايی شدن طرح دستيار آموزش و پژوهشی
دانشجويان دکتری بسيار ديرتر از ساير کشورها در ايران مطرح شده ولی با
اين وجود اهرمهای اجرايی آن هنوز هم تعريف نشدهاند ،طرحی که در
صورت اجرا شدن در تمام دانشگاهها می تواند با حمايت از دانشجوی دکتری
به عنوان يک سرمايه علمی ،توسعه فضای علمی کشور را تضمين کرده و

87/8/27 . 1
135

دکتر عظيمه سادات خاکباز

مهمتر از آن يکی از داليل اصلی مقولهای به نام فرار مغزها را نيز برطرف
کند .
کارشناسان و متخصصان حوزه آموزش عالی کشورمان بر اين باورند که عدم حمايت مالی از
دانشجويان دکتری ،باعث رغبت آنها به ادامه تحصيل در خارج میشود و در عين حال اين مساله
طول دوران تحصيل دانشجويان دکتری را طوالنی میکند که اين مساله خود بار مالی بيشتری
بر دانشگاهها وارد میساز د .آنان طرح دستياری را راه حلی برای حماين مالی دانشجويان دکتری
میدانند.
دکتر سمنانيان( )1387رييس سابق دانشگاه تربيت مدرس ،در صحبت با ايسنا ،در اين
خصوص میگويد:

شرايط فعلی و عدم پرداخت حقوق به دانشجوی دکتری موجب میشود که
وی  12-10ساعتی را که بايد صرف تحصيل کند را برای تامين مالی به
اشتغال در بازار کار بپردازد .اشتغال دانشجويان دکتری برای امرار معاش در
دوران تحصيل سبب خواهد شد که نه درس خواندن و تحصيل و نه کسب
وکار آنها کيفی باشد و در هر دو وجه به اصطالح دچار کم فروشی شوند.
شرايط بايد به گونهای تعريف شود که دانشجوی دکتری در  5-4سال دوران
تحصيل خود مجبور به کار کردن نشود.
رييس سابق دانشگاه تربيت مدرس با بيان اينکه تدريس دانشجوی دکتری به دانشجويان
کاردانی و کارشناسی زير نظر استاد مربوطه تمرين مفيدی برای اين دانشجويان است ،گفت:

مطالعات علمی ثابت کردهاند که بهترين روش آموزش تدريس است و عالوه
بر اين در اين روش دانشجو پول هم دريافت میکند و اساتيد هم مجبور
نيستند تمام واحدهای کاردانی و کارشناسی را خودشان تدريس کنند در
نتيجه وقت آزاد بيشتری خواهند داشت و کارايی و راندمان آنها افزايش
میيابد .اگر اين دورهها بتواند به دورههای  PHDاضافه شود و حتی شکل
الزامی بودن هم به خود بگيرند قطعاً دستاورد بزرگی برای آموزش عالی
کشورمان محسوب میشود.
دکتر قربانی ( )1387رييس دانشگاه صنعتی اصفهان با اشاره به اهميت حضور دانشجويان
دکتری به عنوان دستيار آموزشی و پژوهشی در کنار اساتيد راهنما ،اظهار کرد:

از اين طريق ،حداقل يک سوم زمان تحصيل دانشجويان در مقطع دکتری
کوتاهتر می شود و در عين حال اين مساله باعث حضور مثمرثمرتر
دانشجويان در کنار اساتيد و کمک به آنها در انجام فعاليتهای پژوهشی و
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آزمايشگاهی خواهد شد .عاليت دانشجوی دکتری به عنوان دستيار آموزشی
و پژوهشی موجب بهرهمندی بيشتر دانشجويان از تکنيکهای پژوهشی و به
ويژه آشنايی آنها با تکنيکهای تدريس نيز خواهد شد که اين مساله به نفع
دانشگاهها و دانشجويان مقطع دکتری تخصصی است .
دکتر قربانی با بيان اينکه تمامی دانشجويان دکتری دانشگاههای ساير کشورها به انتخاب
خود به عنوان دستيار پژوهشی و يا دستيار آموزشی در کنار اساتيد راهنما فعاليت می کنند،
گفت« :کمتر دانشجوی دکتری را می توان در دانشگاههای ساير کشورها يافت که دستيار
پژوهشی و يا آموزشی نباشد».
اين در حالی است که با تصويب طرح پژوهانه وزارت علوم ،تحقيقات و فناوری ،حمايت از
بحث دستيار آموزشی کمی زير سؤال رفته است .عامری ( ،)1388قائم مقام معاونت آموزشی
وزارت علوم به خبرگزاری مهر 1میگويد:

وزارت علوم آئين نامه حمايت از دانشجويان دکتری تخصصی را  31فروردين
 87در دو بخش دستيار آموزشی و پژوهشی تدوين کرد .برای اجرايی شدن
اين آئين نامه طی مذاکراتی با معاونت علمی و فناوری مقرر شد اين معاونت
بخشی از هزينه های آئين نامه را تقبل کند.
اخيرا متوجه شديم که معاونت علمی و فناوری رياست جمهوری اين طرح را
به عنوان پژوهانه مطرح کرده و در طرح مطرح شده از سوی اين معاونت
دانشجويان دکتری از زمانی که وارد مرحله پروپزال میشوند مورد حمايت
قرار میگيرند .اين قدم مثبتی است اما تنها بخشی از آئين نامه وزارت علوم
را در بر می گيرد و بخش حمايت از دانشجويان دکتری دستيار آموزشی
ناديده گرفته شده است .پيشنهاد ما اين است که قسمت اول طرح نيز
اجرايی شود تا دانشجويان دکتری واجد شرايط از زمان ورود تحت حمايت
قرار گيرند .مبلغ و بودجه اي ن طرح به صورت پژوهانه به طور کامل
توسط معاونت علمی و فناوری رياست جمهوری پرداخت می شود اما وزارت
علوم برای اجرايی شدن بخش اول آئيننامه يعنی حمايت از دستياران
آموزشی دوره دکتری نيز پيگيری های الزم را انجام می دهد .
لذا به نظر میرسد ،دغدغه اصلی ايدهی طرح دستياری ،نخست به دليل کاهش دغدغههای
دانشجويان نسبت به مسايل مالی ،و سپس توسعهی ابعاد آموزشی و پژوهشی آنان میباشد و هم
1
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اکنون نيز با طرح حما يت مالی دانشجويان دکتری از طريق پژوهانه ،کمی مورد فراموشی واقع
شده است.
از سوی ديگر ،به گفتهی ظهوری زنگنه( )1391با آنکه دغدغهی ايجاد دستيار آموزشی در
رشته رياضی ،تأمين نيازهای تدريسی دانشگاه بوده اما از آنجا که فارغ التحصيالن چند سال اخير
دوره دکتری ،ع ملکرد خوبی در زمينه تدريس در دانشگاه نشان ندادند ،دانشگاه صنعتی شريف
تدبيری برای اجباری کردن تعدادی واحد درسی( 9واحد در رشته رياضی) درس دستيار آموزشی
در دروس دورهی دکتری می گيرد .به عبارت ديگر ،دانشجويان دکتری موظف هستند در کنار
گذراندن واحدهای درسی تخصصی و رساله ،در چند ترم اين واحدها را نيز اتخاذ نمايند(در رشته
رياضی ،سه درس در سه ترم) .آنگاه در اين دروس ،میتوانند نقشهای مختلفی از قبيل معلم
حل تمرين ،مدرس مستقل و يا دستيار استاد را داشته باشند و با کسب تجربه ،مدرسی را
بياموزند .البته اين امر ،اکنون در همهی رشتههای دانشگاه صنعتی شريف اجرا میشود و خاص
رشته رياضی نيست اما میتوان گفت برگرفته از رشته رياضی است.
نوع سوم برنامه درسی :دانشگاه تربیت

مدرس1

پس از انقالب فرهنگی ،مشکل کمبود استاد ،در آموزش عالی مطرح شد .در اين هنگام،
«مدرسهی مدرسی» در پی تربيت استادان متعهد برای دانشگاههای کشور ،راه اندازی شد .برای
اجرای اين مأموريت ،ابتدا کميتهی دروس عمومی مدرسه ،که زير نظر گروه علوم انسانی تشکيل
يافت ،نقش اصلی را به عهده گرفت .بعد از آن ،مدرسهی مدرسی ،به دانشگاه تربيت مدرس
تبديل شد که منحصراً در دورهی تحصيالت تکميلی(در آن زمان کارشناسی ارشد) مشغول بود.
طی سالهای  61تا  ،63تمام دانشجويان کارشناسی ارشد دانشگاه موظف بودند 48 ،واحد
درسی عمومی را بگذرانند که با واحدهای درسی خودشان ،مجموعا  86واحد بود .در سال 1363
تعداد واحدها به  20واحد کاهش يافت اما هنوز برای همه اجباری بود .دروس مذکور عبارت
بودند از:
نام درس

1

تعداد واحد

زبان فارسی

3

معارف اسالمی

4

منطق قديم و جديد

2

فلسفه اسالمی و مکاتب فلسفی

3

دروس تربيتی :روانشناسی تربيتی ،روش تدريس ،اصول و فلسفه

8

 .مطالب اين قسمت از متن مکتوب «آشنايی با گروه دروس مدرسی» که توسط مدير محترم اين گروه در اختیار

محقق قرار گرفت ،استخراج شده است.
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تربيت ،تعليم و تربيت و اخالق اسالمی

در سال  1366اي ن دروس ،توسط شورای عالی برنامه ريزی وزارت فرهنگ و آموزش عالی،
مورد بازنگری قرار گرفت و بدون تغيير باقی ماند.
با تأسيس دورههای دکتری ،اين دروس برای آنان نيز اجباری شد .اما در سال  ،1368ديگر
مشکل کمبود استاد ،کاهش يافته بود و دروس مدرسی مجددا مورد بازنگری قرار گرفت و تعداد
واحدها به  13واحد تقليل يافت و تغييراتی در برنامه درسی داده شد و به عالوه اين دروس ،به
شکل اختياری ارايه میشد.
در سال  1385مجددا دروس ،مورد بازنگری قرار گرفت و از اين سال ،دروس عمومی با تغيير
به گروه «صالحيت مدرسی» تغيير نام داد و در عناوين و محتوا نيز به  14واحد افزايش يافت.
اين دروس در ادامه آورده شده است:
نام درس

تعداد واحد

نوع درس

زبان و نگارش فارسی

2

الزامی

تربيت اسالمی

2

الزامی

کاربرد روانشناسی در آموزش

2

الزامی

روش تدريس

3

الزامی

انديشه اسالمی

2

اختياری

منطق و روانشناسی

2

الزامی

روانشناسی

2

اختياری

روانشناسی يادگيری

2

اختياری

سنجش و اندازه گيری در علوم تربيتی

2

اختياری

تکنولوژی آموزشی با تأکيد بر آموزش الکترونيکی

2

اختياری

ارتباطات انسانی

2

اختياری

در سال  1388مجددا دروس مورد بازنگری قرار گرفت و بدون تغيير در تعداد واحدها ،با
تغييرات محتوايی مواجه شد .در اين تغييرات ،با حذف و اضافه کردن برخی از عناوين ،کليه
دروس به دو گروه «ارزشی» و «روشی» تقسيم شد و جهت گيری اين تغييرات به سمت ارايه
دروس ارزشی بود.
درسهای روشی عبارت بودند از زبان و نگارش فارسی ،کاربرد روان شناسی در آموزش ،روش
تدريس و منطق و روش شناسی ،روانشناسی يادگيری و روش شناسی که همگی دو واحدی و
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اختياری ارايه میشدند و دانشجويان از بين اين دروس 8 ،واحد را انتخاب میکردند .دروس
ارزشی عبارت بودند از تربيت اسالمی ،انسان شناسی ،دين شناسی ،نظام سياسی اسالم ،نظام
حقوق ی اسالم و مبانی فلسفی اخالق ،که همگی دو واحدی و اختياری بوده و دانششجويان از بين
اين دروس 6 ،واحد را انتخاب میکردند(همان).
از سال  ، 1389مجازی کردن دروس روشی در دستور کار قرار گرفت و از نيمسال اول -90
 89در کنار کالسهای حضوری ،درسها به شکل مجازی و الکترونيکی نيز ارايه شد.
بازنگری دوره در سال  1390مورد توجه قرار گرفت و تصميم گرفته شد درسهای فن
سخنوری ،آشنايی با فرهنگ و تمدن ايران ،بهداشت روانی و معنوی و اخالق اسالمی به دروس
افزوده شود.
در سال  ،1389کارگروهی برای بررسی مشکالت و چشم اندازهای دروس مدرسی تشکيل
شد که در دو جلسه در سال های  1389و  1390پيشنهادهايی برای بهبود اين دروس ارايه شد.
يکی از مسايل مورد توجه اين کارگروه ،توجه بيشتر به دروس ارزشی بود .همچنين در بحث
دروس روشی ،نظری بودن دروس و عدم توجه به تجربيات عملی و کارگاهی مورد توجه قرار
گرفت .همچنين مشکالت عدم پيگيری عملی دانش آموختگان اين دوره ها و عدم توجه در نظام
استخدام رسمی هيئت علمی به اين مسئله از موارد قابل ذکر است .همچنين پيشنهاد گرديد اين
گروه به شکل واحدی مستقل به ادامه کار بپردازد و به عالوه ،استادان کنونی نيز از دروس اين
دوره بهره مند گردند.
آنچه در ساختار اين دوره میتوان ديد ،عدم توجه به بحث تفاوت زمينهی تدريس در رشته-
های مختلف است و اين امر موجب تمرکز بر دروسی عام برای همهی افراد در رشتههای مختلف
شده است .به عالوه در راستای توجه به دانش هايی که استاد در تدريس «دانشگاه» به آن نياز
دارد ،تالشی نشده است.
نوع چهارم برنامه درسی :دورههای تعلیم و تربیت دانشجویان بورسیه دانشگاه آزاد
اسالمی
توسعهی آموزش عالی ايران در سالهای اخير و رشد دانشگاه آزاد اسالمی ،موجب شد تعداد
کثيری از افراد ،دانشجوی مقاطع باال و به ويژه دوره دکتری در اين دانشگاه شوند .از سال ،1369
سازمان مرکزی دانشگاه آزاد ،تعليم و تربيت دانشجويان بورسيه خود جهت تدريس را مد نظر
قرار داد .دورههای مهارت های تعليم و تربيت ،کليه دانشجويان بورسيه را ملزم به گذراندن تعداد
معينی واحدهای تربيتی و دريافت گواهينامه مدرسی مینمود.1
 . 1بخشنامه دانشگاه آزاد اسالمی1383،
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با راه اندازی «دفتر مطالعات و آموزش نيروی انسانی» دانشگاه آزاد اکنون مسئول برگزاری
اين دورههاست .دورههای مذکور در سه ترم 120 ،ساعت ارايه میشود و شامل موضوعات زير
است:
الگوهای ياددهی-يادگيری

الگوهای برنامه ريزی درسی و طرح درس

ارزشيابی پيشرفت تحصيلی

روانشناسی تربيتی

فلسفه تعليم و تربيت

آشنايی با آيين نامه های آموزشی و پژوهشی

کاربردهای فناوری اطالعات در تعليم و تربيت

انگيزش و ياددهی اثر بخش

آشنايی با روانشناسی تحول

اين برنامه درسی نيز در اين امر با برنامه درسی دوره مدرسی دانشگاه تربيت مدرس مشترک
است که دانش عام تعليم و تربيت را محور قرار داده است.
از آنچه گفته شد می توان نتيجه گرفت :آثاری از توجه به برنامه درسی تربيت مدرس در
سطح مستندات موجود در سه نوع دوره های آموزشی ،دستيار آموزشی و ارشادگری در برنامه
درسی رياضی موجود است .برنامه درسی دانشگاه تربيت مدرس و دانشگاه آزاد ،از نوع دوره های
آموزشی؛ برنامه درسی دانشگاه هايی مانند شريف و شهيد بهشتی ،از نوع دستيار آموزشی و
برنامه درسی مؤسسه مصاحب ،از نوع ارشادگری است که البته مورد پايانی ،در سطح برنامه
درسی رسمی کنونی ،وجود ندارد .در اين ميان ،دوره های آموزشی در برنامه درسی دانشگاه
تربيت مدرس و دانشگاه آزاد اسالمی ،برخواسته از فرهنگ رشته رياضی و خاص آن نيست و حال
آن که دو نوع برنامه درسی ديگر هست .لذا در بخش دوم اين مطالعه بر آن دو متمرکز شده ايم
و دانشگاه خوارزمی و شهيد بهشتی را به عنوان محل مطالعه برگزيده ايم.
ب)بخش دوم -تجربه دانشگاه تربیت معلم(مؤسسه ریاضی دکتر مصاحب)
تحليل داده ها در اين بخش ،نشان داد برنامه درسی دوره مدرسی دکتر مصاحب ،با آنکه
راه کار رسمی در جهت توسعه دانش مدرسی رياضی را در دستور کار نداشته است ،در دو مقوله
نظم و بازنمايی نوشتاری ،آثار ماندگاری بر روی فارغالتحصيالن اين دورهها گذاشته است ،طوری-
که اکنون و در نبود برنامه ی دوره مدرسی دکتر مصاحب ،استادان اين مؤسسه که دانش
آموختگان آن دورههای مدرسی هستند ،رويکرد دکتر مصاحب را برای تربيت مدرسان آينده
رياضی که دانشجويان دکتری کنونی هستند ،اتخاذ کردهاند .در حقيقت ،برنامه درسی که در اين
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مؤسسه جريان دارد ،همان است که استادان کنونی که فارغالتحصيالن دوره مدرسی هستند،
تجربه کردهاند .يعنی اوالً تمرکز خود را بر روی بازنمايی نوشتاری و نيز نظم و انضباط میگذارند.
ثانياً در مواردی سعی می کنند مانند دکتر مصاحب الگوی عملی دانشجويان خود باشند و به
اصطالح آموزش غير مستقيم و ضمنی را دنبال میکنند و در مواردی نيز مسقيم و از طريق
تذکرات آموزشی ،اين کار را انجام میدهند .در ادامه مستنداتی که اين يافته را نشان میدهد،
تشريح میکنيم.
استاد شماره  4رويکرد اصلی خود را در الگوی عملی بودن و آموزش ضمنی برای دانشجويان
قرار میدهند .ايشان میگويند:

من به شدت با نصيحت کردن مخالفم .اصالً بلد نيستم هم نصيحت کنم و
نمی کنم .البته يه اشکال وجود داره ،من اعتقاد دارم که روش و منش من،
بايد ديگران ازش الگو بگيرند ،اگر دوست دارند؛ نه اينکه من تحميل کنم
روشمو به کسی .من روابطم با دانشجو تو تدريسم ،خط مشيم رو سعی می-
کنم اونطور که بايد و فکر میکنم درسته انجام بدم و بقيشو واگذار میکنم
به دانشجو که اين را بگيره يا نه.
ايشان ،عالوه بر آموزش ضمنی ،از آموزش مستقيم نيز بهره گرفته ،جلسات سمينار کالسی را
فرصتی برای اصالح و تذکر به بازنمايی کالمی و نوشتاری دانشجويان میدانند و میگويند:

من سعی می کنم خودم اين کار را بکنم ،از دانشجو انتظار دارم الگو بگيره.
ولی وقتی مياد سمينار بده ،اگه ديدم اجرا نمیکنه اونوقت بهش گوشزد می-
کنم که مثالً اينجا شروع کردی که اون باالتر میتونستی بنويسی.
ايشان ادامه میدهند:

من توی مثالً چهار تا دانشجو که دارم حتماً توی درسی که میدم يکی يک
سمينار ازشون میخوام .سميناری هم که دارن ،مطالب مجاور مطالب ريز
موارد درسی است .چون ريز مواد رو ممکنه کتابها داشته .مطالبی که جزو
ريز مواد نيست ولی خيلی مربوط به اونهاست و دونستنش کمک ميکنه به
فهم همين ريز مواد .بعد براشون تعيين میکنم ،بهشون ميگم مثالً بعد از دو
سه هفته ميگم که اينهارو میتونيد به عنوان سمينار داشته باشيد .هر کس
بر حسب عالقه يکی از اينهارو انتخاب کنه .و موقعی که ارايه میده ،من
اونجا يکی يکی ايراداش رو میگم که مثالً تعريف مینوشتی ،ناقص بود .يا
موقعی که داره بيان میکنه بهش میگم که بيانش چه جوريه
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همچنين ايشان ورقه های دانشجويان را محلی برای تذکر دادن نکات آموزشی و آموزش
آموزش میدانند و میگويند:

يا ورقهای که دانشجو مینويسه ،يک جاييشو ايراد میگيرم ،ميگه استاد اين
که واضحه .میگم واضحه منم میدونم اينو ،خودم بهت درس دادم .ولی اين-
که نوشتی ،ناقصه .اگر يک نفر به عنوان اينکه اين قضيه را نمیدونه ،بخواد
مطالعه کنه ،اينجاش رخنه داره .اينجاش رو متوجه نميشه ،بايد توضيحت
کامل باشه.
در مجموع ،ايشان به بازنمايی نوشتاری و گفتاری از دو روش مستقيم و ضمنی تأکيد می-
کنند.
استاد شماره  5تذکرات مستقيم و آموزش نحوه بيان و نوشتار ،به روش دکتر مصاحب را به
کار میبرند .ايشان میگويند:

بعضی از استادها هم چرا .به اين مسئله خيلی هم حساسند .دانشجو را می-
برند پای تخته ،به قول دانشجوها بهش گير میدهند .نحوه بيان و هنر
معلمی و نوشتار و انتقال مطلب را بهشون میآموزند .من اعتقادم بر اينه تو
اين زمينه کوتاهی میشه.
ايشان همچنين به زبان بدن و هنرهای ارايه در بازنمايی به عنوان هنر معلمی اعتقاد دارند و
میگويند:

 ....که بايد بلند صحبت کنه .يا بالعکس کسی که بلند صحبت کنه ،بايد
تمرين کنه که چه خبره؟ چرا اينقدر بلند صحبت میکنی؟ يک کم آهسته
تر .اينجور داد بزنی ،افراد فکر نکن که بهتر میفهمند .ممکنه اصالً بيشتر زده
بشن از صحبت و سخنرانی شما .يک کم آروم تر صحبت کن .يک سخنران
تازه بايد هنر ديگری هم داشته باشه .تو برخی از قسمتها صداش رو بياره
باال ،تو يک قسمتهای ديگری صداش رو بياره پايين .يک سخنران ،يک
معلم خوب ،نبايد يک جا ثابت بايسته .بايد قدم بزنه .هی ژستهای مختلفی
بگيره .اصطالحاً در زبان انگليسی بهش میگن  . Body Speakingاين يک
نوع صحبت کردن با اعضای بدنشه .اين که چه رفتاری داشته باشه؟ چهره-
اش خندان باشه؟ عبوس باشه؟ جدی باشه؟ دستهاش رو چه طوری تکون
بده .بعضیها بی خودی در کالس حرکت میکنند که محصل حواسش بی
خودی روی حرکات استاد يا معلمه .بعضیها هم فيکس ميره پشت ميز می-
143

دکتر عظيمه سادات خاکباز

شينه و تکون نمیخوره و مرتب حرف میزنه .به هر حال اين نکاتی است که
ما بايستی که در امر معلمی رعايت بکنيم.
اين در حالی است که استاد شماره  7بر جنبههای نظم و جديّتی که از دکتر مصاحب
آموختهاند تأکيد میکنند:

....حضور مرتب در کالس ،رعايت وقت ،دقت در آزمون ،ارزيابیهای مختلف،
...در واقع پرهيز از بینظمی ،ادامه دادن کار تا پايان ترم تا تمام کردن
سرفصل دروس ،زير بار درخواست های غير منطقی بعضی از دانشجويان
نرفتن ...
همچنين ايشان بر خالف استاد شمارهی  5به روش آموزش ضمنی و الگوی عملی بودن،
تأکيد کرده و میگويند:

به طور مستقيم نه .... .شايد  %90 80به طور غير مستقيم خيلی بهتر
هستش تا اينکه شما در واقع شما اينو به طور عريان بگيد که اين کار را
بکنيد ،اون کار را نکنيد .ولی تأثيراتش يک مقدار  ...مثالً فرض کنيد شما اگر
يک فرض بکنيد سخنرانی خيلی خوبی بکنيد ،شما رو مثالً دعوت کردن يک
جايی ،شما مثالً يک سال زحمت میکشيد يه سخنرانی خيلی خوبی می-
کنيد ،يا يه مقاله خيلی خوبی چاپ میکنيد ،وقتی خب اونو دانشجو میبينه
يا اصالً بهش ميگی که يه همچين چيزی هم مثالً من دارم ،اين تأثيراتش
خيلی بيشتره تا دايماً بهش بگی شما اين کار را بکن ،اون کار را نکن .اون به
نظرم آثار بهتری داره.
ايشان در جای ديگری میگويند:

.....اين روشها عمدش باز بر میگرده به استاد .يعنی استاد هر چقدر آمادهتر
باشه ،کارهاش درست تر باشه ،انضباطش بهتر باشه به نظر تأثير مثبت داره
تا اين که همينجوری باشه ....خب مثالً دانشجو احساس کنه که خب پايان-
نامشو ميگذاره اونجا و مثالً من استاد راهنماشم و نمیخونم و يا داور نمی-
خونه .خب اين تأثيرات داره....
بنابر اين می توان گفت برنامه درسی که استادان در اين مؤسسه آموزشی در خصوص تربيت
مدرس اجرا می کنند ،همان سنت دکتر مصاحب است .اما حال ببينيم دانشجويان چگونه اين
برنامه اجرا شده را تجربه میکنند؟
دانشجوی شمارهی  1که دانشجوی استاد شمارهی  4است در مورد تجربهی خود از يادگيری
از سمينارها در خصوص تدريس ،میگويد:
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ما هيچ واحدی به عنوان آموزش رياضی و علوم تربيتی و اين مسايل نداريم
و همه واحدهايی که میگذرونيم تخصص رشته خود ماست و حاال اينم بگم
که هر کسی هم ميره سراغ واحدهايی میرويم که برای موضوعی که می-
خواد کار بکنه به دردش بخوره .اما از لحاظ آموزشی و اينکه يک استادی
وقتی يک دانشجوی دکتری ميگيره ،شايد اون شخص ،اون استاد ،مثالً دکتر
به من ميتونه مؤثر باشه اينه که تو کالسهايی که ما داريم که همش سمينار
برگزار کردن و اين سمينار مسلماً نقش داره تو تدريس ،و به خصوص اگر
کسی هم استادت باشه که خب نگاهش آموزش باشه ،حتی در کارشناسی
ارشد هم درس های ما سميناريه و ما اين سمينار را که میداديم خودش
مؤثره و در دوره دکتری خب توی کالس ميشه خيلی مانور داد .که دانشجو
بياد سمينار بده و دکتر بگه مثالً اين را اينطوری بگو .من بارها بوده تو دوره
دکتريم مثالً سمينار دادم ،مثالً يادمه دکتر گفت که تو اصالً بر نميگردی
بچه ها را نگاه کنی .خب دليلش اين بود که تو اون کالس همه آقا بودن و
فقط من خانم کالس بودم .ناخودآگاه خب بر نمیگشتم .يا اينکه مثالً
هميشه می نوشتم .اين دقيقاً تو ذهنمه که دکتر بهم گفت برگرد برگرد بچه
ها هم نگاه کن .يا اين که مثالً يکی از بچه های ديگه ،مثالً ترم پيش باهاش
داشت ،می گفت دکتر آخرش گفته به نظر من هيچکس نفهميد که تو چی
گفتی ،اينقدر سريع گفتی .يعنی تنها چيزی که االن عمالً هست ،اين که
سؤال شما اين بود که آيا برنامه ای هست؟ من فکر میکنم تنها نکتهای که
هست و عملی ميشه همينه .بحث سمينار دادن هست
دانشجوی دکتری شمارهی  2نيز که با ايشان کار میکند ،اظهار میکند:

سر کالس هم تو دکترا میرفتم سمينار میدادم مثالً ايراد هم میگرفتند از
من .حتی مثالً تو پاک کرد ن تخته .و مثالً يک چيزی که من از ايشون ياد
گرفتم اينه که تخته رو مثالً از باال به پايين و از چپ به راست پاک کنيم .يا
مثالً حروف انگليسی رو مثالً فرض کنيد  Rرو يک ذره سرش رو کج می-
گذاشتم ،میگفتن اين چيه نوشتی؟ يا تلفظ بعضی چيزها رو ترجمهاش را
میگفتم ،مثالً میگفتم معادله انتگرالی با يک همچين ضابطهای ،میگفتن
معادله انتگرالی نداريم ،معادله انتگرال .ی اضافه است .حاال ايشون چون تو
کار تأليف هم هستن ،اينقدر دقيقند تو اين چيزها .اين که میگفتيد در مورد
اين چالشها با کسی هم صحبت کردی؟ يک مقدارش سر کالسامون مثالً
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رفع شد .مثالً توی دکترا  ،حاال تو ارشد ،من يادم نيستش که ايشون از
دانشجوهاشون اين ايرادها را میگرفتند يا نع ،ولی تو دکترا اينجوری بودند.
الاقل نسبت به من که اين ايرادات رو از من گرفتن.
دانشجوی دکتری شماره  5میگويد:

در دوره دبيری ما يک درسی داشتيم به نام تمرين دبيری که يک کالس
کذايی بود و بچهها میرفتن تو اون درس میدادن و مثل محيط واقعی
کالس درس اون را اداره میکرديم و خيلی مفيد بود .حاال تو دوره دکتری
هم درسهای سميناری خيلی کمک میکنه و مثل اينه که يک مفهوم رو
میخوای درس بدی .درسهای دکتری هم بيشترشون سميناری هستند و
مجبوريم هی تند تند سمينار بديم ،اين کمک میکنه به تدريس .همينکه
وقتی تدريس میکنی مجبوری يک جورايی بگی که طرف مقابل بفهمه .و
اينکه استاد به عنوان يکی که از باال داره نگاه میکنه ،حتی به دست خط ما
گير میدادند که مثالً اين نوشتن بچهها نمیفهمند يا مثالً خوب نيست.
حتی میگفت خطتون خوب نيست .اين بيانتون خوب نيست .اينا برای من
مفيد بود.
دانشجوی دکتری شماره  9نيز میگويد:

من اين چند باری که سمينار دادم ،هر بار احساس میکنم از بار قبل اعتماد
به نفسم واسه ارايه بيشتر شده .اين خيلی کمک میکنه و به خصوص وقتی
حس رضايت استادم را از ارايه میبينم.
دانشجوی دکتری شمارهی  11از يادگيری خود که از سمينار دادن برايش حاصل شده است،
میگويد:

اين سمينارها باعث میشد اوالً بری يک مطلب جديد رو بخونی و بفهمی و
بعد بيای انتقالش بدی .خب اين مهم بود به نظر من تا اينکه همش بيای
بشينی ،يک مطلب رو بهت بدن .مثالً من يک سميناری داشتم يادمه،
سمينار رو آماده کردم از يکی از دوستهام کمک گرفتم ،شايد مثالً
جزيياتش را بلد بودم اما بلد نبودم اونطوری باز کنم که استادها باز میکنند.
مثالً میخواستم همينطوری کلی بيان کنم .که اون دوستم بهم کمک کرد
که اينطوری باز کن .و مطلب را اونطوری که اون گفته بود گفتم و منتظر
بودم دانشجوها سؤال کنند ،يعنی برام مهم بود ببينم کسی سؤال میکنه يا
نه؟ که بعد من اين رو بيانش کنم .که يکی از هم کالسیهام پرسيد که اين
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چه طوری میشه و من گفتم .خيلی خوشم اومد که من مطلب رو يک
جوری گفتم که سؤال ايجاد بشه تو ذهن يک نفر و بعد حاال اون سؤالش رو
مطرح کرده و بعد من جوابش رو دادم .اين اتفاق را در تدريسم هم میافته.
يعنی پيش بينی میکنم چطوری بگم سؤال ايجاد بشه و بعد جواب بدم.
لذا سمينارهای کالسی ،محل يادگيری دانشجويان ايشان در خصوص تدريس رياضی است و
البته محيطی آزمايشگاهی است زيرا در محيط طبيعی ،مخاطبان کالسهای درس دانشجويان
دکتری ،دانشجوی کارشناسی هستند .در اين سمينارها ،معموالً نحوهی گفتار و نوشتار
دانشجويان مورد تأکيد قرار میگيرد.
اما دانشجوی دکتری شمارهی  2به مسئلهی فراگيری از نظم استادش نيز اشاره کرده و می-
گويد:

خودشون هم خيلی منظمند .ببينيد مثالً اينقدر مشغله دارند ،رييس
دانشکده هستند ،با دانشگاههای ديگه پايان نامه دارند ،خيلی فعالند و کار
میکنند و اينها .فرض کنيد مثالً من که دانشجو دکتراشون هستم ،امروز
بهشون مقاله بدم ،در اسرع وقت میخونن و اشکاالش را به من پس ميدن.
اون هم با چه دقتی .مثالً يک موقعهايی هم بهم میگن که مثالً ببين کارم
زياد بودها ولی اين کار رو انجام دادم .به نظم خيلی اهميت ميدن .بعضی
موقعها بعضی استادها اينطوری نيستند .هی بايد ايميل بزنی .هی اس ام اس
بزنی .هی بگی استاد چی شد؟ ميگه مثالً هفته بعد .حس مسئوليت
پذيريشون باالست خب من نگاه میکنم میبينم اين صحيحه ديگه .پس بايد
انجام بدم.
از پايان سخن ايشان می توان برداشت کرد که الگوی عملی بودن استاد ،بر فراگيری نظم در
تدريس برای اين دانشجوی دکتری مؤثر واقع شده است.
از آنچه گفته شد ،میتوان نتيجه گرفت که رويکرد دکتر مصاحب که در برنامه درسی
آموزشی استادان اين مؤسسه اجرا میشود ،توسط دانشجويان دکتری نيز تجربه میشود .در
حقيقت ،گويی نوعی سبک و سياق و سنت آموزشی در خصوص مدرسی در اين مؤسسه وجود
دارد که به قدرت يک فرهنگ آموزشی است و دانش آموختگان اين مؤسسه را از ساير فارغ-
التحصيالن دکتری مجزا میکند.
شاهدی مضاعف بر اين گفته ،نتايجی است که از مصاحبه با دانشجويان دکتری دانشگاه
شهيد بهشتی حاصل شد و از ايشان در اين خصوص سؤال شد .اين جستجو از آنجا بود که بر
خالف آنکه دانشجويان دکتری دانشگاه خوارزمی بالفاصله اين مسئله را مطرح میکردند،
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دانشجويان دکتری دانشگاه شهيد بهشتی به آن اشارهای نداشتند .دانشجوی دکتری شمارهی 3
در مورد پرسش پژوهشگر در مورد تأثير سمينار بر توسعه دانش تدريس ،میگويد:

من دو تا درس سمينار گذروندم اما قصد اين درس اين نبود که من تدريس
ياد بگيرم .من اينطوری برداشت کردم .استاد خواست که يک چيزی که من
بلدم و خودش بلد نيست و خيلی هم درس مهمی بود رو من تو چند جلسه
اينارو بگم .توی اون درس ،کلی هم من ناراحت شدم چون انگار من مهم
نبودم ،انگار درس برا من نبود .جای من و استاد عوض شد .و توی خيلی
درسها اينطوری بود که جای استاد و دانشجو عوض شد... .اين استاد خيلی
سعی داشت که ايدهها رو از من بگيره .خيلی دوست داشت که من مفاهيم
رو بگم ،قضيه ها و ايدههای اثبات رو بگم که اين يک چيزايی ياد بگيره.
خيلی تو بطن مفاهيم و جزييات نمیرفت .قرار نبود من ازش امتحان بگيرم،
قطعاً اگر يک جايی را نمیفهميد ،گير نمیداد ،فقط سعی داشت که يک
چيزايی رو ياد بگيره.
دانشجوی دکتری شمارهی  10نيز میگويد:

تدريس اصالً با سمينار حيطهاش فرق داره .شما تو سمينار میخواهيد يک
سری اطالعات را منتقل کنيد به يک سری آدمی که مسلطند بر مطلب تا
حدودی ،گر چه اينکه ممکنه تو حوزه کاری شما کار نکردند .اما تو تدريس
شما بايد يک چيزهايی رو ياد بدی به کسانی که هيچی بلد نيستند.
ايشان در پاسخ به اين سؤال مستقيم پژوهشگر که آيا استادی داشتهايد که فن بيان و نوشتار
شما را هنگام سمينار مورد توجه قرار دهد؟  ،ابتدا گفت اين امر اصالً مورد توجه نيست و بعد
مجدداً اشاره کرد فقط توسط يکی از استادانش مورد تأييد بوده است که تذکراتی از اين جهات
می دادند .در بررسی بيشتر مشخص شد ،آن استاد دانش آموختهی دورهی مدرسی مؤسسه
مصاحب بوده است .ايشان میگويد:

نه به اين صورت نه....ولی يکی از استادها بود ،آره .اين استفاده از تابلو رو،
خطتون چرا کجه؟ ترتيب اينطوری باشه .حتی من شنيدم که تو برگههای
امتحانی تذکر میدن.
در حقيقت گويی اين رويکرد خاص فرهنگ مؤسسه رياضيات دکتر مصاحب است.
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پ) بخش سوم -تجربه دانشگاه شهید بهشتی (برنامه درسی دستیار آموزشی)
استاد شمارهی  3در مورد به کارگيری دانشجويان دکتری جهت تدريس به عنوان دستيار
آموزشی در دانشگاه شهيد بهشتی ،معتقد هستند که اين امر در راستای تأمين نياز دانشگاه است
و نه توسعه دانش مدرسی .ايشان میگويند:

هر درسی که لنگ میزنند ....برای اينکه درسهای ليسانس ،هر جا که
مشکل دارند و استاد نيست ،ميدن دانشجوی دکترا که درس بده.
استاد شمارهی  1نيز در اين خصوص معتقد هستند اين امر بیبرنامه و به دليل کمبود نيرو
انجام میگيرد و میگويند:

ببينيد اين خيلی بده که به دانشجوی دکترايی که نه دوست داره درس بده،
نه خودش رو آماده کرده واسه درس دادن ميگن بيا برو  TAشو مثالً يا بيا
برو سر کالسی .اونم با بی حوصلگی تمام ميره و يک سری دانشجو رو بيچاره
میکنه .ولی دانشجوهايی که دوست دارن و خودشون رو اين مسئله کار می-
کنن ،اونا داستانشون جداست ها ولی االن اينطوری شده که ميگن مجبوره
دانشجوی دکترا درس بده .مثالً ما تو گروه خودمون چون نيرو کم داريم،
ميگن بايد دانشجو دکتراها درس بده....واقعاً چون نيرو کم داريم .واقعاً چون
نيرو کم داريم .و اين خيلی بده ،اين يه جوری بی برنامه اين اتفاق داره
ميفته ،اتفاق خوبی هم نيست.
در حقيقت استاد شمارهی  1معتقد است عدم آمادگی ،عالقه و صرف وقت دانشجويان
دکتری که به اجبار برای تدريس گماشته میشوند ،موجب تأثير گذاری بر يادگيری دانشجويانی
میشود که سر کالس آنان مینشيند.
استاد شمارهی  2نيز اين امر را صرفاً يک تجربه قلمداد میکند که بدون برنامه و تفکر است
و فقط تکرار تدريسی را در اين تجربه انجام میدهد که خودش تجربه کرده است .ايشان می-
گويد:

مطلقاً .نه اينا ببين اصالً به هيچ وجه آمادشون نمی کنه .....نه ببين مسئله
اينجاست که ببين ....اوالً فکر شده نيست واقعاً .اون چيزی که االن هست
هيچ کمکی نمی کنه .مثالً ما درس رياضی  1را به عنوان سرويسی می ديم،
مثالً رياضی  1برای گروه شيمی را می ديم و هيچ تجربه خاصی نداره و
همون کاری را تکرار می کنه که ديده و هيچ اتفاق خاصی نمی افته .اگر چه
چرا ،اين اتفاق می افته که يک بار رياضی  1را درس ميده ،اگر اين بخش
ماجرا براش مهم باشه که مثالً فرض کنيد اون آدمايی که دارن ياد ميگيرن،
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چی ياد گرفتن ،آره؛ اما معموالً اين مهم نيست ديگه .اون بخش درس دادن
ماجرا اينه ،بنابراين من بعيد می دونم در شکل کنونيش واقعاً داره کمک می
کنه؟
از نظر ايشان ،تجربه کردن تدريس لزومی بر توسعه دانش مدرسی نيست و اين فرصت،
موجب آن است که دانشجويان دکتری چيزهايی را که در خصوص تدريس در دوران تحصيل
خود تجربه کرده اند ،حاال به عنوان مدرس به کار ببرند .لذا ايشان حتی آموزنده بودن اين تجربه
را زير سؤال میبرند.
استاد شماره  3پيچيدگی مسئله دستيار آموزشی با مسايل اقتصادی را نيز به عنوان يکی از
دغدغهها در خصوص اين برنامه درسی ،معرفی کرده و میگويند:

تو ايران هم دستيار آموزشی ،دانشجويان دکترامون  ....ببين خيلی از
مشکالت برمیگرده به مسايل اقتصادی .وقتی دانشجوهای دکترا مشکالت
اقتصادی دارند ،تو اين شرايطی که گرونيه ،خيلی دغدغهها دارن ،خب
کارشون بازدهش مياد پايين .ولی اگر اون دغدغهها برطرف بشه ،خيلی
مشکالت حل ميشه .مسئله مالی خيلی تأثير میگذاره که دانشجوی دکترا
خوب به کارش نرسه .هر چند االن مشکالت برطرف شده 500000 .تومنی
که قراره بدن و تو دانشگاه ما استادها ،مثالً من خودم از گرنتم ماهی
200000تومن میدم .اينا خب خيلی تأثير میگذاره.
در مجموع ،از منظر استادان مورد مطالعه در اين پژوهش ،دستيار آموزشی در دانشگاه شهيد
بهشتی برنامه مؤثری در جهت توسعه دانش تدريس دانشجويان دکتری نيست؛ بلکه بيشتر همان
موردی که به شکل سنتی هنگام الگوگيری از اين رويکرد از دانشگاههای اروپايی و آمريکايی مد
نظر بوده ،يعنی تأمين نياز تدريسی دانشگاه را پاسخگو است .از سوی ديگر پيچيدگی آن با
مسايل اقتصادی ،اين احتمال را ايجاب میکند که دانشجويان دکتری بيشتر به داليل مالی تن به
اين کار می دهند .افزون بر اين حتی اگر آن را به فرصتی برای تجربه کردن و آموختن از تجربه
تفسير کنيم ،به دليل عدم هدايت ،نظارت و ايجاد فرصتهايی برای تأمل و تقکر ،نمیتوان انتظار
داشت توسعه دانش مدرسی در دانشجويان دکتری به عنوان استادان آينده صورت گيرد و حتی
نمی توان انتظار داشت هنجار شکنی و يا کار خالقانه انجام شود ،زيرا فرد میتواند به شکل و
سياقی که به او آموزش داده شده است ،مجدداً آموزش دهد .حتی اگر مبنا را بر اين بگذاريم که
شرايط تدريس رياضی که او تجربه میکند نيز شرايط مطلوب و مناسبی است ،دانشجوی دکتری
بايد از صفر و با تجربه خودش و بدون هيچ نوع راهنمايی آن شرايط مطلوب را حاصل کند.
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تجزيه و تحليل داده های جمع آوری شده از دانشجويان دکتری نيز نشان داد که يکی از
اصلی ترين علتهايی که دانشجويان دکتری رياضی دستيار آموزشی میشوند ،داليل مالی و
اقتصادی است .همچنان که دانشجوی دکتری شمارهی  3که با ايشان کار میکند اظهار میکند:
« ...من هر بار که دستيار تدريس شدم فقط به خاطر مشکل مالی بود ،به خاطر اين نبود که
تدريس ياد بگيرم» .ايشان همچنين توضيح میدهند که با تدريس در دوره دکتری مخالفند:

من هر جايی رفتم واسه کار ،بهم کاری ندادند .فقط تو دانشگاه خودمون
می تونستم تدريس کنم که اونجا هم خودم عالقمند نيستم چون بچهها هم
زياد عالقه نشون نمیدن به درس .باالخره خب يک مقدار مشکل مالی هم
هست .هر مدرسهای که من میرم بهم کار نمیدن ،سابقه کار میخوان.
براشون مهم نيست که من دانشجوی دکترا هستم .بعد دانشگاه آزاد هم
بخوام برم ،برنامه را تو دو روز میگذارن .تا من برم ،درس بدم ،برگردم ،يک
نصفه روز ميره .برگردم خستهام ،يک روز ميره کالً .به خاطر يک کالس دو
روز در هفته ،بيش از دو تا نصفه روز من میره .ارزش نداره واقعاً .من االن
دانشجوی دکترا هستم ،بايد ياد بگيرم.
دانشجوی دکتری شمارهی  10نيز در خصوص علت اصلی تدريس خود میگويد:

ببينيد دانشجو دکترا به نظر من وقتی کسی به دکترا میرسه بايد در همه
زمينهها استقالل داشته باشه .شما وقتی به دکترا میرسيد ،کما اينکه
پدرتون هم استطاعت داشته باشه ،نبايد ازش پول بگيريد .من کما اينکه
میشد ،نخواستم از خانواده کمک بگيرم.
ايشان همچنين معتقد است به کارگيری دانشجوی دکتری برای تدريس ،برای دانشگاه
منفعت مالی دارد و میگويد:

....يک نوع بيگاری کشيدنه از دانشجوی دکتری .من بيشتر احساس میکنم
جنبه مالی داره تو دانشگاه ،نه جنبه تدريس.
از اين رو از منظر ايشان ،تدريس دانشجويان دکتری ،يک قرارداد اقتصادی دو جانبه است تا
اين که منفعتی برای توسعه دانش تدريس داشته باشد .به عالوه مشکل مالی و تدريس به جهات
مسايل اقتصادی ،موجب شده است دانشجويان بيشتر تمايل به تدريس در دانشگاههای آزاد را
پيدا کنند ،زيرا معتقدند با صرف وقت کمتری برای کسب آمادگی برای تدريس ،میتوانند تعداد
زيادی درس ارايه کنند و حال آنکه در دانشگاه دولتی به دليل کيفيت باالتر دانش دانشجويان
ناچار به صرف وقت بيشتری هستند .به طور مثال ،دانشجوی دکتری شمارهی  10در اين باره
میگويد:
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به نظر من خيلی بده که دانشجو تدريس کنه .جامعه ما رو مجبور کرد ،به
داليل مالی .اگر برای يادگيری تدريس بود تو دانشگاه دولتی درس میدادم،
ترمی يک درس .هيچ وقت اينجا نخواستم درس بدم چون وقت زيادی رو
بايد بگذاری .شرايطش ...دانشگاه آزاد رو انتخاب کردم ،به خاطر اينکه
احساس کردم اونجا ،حاال شايد ،ابزارهايی بود ،اونجا راحتتر بود .رفت و
آمدش ،مجموعه ساعاتی که براش میگذاشتم راحتتر بود .احساس کردم که
واحدهايی که میگذارند برای من راحت تره .چون اون تعداد ساعاتی که شما
تو دانشگاه سراسری ،بدون مطالعه نمیشه رفت سر کالس ولی تو دانشگاه
آزاد ميشه .چون سطح کتابشون اونقدر پايينه که نياز به مطالعه نيست.
عالوه بر انگيزه دانشجويان دکتری در مورد دستيار آموزشی شدن ،دانشجوی دکتری شماره
 ،15مؤثر بودن دستيار آموزشی بستگی به استادراهنمای دانشجو نيز دارد .ايشان میگويد:

بچههای دکتری ،دو حالت داره ،يک عده کارهای پژوهشی میکنند و میشن
 research assistantيا میشن  . teacher assistantموقعی که می-
شن  teacher assistantدوباره يا میتونن يک چيزی رو مستقل تدريس
کنند ،يا کمک استادی يا حاال استاد خودشون که باهاش پژوهش هم می-
کنند ،میتونن بخشی از تدريس رو کمکش کنند يا حل تمرين کالسش رو
به عهده بگيرند .اينطوری خب روش خوبيه ،برای تبادل تجربيات .به هر حال
اون خب تجربه نداره ،برای بار اولشه يا بارهای اولشه و خب يک چيزهايی رو
میبينه که شايد استادش به چشمش نياد و يک چيزهايی رو نمیبينه که
خب اون استادشه که حاال میتونه بهش کمک کنه .بهش ياد بده ،بگه آره
اينجور  ...ياد دادن نمیشه گفت چون اون چيزايی که من دارم شايد مال
اون کالسه ،يک جور مهارت برخورد که تو در اون لحظه چه واکنشی نشون
بدی؟ چون سر هر کالسی شايد بايد يک جوری ،بسته به مخاطب هات،
بسته به دانشجوهات يک طوری بايد برخورد کنی .اين رو اون استاد میتونه
بگه چون تجربش بيشتره .ولی با اين حال من فکر میکنم که يکسان سازی
نميشه ،يعنی همه اونچه گفتم برمیگرده به دانشجو که خودش چقدر همت
کنه ،وقت بگذره و بر میگرده به استاد که چقدر تجربه داشته باشه.
دانشجوی دکتری شمارهی  3نيز در مورد عقيدهی استاد راهنمای خود در خصوص به تعويق
انداختن تدريس ،پس از اتمام تحصيل در دوره دکتری میگويد:
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بستگی به استاد راهنما داره .استاد راهنمايی که االن دارم بيشتر دنبال اينه
که يک چيزی ياد بگيريم چون اين علم اينقدر االن جلو رفته ،اينقدر جلو
رفته ....بيشتر دنبال اينه که من مطلب ياد بگيرم .بعد ميگه که وقتی که
درست تموم شد ،وقتت آزاد شد ،برو يکی دو تا درس هم درس بده.
اعتقادش بر اينه که االن وقتت گرفته میشه.
از نظر دانشجوی دکتری شماره  ،13تعداد زيادی از استادان با تدريس دانشجوی دکتری در
هنگام تحصيل مخالفند زيرا موجب اتالف وقت او است.
در مجموع ،در رابطه با ارتباط استاد راهنما با مؤثر افتادن دستيار آموزشی در توسعهی دانش
مدرسی ،دست کم چهار شکل مختلف در رابطه استاد راهنما و دانشجو در دانشگاه شهيد بهشتی
شناسايی شد:

استاد راهنما بر پژوهش تأکید میکند و دانشجو تدریسش را از او پنهان میکند و
رابطهای در مورد توسعهی دانش حرفهای تدریس بین استاد و دانشجو پدید نمیآید:
شکلی که در خصوص دانشجوی دکتری شماره  3و  10شناسايی شد .دانشجوی دکتری شماره
 10معتقد هستند که نبايد فرصت استاد را بابت مشاوره در خصوص تدريس گرفت و میگويند:

« ...در هر حال ببينيد استاد راهنما وقتی وقتی رو در اختيار شما قرار ميده برای کار علميه،
پژوهشيه نه برای اينکه حاال  .» ...ايشان میگويد به دليل نياز مالی به تدريس و عدم رضايت
استاد راهنما ،مجبور به پنهان کردن تدريس از او شده است و در چنين وضعيتی استاد راهنما
هيچ اثر آموزشی در توسعهی دانش تدريس دانشجو ندارد .او میگويد:

 ....شايد دليلش(دليل عدم ارتباط با استاد راهنما در مورد تدريس) اين باشه
که استاد راهنمای من تا مدتها نمیدونست من تدريس میکنم .دوست
ندارند .بعد يک مدت بهشون گفتم ،خب دوست نداشت.
ايشان معتقد است تعداد زيادی از دانشجويان دکتری اين پنهان کاری را میکنند.

استاد راهنما بر پژوهش تأکید دارد ولی گهگاهی نیز در خصوص توسعه دانش
تدریس ،اقداماتی به عمل میآورد :در اين مورد میتوان به آنچه دانشجوی دکتری شماره 14
بيان می کند ،استناد کرد و آن خاطراتی در مورد تدريس است که هرازگاهی توسط استاد
راهنمايش بازگو میشود .يا دانشجوی دکتری شماره  13که در يکی از درسهايی که خودش
مجبور بوده با دانشجويان کارشناسی ارشد بگذراند ،استادش جلساتی را به او محول کرده تا
تدريس کند و يا بخشی از برگه های امتحانی را تصحيح کرده و آموخته که دانشجويان در کجا
مرتکب بدفهمی هستند .ايشان میگويد:
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استادم من سر کالسش درس میدادم و حتی برگههاش هم  %30به ما می-
داد که تصحيح کنيم ،ياد بگيريم .از اين کارا میکرد .و مشخص میشد چی
و کجا بچهها بيشتر اشتباه میکنند... .اون درس رو من خودم درس داشتم با
ارشدها ،منتها برگه من را استاد تصحيح کرد و من مال بقيه را.
استاد راهنما به تدریس نیز اهمیت میدهد اما در صورت مطالبه دانشجو ،به او
مشورت میدهد :دانشجوی دکتری شمارهی  15چنين تجربهای را دارد که برای سؤالهای
امتحانی از استادش مشاوره میگيرد .ايشان میگويد:

من با استاد خودم مشورت میکردم که مثالً من اين سرفصلهارو درس دادم
و اينم سؤالهای امتحانم .بده ،خوبه؟ ...استادم کالسهاش خيلی لذت بخش
بود برام و به همين دليل میرفتم ازش میخواستم نظر بده در مورد
تدريسم.
ايشان ادامه میدهد:

سال اولی که تدريس کردم حق التدريس بودم .سال دومی که تدريس کردم
 TAبودم .اصوال اينطور نيست که نظارت به کارت بکنند .يک کالس بهت
میدن ،میگن اين کالس و سرفصل هم بهت میدن میگن انتظار داريم آخر
ترم حداقل  %70اش را دانشجوها بدونند .میگن اين گوی و اين ميدان.
منتها اونايی که عالقمندترند به يک مشکلی برمیخورند يا يک چيزی می-
بينند فکر میکنند که بهتره اينجا مشورت کنند با يکی ،خب میرن با يکی
که باتجربهتره مشورت میکنند.
لذا اين مشاوره يک مس ئله اختياری و از روی عالقه دانشجو است ،همچنان که در ادامه می-
گويد:
ولی اينکه زير نظر استاد  TAها باشند ،نيست واقعاً .هر کسی عالقمند

است و يک مشکلی هم که هست اينه که يک سری آدم خاصی به داليل
مالی يا عالقمندی میرن  TAمیشن ،همه که نمیرن.
استاد راهنما به تدریس اهمیت میدهد و بر تدریس دانشجو نظارت میکند :شيوهای
که دانشجوی دکتری شماره  16درگير آن است و آن اين است که ايشان هر هفته ساعتی را در
اتاق استادش در مورد تدريس با هم بحث میکنند و استاد سعی میکند نکاتی را در مورد
تدريس به او بگويد و نيز او نيز فرصت طرح چالشهای تدريسش با استادش را دارد .ايشان می-
گويد:
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اساتيدی اينجا هستند که از وظايف خودشون میدونند که نحوه تدريس رو
به دانشجوی دکتری خودشون درس بدن .جلسه میگذارند که تو چی برو
بگو و چه طوری؟ من میدونم رياضی عمومی چی داره ،مثالً حد و مشتق و
 ....و خيلی خوب هم بلدمش شايد ولی استاد من وقتی میگه تو بايد بری
اين نکات را بگی به بچه و اين نکاتی هست که ذهنش رو باز میکنه ،اگر هر
کسی اين فکر رو داشته باشه ،مطمئناً خيلی مؤثره .استاد خودم برا من وقت
میگذاره و به من ميگه که چه طوری درس بدم.
ايشان اشاره میکنند که در صحبت با دوستانشان متوجه شدهاند که تنها استاد ايشان چنين
کاری را انجام میدهند و اين مشاوره دادن را وظيفه خود میدانند .ايشان ادامه میدهد:

نمیدونم حاال استاد من میگفت اين وظيفه است اما من با دوستام حرف
میزنم ،اينطوری نيستند .... .تازه اينجاش خيلی جالبه که از وظايف خودش
میدونه استادم .اين يک استاد خوبه .من وقتی تشکر کردم گفت برای چی؟
گفتم برای اينکه يادم داديد .گفت نيازی به تشکر نيست ،اين وظيفه من
استاد راهنماست که به تو کمک کنم .وظيفه من اين نيست که فقط يک
مقاله بنويسيم و اکسپت بشه ،من بايد به تو بال و پر بدم و من واقعاً به خودم
باليدم.

از اين رو ،میتوان گفت نقش استاد راهنما در دستيار آموزشی به صورتهای متفاوتی می-
تواند باشد و عامل بسيار مهمی در مؤثر بودن اين فرصت در توسعهی دانش حرفهای تدريس
برای دانشجويان دکتری رياضی است.
بحث و نتیجه گیری
از آنچه گفته شد نتيجه می شود ،در تاريخ آموزش عالی ايران ،چهار نوع برنامه درسی به
منظور تربيت مدرس تجربه شده است؛ که عبارتند از:
 دوره مدرسی دکتر مصاحب که نمونه ای از برنامه درسی ارشادگری است.
 دستيار آموزشی در دانشگاه هايی مانند شريف و شهيد بهشتی که نمونه ای از
برنامه درسی دستيار آموزشی است.
 دوره مدرسی دانشگاه تربيت مدرس که نمونه ای از برنامه درسی آموزش حرفه
ای است.
 دوره های تعليم و تربيت دانشجويان بورسيه دانشگاه آزاد اسالمی که نمونه ای از
برنامه درسی آموزش حرفه ای است.
از ميان اين موارد ،دستيار آموزشی در دانشگاه شريف و شهيد بهشتی و ارشادگری در دانشگاه
خوارزمی ،خاص رشته رياضی هستند و دو مورد ديگر ،دانشگاه تربيت مدرس و دانشگاه آزاد،
برنامه های درسی دوره های آموزشی حرفه ای را بدون توجه به رشته تحصيلی ،اجرا می کنند.
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با تمرکز بر دو فرهنگ گروه علمی رياضی دانشگاه خوارزمی تهران(مؤسسه رياضی دکتر
مصاحب) که برنامهی ارشادگری در آن اتفاق میافتد و دانشگاه شهيد بهشتی که برنامهی دستيار
آموزشی در آن وجود دارد ،میتوان دريافت با آنکه در مؤسسه رياضی دکتر مصاحب ديگر به
طور رسمی و مصوب برنامه درسی دکتر مصاحب اجرا نمیشود ،اما اين امر هم به وسيله استادان
اين مؤسسه که اکثراً دانش آموختگان همان دوره مدرسی دکتر مصاحب هستند ،اجرا میشود و
هم توسط دانشجويان تجربه می شود .همچنين ،ارشادگری به دو صورت آشکار و ضمنی اتفاق
میافتد که در شيوه آشکار ،استادان تذکراتی در مورد نحوه نوشتار و گفتار و مسايلی از اين دست
به دانشجوی دکتری خود میدهند که آن را در تدريس خود ،مفيد يافتهاند .اين امر را اندرسون و
شانون ( )1988ارشادگری تکنيکی ناميدهاند .به عالوه ،استادان اين مؤسسه به طريق ضمنی،
سعی میکنند تا پيام آور ويژگی های يک استاد رياضی ،از قبيل نظم او ،باشند و دانشجويشان به
عنوان يک الگوی عملی از آنان بياموزد .اندرسون و شانون ( )1988آن را ارشادگری روانشناختی
ناميدهاند .ريجينگز و کاتن ( )1999نيز معتقدند ارشادگری غير رسمی نتايج پايداری در برنامه
درسی دارد.
در دانشگاه شهيد بهشتی که طرح دستيار آموزشی به صورت قصد شده اجرا میشود ،به صورت-
های متفاوتی اجرا و تجربه می شود .در بسياری از موارد ،دستيار آموزشی بودن فرصت تدريس
ايجاد میکند ولی لزوماً فرصت تأمل بر تدريس را ايجاد نمیکند و اين با نتايج شيلپ ()2001
همسوست.
در اين دانشگاه ،دانشجويان دکتری ،هنگامی که استاد راهنما را در جايگاه مرشد میيابند ،تجربه
دستيار آموزشی بودن را مفيد میيابند .لذا به نظر می رسد رابطه مرشد و شاگردی ،مؤثرترين
رابطه آموزشی در فرهنگ آموزشی موارد مطالعه در پژوهش حاضر است.
بنابراين ،ارشادگری به هر دو شکل آشکار و ضمنی آن ،برنامه درسی مؤثری در راستای تربيت
مدرس در ايران میباشد و توصيه میشود به جای تمرکز بر برنامههای توسعه و بالندگی خطی و
نظری که برای همه رشتههای آموزش عالی يکسان فرض میشود ،از شيوه ارشادگری بهره گرفته
شود که در آن ،استادان هر رشته ،به شکل عملی موجب توسعه دانش تدريس در نسل بعدی
استادان میشوند و گفتمان تدريس را در آموزش عالی ،غنی میکنند.
به عالوه ،نتايج مقايسه دو برنامه درسی مورد مطالعه نشان از آن دارد که از يک سو ،آنچه در
فرهنگ پايدار شده است ،حتی با وجود حذف و توقف برنامه درسی رسمی ،همچنان زنده است؛
همانطور که در مؤسسه مصاحب با آنکه برنامه درسی دکتر مصاحب به شکل رسمی در دستور
کار نيست ،اما به شکل ضمنی اجرا و تجربه میشود .از سوی ديگر ،آنچه در برنامه درسی رسمی
وارد می شود ،مانند طرح دستيار آموزشی ،به دليل تفاوت های سطح اجرا ،به صورتهای مختلفی
تغيير میيابد و در سطح برنامه درسی تجربه شده دانشجويان دکتری ،به صور مختلف تبلور می
يابد .لذا در طراحی و تغيير برنامه درسی تربيت مدرس ،بايد به بررسی و مطالعه رويکردهای
بومی و فرهنگی موجود در رشته ها ،پرداخت و به عالوه بايد توجه داشت صرف وجود يک برنامه
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 نمی تو ان انتظار تجربه يکسانی در مخاطبان داشت و اين برنامه بايد مورد ارزيابی،درسی رسمی
. فاصله زيادی نگيرد،قرار گيرد تا از چيزی که به هدف آن طراحی شده است

 طرح پژوهشی مؤسسه. منزلت اجتماعی اعضای هیئت علمی.)1383( . ف،باقريان
.پژوهش و برنامهريزی آموزش عالی
 انتشارات جهاد. برنامه ریزی درسی راهبردی در آموزش عالی.)1384( . م،عارفی
. دانشگاه شهيد بهشتی،دانشگاهی
-

-
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