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 3، دکتر عباس بازرگان2دکتر منصوره حاج حسینی
آموزش  یهامنظرها و چالش ییپژوهش حاضر، با هدف شناسا چکیده:

ه روش ب  و یفیک کردیپژوهش  در رو نی. ادیفعال در نگرش استادان دانشگاه اجرا گرد

 25. مشارکت کنندگان در این پژوهش شامل رفتیانجام پذ یدارشناسیمطالعه پد

وش ه رکه ب ودندب  یو اجتماع یعلوم انسان یاستاد دانشگاه تهران در دانشکده ها

دند. ه شبرگزید انیفمند و به واسطه فرم مشاهده آموزش و  انتخاب دانشجوانتخاب هد

 یهارسشپابزار گردآوری اطالعات در این پژوهش مصاحبه کیفی و  از نوع مصاحبه با 

 یا نهیزم هینظر یریتفس لیتحل کردیباز و استاندارد شده بود و داده ها مطابق با رو

 ندی،دید. پس از تحلیل، تفسیر و طبقه بو طبقه بندی گر لیتحل سراستراس و گال

شش  اه ،و فعال در دانشگ یاستادان هر دو گروه آموزش سنت اناتیحاصل از ب نیمضام

 یوشهاآموزش، نقش استاد در آموزش ، واکنش در برابر ر فیمقوله حاصل آمد:  توص

 یابر و اصالحات الزم نیون یشهاها در برابر روچالش ن،ینو یروشها بهشیگرا ن،ینو

 تعامل ، براستادان آموزش فعال کهیارتقاء آموزش؛ در بعد نگرش به آموزش فعال درحال

 هیپا ا برآموزش فعال ر یاستادان روش سنت  دند،یاستاد و دانشجو، متمرکز گرد انیم

عال به آموزش ف شی. در بعد گراندینمایم فیاستاد در کالس درس توص ینقش محور

 با انیوجود دانشجو ندیآشیفعال بر پ یکاربرد روشها یبرا یاستادان آموزش سنت

سبت به نرا  علت عدم عالقه  انیدانشجو یمند باور دارند و عدم آمادگو عالقه زهیانگ

به  راتییغاز  ت یبهتر یابیاما استادان آموزش فعال، ارز کنندیها ذکر مروش نیکاربرد ا

 رییتغ ر شدن آموزش را به عنوانت هیو دوسو یو تعامل اشتهوجود آمده در آموزش د

زش آمو ندیدر فرا انیدانشجو شتریب یریفعال ساختن و درگ یمطلوب آموزش به سو

 آموزش تاداناستفاده از آموزش فعال،  اس ی. در بعد  موانع موجود براندینمایمطرح م

 یحورمبر اساس نقش  زینموده و آن را ن دینوع از آموزش تأک نیا بیبر معا یسنت

دان استا هکی. درحالکنندیم انیمحتوا ب شتریاو در اانتقال هر چه ب یاصل فهیاد و وظاست

  یابیرزشنظام ا ،یمرتبط با استاد، سرفصل آموزش یهاآموزش فعال چهار دسته چالش

 زاو گروه اند. وجه مشابه هر دنموده انیو چالش مربوط به ساختار و سازمان آموزش را ب

ر قرا ارتقاء آموزش است که در چهار  طبقه یات الزم برااستادان در  بعد اصالح

زش آمو ی( اصالحات ساختار2( تحول در نگرش به آموزش در دانشگاه، 1: ردیگیم

ا و محتو ی( بازنگر4استادان و  ی( توانمند ساز3آموزش فعال،  لیجهت تسه یعال

 ن آموزش  ینو کردیمتناسب با رو یابیارزش یهاروش

 .ها،  استادانموزش فعال، دانشگاه،  منظر ها و چالشآ: کلمات کلیدی

Dr. Mansooreh Hajhosseinin, Dr. Abbas 

Bazargan 
Abstract: The aim of this study is to identify the perspectives 

and challenges in active education from the viewpoints of faculty 

member. The research was done through a qualitative and 

phenomenological approach. Participants in this study included 25 

faculty members of Humanities Faculty of Tehran University; they 

were selected by purposeful sampling method and by selection of 

students by the training observation form. In this research, the data 

gathering instrument was a qualitative interview including open 

and standard questions; and the data were analyzed and classified 

according to the analytical and interpretive approaches of Strauss 

and Glaser's underlying theory. By examining the response phrases 

and after analyzing, interpreting and classifying, six categories 

were obtained: the description of education, the role of the teacher 

in teaching, the response to new methods, the trend towards new 

methods, and the challenges facing new methods and the 

necessary reforms to promote education. From the perspective of 

active education, active teaching professors focused on the 

interaction between the teacher and the student, while traditional 

method professors described active education based on the central 

role of the teacher in the classroom. Traditional professors 

highlighted the necessity of motivated and interested students for 

employing proactive methods and they mentioned lack of 

students’ readiness as the main reason for their unwillingness for 

using these methods. But professors of active education evaluated 

the changes made by education and interactive and they described 

two-way education as a desirable change of education to more 

activating and engage students in the educational process. 

Traditional professors mainly emphasized the disadvantages 

barriers of this active education, which they explained based on 

the central role of the teacher and his main role in the transferring 

content as much as possible. While the professors of active 

education identified four classes of teacher-related challenges, a 

training curriculum, an evaluation system and a challenge to the 

education structure and organization. Both groups of professors 

were common in expressing the necessary reforms to promote 

education, which is in four dimensions: the transformation of 

attitude towards education, structural reforms of higher education 

to facilitate active education, faculty empowerment and content 

review and evaluation methods adapted to the new educational 

approach.  

Keywords: active education, university, perspectives and 

challenges, professors. 
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 مقدمه
ه متأثر از توسع یهادر مفهوم آموزش، چالش یمیعصر حاضر همراه با تحوالت پارادا

ضرورت  هژیه وباطالعات و ارتباطاات و  شرفتهیپ یهایو پرشتاب دانش، ورود موفق فناور وقفهیب
اخته و سزش آمو تیفیدر برابر مسائل گوناگون جامعه، دانشگاه را ملزم به ارتقاء ک ییپاسخگو

 است.  دهیرا موجب گرد نینو یهاروش یبه سو  یآموزش از روش سنت ولرت  تحضرو
است که  نیآموزش نو یهااز روش یاگسترده فیط یبرا ریفراگ یفعال  مفهوم آموزش

د. دار دیأکرد، تبر نقش فعال شاگ یتنیکنشگر م یریادگی، بر  ییسازاگرا کردیمفروضات رو هیبر پا
 اختهسبر اساس تجارب و تفسیر شخصی هر فرد و توسط خود او  دانش کردیرو نیمطابق با ا

اصل ح(. دانش 2007تیسموا ویانتقال کامل به فرد دیگر نیست (اودانل، ر قابلشود و هرگز می
و  وستاخود  یبر ساخت شناخت یمبتن یشخص ریو تفس یرونیذهن فعال فرد در انتزاع تجربه ب

به  ییااگراساس ساز نیز تجارب شخص یادگیرنده، بر ایادگیری عبارت است از خلق فعال دانش ا
و  یتیماظیفه حقائل بوده، و بر و« آموزش فعال» ندیزایا  در فرا دگیرییادگیری معنادار  و یا

 گریم دمعل کردیرو نیدارد.  در ا دیمعلم در ایجاد فرصت کنش مناسب برای همه تاک لیتسه
 تدوین و گری¬شچال گری،¬اهنما، پرسشصورت یك ردانش نیست، بلکه به کنندهعیتوز

 و هافرضیه وارسی و تدوین بازاندیشی، در را شاگردان و نموده تسهیل را هااندیشه و هافرضیه
کرد که موزش در این رویآ(. 1394 سیف،) رساندمی یاری خودشان توسط معنی بازسازی

ن از سوی نه دریافت آ -رد صل پذیرفته شده ساخت معنای واقعیت توسط شاگاتواند بر پایه می
های گوناگون آموزش غیرمستقیم در برابر مستقیم ، آموزش یده شود، با نامسازاگرا نام -معلم

قرایی  است شاگرد محور  در برابر معلم محور ، آموزش دموکراتیك در برابر خود کامه، آموزش
سئولیت ی مگی در واگذاردربرابر قیاسی  و آموزش فعال در برابر انتقالی معرفی گردیده و هم

 (. 1986 نسواموقعیت تأکید دارند )لفرا راساسی ساخت دانش بر عهده شاگرد و تجربه فعال او د
های آموزشی چون آموزش مسئله محور، فعال در دانشگاه، طیف وسیعی از روش آموزش

مبتنی  آموزش مبتنی بر پروژه، آموزش اکتشافی، آموزش مشارکتی، یادگیری همیارانه، آموزش
را به خود  یگوناگون دانشگاه یهابر بحث و.... را شامل گردیده و  توجه استادان در رشته

کننده  تیحما ینظر یو مبان ییربنایآموزش  فعال عالوه بر فلسفه ز راکهمعطوف داشته است. چ
را  هاروش نیا یگوناگون کارآمد یهاو پژوهش دهیواقع گرد دیمورد تائ  زین یبه لحاظ کاربرد

اند. برای نمونه پژوهشگرانی چون سان بر انتقال اطالعات نشان داده یمتک ینسبت به روش سنت
آن را در  یآموزش فعال در دانشگاه برتر یی( با کاربرد الگوها2004( و سالیوان )2008چو )

( کاپن 2009( و دایاز )2010اند. فیرراری )را نشان داده انیدانشجو یفکر یپرورش کارکردها
اشکال مختلف  ی( برتر2016)یو مدن ینیحس ،یزند ،ینی( و حاج حس2010( بولتر )2010)

استاد و جو  -( را در بهبود تعامل دانشجویمجاز یبحث در فضا ،یسقراط ،یبحث) گروه
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( 2012( حسین )2008( کاران  و همکاران)2000نموده اند. مورابل ) دیاجتماعی کالس را تائ
نسب،  ی(، مهرام، موسو1383)یبهرام ،یجعفر رشاهیم ،یعابد اقتدار،ی( ل2012خلید  و عظیم ) 

( 1393نصرت آباد و باباپور ) ی، هاشمی(، اکبر1389) ،ییرضا ،یکوهستان ،ی( ، باقچ1387)
ها در این روش ی( بر برتر1391بلترک ) ینی،عابدیکرم ،ی( منصور1392حکمت پو و همکاران)

 یمیو خود تنظ یریپذ تیمسئول ژهیمشارکت دانشجو و به و شیافزا ،یریادگیبه اهداف  یابیدست
 دارند.  دیخود تأک یریادگی ندیدر فرا انیدانشجو شتریب

 مینظتنبع م نیتر یاستاد به عنوان اصل سیروش تدر زین ان،یبر آن از نظر دانشجو افزون
نها ت آرکجلب مشا شیو افزا انیدانشجو زهیانگ بیتعامل در کالس درس، عامل مهم ترغ وهیش

 واو  یاطارتب یمهارتها یربنایاستاد ز سیروش تدر انی(. از نظر دانشجو1392پور  یاست)موس
ستاد ا(.  چراکه 1394 یو بهرام ینیاست)حس انیتعمق و تفکر در دانشجو جادیعامل مهم ا

 کندیده مفعال ساز استفا سیمناسب از روش تدر یتیو شخص یاخالق یهایژگیکارآمد در کنار و
 لدی)بروکفدینمایم لیپرورش تفکر تبد ندیبه فرا یصرفًا انتقال ندیآموزش را از فرا قیطر نیاز او 

2013 .) 
به  یفی واین حال آموزش عالی در ایران با وجود رشد کمی جالب توجه،  به لحاظ ک با

گیری نداشته است. هنوز هم از جهت کنش و روش آموزش در کالس درس، تحول چشم ژهیو
ز ا یپذیرد. مخلوطبه شیوه سنتی و به واسطه سخنرانی صورت می شتریدر دانشگاهها بآموزش 

خصی شوی کاوش، جستج ،ینیزبیو اصول توسط استاد ارائه گردیده و پرورش ت میاطالعات، مفاه
 ،ینی)حاج حسشودیم آموخته یفقط به طور ضمن ایمانده و کامالً مغفول  ایو مشارکت گروهی، 

نابع م تیبهر ملت  وابسته به تر ستهیو شا ستهیبا گاهیاست که کسب جا یحال در نی(. ا1394
و  ولد دانشم شیاراده و تفکر خو یرویاست که با اتکاء به ن یرادو به پرورش اف ختهیفره یانسان
از آن  ووده گفتمان سازنده دانش ب یاساس دانشگاه موظف به راه انداز نیباشند. بر ا ییدانا

 وگردد  لیتبد علم دیدانش، به خاستگاه پرسش و تول دیبه عنوان نظام بالنده تول رودیانتظار م
ف هدااتحقق  یربنایخود، ز یو پژوهش یدر هر دو بعد آموزش گاهصورت است که دانش نیدر ا
  می( ترس1404از)درباره دانشگاه تهران در سند چشم اند ژهیمهم به و نیجامعه خواهد بود. ا یعال

انشگاه د فیاز وظا یآموزش نه فقط به عنوان بخش تیفیک نیآن ارتقاء و تضم هیپاو بر  دهیگرد
 ست. ا هدیعلم محسوب گرد دیتول ییربنایز ندیبا پژوهش، فرا نآ یاساس وندیکه به واسطه پ

عال فآموزش  یاستفاده از روشها یکنون تیوضع یراستا پژوهش حاضر به بررس نیا در
آنها  یهاگرشنو   روشها و باورها نیمواجهه استادان دانشگاه با ا یدر دانشگاه پرداخته، و چگونگ

ست، اچگونه  نینو یروشها یتحول به سو ندیفرا نکهیا د؛ینمایم یخصوص را بررس نیدر ا
ان وجود ابرشدربر ییها تیچه موانع و محدود نند،یبیرا چگونه م ندیفرا نیا گاهاستادان دانش

 کرد.    دیچه با یبرتر آموزش یهابه روش یابیستد یدارد،  و از نظر آنها برا



، دکتر عباس بازرگان ینیدکتر منصوره حاج حس  

 1397بهار و تابستان، 17، شماره 9دوفصلنامه مطالعات برنامه درسی آموزش عالی، سال                     40

 

 

  پژوهش هدف
زش ه آموباور و نگرش استادان دانشگاه دربار یو مفهوم ساز ییپژوهش شناسا نیهدف ا

 لیهل تسفعال و عوام یفعال است و به طور مشخص به شناسایی موانع موجود در برابر روشها
 .پردازدیکننده آن از نظر استادان دانشگاه م

 پژوهش  یپرسش ها
 استادان دانشگاه نسبت به آموزش فعال چگونه است؟ نگرش

 استادان دانشگاه نسبت به آموزش فعال چگونه است؟ شیگرا
 ست؟یرو آموزش فعال در دانشگاه چ شیپ موانع

 جهت کاربرد آموزش فعال در دانشگاه الزم است؟ یطیعوامل و شرا چه

 روش پژوهش
فراد و ها و تمایالت استیابی به بینش جامع درباره گرایشدر این پژوهش به منظور د 

داده  تر تمایالت حاصل از تجربه منحصر به فرد همه مشارکت کنندگان، رویکردبازتاب واقعی
 داریو از نوع  مطالعه پد  یفیمحور در پژوهش کیفی برگزیده شد. لذا پژوهش به روش ک

ادان و نگرش است گرایش  یو مفهوم ساز یبند و در آن به کشف، طبقه ودهب یاکتشاف  یشناخت
رف از خل و تصو در آن  بدون هیچگونه د دهیفعال آموزش اقدام گرد یهادانشگاه نسبت به روش

 سوی پژوهشگر به مطالعه عمیق پدیده در حال وقوع پرداخته شده است. 
لوم ع یاکنندگان در این پژوهش شامل استادان دانشگاه تهران در دانشکده ه مشارکت

 حققروش م نیبودند که به روش  انتخاب هدفمند برگزیده شدند. در ا یو اجتماع یانسان
بتواند  و او تحت مطالعه باشند دهیاطالعات در پد نیشتریب یکه دارا کندیرا جستجو م یموارد

به واسطه  و انی(. لذا انتخاب توسط دانشجو1386کند)گال، بورگ و گال  شفرا در عمق ک دهیپد
دو  نندهک فیتوص یمالکها هیفرم محقق ساخته بر پا نیصورت پذیرفت. ا "مشاهده آموزش"فرم 

و  در کالس درس پرداخته یآموزش تیدو موقع فی، به توص"فعال"و  "یسنت"آموزش  وهیش
ش و روذکر شده در آن ،  کالس درس و استاد مربوطه در د یهایژگیمطابق با و انیدانشجو

و  یوزش سنتآم وهینفر در ش 25استاد) 37اساس  نینمودند.  بر ا یا معرفو فعال ر یآموزش سنت
ر داع  اما بر پایه اصل اشب دیگرد یمعرف انیآموزش فعال( توسط دانشجو وهینفر در ش 12

وهش به نده در این پژاستادان مشارکت کن عدادها،  تو با تکراری شدن پاسخ ،یفیک یهاپژوهش
 آموزش فعال( رسید.   وهینفر به ش 10و  یزش سنتآمو وهینفر در ش 15نفر) 25

 گردآوری اطالعات ابزار
باز و استاندارد شده  بود.  یهادر این پژوهش مصاحبه کیفی از نوع مصاحبه با پرسش 

ها نبوده، بر اساس هیچ نوع متغیر از پیش ها در این نوع مصاحبه ماهیتاً محدود به فرضیهپرسش
و تفسیرخود  دراکدهد که احساس، ااین امکان را میمصاحبه شونده ای نیست و به تعیین شده
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ای که خود می پسندد و با عبارات خود بیان کند. با این حال از واقعیت تجربه شده را در دامنه
ها، امکان پرسش یو رئوس کلی مشخص برا یتوال یرندگیدربرگ لیاین نوع مصاحبه به دل

نماید)گال،  مرا فراه یشتریب ییایحداقل رسانده و می تواند پاپاسخ دهندگان را به  انیم ضیتبع
 (. 1386بورگ و گال

تا  ظم گردید،مرتبط، من یهااز پرسش یبر پایه چهار بعد کلی و توالی منظم هاپرسش
 و دهیآموزش د انیها توسط مجرشرایط مشابه برای تمای پاسخگویان فراهم گردد. مصاحبه

  (.  1)جدول  رفتیای صورت پذدقیقه40 -60در گفت و گوهای   ،یفیمطابق با اصول مصاحبه ک
 ها در مصاحبه: رئوس کلی پرسش1جدول

 :توانیم بگوییم  تعریف شما از تدریس و آموزش چیست؟ آیا می آگاهی از آموزش فعال

 ستاد وانقش  اند؟ از نظر شما آموزش فعال یعنی چه ؟امروزه مفاهیم تدریس و آموزش تغییر کرده

 دانشجو و تعامل میان آنها در  چنین آموزشی چگونه هست؟ 

 :شما به آموزش فعال و روشهای تدریس زیر مجموعه آن  گرایش به آموزش فعال

 ایطی استفاده کرده و در چه شرایطی نه؟  مندید؟ در چه شرعالقه

 ع جود دارد؟ مواندر استفاده روشهای فعال آموزش با چه موانعی و های پیش رو:چالش

ی در حتمالاموجود در ساختار و سازمان آموزشی، مسائل ممکن در ارتباط با دانشجویان، مسائل 

 هایی چون ارزشیابی در طی فرایند ارتقاء شغلیمورد همکاران ، محدودیت

 :د تغییر ا بایجهت ارتقاء آموزش در دانشگاه چه باید کرد؟ چه چیزهایی واقع  اصالحات الزم

 نیهای شغلی و سازماها، امکانات، مشوقعا، نقشکند؟ شرایط، دیدگاهه

 

 شروش پرداز
د و گردی پس از مصاحبه تمامی گفت و گوها در نوشتار پیاده شده، با نام مستعار ثبت

 لیلتح ی وهیهای واژگانی و به شبرپایه رویکرد استراوس و گالسر  برای مقوله بندی داده
است  های واژگانیداده یبررسی دقیق و مقوله بنددر  لیتحل نیتفسیری  پردازش شدند. اساس ا

بت ثتون مدر  یواژگان نماد ییبا شناسا کند،یاستفاده م لینوع تحل نیکه از ا یو پژوهشگر
 وستهیپ زند و در آن یها دست مداده یشده از گفت وگو و استنباط معنایی آنها، به ساخت معن

 (. 1386)گال، بورگ و گال ردیگ یخود بهره م صیتشخ یو قوه  یشهود ییاز توانا
یا واحد معنادار تحلیل برگزیده شد. این واحد نه به عنوان واژه اولین گام، قطعه  در

کلیدی، بلکه شامل عبارت معناداری )با هر اندازه از طول( بود که بتواند حتی خارج از بافتار متن 
در  ده شده در تبیین های نظری موجوقابل درک باشد. هر واحد معنادار بر پایه ابعاد و عناصر ارائ

های استنباطی باره آموزش فعال به وسیله استنباط معنایی و تفسیری پژوهشگر، در قالب مولفه
دسته بندی گردید. این مرحله در فرایندی از مقایسه مداوم  و سپس اصالح و مقوله بندی 
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زمینه ای در یك مقوله روشن و  مجدد، آنقدر تکرار گردید تا  هر واحد معنادار مطابق با نظریه
های استنباطی، نسبت های مجزا قرار بگیرد.  سپس  با شمارش فراوانی استنادها برای مولفه

های استنباط شده، به های همه مولفههرمولفه استخراج گردید. در نهایت بر پایه فراوانی و نسبت
ها و های موجود در دستهها و تفاوت استخراج مضامین پرداخته، به کمك مقایسه شباهت

بر منحصر به فرد  یفیها اقدام گردید. مطالعه کو ترکیب معانی حاصل، به ارائه یافته هامقوله
به آنها دشوار باشد. لذا جهت  یدارد که ممکن است اعتبار بخش دیتأک یانسان اتیبودن تجرب

 استفاده شد:  ریدهی به  داده ها از روش های ز تینیو ع تیمقبول
و کنارگذاشتن  یدر پرانتز گذاری ؛  محقق تالش کرده است تا با نوشتن نظرات شخص •

 کند.  رییگیها را پداده ،یکننده خارج یابیارز كیخود مانند 
 هم زمان داده ها و بازخورد مداوم به مطالعه لیمقایسه مداوم؛ تحل •
 حیکان مورد ترجزمان کافی؛  ضمن ارتباط مداوم با مشارکت کنندگان در م صیتخص  •

 یغن و تیو قابل اعتمادی برای تقو یمیمحقق و مشارکت کننده فضای صم نیآنان تالش شد ب
 . ردیسازی داده ها صورت گ

 هایافته       

ادان است اناتیو طبقه بندی ب سهیبا تأمل در عبارات پاسخ و پس از تحلیل، تفسیر، مقا
ز ا یوجهو آموزش فعال(، ابعاد جالب ت یسنتمشارکت کننده در هر دو گروه )آموزش به روش 

فعال  وزشو آم یاستادان آموزش سنت انیاساس تفاوت م نی. بر ادیآنها حاصل گرد انیتفاوت م
 قابل ارائه است. ریدر مقوالت ز

 آموزش  فیتوص

 یاهشاخصه  هیآموزش را بر پا ،یاستادان روش سنت  :یانتقال ندی( آموزش؛ فراالف
ل و نتقاا ندیخود از آموزش به طور مشخص بر فرا فینموده و در تعر فیتوصآموزش معلم محور 

طالعات اارائه " "هنر انتقال است  ای كیآموزش تکن"دارند:   دیاستاد و دانشجو تاک انیم افتیدر
هنده دموزش آ فیدو ط انیانتقال داده م ندیفرا "در انتقال همه دانسته ها یسع"  "توسط استاد
 یوشنبه ر استاد به آموزش را یسنت کردیرو توانیپاسخها م نیا هی. بر پا"رندهیو آموزش گ

ود آن خ هیاپو بر  دانندیکننده و مجرب دانش م عیمشاهده نمود. آنان استاد را به منزله فرد توز
 یهاددی ندیفرا درباره یخاص ی. درواقع آنها باورهاکنندیم فیرا موظف به انتقال دانسته ها توص

 دهندیکل مشرا  انیتعامل با دانشجو یخود و چگونگ سیتدر قهیآن طر هیدارند و بر پا یریادگی
و را به ا یشروش آموز دنیاستاد به آموزش  را در برگز ینظر کردیرو میمستق  ریتآث توانیو م
 استنباط نمود.  یشنرو
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کننده  نییگرفت که تع جهینت توانی( م2000)وبلیاساس و همسو با نظر کنن و ن نیبرا
 نیر اش خود دو نق یریادگی -یاددهی ندیاو درباره فرا ینظر کردیاستاد رو یروش آموزش یاساس

 ردکینده روکن نییو آنچه را او باور ندارد، تع رفتهیاست. آنچه استاد درباره آموزش پذ ندیفرا
رت ه صوکه خود را  موظف به پوشش دادن موضوع ب یاوست. استادان یو کنش آموزش  وا ینظر

 یتوش سنخود را بر انتقال هر چه بهتر آن معطوف داشته ور یتالش اصل دانند،ینظامدار م
 (. 1390 ی) شعباننندیگزیانتقال اطالعات را برم

دو  ندیفرا"چون  یاستادان گروه دوم آموزش را با عبارات :ی( آموزش؛ کنش تعاملب
 فیصتو "یده الگو ه از انتقال ، تعامل وهمه جانب ندیفرا"و  "دانشجو و استاد انیطرفه و تعامل م

جو دانش  "نچو یمفهوم در عبارات نیدارند. ا دیاستاد تاک تینموده و بر نقش فعال دانشجو و حما
و کمك به  تیهمه جانبه است در نقش هدا یگریمرب كیآموزش " "خودش عامل باشد

 کردیرو ندیرگزز استادان با بگروه ا نی. در واقع اگرددیم انیب "که خودش فعال است ییدانشجو
. دانندیماو  یریادگی لیخود را نه در انتقال اطالعات که در تسه فهیدانشجو محور اساس وظ

 وی، ر(  و اودانل2006آموزش سازاگر توسط پرینس و فلدر ) یاساس یژگیآنچه به عنوان و
نش ر ساخت داشاگرد د یگر و نقش محور لی( تحت عنوان معلم راهنما و تسه2007)تیواسم

(  معتقد 2006پرینس، میکل جی و فلدر، ریجارد ام) کردیرو نیخود اشاره شده است. مطابق با ا
د راگیران، دانش و فهم خویش را، خومحور است. ف -است آموزش موثر، یك فعالیت فراگیر

 نذه راکهچ. دهیم انتقال منفعل، های¬یادگیرنده به را ها¬ایده توانیم¬نمی ما و سازند¬می
 .بریزیم آن در را ها ایده که نیست خالی ظرف افراد،

 یآموزش به کنشور یفراتر از اهداف شناخت انیپاسخگو یمضمون در نظر برخ نیا
عامل بستر ت كیآموزش در کالس درس به عنوان  ندیو موجب شده فرا افتهیگسترش  یاجتماع
رصت فبر  خود از آموزش فیوصگروه از استادان در ت نیمورد توجه واقع شود. لذا ا یاجتماع

 واد است انیم یتبادل و همکار یخلق  فضا یو تالش برا انیدانشجو انیم یتعامل اجتماع
ه ب ییاسخگوبر پ عاللوه" "با جوانان یتعامل اجتماع نیریش اریبس تیفعال"دارند.  دیدانشجو،  تأک

ستاد با او و دانشج یایط پوارتبا ندیفرا" "باشد یاجتماع ازین یدانشجو، جوابگو یعلم یازهاین
 ،"دانشجو و استاد انیدو طرفه و تعامل م ندیفرا " "مندو عالقه زهیانگ

( 1978) یگوتسکیتوسط و یاجتماع یاز آموزش به طور مشخص در سازاگر فیتوص نیا
به عنوان فرصت  ،یواقع شده و  مطابق با آن آموزش به مثابه بستر تعامل اجتماع دیمورد تاک
ساخت دانش  ندیصورت فرا نی. در اشودیدر نظر گرفته م  یذهن انیرنده تعامل مفراهم آو

آنها صورت  انیم یو به واسطه تبادل کالم گرانیبا د یو همکار تتوسط فرد اما در مشارک
 مهم های¬از ویژگی یکیرا  ی( تعامل اجتماع2000اساس است که جاناسن ) نی.  بر اردیپذیم

باره معتقد است ساخت جمعی دانش از طریق مذاکره  نیو در ا انددمی موثر یادگیری محیط
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باره پرینس، فلدر  نیآنها، در ا انیو نه رقابت م ردیپذیاجتماعی میان یادگیرندگان صورت م
بهبود  یاجتماع ییکنند؛ نقش مدرس در یك کالسِ مبتنی بر سازاگرا یم انیب زی( ن2006)

 ه حداکثر رساندن تعامل اجتماعی بین آنها است.ب قیبه یادگیری افراد، از طر دنیبخش

 نقش استاد در آموزش 
 اد روشکه خود به عنوان است یکسان یعنیاستادان گروه اول  استاد: یالف( نقش محور

 فیاستاد در کالس درس توص یورنقش مح هیاند، آموزش فعال را بر پاشده دهیبرگز یسنت
 توانیاساس م نیبر ا "ها افتهی نیارائه آخر"و   "تادبه روز بودن اس"  "ایاستاد پو": کنندیم

در  تاداس یکنش و نقش محور هیمفهوم آموزش فعال را بر پا یآموزش سنت روهگفت استادان گ
ات، طالعااستاد در انتقال  فهیبر وظ دیکالس درس مورد توجه قرار داده و به خصوص با تأک

هر  انتقال ینعی استاد یاصل فهیآنها در انجام وظ یاز جهت عدم کارآمد زیروشها را ن نیا یینارسا
 یعنیسش پر نیمضمون درباره بخش دوم ا نی. اکنندیاطالعات و کنترل کالس ذکر م شتریچه ب

 انیجوو دانش ندینشیاستاد م ": شودیم انینسبت استاد و دانشجو در آموزش فعال پر رنگ تر ب
 ،"است فیکم و ضع یلیاموخته ها خ "،  "ارنیمطلب م نترنتیاز ا

 زینروه گ نیاستادان ا گرید یپاسخها یاستاد، در برخ یآموزش فعال در نقش محور مفهوم
 "یش مجازآموز"و  "هوشمند یکالسها ". چراکه آنها آموزش فعال را شودیواقع م دیمورد تائ

فعال  وزشمآبه نقد  د،یاشکال جد نینسبت به ا یمنف یبا نگرش زیاما آنها  ن کنند،یم فیتوص
ر تقاد قراد انمور  "انتقال همه اطالعات الزم"در  یاز جهت ناکارآمد ژهیپرداخته و آن را به و

رباره دتاد اس ینظر کردیکننده رو نییو تع یبه نقش اساس دیاساس مجددا با نی.  بر ادهندیم
نن و نند کمانمود و ه دیتأک ندیفرا نیو نقش دانشجو و استاد در ا یریادگی -یاددهی ندیفرا

او  ینظر کردیرو انی( اذعان داشت که کنش و روش استاد در کالس درس بر بن2000)وبلین
 است.   یریادگینسبت به 

، به استادان گروه آموزش فعال فیمفهوم آموزش فعال در توص گر : تی( استاد حماب
 دهیردز گمرکآنها  و کنش هر دو استاد و دانشجو، مت انیاستاد، بر تعامل م ینقش محور یجا

 است: 
ن افزون بر آ "پنجه در پنجه انداختن دو همسفر "و  " یبحث واقع " كیالکتید "
موده و ن فیدانشجو توص یو کنش محور تیفعال هیگروه آموزش فعال را بر پا نیدر ا انیپاسخگو

عات طالننده اکمعلم صرفا منتقل ": دانندیدانشجو م تیکننده فعال لیگر و تسه تیاستاد را حما
  "دانشجو است یجستجو گر اصل"و   "است انیدانشجو یریادگیگر  تیانباشه بلکه هد

 ییروشها قیاز آنها آموزش فعال را به فعال ساختن شاگردان از طر یروست که برخ نیاز ا 
اموزش "، "یآموزش کارگاه  "انیبا نفش موثر دانشجو یو کاربرد یاتیآموزش عمل "چون 

 یها هینظر ری.  آنچه با تعابندینمایم فیتوص "سوال کردن در ذهن دانشجو جادیمسئله محور و ا
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. پرینس، میکل گرددیم انیآموزش سازاگر ب تحت عنوان شاخصه  ژهیمدافع آموزش فعال به و
در اصالح و   یآموزش فعال  نقش محور یهایژگی( در برشمردن و2006جی و فلدر، ریجارد ام)

قائل است و معتقد است مدرس در نقش راهنما، ناظر،  رانیگفرا یرا برا یریادگیکنترل 
از دیدگاه  رپذیریتاثی با نیز( 2001)ویل ونده. کند¬می عمل خصوصی معلم و گر،¬تسهیل
و آن را به جای تدریس صرف،  داندیمحور م -آموزش موثر، را یك فعالیت فراگیر ،ییسازاگرا

 از استفاده با فراگیران گماردن کار ¬ا در بهو نقش مدرس ر داندیمتمرکز بر کنش شاگردان م
 نی.  اکندیم فتوصی  درس کالس در معناسازی و کشف فضای ایجاد و خوب های¬مساله طرح

و ساخت  یمحور ریسازاگرا در فراگ کردیبر  رو یخاص آموزش مبتن یژگیبر و دیمضمون با  تاک
 یپژوهش افتهیو در   دهیگرد دیئتا زی( ن1387دانش توسط خود شاگردان توسط فردانش وکرمی)

 انیعمقی از سوی دانشجو ب گیری( تحت عنوان اتخاذ رویکردهای یاد1384پارسا و ساکتی)
 است. دهیگرد

 نینو یهاواکنش در برابر روش
 موزش راآ رییغتهر دو گروه استادان  کهیبه آموزش، درحال نینو یدر ارتباط با ورود روشها 
 :اندنمودهیم دیدانشگاه تائ یدر فضا

 جادیا راتیینسبت به تغ یبا نگرش منف یگروه آموزش سنت  :یالف( استادان روش سنت 
 رداخته وپرآنها کمت یریپذ تیو مسئول انیدر دانشجو زهیاز کاهش انگ ییهاشده به ارائه  نشانه

 انینشجوانها دکرد یکپ یمجاز یامروزه با فضا": کنندیم انیرا ب راتییتغ نیخود از ا یتینارضا
و  زهینگاون ا یعلوم انسان یبه خصوص در رشته ها انیامروزه دانشجو "  "شده، شتریب یلیخ

ر ت ریپذنا تیهمه مسئول". "کنندیم فیاستادان هم فقط رفع تکل". "عالقه سابق را ندارند
 . "شدند

به  تراییغتاز   یبهتر یابیاستادان آموزش فعال، ارز اناتیاز ب  ( استادان روش فعال:ب
را به  موزشتر شدن آ هیو دوسو یباره آنها تعامل نیاستنباط نمود.  در ا توانیوجود آمده م

 دیجد یشهارو نکهیا لیفعال شدن را  مطرح  کرده و  به دل یمطلوب آموزش به سو رییعنوان تغ
 : رندن داآنسبت به  یمثبت یابیارز شود،یآموزش م ندیدر فرا انیدانشجو شتریب یریرگمنجر د
االن  "، "شهیدانشجوها م شتریباعث جلب مشارکت ب " "تر شدن یتعامل دیجد یروشها "

 نیابر "شهیم كیها تحر یکنجکاو"و  "شهیم جادیدر ذهن دانشجو سوال ا دیجد یبا روشها
به  موزشآبه وجود آمده، ارتقاء  راتیینسبت به تغ یشتریب ینیاساس است که آنها با خوش ب

ز اشجو و انتظارات شخص دان یرا مطرح نموده و بر نقش اهداف کاربرد فعال یواسطه روشها
 یکاربرد نشایراعالقه مند هستند که ب یبه مطالب انیامروزه  دانشجو"دانش توجه دارند. مانند: 

، "کنندیکر مفباالتر رفته به کاربرد  انیاکنون انتظارات دانشجو "، "داشته باشد ندهیآ یبرا
 ."خواهندیم یاقعموارد و انیدانشجو"
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 رییتغ دانشجو در ساخت دانش خود، ینقش محور رشیگروه با پذ نیدر واقع استادان ا 
ار با انتظ موزشآنموده و بر لزوم تناسب  انیو فعال آموزش از استاد به دانشجو را ب ینقطه مرکز

نشجو را دا دتوانیکه م ییهایژگیبه عنوان  و ،یبودن و وجود مسئله واقع یات دانشجو، کاربرد
 . دهندیخود فعال سازد، مورد توجه قرار م یریادگی ندیدر فرا شتریب

ر دفعال، مطرح شده و  کردیبر رو یمبتن یمضمون به عنوان شاخصه مهم روشها نیا
 میصماو در ت یمعلم در کالس درس و نقش محور یفلسفه وجود رییبه تغ ژهیآن به و حیتوض

و  یتآموزش سن ریی( در تغ1999ول) گیاساس تر نی. بر اگرددیم دیهمه جانبه، تأک یریگ
عال فاستاد، نقش  یمحور یریگ میمحور، دربرابر تصم نشجوآموزش دا یاستاد محور به سو

ز تمرک ،یقعبر مسائل وا یمبتن یهاتیدر فعال یریو درگ هاتیدر انتخاب فعال انیدانشجو
و  کندیماست که در صحنه عمل بروز  یدیصورت تمرکز آموزش بر مسائل کل نی. در ادینمایم

برد مسئله راه یریادگی یبرا -یهمکار یگروههادر  ایبه طور مستقل  -دانشجو تیمستلزم فعال
نچه را آ انیمرب ییو تحت راهنما شوندیفهم مسئله دست به کار م یبرا انیخواهد بود. دانشجو

. کنندیستاد جستجو و درک ما تیو حما ییدارند تحت راهنما ازیو آنچه را ن دانندینم
به  زین و استاد رندیپذ تیمسئول نرو و کشف راهبرد حل آ شیدرباره درک چالش پ انیدانشجو

ا و به آنه کندمی درگیر تجربه در را فراگیران باز های¬منبع عمده اطالعات، با طرح سوال یجا
 . ندکن جستجو را نخودشا های¬پاسخ و کند فکر سوال، شدن مطرح از پس که دهد¬اجازه می
 به که شود¬می شناخته کسی عنوان¬این رویکرد، مدرس به عنوان راهنما و به در

 و ادگیریی افزایش برای را ها¬آن توانایی و انگیزه و دهد¬می را الزم اختیارات فراگیرانش
ی اه¬مخالفت همچنین و کردن سوال برای باز محیطی ایجاد با را ها¬آن تفکر ی¬توسعه

فعال  کردیورباره معتقد است در  نای در(. 2001مارش. )کند¬می یاا سایر نظرات را مهمستدل ب
 در معلم  او ظرن از. نماید¬معلم اختیار و آزادی عمل فراگیران را می پذیرد و  آن را تشویق می

گیز، بران کرتف و پاسخ -باز سواالت پرسیدن ی¬وسیله¬ به را گری¬روح پرسش دیبا کردیرو نای
. کند¬ ا تشویقدانش خود، بحث فکورانه بین فراگیران ر یهابسته الانتق یکند و به جا تقویت

 یاجدرس به کند که نقش م یم انیب نینو کردیدر رو افتهی رییدرباره نقش تغ زی(  ن2004) لی
ابل مق است. لذا در انیساخت دانش توسط دانشجو ندیتمرکز بر فرا حیصح یتمرکز بر پاسخها

ادر یران، قتر شده و با طرح مسئله  متناسب با فراگ دهیچیپ سنتی تدریس های¬وشنقش او در ر
.  به (2000)ولیسطح باال را تشویق و تقویت کنند. کنن و ن فکری های¬خواهد بود فرایند

در   یاسراسییدر طول زمان داشته اشاره کرده  و معتقدند تغ یکه آموزش دانشگاه یراتییتغ
دانش  تقالهدف کالج ها ان گریدانشجو محور د کردیداده است. در رو آموزش رخ ندیمضمون فرا

 اختکشف و س ت،یرا به فعال انیاست که دانشجو ییها و تجربه ها طیبلکه خلق مح ست،ین
 کند. یم تیدانش خودشان هدا
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  نینو یبه کاربرد روشها شیگرا

قه عال زانیم در ارتباط با یگروه آموزش سنت انیپاسخگو :ی( استادان روش سنتالف
 یکاف هزیگو عدم ان انیآموزش ، با تمرکز بر رغبت کم دانشجو نینو یکاربرد روشها یخود برا

ند عالقه م انیجوبه دانش ازیآموزش ن نیا": کنندیم انیروشها را ب نیآنها، عدم اعتماد خود به ا
 . "است اریبس یرغبت یرشته ما ب در"، "دارد

جود و ندیآشیفعال آموزش بر پ یکاربرد روشها یبرا ینتواقع استادان گروه آموزش س در
 یفکا زهیعدم انگ لیود به دلموج طیمند معتقدند و در شراو عالقه زهیبا انگ انیدانشجو
اده د صیخآموزش فعال را  نامناسب تش یآموزش، روشها ندیفعال شدن در فرا یبرا انیدانشجو

د موجو یهاالشمسائل و چ یبر برخ دیبا تأک نیمچنندارند. آنها ه لیآنها تما ردو نسبت به کارب
 شیگرا را نا مطلوب دانسته و بر اساس آن عدم ییروشها نیهنگام کاربرد در کالس درس چن

 : سازندیآموزش فعال را مطرح م یخود به استفاده از روشها
 نیا "،  "رودیبه اصطالح فعال از دست م یاست که در روشها یکالس کار مهم تیریمد"

 وقت یلیروش خ نیا"، "شوندیروشها به ظاهر خوب هستند اما عمال باعث هدر رفتن زمان م
 . "پوشش داد توانیاست تمام سرفصل را نم ریگ

 نیاست که استادان ا یهاییو نارسا هاتیپاسخها، محدود  نیا نییجالب توجه در تب نکته
. درواقع استادان گروه آموزش ازندسیو معلم محور مطرح م یاصول آموزش سنت هیگروه از زاو

آموزش مطلوب قائلند که تحت  یرا برا یو اصول طیخود، شرا یحیترج دگاهید هیبر پا یسنت
آموزش فعال به  یمعلم در کالس درس، قابل حصول بوده و روشها یو کنش محور تیریمد
 نی. در استین آموزش مطلوب طیشاگرد، از نظر آنها برآورنده شرا یبر کنش محور دیتاک لیدل

نموده و در  فیآموزش فعال را ناکارآمد و نامطلوب توص یآن اصول روشها هیصورت آنها بر پا
از  یناش  توانیم یمضمون را به روشن نیدارند. ا یکمتر شیگرا هانسبت به استفاده از آن جهینت

ته ها و کنترل در انتقال همه دانس یسع یعنیآموزش  "دانست  "آموزش"آنها از   فیو توص یتلق
آنچه  "رندهیآموزش دهنده و آموزش گ فیدو ط انیانتقال داده م ندیفرا"، "کالس تیریو مد

معلمان از  یاز تلق ینموده و  آن را  ناش دیبر آن تاک ینتقالآموزش ا فی( در توص1972) رهیفر
شود آموزش  یم باعث یتلق نیا رهی. از نظر فر داندیو قابل انتقال م نیمع یدانش به عنوان امر

که  یصاحب دانش و کس انیانتقال م یعنی. دیمعلم و شاگرد درآ انیها مبه صورت انتقال دانسته
سازد و شاگرد بدون  یم رهیذخ ایرا دارد در ذهن شاگرد انبار  آنچهمعلم "است.  گانهیاز آن ب

  یبانک" تیوترب میرا تعل ندیفرا نیا رهی( فر54)ص "کند یکلمات را تکرار و حفظ م یتفکر صدا
تناقض  ایانسان و دن انیآموزش آن است که  م نیدر ا  ینامد و معتقد است اصل ضمن یم "

صاحب ذهن و شعور خالق،  ننده،یاست، نه آفر یفقط تماشاچ ماهست ا ایوجود دارد، فرد در دن
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ه او داده است که او ندارد و از خارج ب تیدر باره واقع  یزیچ رشیآماده پذ یپس بصورت انفعال
 شود.  یم

 یوشهاربه کاربرد  لیاز پاسخ استادان  روش فعال درباره تما ( استادان روش فعال:ب
 د. روشها را استنباط نمو نیبه استفاده از ا شیگرا توانیم یآموزش فعال، به روشن

 ون چ ": نندیگزیآموزش برم تیفیارتقاء ک لیروشها را به دل نیاز استادان ا یبرخ
 انیجودانش یفعال برا یفضا جادیا یتالشم برا شهیمهم است هم میوزش براآم تیفیک

ل ، سوارا به نظر دادن انیبا طرح پرسش فضا را باز کرده و دانشجو وستهیپ" "است
 . "کنمیکردن و نقد دعوت م

 و  یبایزرا مالک ار انیگروه  فعال ساختن کالس و دانشجو نیاز استادان  در ا یبرخ
م از را فعال کن انیاگر نتوانم دانشجو ": کنندیم انیآموزش ب لذت خود از یحت

 در تعامل یپسندم سع یرا نم هیسو كیخشك  یفضا"  " ستمین یعملکرد خود راض
 . "دارم انیفعال با دانشجو

 ن خود  وختآم یآنها برا ییروشها را  در کارا نیعالقه خود به ا لیدل زین گرید یبرخ
ب از جان یبر اساس پرسش ای یبحث کالس ینم در فضااگر بتوا ":  کنندیذکر م

  "از خود دارم یبهتر یلیخ یابیارز اموزمیب یزیچ انیدانشجو
 تید، قابلاستنباط نمو توانیگروه از استادان م نیا یمطرح شده از پاسخها لیاز  دال آنچه

 زش  است.نگام آموه انیاز تعامل فعال استاد و دانشجو یمندروشها در ارتقاء آموزش و بهره نیا
آموزش  ندیاآموزش موجب آموختن خود استاد و لذت او از فر تیفیک شیآنطور که عالوه بر افزا

 یماعاجت ییسازاگرا کردیآموزش در رو ییربنایمتأثر از اصل ز ژهیمضمون به و نی.  اشودیم
، انشت داجتماعی دانش نتیجه تعامل اجتماعی است. ساخ ییاست. چراکه مطابق با سازاگرا

ا ب یاز همفکر یمشارکتی، فراشخصی، و تجربی است. و افراد در بستر تعامل اجتماع یامر
 ویاودانل ر رسانندیم یاریرا در ساخت شناخت خود  گریکدیو  دهیمند گردبهره گریکدی

ارد. دتماعی اجتماعی؛ فرایند دانستن، ریشه در تعامل اج انی( . از نظر سازاگرا2007)تیواسم
  شود¬و در بستر تعامل با دیگران حاصل می ستیفرد محدود به تجربیات شخصی او ندانش 
ک فرد و تعامل با دیگران در گسترش یادگیری و در آید¬نمی دست به منفعالنه هرگز دانش

 زی( ن1973)رهیفر نهاینومفهوم گرا دگاهینکته در د نی(.  ا2007حیاتی دارد. )بیگز  و تانگ ،  ریتاث
ت وحد  از نظر او آموزش فرصت شود،یداده م حیکنش و نگرش توض انیم وندیپ بر دیبا تاک

و   شهیدد انداد و ست یاست برا یتیو موقع گاهیاست.  آموزش جا یریادگیو  سیتدر  انیم افتنی
م معل یوسانتقال دانش از  هیسو كی ندیفرا كی یآموزش به جا ندیصورت است که  فرا نیدر ا

 ند،ین فراگشته  که در آ لیآنها تبد انیمتقابل  م ریتاث یند اجتماعرو كیبه شاگرد،  به 
 .ندکن یم رییهر دو تغ رندهیادگیو  اددهندهی
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 به طور  وشها رار نیخود به کاربرد ا یمندعلت عالقه زیگروه ن نیاستادان ا گرید یبرخ
: ندکنیذکر م انیروشها در کمك به پرورش تفکر دانشجو نیا شتریمشخص در امکان ب

 دیاچون ب". "هستم انیمن به عنوان استاد دانشگاه موظف به رشد تفکر دانشجو "
ه کاست  در بحث و نقد انیدانشجو". "میتفکر کن نیرپنجه در پنجه دانشجو با هم تم

من استاد سخت  یبرا یکالس نیهر چند جن کنند،یرشد م یبه طور قابل توجه
  "باشد.

مطرح  نشجودا شهیرشد اند یبرا یبه عنوان روش رهیفر هگایدر د یبه روشن زین یژگیو نیا
 ت که شاملموجودا ریانسان نسبت به سا یو برتر زیدو وجه تما هی( بر پا1972)رهی. فرشودیم

 وندیپ وده، انسان به بودن و عمل کردن در جهان را مطرح نمو یو اراده است، ارزش ذات یآگاه
 هیبا تک او اساس است که نیرا طرح کرده است.  بر ا تیتفکر و عمل در ساخت واقع دهیندر هم ت

س کال شاگرد در ریو تسلط پذ ینقش انفعال رییهدف آموزش را تغ نیبر آموزش فعال، مهمتر
ه بآن و  یدنتقاا یانتقال صرف اطالعات پراکنده، بر طرح مساله و بررس یو در آن به جا داند،یم
 رهیرظر فندارد. از  دیعمل و تفکر، تاک وندیاز پ یتیروش بحث و گفتگو به عنوان موقع ژهیو
 و افتهیاست که در آن عمل و تفکر وحدت  یانیجر یانسان دهیپد كی(آموزش به عنوان 1978)

 ن است.نه آآگاها رییو تغ تیواقع یاقدام خالق در جست و جو كینه فقط به مبادله افکار، که 

 نینو یشرایط استفاده از روشها
 استفاده از طیدرباره شرا یپاسخ استادان روش سنت :یوزش سنت( استادان آمالف

عدم  ،ییرساعمدتا به نا زیموضوع ن نیاشاره شده و ا طیشرا یبه عدم آمادگ شتریآموزش فعال ب
د قه منعال انیکه دانشجو یطیدر شرا ": شودینسبت داده م انیدانشجو یزگیانگیعالقه و ب

ر د اگبه کالس دار یبستگ "، "هستند تیمسئول یو ب عالقه یب انیشجوباشند اما اغلب دان
 ."باشند امکان استفاده دارد زهیبا انگ انیدانشجو

آموزش معلم  هیگروه از استادان نقش خود را بر پا نیا کهیگفت درحال دیبا درواقع
خود  یگیزیانگیبه عدم عالقه و ب دانند،یرا بر عهده استاد م یاصل تیو فعال کنند،یم فیمحورتعر

را به  انیدانشجو یرینا پذ تیو مسئول زهیباره عدم انگ نیارتقاء آموزش توجه ندارند و در ا یبرا
 نیا گرید ی. از سوکنندیفعال ذکر م یکاربرد روشها طیدر فراهم نبودن شرا یاصل لیدل عنوان

بر انتقال  دیتأک یعنیاصول آموزش معلم محور  هیرا بر پا طیشرا یعدم آمادگ انیگروه از پاسخگو
 هاروش نیا ": سازندیجهت را مطرح م نیفعال از ا یروشها ییاطالعات و عدم کارا شتریهر چه ب

کالس درس باعث هدر رفتن زمان  یبرا". "خوب است ستیکه وقت محدود ن یزمان یبرا
 قیدق انی.  به ب"پوشش داد. توانیاست تمام سرفصل را نم ریوقت گ یلیروش خ نیا" "شوندیم

دانسته و خود  یآموزش یخود را متمرکز بر محتوا تیاز آنجا که فعال یاستادان در روش سنت تر
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در پرداختن  نینو یروشها ییزمان بر بودن و نارسا دانند،یآن م شتریهر چه ب تقالرا مسئول ان
 .سازندیمطرح م ییروشها نیموجود درکاربرد چن صیمحتوا را به عنوان نقا یبه تمام

الس ک طیاز نظر استادان آموزش فعال تناسب موضوع ، شرا  آموزش فعال: ( استادانب
اده با  استف طیشرا". دانندیفعال م یدر کاربرد روشها لیرا از جمله عوامل دخ یلیو مقطع تحص

ه سته بب" "ستیقابل کاربرد ن یشلوق کارشناس یدر کالسها"."کندیم رییتوجه به موضوع تغ
 یدر مقاطع باال" "باشد که بتوان طرح مسئله و چالش کرد یموضوع است اگر موضوع طور

 . "قابل  استفاه است یارشد و دکتر یکارشناس یلیتحص
د در خو ندیآشیگروه توجه آنها به نقش پ نیقابل استنباط از عبارات پاسخ ا گرید نکته

 ئل را ازمسا دیآن با یمسئله محور عمل کرد برا دیبا"است.  طیآماده ساختن و فراهم آوردن شرا
 ینجکاوک كیراگر ابتدا با تح "، "واداشت تیو ارائه نمود بعد کالس را به فعال ییقبل شناسا

 دیبا " "شتموضوع را به بحث و نقد گذا توانیسپس در کالس م میوادر تیرا به فعال دانشاگر
نبود  که رگیدرواقع درمقابل گروه د "ختیبرانگ شتریرا ب انیفعال دانشجو یبه واسطه روشها

 کنند،یکر مذکاربرد آموزش فعال  طیبر فراهم نبودن شرا یلیرا دل انیدر دانشجو یکاف زهیانگ
 دیل باوزش فعابه نقش خود در آموزش، معتقدند به واسطه آم یترنانهیبا نگرش خوشب هگرو نیا

ود خ یریادگی یبرا تیو فعال یرا به کنشگر انیدانشجو قیرا فراهم ساخت و از آن طر طیشرا
 انیب "عالفراف ". آنچه به طور مشخص در نظر مدافعان آموزش فعال تحت عنوان سازه ختیبرانگ

رام . به باور آویشودیم فیمعلمان در آموزش فعال توص یاز شاخصه ها یکی انشده و به عنو
، قال دانشند و به جای انتک-می تغییر معناداری طور¬فعال نقش مدرس به کردی(، در رو2000)

شان خود یدر ساخت معن رانیهمه فراگ شتربی چه هر مشارکت برای آل¬به خلق شرایط ایده
آموزش  ردکیباره معتقد است مدرس در رو نیدر ا زی( ن2006) در. پرینس و فل ابدیینحول م

 واناییت و انگیزه مستدل های¬فعال با ایجاد محیطی باز برای سوال کردن و همچنین مخالفت
 -مساله های¬. فعالیتزاندیانگبرمی خود تفکر ی¬و توسعه شتریب یای جستجورا بر رانفراگی
 از درست های¬نموده، و. به جای تمرکز بر پاسخ  جادای متعددی های¬فرصت کند،می طرح مدار

 همگان یاا بررها دخالت داده و امکان  انتخاب کنش  تینب خود،  فراگیران را در طراحی فعالجا
 .سازدیممکن م

 آموزش نینو یها در برابر روشهاچالش
درباره موانع  یآنچه از پاسخ استادان گروه آموزش سنت :ی( استادان آموزش سنتالف
 نیاست که آنها به خود ا یبیاستفاده از آموزش فعال قابل استنباط است، عمدتًا معا یموجود برا

 زیپرسش ن نیبه ا ینت. درواقع از پاسخ استادان گروه آموزش سدهندینوع از آموزش نسبت م
عمدتًا  زین ینیبدب نیاست و ا افتیقابل در ییروشها نیو عدم عالقه به کاربرد چن ینیبدب شتریب

او در اانتقال هر  یاصل فهیاستاد و وظ یگروه از استادان در نقش محور نیا ییربنایاز باور ز یناش
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چقدر  یچه درس داد  یدانیروش دست اخر نم نیبا ا "است.:  نیمع یمحتوا شتریچه ب
و  تیریمد "  " ستیروشها ممکن ن نیعالقه در ا یشلوغ و ب انیدانشجو تیریمد "  "آموختند 

در  هیپاسخها قابل استنباط است، مانع اول نی. آنچنانکه از ا" دهدینظارت استاد را کاهش م
 ی، فلسفه وجوداستاد  نسبت به آموزش ینظر کردیو رو دگاهیفعال آموزش د یاستفاده از روشها

ول و پروسر و  گیاست که توسط تر یزیهمان چ نیو دانشجو است. ا تادکالس درس و نقش اس
و درباره آن معتقدند  دهیگرد انیاستاد بر آموزش ب کردیرو ری( تحت عنوان تاث1999اوترهاوس)

 یاساسکننده دانش دانسته و تالش  عیاستاد شغل خود را توز شودیاستاد محور موجب م کردیرو
 ستین یصورت شک نی. در ادیانتقال محتوا معطوف نما قیخود را بر پوشش دادن موضوع از طر

دارد، مورد  هیدانشجو تک تیرا کاهش داده و بر فعال ینقش محور نیکه ا یگریکه هر روش د
 آموزش محسوب گردد.  یبرا یبه عنوان مانع یو حت دهیواقع نگرد یاستادان نیچن دیتائ

موزش ربرد آکا یاز موانع موجود برا یاگسترده فیبه  ط گریگروه د انیاسخگوپ کهیدرحال
ت ز جهاموجود در خود آموزش فعال، بلکه  بیمعا ثیفعال اشاره دارند و آنها را نه از ح

ه قرار رد توجروشها شود، مو نیاز ا نهیاستفاده به ایمانع کاربرد  تواندیکه م ییهایینارسا
 : دهندیم

اده از استف گروه درباره موانع موجود در برابر نیا اناتیاز ب ( استادان آموزش فعال:ب
 را استنباط نمود: ریز یچالشها توانیآموزش م نیها نوروش

اگر نقش " "مانع نگرش و باور استاد است نیمهتر" مرتبط با استاد: یهاچالش (1
و  مینیگزیکالس و انتقال هر چه بهتر را برمکنترل  یتالش برا میریانتقال دهنده اطالعات را بپذ

 یفلسفه فکر" "ما کامال متفاوت خواهد بود یروش کار میاگر خود را موظف به رشد تفکر بدان
 نیبر اساس ا  "ینیتا خود را چه بب کند،یم رییروش تغ " "کننده است نییتع اریاستاد بس
 یاستفاده مناسب از روشها یوزش فعال برااستنباط نمود که استادان در گروه آم توانیپاسخها م

موجود  ییفعال توجه داشته و نارسا یروشها یباور و نگرش استاد به سو رییفعال به  ضرورت  تغ
. چراکه باور استاد کنندیذکر م ییروشها نیکاربرد چن یمهم برا یرا به عنوان مانع نهیزم نیدر ا

آموزش از نظر او  تیکننده ارزش و اهم نییعآموزش ضمن آنکه ت ندینسبت به نقش خود در فرا
اش به عنوان مدرس،  یاحرفه یها تیو مسئول هاتیفعال یاو برا یبند تیاولو یربنایاست، ز

که  ی. استادکندیم میرا تنظ انیتعامل او با دانشجو یاست و چگونگ ییاجرا ریدم ایپژوهشگر 
و  کندیانتقال دادن تالش م شتریتر و بدر هر چه به داند،یخود را انتقال اطالعات م فهیوظ

 جادیخود را موظف به ا داند،یکننده کنش فعال تك تك شاگردان م تیکه خود را حما یاستاد
 نی(. بنابرا1999ول و پروسر و اوترهاوس گی)ترداندیمتنوع م یها تیفعالو تدارک  یچالشها

 نییش خود در کالس درس عامل تعو فلسفه استاد نسبت به آموزش و باور او درباره نق کردیرو
گفت  توانی( م1997اساس همانند میلر و میلر ) نیاوست و بر ا یکننده در انتخاب روش آموزش
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نگرش و باور استادان نسبت به نقش خود  رییبرتر آموزش تغ تیفیبه ک یابیدست یگام برا نیاول
درباره نقش خود و  یریگ میو تصم یآموزش تیشکل و ساختار فعال یربنایدر آموزش بوده و ز

 است. انیدانشجو
عال ف یاکاربرد روشه یجالب توجه درباره استادان، دانش و مهارت آنها برا گرید نکته

ال موثر فع یادر برابر روشه یبه عنوان مانع کنندیاشاره م انیآموزش است و آنطور که پاسخگو
  "ستا یمهم اریال نکته بسفع یمهارت در کاربرد روشها یعدم آموزش استادان برا"است: 

د استا نییس پااعتماد به نف" "ردیمورد توجه قرار گ دیبا دیجد یبا روشها ستادانا ییعدم آشنا"
وند، درام یپژوهش یهاافتهیموضوع در نی. ا"است یمانع مهم دیجد یدرباره روشها و ابزارها

نه و (، قرو1388) ین(، سرکار آرا1386) یدی(، جمش2000(،  گرانت)2010و همکاران) انگی
 افتهی وقع شده وا دیدر دانشگاه مورد تائ تیفیعنوان مولفه مهم بهبود ک به زی(، ن1393همکاران)

سهم برتر  نقش آموزش و مهارت استاد، تیاهم دیعالوه بر تائ زی( ن1390)یمعروف یپژوهش یها
 ده است. نشان دا %21 یریادگی طیو مح %24%  آن را در کنار دو عامل دانشجو  55

 یکه همه بر حجم باال یمیقد یسرفصل ها"از سرفصل درسها:  یناش یها(چالش2
د در موجو بودن مباحث یعدم کاربرد " "دهدیبه استاد نم تیدارند اجازه خالق دیمعلوات تاک

بخش  نیز اا. در واقع  آنچنانچه "شودیو عدم مشارکت م انیدانشجو یعالقگ یسرفصلها باعث ب
 واندتینم فعال آموزش، یدانشجو محور و کاربرد روشها کردیاست، رو باطقابل استناز پاسخها 

در  یریدگایفعال به  کردیباشد. چراکه اساسًا رو نیمع یو محتوا نیشیپ یمحدود به سرفصلها
 وشف شده امکان ک نییتع شیو سرفصل از پ نیمع یصورت محتوا نیوابسته است. درا تیموقع

 تیعک موقدر مسئله را محدود ساخته  و اجازه تدار انینشجودا یریدرگ یواقع یخلق فرصت ها
 یریادگی طیمح یاساس یژگیموضوع به عنوان و نی. اسازدیهمگان را فراهم نم یعمل برا

 انیب فعال کردیتوسط مدافعان رو یواقع تیسازاگر تحت عنوان تکالیف اصیل در بستر فعال
ه جای آموزش فعال ب تیاست، موقع عتقدم یطیمح نیچن فی( در توص2000. جاناسن )گرددیم

تنی بر ی مبدر دنیای واقعی یا یادگیر ییاه¬محتوا و توالی از پیش تعیین شده، شامل موقعیت
س اسا شاگرد فراهم کرده و ساخت دانش بر یرا برا تیو امکان فعال زهیمورد است که انگ

 .سازدیاو ممکن م یموقعیت را برا

و لزوم  دادن  یابیموضوع ارزش":  جیرا یابیارزش یاز الگوها یناش یها( چالش3
 ستیکالس فعال سخت است مالکها روشن ن یابیارزش " "خواهدیدانشگاه از ما نمره م" "نمره

بر اصول و  هیآموزش دانشجو محور تک یهامولفه گریگفت؛ مانند د دیپاسخها با نیا حیدر توض "
. شودیروش فعال آموزش محسوب م یبرا یمانع اساس كی به عنوان زین نیشیپ  یابیروش ارزش

سطح باال را  یفکر یکارکردها شیآن افزا جهیکرده و در نت هیدانشجو تک تیاگر آموزش بر فعال
 یبرا ییو طرح پرسشها یمحدود به آزمون کتب تواندینم زین یابیروش ارزش کند،یدنبال م
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مشاهده  ،یعمل یآزمونها ،یعمل یهاارائه ،یابیچون خودارز ییامعلومات باشد. روشه یبررس
نه به عنوان تنها  یابیارزش نصورتیو درا افتهیکارپوشه  ضرورت  یعملکرد و بررس نیح میمستق
 یبررس یالزم برا یاز آموزش بازخوردها یاستاد که به عنوان بخش یریگ میتصم یبرا یابزار
و  یمیموجب خودتنظ  ،یریادگی ندیدر فرا یموجود را فراهم ساخته و با اصالح و بازنگر تیوضع
نموده و در  ریرا انعطاف پذ یابیفعال ارزش کردی. روشودیتوسط خود دانشجو م یریادگی تیریمد
و  یابیمتنوع، خودارز طیبا حرکت متدوال به سمت متناسب ساختن با هدف و شرا یابیارز
 زیاستاد متماتوسط  یاز عمل، از ساختار مرسوم امتحان و نمره ده یابیارز
 ( . 1390ی)شعبانگرددیم

 یوشهادر باره موانع کاربرد رموجود در ساختار و سازمان آموزشی:  یها( چالش4
ارد  و ره ددر ساختار و سازمان آموزش اشا ییاز پاسخها به مسائل و چالشها یگریفعال بخش د

 نیئآاعد و وجود و قوم ی، بورکوراس یاز ساختار ادار یناش تیاز محدود ییهاآن شامل جنبه
 دانشگاه است:  در یآموزش یهانامه

 ای ازیامت چیدانشگاه ه" از استاد: یابیآموزش در نظام ارزش تیفیسهم نامتوازن ک 
 یبرا تاداس یابینظام ارزش ""استادان خالق و اموزش مطلوب قرار نداده یبرا یقیتشو

دان استا افتیدر توانیا مپاسخه نی. آنطور که از ا"ستیقائل ن ازیآموزش فعال امت
را  تاداز اس یابیدر ارزش سیتدر تیفیو ک یآموزش تیلبه سهم فعا یپاسخگو کم توجه

 تیوراگر مأم کهی. درحالکنندیفعال ذکر م یکاربرد روشها یبرا یبه عنوان مانع
ر درنظ یی(خدمات اجرا3( پژوهش و 2( آموزش، 1: یدانشگاه را در سه مقوله کل

اصر عن نتوازمقوالت و سهم م یتمام زیاز آن ن یابیشك الزم است ارزشبدون  م،یریبگ
 یپژوهش یهاافتهیاست که مطابق با  یدرحال نیدهنده آن را شامل گردد. ا لیتشک

(، آقا 2006) ترسونی(، پ2000(، اروال )2002)نكی( ف1390) یگوناگون )مانند معروف
ر دآموزش  تیفی( ک1383)یتانسی( تام و ن1381)ینیپور و ام ی(، نجف1377) یجان
 یهاتیعالفاز  یو سهم کمتر تیارتقاء اهم ینامه ها نییاز عملکرد استاد و آ یابیارز

 دارد. ییو اجرا یپژوهش
آموزش به پرسش نامه  تیفیک یابیموضوع به خصوص با منحصر ساختن منبع ارز نیا

آن، موجب شده تا نظام  ییایو پا ییبه روا یجد یانتقادها یدانشجو به رغم تمام یابیارز
به عنوان  ینداده و حت صیاستادان را ثبت و تشخ یآموزش یهاتیقابل یموجود تمام یابیارزش
 ادآوری( 1383محسوب گردد. آنطور که بازرگان) یآموزش نینو یاستفاده از روشها یبرا یمانع

ع، نگرش نسبت به مختلف آموزش استادان مانند تسلط بر موضو یهاجنبه یابیارز یبرا شودیم
متناسب چون  یکالس الزم است از ابزارها تیریو مد سیتدر یو مهارت ها یریادگیآموزش و 

اطالعات  ینمود و محدود ساختن منبع و روش گرداور ادهمصاحبه، مشاهده و پرسش نامه استف
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(. معتقد 2000روست اروال) نیو نارساست. از ا قیدق ریغ یابیاز ارز یخود حاک انیبه نظر دانشجو
فعال آموزش را منعطف ساخته و از ظرف محدود ارائه و انتقال دانش  کردیاست همانطور که رو

 نیشیپ یمحدود به منبع و روشها تواندینم گرید زیآن ن یابیتوسط استاد  فراتر رفته است، ارز
 یمنعطف یبه منابع، راهبردها و روشها ازین یآموزش یهاتیو فعال تیباشد و متناسب با موقع

پژوهش  جیکارپوشه دارد. نتا یمشاهده کالس و بررس ها،تیفعال یریو تصو یچون ظبط صوت
 دیضمن تاک زین س،یتدر تیقیاز ک یابیارزش ربارهنظر استادان د ی( در مطالعه دلف1390)یمعروف

  %65استادان، سهم برتر یآموزش تیفیاز ک یابیدر ارزش نینو یبر استفاده از منابع و راهبردها
 توسط دانشجو را اعالم نموده است.  یابیارز جیراهبردها نسبت به روش را نیا

 و کمك از  یارشته نیبه مباحث ب ازیفعال شدن ن یبرا یگاه " موجود: یبوروکراس
چارچوب ". "ستین یآموزش شدن ینامه ها نییهست که بر اساس ا گریاستادان د

ق طابم دیشما با "."د روش فعال استو کاربر تیمانع خالق یادار یسخت و بوروکراس
ق خال یهاتیاز فعال یاریبس یدست شما را برا نیو ا یپاسخگو باش یادار هیبا رو

رچند ( گفت ه1392)انیهمانند آهنچ دیپاسخها با نی. بر اساس ا"بنددیم یآموزش
ش نقناصر، ا عدارد ن یاز بوروکراس ینیبه درجه مع ازین یدانشگاه به عنوان نهاد اجتماع

 ریشچون شم یاما بوروکراس د،ینما ینموده و انتظام بخش یو روابط را سازمانده
 جهید. نتداشته باش رتیتحول مغا تیو درنها تیخالق ،یبا نوآور تواندیم یادولبه

آن  از یحاک  زی( ن1387و دالور) یسرخاب یدوز یمنی ان،یپژوهش ترک زاده، صباغ
دارا  را توسعه شبردیپ یالزم برا تیه ها از کفاموحود در دانشگا یاست که بوروکراس

( و 1392 انی)آهنچ تیخالق ،یکار یزندگ تیفیک تواندیم  ژهیبه و نیو ا ستندین
زاده و  فیرا کاهش داده)شر یو پژوهش یمشارکت داوطلبانه در مسائل آموزش

 ده،زایشود)مهرعل یریگو رفتارکناره یعالقگیمنجر به ب ی( و حت1386همکاران
 (. 1384 انیدیام ،یسپاس

صان متخص ودانشگاه به عنوان خبرگان  یعلم ئتیه یاز اعضا کهیگفت درحال دیواقع با در
 كیوروکراتبختار تحول در دانشگاه باشند، اگر در سا شگامیمنشأ و پ رودیانتظار م زیتحول برانگ

و  ن انتخابمکاباشند ، ابرخوردار ن یعمل کاف یقواعد محدود کننده، از آزاد ریدانشگاه تحت تأث
 فیه انجام وظاب نیشیمحدود پ یالگوها و در قالب دهیموثر از آنها سلب گرد یریگ میتصم

گر ه  ادانشگا یگفت بوروکراس توانیسخن م گریخود بسنده خواهند کرد.  به د كیبوروکرات
 یبرا ینعما خود به عنوان رد،یبپذ تیفیک شینتواند ضرورت تحول در ساختار را به نفع افزا

 .دینمایاست عمل م یآموزش نینو یکردهایکه الزمه رو ولو تح تیخالق

 به تعداد کمتر دانشجو و  ازین یآموزش کارگاه یبرا"  :یو بودجه ناکاف یمنابع مال
و  دمانیچ "ستین اریدر اخت یکه معموال بودجه کاف یدار یکار عمل یبرا یملزومات
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به  ازین یفعال گاه یروشها یبرا"است.  یرانکالس در حد همان روش سخن زاتیتجه
 نیا یبرا" "گذاردینم اریاست که دانشگاه در اخت ییو مکانها زاتیتجه دها،یبازد

. "است نترنتیباال  به ا یدسترس ،یغن اریبه فضا متفاوت کتابخانه بس ازیروشها ن
 تیفیک موثر در تحول یمانع تواندیم یمنابع مال تیآنچنانکه مشهود است محدود

 رتعالوه بر ضرو نینو کردیرو یآموزش محسوب گردد. چراکه تحول آموزش به سو
است که  ییو مکانها زاتیبالنده، ملزومات، تجه طیبه مح ازمندیآموزش استادان ن

متنوع  یهااستاد در تدارک فرصت تیخالق یآموزش یازهایمتناسب با اهداف و ن
دانشگاه  را در معرض  یدر منابع مال تیکه محدود یرا موجب شود. درحال یآموزش

از منابع  یبخش نیو تام ییدرآمدزا یرابه تالش ب یقرار داده و حت یجد یدهایتهد
همراه با جذب منابع  انیدر جذب دانشجو ژهیموضوع به و نیخود واداشته است. ا

در تدارک  یجد یهاو..( موجب چالش یشبانه، نوبت دوم، مجاز انی)دانشجویمال
درس مانع از  یدر کالسها انیدانشجو ادیتعداد ز": گرددیآموزش م نینو یهاروش

 ستیشلوغ  امروز ممکن ن یبحث در کالسها تیریمد ""شودیبحث ها م تیریمد
به  یانرژ شتریب شهیدانشجو و تنوع آنها باعث م ادیز تیجمع " "رودیم راههیبحث به ب

   "شهیکنترل کالس صرف 
 یارکردو ک یو رنگ باختن الزامات ساخت یانشگاه به بنگاه اقتصادد لیساختار تقل نیا در

ادان ( و است1388سرگردان ساخته)فراستخواه یآن، دانشگاه را در گردونه مسائل اقتصاد
 ر از مسائل. فراتر از آن دانشگاه متأثسازدیانع مواجه ممند به تحول در آموزش را با معالقه

سرگرم  و یلیاشتغال موقت تحص دیاز راه حل به تول یان بخشخود به عنو  ،یو اجتماع یاقتصاد
ز ااثر از جامعه مت یمدرک وادار گشته است. دانشگاه به عنوان بخش یایساختن جوانان جو

 انیجواغلب دانش" "کندیجوانان افراد واقعا تشنه علم را جذب نم یکاریو ب یمشکالت اقتصاد
اغلب  "،"ندندار یا زهیدر مقطع ارشد چنان انگ یانعلوم انس انیدانشجو". "دنبال مدرک هستند

نتخاب ا ار یساده تر علوم انسان یبه خاطر نبود شغل و باال بردن مدرک رشته ها انیدانشجو
  "کنندیم

 ارتقاء آموزش در دانشگاه  یالزم برا اصالحات
 زوه اآموزش فعال، هر دو گر یارتقاء آموزش به سو طیبرابر پرسش مربوط به شرا در

طرح مرا  شنهادهایز پا یعیو دامنه وس و اصالحات پرداخته رییاستادان پاسخگو به لزوم تغ
 یاالقوهب تیرفرغم ظ یکه عل دیآیبرم نطوریبخش ا نیپاسخها در ا ندی. در مجموع از براکنندیم

 نایفعال آموزش وجود دارد، م کردیه روبها و عالئق استادان نسبت نگرش یبرخ ثیکه از ح
گون از گونا یهادر جنبه دیوجود دارد و آن را با یقیموجود و مطلوب شکاف و فاصله عم تیضعو

 نمود: جستجو استادان یابیجذب ،آموزش و ارزش یهاهیفلسفه آموزش، تا ساختار ، سازمان و رو
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 تحول در نگرش به آموزش لزوم
 ار قر ورد توجهکند و آموزش را م رییتغ دیبا یدانشگاه و آموزش عال رانینگرش مد

ه است ابستاستادان به فلسفه آنها درباره نقش خود در آموزش و یآموزش کردیدهند. رو
 ه ارزش واور ببفاکتور  مهم نگاه کرد،  كیبه آموزش به عنوان  دیاصالح شود. با دیآن با
ر دو مهم نینسبت به پژوهش و چاپ مقاله استاد را از ا شنسبت آموز یثانو تیاهم

 . سازدیم

 وزش  آم نینو کردیمتناسب با رو یابیارزش یهاآموزش  و روش یمحتوا یبازنگر   
 ندیراشود تا ف فیها تعرپروژه یبرا یفیک ینمره ده ستمی: سیابیدر نظام ارزش رییتغ 

شش را پو دیجد یروش ها تواندینم یکنون یابیشود. روش ارزش دهیکار دانشجو د
 کند رییتغ دیدهد با

 یاینددر بازار کار و  یاز جهت کارامد دیدرس ها:  سرفصل ها باسرفصل  یبازنگر 
ه کود شارائه  یشود و منابع یبازنگر دیبا یآموزش یشود. سرفصل ها ینیبازب یواقع

 یاتهرش انیم یدرسها دیآموزش با ییایپو یفعال را ممکن سازد برا یامکان روشها
 شود فیتعر

 استادان یضرورت توانمند ساز     
 تیترب یهابرنامه دی. بامیاستادان: الزم است استادان را توانمند ساز ید سازتوانمن 

زم ود الاستادان برگزار ش یکوتاه مدت توانمند ساز یگرفت، دوره ها یاستاد را جد
 به استادان آموزش داده شود.  دیجد سیتدر یاست سبك ها

 که زهینگمند و با اعالقهجذب استاد استادان  ندیدر فرا دیجذب استاد: با ندیاصالح فرا 
 که مقاالت ستین یکار با نسل جوان را دوست دارند جذب شوند، استاد فقط کس

 ارند. د سیتدر یباال برا زهیو انگ ییجذب شوند که توانا دیبا یدارد کسان ادیز یعلم

 آموزش فعال      لیجهت تسه یدر آموزش عال یساختار اصالحات

 الک مآموزش بها دهد.  تیفیاستاد به ک یابیارزش نظام دیبا :یاصالح نظام ادار
 تیهدا یریگسان آکند انها استاد را به  رییتغ دیبا انیبر نظر دانشجو  هیبا تک یابیارزش

س آموزش در کالس در وهیش یاستاد الزم است مالک مهم یابی. در ارزشکنندیم
زش آمو در تیخالقو  سیتدر تیفیبه ک یو از نظر مال یباشد. ساختارها از نظر ادار

 کمك کند

 تواندیم یشغل یآموزش مشوقها یکاربرد روشها یبرا :یشغل یمشوقها شیافزا 
متناسب با ارتقاء آموزش اصالح شود. به لحاظ  دیبا زیموثر باشد. نظام پرداخت ن

فعال اعمال گردد  یآموزش یکاربد روشها یبرا ییالزامات و مشوقها دیبا یساختار قانون
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آموختن و کاربرد  یاستادان را برا ستمیس دیاستاد است با زهیر انگاز همه مهمت
و انتخاب  یابیسالم ارزش ندیآموزش فرا ستمیبا اصالح س دینما قیفعال تشو یروشها

 .کندیها را نابود م زهیانگ یو رابطه ا یاقهیسل یانتخاب ها  ردیاستاد نمونه را به کار گ

 یارشته نیمواقع طرح مباحث ب یاریبس در مرتبط: یبا نهادها یتدارک همکار 
 یلمدل عامکان تبا دیبا یبه خصوص در علوم انسان د،یگشایموضوع  را م گریابعاد د

 یهمکار یدهارابطه ها و قراردا دیارتقاء آموزش با یدانشکده ها فراهم شود، برا انیم
ا اط برتبفراهم شود)همان ا یحوزه علوم انسان بامرتبط  یدانشگاه و نهادها انیم

 ابدیتمرکز  یصنعت( تا دانشجو و درس بر مسائل  واقع

 ه ب ازیو روش فعال ن دنیتعمق بخش یبرا جامعه: یتدارک ارتباط با مسائل واقع
 یننسااعلوم  انیاست، دانشجو یدر برنامه درس یو عمل یعلم یدهایبازد شتریفرصت ب

 یاقعوئل در متن مسا دیبا کنند یها را بررس هیو فقط نظر نندیدر برج عاج نش دینبا
ئل ر مساد یعلوم انسان دیرا لمس کنند،  با موجود یو چالشها ابندیجامعه خود حضور 

     . شودیاثر م یمنجر به محفوظات ب یدرک شود، آموزش فارغ از مسئله واقع یواقع

 قد بحث و ن یفضا دیفعال ساختن آموزش با یبرا دانشگاه: یتعامل یتحول در فضا
 نکاشکرا به تعمق، نقد و  انیستادان و صاحب نظران فراهم شود تا دانشجوا انیم

ا موضوع  ر گریابعاد د یارشته نیمواقع طرح مباحث ب یاریدعوت کند. در بس
 یاهرصت ف جادیها فراهم شود. با ا دهدانشک انیم یامکان تبادل علم دیبا دیگشایم

 تیو استاد تقو انیدانشجو انیم یو همکار تیمیصم یفضا  شتریب یتعامل اجتماع
اه نشگدر دا ینقد و بحث محترمانه و علم یو فضا یعلم یشود. الزم است اختالف ها

 شود.   تیتقو

 گیرینتیجه

ر دو هه در استادان دانشگا اناتیحاصل از ب نیپس از تحلیل، تفسیر و طبقه بندی، مضام

  بعد  قابل ارائه است. پژوهش در پنج یپرسشها هیو فعال، بر پا یگروه آموزش سنت

فعال بودن را به استاد نسبت داده و آن    ،یاستادان روش سنت به آموزش فعال: نگرش

استادان آموزش  فیتوص کهینمودند درحال فیاستاد در کالس درس توص ینقش محور هیرا بر پا

 هیال را بر پاخود از  آموزش فع فیو  توص دهیاستاد و دانشجو، متمرکز گرد انیفعال، بر تعامل م

دانشجو  تیکننده فعال لیگر و تسه تیکرده و  استاد را حما انیداشجو ب یمحور کنشو  تیفعال

فعال، مطرح شده و در  کردیبر رو یمبتن یمضمون به عنوان شاخصه مهم روشها نی. ادانندیم

 میاو در تصم یمعلم در کالس درس و نقش محور یفلسفه وجود رییبه تغ ژهیآن به و حیتوض

و  یآموزش سنت ریی( در تغ1999ول) گیاساس تر نی. بر اگرددید میهمه جانبه، تأک یریگ
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استاد، نقش فعال  یمحور یریگ میآموزش دانشجو محور، دربرابر تصم یاستاد محور به سو

تمرکز  ،یبر مسائل واقع یمبتن یهاتیدر فعال یریو درگ هاتیدر انتخاب فعال انیدانشجو

و  کندیاست که در صحنه عمل بروز م یدیکل سائلصورت تمرکز آموزش بر م نی. در ادینمایم

راهبرد مسئله  یریادگی یبرا -یهمکار یدر گروهها ایبه طور مستقل  -دانشجو تیمستلزم فعال

آنچه را  انیمرب ییو تحت راهنما شوندیفهم مسئله دست به کار م یبرا انیخواهد بود. دانشجو

. کنندیاستاد جستجو و درک م تیحما و ییدارند تحت راهنما ازیو آنچه را ن دانندینم

به  زیو استاد ن رندیپذ تیرو و کشف راهبرد حل آن مسئول شیدرباره درک چالش پ انیدانشجو

و به آنها  کندمی درگیر تجربه در را فراگیران باز های¬منبع عمده اطالعات، با طرح سوال یجا

 خودشان را جستجو کنند. های¬پاسخ و کند فکر سوال، نشد مطرح از پس که دهد اجازه می

 ندیآشیفعال بر پ یکاربرد روشها یبرا یاستادان آموزش سنت به آموزش فعال: شیگرا

 دم عالقهعرا  علت  انیدانشجو یعدم آمادگ مندباور دارند وو عالقه زهیبا انگ انیوجود دانشجو

ه ب راتییغت از  یبهتر یابیتادان آموزش فعال، ارزاما اس کنندیروشها ذکر م نینسبت به کاربرد ا

ب طلوم رییتر شدن آموزش را به عنوان تغ هیو دوسو یآمده در آموزش داشته و تعامل ودوج

. دنینمایآموزش مطرح م ندیدر فرا انیدانشجو شتریب یریفعال ساختن و درگ یآموزش به سو

ه ره کرد کاشا یاجتماع ییدر سازاگرا ژهیو آموزش به ییربنایبه اصل ز دیبا افتهی نیا حیدر توض

ست، ا یبتعامل اجتماعی دانسته و معتقدند ساخت دانش، عالوه بر آنکه تجر حصولدانش را م

مند هرهب گریکدیبا  یاز همفکر یمشارکتی و فراشخصی است.  افراد در بستر تعامل اجتماع یامر

و بیگز  و  2007تیواسم وی)اودانل ر ندرسانیم یاریرا در ساخت شناخت خود  گریکدیو  دهیگرد

 ندین فراتحت عنوا زی( ن1973)رهیفر انهینومفهوم گرا دگاهینکته در د نی(.  ا2007تانگ ، 

 یست براا یتیو موقع گاهیشده و در باره آن معتقد است آموزش جا انیمتقابل ب ریتاث یاجتماع

نتقال ا هیوس كی ندیفرا كی یبه جا آموزش ندیصورت است که  فرا نیو در ا  شهیداد و ستد اند

 شته و درگ لیآنها تبد انیمتقابل  م ریتاث یروند اجتماع كیمعلم به شاگرد،  به  یدانش از سو

 کنند. یم رییهر دو تغ رندهیادگیو  اددهندهی ند،یآن فرا

استفاده از آموزش فعال استادان  یدرباره موانع موجود برا در برابر آموزش فعال: موانع

 یبر اساس نقش محور زینموده و آن را ن دینوع از آموزش تأک نیا بی، بر معا یوزش سنتآم

است که  یزیهمان چ نی. اکنندیم انیمحتوا ب شتریاو در اانتقال هر چه ب یاصل فهیاستاد و وظ

 انیاستاد بر آموزش ب کردیرو ری( تحت عنوان تاث1999گ ول و پروسر و اوترهاوس)یتوسط تر

کننده  عیاستاد شغل خود را توز شودیاستاد محور موجب م کردیرباره آن معتقدند روو د دهیگرد
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انتقال محتوا معطوف  قیخود را بر پوشش دادن موضوع از طر یدانش دانسته و تالش اساس

را کاهش داده و بر  ینقش محور نیکه ا یگریکه هر روش د ستین یشکصورت  نی. در ادینما

 یبرا یبه عنوان مانع یو حت دهیواقع نگرد یاستادان نیچن دی، مورد تائدارد هیدانشجو تک تیفعال

از موانع موجود  یاگسترده فیبه  ط گریگروه د انیپاسخگو کهیآموزش محسوب گردد. درحال

موجود در خود آموزش فعال،  بیمعا ثیدارند و آنها را نه از ح هکاربرد آموزش فعال اشار یبرا

روشها شود، مورد توجه  نیاز ا نهیاستفاده به ایمانع کاربرد  تواندیکه م ییهاییبلکه از جهت نارسا

 . دهندیقرار م

موزش فت آگ دیبرخاسته از آنها، با هیاستادان و نظر اناتیحاصل از ب نیاساس  مضام بر

عاد ر ابد ییبا چالشها ،یآموزش عال یها تیمسئول نیتر یاز اصل یکیدر دانشگاه به منزله 

( 3 ،یآموزش یهال(  منابع و سر فص2استاد، زهی( باورها، دانش، مهارت و انگ1تبط با چهارگانه مر

د نسبت به ( ساختار و سازمان آموزش مواجه است. باور استا4و  یابیارزش یها هیروشها و رو

ه و بود آموزش از نظر او تیکننده ارزش و اهم نییآموزش ضمن آنکه تع ندینقش خود در فرا

ژوهشگر مدرس، پ اش به عنوان یاحرفه یها تیو مسئول هاتیفعال یاو برا یبند تیاولو یربنایز

 فهیظه وک یاست. استاد انیتعامل او با دانشجو یکننده چگونگ تیاست، هدا ییااجر ریمد ای

 که یستاداو  کندیانتقال دادن تالش م شتریدر هر چه بهتر و ب داند،یخود را انتقال اطالعات م

و  یلشهاچا جادیخود را موظف به ا داند،یکننده کنش فعال تك تك شاگردان م تیخود را حما

ن دانش و آ(. افزون بر 1999ول و پروسر و اوترهاوس گی)ترداندیمتنوع م یاه تیتدارک فعال

ن نواعموضوع به  نیکننده  است. ا نییمهارت استاد در هر دو بعد محتوا و روش آموزش تع

ر د یازمانسو  یاحرفه یواقع شده و شبکه بالندگ دیر دانشگاه مورد تائد تیفیمولفه مهم بهبود ک

 یبقه بندط یرشد آموزش عال یاز سه مولفه اساس یکیآن را به عنوان  زی( ن2013)یآموزش عال

استادان  یموزشآ یامروزه بالندگ شودیم ادآوری زی( ن2012آنچنانکه ردمون) نینموده است. بنابرا

زش در آمو تیفیمستمر، ضرورت تحول و ارتقاء ک یریادگی یاز مظاهر اصل یکیدانشگاه به عنوان 

 گردد. یدانشگاه محسوب م

به ساختار  ازمندیعالوه بر ضرورت آموزش استادان ن نینو کردیرو یتحول آموزش به سو

آموزش  ازیاست که متناسب با اهداف و ن ییو مکانها زاتیبالنده، ملزومات، تجه طیمح ا،یپو

مشارکت در  فیمتنوع ط یهارا فراهم نموده و با ارائه فرصت یریادگی تیخلق موقع امکان

که امکان استفاده از   یمنابع آموزش یبازنگر نصورتیرا گسترش دهد. در ا یآموزش تیفعال

 نیچن یالزم  آنها از ضررورت ها زاتیدر کنار امکانات و تجه سازد،یمتنوع را فراهم م یفرصتها
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بلکه استادان  سازد،یعمل را مخدوش م زهیدر  تدارک آنها نه تنها انگ یمال ییارسااست. ن یتحول

 . داردیباز م ینیتحول آفر یاز تالش برا زیمند را نعالقه

 یصالحاتوجه تشابه هر دو گروه از استادان طرح ا آموزش فعال: یاصالحات الزم برا 

 یختارحات ساتحول در نگرش به آموزش، اصالارتقاء آموزش ارائه نمودند:    یاست که آنها  برا

 ووا محت یاستادان و بازنگر یکننده آموزش فعال ، توانمند ساز لیجهت تسه یآموزش عال

 و گروهداست که هر  یآموزش ابعاد جالب توجه نینو کردیمتناسب با رو یابیارزش یهاروش

اد به است یابیرزشکه در ا یام اداراستادان، اصالح نظ یاستادان به آن اشاره داشتند. توانمند ساز

 از د،یمانال فعال اعم یآموزش یکاربرد روشها یبرا ییآموزش او توجه. الزامات و مشوقها تیفیک

حول در تبا  ورا فراهم سازد  یدانشگاهها امکان تبادل علم انیم یهمکار یدادهاعقد قرار قیطر

 نیااز  وصاحب نظران فراهم کرده  استادان و انیبحث و نقد م یدانشگاه، فضا یتعامل یفضا

 را به تعمق، نقد و کنکاش دعوت کند.  انیاستادان و دانشجو قیطر

ر از آموزش، فرات یروشها تیفیگفت تحول و بهبود ک دیبا شنهادهایپ نیبراساس ا 

ازمان سو  ساختار یدانشگاه و بهساز یدر توسعه و بالندگ ییبه تدارک سازوکارها یمباحث نظر

 یه جابزش، ابسته است. چراکه ساختار و سازمان کارآمد، به عنوان بستر تحول در آموآموزش و

 ، بهمتنوع را ممکن ساخته یخالق، امکان خلق فرصتها ماتیفلج کننده تصم یها تیمحدود

اه وده و  رم نمجامعه را فراه یشده امکان ارتباط با مسائل واقع ینیب شیپ یادار یها هیکمك رو

ود که اهد بنکته خو نیا ادآوری نی. و اسازدیربط هموار م یذ ینهادها انیم یهمکار یرا برا

زم الکه بل ستین یبه رشد و تحول در آموزش کاف شیفعال تنها گرا یااستفاده از روشه یبرا

   هم ساخت.فرا برداشت و بستر تحول را انیاست موانع موجود در ساختار و سازمان آموزش را از م

راستا باور استاد درباره نقش خود در کالس درس است، در  نیل در اقابل تأم موضوع

شده  رفتهیپذ یفعال، متأثر از فلسفه آموزش یاستفاده از روشها یآموزش به سو روش رییواقع تغ

 نییاست،  تع انیتعامل با دانشجو یکننده چگونگ تیاستاد بوده و آن ضمن آنکه هدا یاز سو

و  هاتیفعال یاو برا یبند تیاولو یربنایز نظر او بوده و  زآموزش ا تیکننده ارزش و اهم

 دیاساس با نیاست. بر ا ییاجرا ریمد ایاش به عنوان مدرس، پژوهشگر  یاحرفه یها تیمسئول

باور و نگرش  رییدانشجو محور، مستلزم تغ کردیرو یآموزش به سو میپارادا رییشد که  تغ ادآوری

  زانیبه م یکینزد یبوده و به  وابستگ سیفعال در تدر یروشها دنیبرگز یاستادان به سو

رخدادها پرداخته و با تدارک  ینیب شیبتواند  به پ نکهیخود دارد. ا "فرافعال"نقش   رشیپذ

خود به رشد دانش،  نیآنها را در فعال سازد و ا  انیدانشجو یمتنوع و مسئله محور برا یتهایفعال
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 یو امکانات طیروشها  وابسته بوده و مستلزم شرا نیمتناسب ا در کاربرد ستادا یمهارت و توانمند

 .  زدیبر انگ یتحول نیچن یاست  او را برا

 منابع:
فصلنامه ها، (. بوروکراسی دانشگاهی: مسائل و چالش1392آهنچیان، محمد رضا ) (1392آهنچیان)

 . 80 -62( 4)5، آموزش عالی ایران

 ران ، انتشارات سمت، چاپ چهارم، تهارزشیابی آموزشی(. 1383بازرگان) 

وش سخنرانی (. مقایسه تأثیر تدریس به ر1389باقچی، نیره؛ کوهستانی، حمید رضا؛ رضایی، کورش)

ر موزش دآمجله ایرانی و بحث گروهی بر مهارت های ارتباط با بیمار در دانشجویان پرستاری، 
 .218-211(: 3)10، علوم پزشکی

گرایی در ی ساخت و ساز(. بررسی روابط ساده و چندگانه1384) پارسا، عبداهلل؛ ساکتی، پرویز

در  نشجویاندرسی) رویکردهای تدریس و ارزیابی( با رویکردهای دای اجرای برنامهکالس و شیوه

-184(، 4)12، شناسی دانشگاه اهوازنتربیتی و روامجله علومدوره کارشناسی دانشگاه شیراز. 

147. 

ا و های استقرایی: تعریف ها، مقایسه هروش ( 2006ر، ریجارد ام)پرینس، میکل جی و فلد

 (. 1387، ترجمه فر دانش هاشم، انتشارات کویر،تهران)مبانی تحقیقی

 ضعیتو ابیارزی (.1387ترک زاده جعفر؛ صباغیان، زهرا؛ یمینی دوز سرخابی، محمد؛ دالور، علی)

 ،ایران عالی موزشآ مجله ،تهران در ریناوف و تحقیقات علوم، رتوزا های انشگاهد سازمانی توسعه

   31-50 صص ،2 شماره ،1 دوره

بررسی وضعیت بالندگی اعضای هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی (. 1386جمشیدی الله) 

انشگاه زشی د. پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت آموو ارائه الگویی به منظور بهبود مستمر آن

 بیتی و روان شناسی. شهید بهشتی، دانشکده علوم تر

 .  59-78(، 6)24(.فصلنامه  پژوهشهای کاربردی روانشناختی، 1394حاح حسینی، منصوره )

 . 57-80(، 2)16(. فصلنامه آموزش عالی، 1394حسینی، سید مهدی و بهرامی، شبنم)

ایسه . مق(1392، داود؛ سراجی، محمود؛ قادری، طاهره؛ قهرمانی، منصوره؛  نادری، مینو )رحکمت پو

مجله  دو شیوه بحث گروهی و سخنرانی بر یادگیری و رضایت دانشجویان از درس آیین زندگی،
 . 10-161(: 2)7، دانشگاه علوم پزشکی قم

های یادگیری و درگیری تحصیلی با عملکرد رابطه سبک(. 1391زرنگ، رمضان علی )
 شد روانشناسی تربیتی.رنامه کارشناسی ا. پایانتحصیلی دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد

  دانشگاه فردوسی مشهد
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ای تطبیقی برای ارائه الگویی ای اعضای هیات علمی: مطالعه( . خودنوسازی حرفه1388سرکارآرانی)

: نرویکردها و چشم اندازهای نو در آموزش عالی تهرااثربخش  در یمینی دوزی سرخابی، 

 پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی. 

 ،"سنجش و فرایند و فراورده یادگیری: روشهای قدیم و جدید"(. 1394بر )سیف، علی اک

 نشر دوران.

 ، تهران: انتشارات سمتمهارتهای آموزشی روشها و فنون تدریس(. 1390شعبانی، حسن)

حیت های (. بررسی صال1393؛ نیلی، محمد رضا)نصراصفهانی، احمد رضا میمنت؛ عابدینی بلترک،

موزش گام های توسعه در آپزشکی بر مبنای دیدگاه سازنده گرایی، ای استادان علوم حرفه
         .128-125(: 1)11، پزشکی

 . تهران: نشر نیهای ایرانیدانشگاه و آموزش عالی؛ منظرها جهانی و مسئله. 1388فراستخواه

 هایزش(. شناسایی الگوی طراحی آموزشی مطلوب برای آمو1387فردانش، هاشم؛ کرمی، مرتضی )

 .106-131(،  8)2، درسیمطالعات برنامه صنعتی.

هران ترجمه شریعتمداری، علی ، نشر چاپخش، تآموزش ستمدیدگان، ، (1972فریره ، پائولو)

(1363) . 

تشارات آگاه ، ترجمه کاویانی، منصوره، تهران، انآموزش شناخت انتقادی(، 1973فریره ، پائولو)

(1368 .) 

رزمی ، ترجمه بیرشك، احمد، انتشارات خوادر جریان پیشرفت آموزش( 1978فریره ، پائولو)

(1368.) 

یی برای (. الگو1395قرونه، داود؛ میرکمالی، سید محمد؛ بازرگان، عباس؛ خرازی، سید کمال)

 ،عالی فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزشبالندگی اعضای هیئت علمی دانشگاه تهران، 

22 (3 ،)17-1 . 

وزش راهنمای بهبود تدریس در دانشگاهها و مراکز آم(. 2000وبل، دیوید)کنن، رابرت؛ نی
،  ترجمه احمد رضا نصر، حسین زارع و محمد جعفر پاک سرشت، تهران: انتشارات عالی

 (.1385سمت)

ر علوم روش تحقیق کمی وکیفی د(. 1386س و همکاران )یت؛ بورگ، والتر و گال، جویگال، مرد
 ی.رجمه: احمد رضا نصر و همکاران، تهران: سمت و شهید بهشتت  .تربیتی و روان شناسی

تان قدس ، ترجمه فرجامی، هادی، انتشارات آسروان شناسی برای معلمان( 1986لفرانسوا، گای)

 (.1380رضوی، شرکت به نشر، مشهد)

(. 1383لیاقتدار، محمد جواد؛ عابدی، محمد رضا؛ میرشاه جعفری، سید ابراهیم؛ بهرامی، فاطمه)

قایسه میزان تأثیر روش تدریس بحث گروهی با روش تدریس سخنرانی بر پیشرفت تحصیلی و م
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-56(: 3)10، پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی فصلنامهمهارت های ارتباطی دانشجویان، 

29. 

سند چشم انداز دانشگاه تهران ( . 1396معاونت برنامه ریزی و فناوری اطالعات دانشگاه تهران) 

 www.ut.ac.ir : //http  . تارنمای دانشگاه تهران:  1404ق در اف

 های تدریس برای ارزشیابی عملکرد اعضای هیئت علمی،(. تعیین وزن مؤلفه1390معروفی، یحیی)

 .50-65(، 4)3، فصلنامه آموزش عالی ایران

دریس (. بررسی کاربرد روش ت1391، میمنت )منصوری، سیروس؛ کرمی، مرتضی؛ عابدینی بلترک

 انشگاهدگرایی در آموزش عالی: مطالعه موردی گروه علوم اجتماعی مبتنی بر رویکرد سازنده

 .122-105(، 1) 2، های برنامه درسیپژوهشمازندران،

های آموزش و (. تدریس و یادگیری کدام روش کدام الگو، پژوهش1392موسی پور، نعمت اهلل)

 .  49-78(، 3)20ری، یادگی

دریس به شیوه (. مقایسه تأثیر ت1387مهرام، منوچهر؛ مهرام، بهروز؛ موسوی نسب، سید نور الدین)

در  گام های توسعهحور با شیوه سخنرانی بر یادگیری دانشجویان پزشکی، م -بحث گروهی دانشجو
 .79-71(: 2)5، آموزش پزشکی

بررسی رابطه بین جو سازمانی دانشگاه ( 1384ان، فرانك)مهرعلیزاده، یداهلل؛ سپاسی، حسین؛ امیدی

فصلنامه پژوهش و برنامه ، و مشارکت اعضای هیئت علمی در تصمیم گیری های دانشگاهی

 . 1-36، صص36و  35شماره  -ریزی در آموزش عالی

میری،  ، ترجمه ویداراهنمای تدریس در دانشگاهها( 1997میلر،دبلیو، آر و میلر، ماری اف)

 (.1385سمت، تهران ) انتشارات

ه ب(. بررسی نظرات اساتید دانشکده علوم پزشکی جهرم نسبت 1381نجفی پور ص، امینی م)

 . 1-23، ص 7، شماره مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکیارزشیابی استاد توسط دانشجو ، 

 ، قابل دسترس در تارنمای ارزیابی در آموزش عالی(، 1383نیستانی محمدرضا)
http: //www.educationplan.persianblog.com 
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