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هدف این پژوهش بررسی وضعیت کیفیت تدریس مدرسان در نظام آموزش عالی

با توجه به میزان توجه به تدریس تعاملی است .برای این منظور از مصاحبه نیمه

ساختاریافته استفاده شد .افراد نمونه به شیوه نمونهگیری هدفمند و براساس معیار

اشباع نظری به تعداد  25دانشجوی ترم ششم تا ترم هشتم کارشناسی انتخاب شدند.
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استفاده میکنند و جزوهگویی بخش اعظم کالس را بهخود اختصاص میدهد .همچنین
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میدانند .اکثر دانشجویان بر این اعتقاد بودند که در فعالیتهای علمی کالس ،مشارکت

داده نمیشوند .همچنین به اعتقاد آنها بین استاد و دانشجو در فرایند یاددهی و
یادگیری ،تعامل علمی وجود ندارد و صرفاً مدرسان به ارائه دروس بدون به چالش
کشیدن ذهن دانشجویان میپردازند .دانشجویان استفاده از روشهای فعال بهمنظور

مشارکت دانشجو در کالس را برای بهبود وضعیت فعلی پیشنهاد نمودند.
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مقدمه

امروزه دانشگاهها به دلیل نقش اساسیشان در امر آموزش سرمایه انسانی برای تولید

و نقد دانش و فناوری جدید ،آمادهسازی شغلی ،پرورش تفکر انتقادی ،ارائه راهبردهای

تغییر اجتماعی و رویارویی فعال با تحوالت جهانی و  ...عامل کلیدی توسعه پایدار

اجتماعی ،اقتصادی ،فرهنگی و سیاسی جوامع بشری ،محسوب میشوند (میرکمالی و

نارنجیثاني 73 :1387 ،و  .)74لذا در عین حال که با «دانشگاههای مختلف جهان وارد
رقابتهای بینالمللی میشوند ،بهطور فزايندهاي با فشارهاي مختلفی نظیر فشارهاي

بازار کار براي رابطه با صنعت و تقاضاي دانشجویان ،فشارهاي دولت در برابر دریافت

بودجههاي عمومي ،فشارهاي استانداردهاي حرفهاي اعتبارگذاري ،فشارهاي فناوری

براي استفاده از يادگيري برخط و فشارهاي علمي براي حفظ موقعيت بينالمللي در
تدريس و پژوهش و  ...مواجه هستند» ( .)Blackmore, 2009: 857به این ترتیب،
«در حالیکه آموزش عالي كااليي فناورانه و بينالمللي ميشود ،اين فشارها بر مباحث

كيفيت آموزش و پژوهش بهعنوان شاخص تمايز دانشگاهها تمركز مییابند .در چارچوب

وسیعتری ،تضمين كيفيت به يكي از فناوريهاي انضباطي -كه بهوسیله دولت و دانشگاه
در جامعه براي توليد بهتر دانش و كارگران دانش اداره میشود -و شاخص تمايز

دانشگاهها در رقابتهای عملكردي در بازار بينالمللي تبدیل میشود» (.)Ibid: 858
بنابراین کیفیت ،بر اساس این تعریف ،مجموعه اهداف تحققیافته معنی خواهد داد.

مهمترین انتظارات تصریحی از دانشگاه را غالب پژوهشگران بویژه سازمان علمی -فرهنگی

ملل متحد (یونسکو) ،انتقال دانش (آموزش) ،تولید دانش (پژوهش) و اشاعه و نشر دانش
(ارائه خدمات به جامعه) میدانند (معروفي ،مهرمحمدي و عليعسكري.)83 :1386 ،

شبکه بینالمللی تضمین کیفیت در آموزش عالی نیز به معرفی استانداردهایی (مانند
تدریس اثربخش ،کسب تجربه و یادگیری ،استقرار جو علمی ،انتشار مقاله و کتاب و )...

برای سنجش این انتظارات تصریحی ،پرداختهاند (.)Graft,1994: 12-19

به نظر میرسد مهمترین مؤلفهای که در بحث کیفیت دانشگاهها مد نظر قرار گرفته

است ،آموزش (روشهای تدریس) میباشد ،چرا که تأمین کیفیت در بخش آموزش یک
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محرک قوی برای ساختن و خلق دانش همراه با فهم زندگی کاری و اصالح مجدد مفهوم

دانش در موقعیتهای یادگیری خواهد بود .همچنین ،ضرورت توجه به کیفیت آموزش

(تدریس) تا حدود زيادي به خصوصيت عصر حاضر یعنی انفجار دانش برمیگردد .زيرا

«از یک طرف ،توجه صرف به کمیت در کسب اطالعات به پايان رسيده و براي ورود به

عصر دانايي و روبهرو شدن با تحوالت شگفتانگيز قرن بيست و يکم ،چارهاي جز توجه
به کيفيت در آموزش نداريم و از طرف ديگر ،متون آموزشي را همهجا ميتوان يافت ،اما

راهبردها و شيوههاي تدريس است که ميتواند تضمينکننده يادگيري باشد .به همين

دليل ،چگونگي تدريس از محتواي آن اهميت باالتري یافته است .بر اين اساس ،آنچه به

کالس درس و فعاليتهاي آن روح و هويت ميبخشد ،توانمنديها و قابليتهاي اساتید
ميباشد که عموماً در قالب شيوههاي تدريس نمود و عينيت مييابند» (فتحيآذر،

 .)98 :1382به اینترتیب میتوان کیفیت آموزش را اینگونه تعریف کرد که کیفیت
آموزش ،به آن دسته از ویژگیهای عناصر آموزشی اطالق میشود که با حداکثر

استفاده از استعدادها و تواناییهای آن عناصر ،میتوان نیازها و انتظارات تصریحی و

تلویحی فراگیران و دستاندرکاران آموزش را برآورده کرده و رضایت آنان را جلب نمود

(صالحی و شکراللهی104-102 :1384 ،؛ هویدا و مولوی .)133 :1387 ،از اینرو ،در
کشورهاي پيشرفته ،شاهد تغييرات بيوقفه در برنامههاي آموزشي و روشهای تدریس

آنها ميباشيم .يکي از تغييرات اساسي در اين زمينه ،بهکارگيري روشهاي متنوع
و فعال تدريس در فرايند ياددهي  -يادگيري است .با وجود اینکه روزانه بحثهای

زیادی در مورد کیفیت تدریس میشود و کتابها و مقالههای زیادی دربارهی بهبود

کیفیت تدریس به چاپ میرسد ،اما در نظام جاري آموزش ،تدريس در بدترين شکل
خود به صورت انتقال اطالعات است .انتقال اطالعات به فراگير به طرز فراموش نشدنی

"انديشههاي بيحرکت" ناميده ميشود ،قالبهاي دانش که از فراگير خواسته ميشود

آنها را بدون چونوچرا و بدون استفاده در جهت اهداف خود ،بهخاطر بسپارد (وايتبرد،

 .)84 :1384بنابراین ،موضوع این پژوهش بررسی وضعیت کیفیت تدریس در آموزش
عالی و ضرورت توجه به تدریس تعاملی در دانشگاه جامع علمی -کاربردی خراسان
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جنوبی مورد بررسی قرار گرفت .به این ترتیب ،به منظور دستیابی به هدف پژوهش،
سؤاالت ذیل مطرح شد:

 -1مدرسان برای یادگیری دانشجویان بیشتر از چه روشهایی در تدریس استفاده

می کنند؟

 -2چرا مدرسان به روش تدریس خاصی گرایش دارند؟

 -3دانشجو تا چه اندازه در حین تدریس در فعالیتهای کالسی مشارکت دارد؟

 -4تا چه میزان نسبت به روشهای تدریس تعاملی آگاهی وجود دارد؟ آیا این روشها

در کالس های درسی کار برده می شوند؟

 -5چگونه میتوان مشارکت دانشجو را در بحثهای کالسی افزایش داد؟ چه راهکارهایی

را برای مشارکت دانشجو در فرایند کالسی وجود دارد؟
کیفیت تدریس و توجه به عاملیت انسان

دانشگاهها هر ساله به منظور آگاهي از تحقق استانداردهای كيفيت ،به ارزیابی کیفیت

آموزش ،پژوهش و خدمات میپردازند .ارزیابی در آموزش عالی عبارت است از فرایند

شناسایی و جمعآوری دادهها ،به منظور قضاوت در خصوص کیفیت عوامل تشکیلدهنده

این نظام میباشد (مؤمنی ماسوله ،نصرآزاداني و ميرزامحمدي .)198 :1385 ،بنابراین،

ارزیابی تنها ابزاری است که انسان را قادر میسازد تا عملکرد نظام و توانایی آن را مورد

سنجش قرار دهد ،نشان دهد که آستانهي كيفيت مشخص تا چه حد تحقق یافته و

نسبت به استفادهی بهینه از آن اطمینان ایجاد نماید .در ادامه به بررسی تدریس و آنچه
آن را اثربخش و باکیفیت مینماید ،پرداخته میشود.

یکی از مؤلفههای اصلی کیفیت در نظام آموزش عالی ،کیفیت تدریس است .کیفیت

این مؤلفه نیز بستگی به کیفیت روش یاددهی دارد .در واقع ،ارتقای حرفهای و بهبود

کیفیت تدریس ازجمله راهبردهای عمدهی دانشگاهها میباشد (شریف و سالک،

 .)28-26 :1387به اعتقاد مارش و دیگران ()Marsh, et al., 2009: 440-442
کیفیت تدریس آن چیزی است که دانشجویان و اعضای هیأت علمی آن را تدریس
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اثربخش میدانند که مؤلفههای کلی تدریس و یادگیری را در بردارد .از نظر فینیک

کیفیت تدریس میتواند حاصل سازگاری شش جزء به این شرح تصور شود؛ ویژگیهای
دانشجویان ،ویژگیهای استاد ،تصمیمات برنامهی درسی استاد ،رفتار کالسی استاد،

میزان یادگیری و عوامل مؤثر وابسته به محیط (معروفی ،مهرمحمدي و عليعسكري،

 .)43 :1386همچنین ،تدریس کیفی نیز استفاده از فنهای آموزشی برای تولید نتایج
یادگیری برای فراگیران است ).(Henard and Roseveare, 2012: 12

برای حصول کیفیت تدریس توجه به مهمترین عوامل تشکیلدهنده کالس ضروری

است .همانطور که میدانیم تعلیم و تربیت ،بیش از هر چیز بر تعامل استاد و دانشجو

استوار است .تعامل میان استاد و دانشجو ،مفهوم خاصی دارد که باید به آن توجه کافی

شود .مفهوم عامی از تعامل وجود دارد که به معناي تأثیر و تأثر متقابل است ،اما در مفهوم

خاص تعامل که در این مقاله مورد نظر است ،رابطه تعاملی تنها میان عاملها قابلتصور
است .انسان بهمنزله عامل ،رویکرد ویژهاي به انسان دارد که طبق آن ،آدمی مظهر عمل

است و میتوان رفتارهاي او را عمل دانست (باقری .)7 :1392 ،روانشناسی انسان عامل،

متمرکز بر تالش و انجام کار و عمل بهوسیله افراد است.

هنگامیکه عاملیت انسان پذیرفته شود ،استاد و دانشجو هر دو بهمنزله انساناند و بنابراین

بهعنوان عامل خواهند بود و آنگاه رابطه آنها بهصورت تعامل ،بهمعناي خاص کلمه ،آشکار

خواهد شد .از منظر این رابطه تعاملی ،استاد همواره باید خود را در برابر دانشجو بهعنوان
انسان عاملی در نظر بگیرد که دیر یا زود ،بهکار شکل دادن به هویت خود خواهد پرداخت

و از سوي دیگر ،دانشجو نیز باید همواره خود را در برابر استاد بهعنوان انسان عامل در نظر

بگیرد .در این صورت ،استاد تدریس خود را آموزاندن "به" کسی خواهد فهمید ،چنانکه
دانشجو نیز یادگیري خود را آموختن "از" کسی خواهد دانست .بر این اساس ،استاد دیگر
کار خود را در درجه نخست آموزاندن "چه" درسی نخواهد دانست و هرگز نخواهد گفت:

«من درس خود را میدهم و به چیز دیگري کار ندارم» .از سوی دیگر ،یادگیري دانشجو

نیز همواره در درجه نخست ،یادگیری "از" کسی است و نمیتوان آن را به یادگیري صرف
کاهش داد .بر این اساس ،استاد نیز میتواند از دانشجو بیاموزد .هنگامیکه میگوییم

52

فصلنامه علمی ترویجی مطالعات فرهنگی  -اجتماعی خراسان /سال  /11ش  /3بهار 96

استاد در کار آموزاندن "به" کسی است ،ممکن است خود را با این سؤال دیرینه مورد نظر
فیلسوفان تعلیم و تربیت مواجه ببیند که آیا در این صورت ،باید قبول کرد که آموزاندن

متضمن آموختن است؟ در پاسخ باید گفت که در واقع ،آموزاندن متضمن وقوع آموختن

نیست ،زیرا آموختن دانشجو از او بهعنوان انسان عامل سر میزند و بنابراین عاملیت او نیز

دخیل است و بدون آن رخ نخواهد داد؛ اما بیتردید آموزاندن متضمن دغدغه نسبت به

آموختن دانشجو است ،بهگونهای که اگر متضمن آن نباشد ،دیگر نمیتوان آن را آموزاندن
دانست .استادی که آموزاندن "به" دانشجو را به آموزاندن "چه" کاهش میدهد ،خود

را از دغدغه یاد شده میرهاند ،اما همزمان خود را از جرگه استادی نیز بیرون میبرد ،زیرا
کار استاد ،در درجه نخست آموزاندن "به" کسی است .این رابطه تعاملی ،قاعده تعلیم و
تربیت است (باقری7 :1392 ،و .)8از اینرو ،به نظر میرسد برای بهبود کیفیت تدریس

و برای اینکه رابطه تعاملی همچنان در قاعده تعلیم و تربیت بماند ،نیاز است روشهای

تدریس تعاملی نیز مد نظر قرار گیرند .قبل از اینکه به بحث روشهای تدریس تعاملی

پرداخته شود ،ماهیت تدریس و رابطه آن با یادگیری مورد بررسی قرار میگیرد.
ماهيت تدريس و رابطه آن با يادگيري

ماهيت تدريس و رابطهي آن با يادگيري يكي از قديميترين و در عین حال مهمترين

مباحثي است كه در حوزه تعليم و تربيت مورد توجه فالسفه و روانشناسان تربيتي قرار
گرفته است .در اين زمينه دو ديدگاه مطرح شده است:

ديدگاه نخست :نفي رابطهي ضروري منطقي يا علت و معلولي ميان ياددهي

و يادگيري

در ديدگاه نخست گفته ميشود كه استاد در جريان آموزش و يادگيري صرفاً مسؤول

تدريس و انتقال مطالب به يادگيرندگان است و نه يادگيري آنها .چرا که در تحقق

يادگيري عوامل گوناگوني دخالت دارند كه استاد نميتواند همه آنها را كنترل كند .بر

اين اساس مسؤوليت يادگيري بيش از همه به عزم و اراده يادگيرنده و تالش وي براي

يادگيري بستگي دارد.
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فنستر ماخر ( )Fenstermacher, 2000: 18-27از فيلسوفان معاصر تعليم و تربيت

است كه بهشرح و بسط موضع خود در اين زمينه اهتمام ورزيده است .به نظر او تا

تدريسي در كار نباشد از يادگيري خبري نيست ،ليكن اهتمام به انجام فعاليتهاي

تدريس ،شرط الزم و كافي براي تحقق يادگيري نميباشد .تمثيل بسيار گويايي كه در

چارچوب اين ديدگاه درباره ماهيت ياددهي و رابطه آن با يادگيري مورد استفاده قرار
ميگيرد ،تمثيل مسابقه است .صاحبنظران اين ديدگاه ميگويند تحقق پيروزي و برد

در مسابقه موكول و منوط به شركت در مسابقه است ،ليكن شركت در مسابقه و وفاداري

به رعايت قواعد و قوانين آن ،شرط الزم و كافي براي پيروزي نيست؛ لذا همانگونه كه

اگر كسي در مسابقه برنده نشود ،نميتوان شركت او را در مسابقه انكار كرد .از اینرو،
عدم تحقق يادگيري را نميتوان ناشي از عدم تحقق ياددهي قلمداد كرد .در اينجا

رابطه وجودي و نه علت و معلولي ميان اين دو حوزه روشن شده است .در چارچوب

اين ديدگاه ،بايد درباره شيوهها و راهبردهاي ياددهي و شيوهها و راهبردهاي يادگيري
مستق ً
ال بحث شود .البته صاحبنظران بهطور کلی در صدد نفي رابطه علت و معلولي

درنیامدهاند ،بلكه فقط رابطه علت و معلولي را فاقد بنيان منطقي و عقلي ميدانند.

اين ديدگاه ميتواند نوعي سستي ،رخوت و بيتفاوتي در قبال نتيجه را در كارگزاران

امر تدريس بهوجود آورد .اين وضعيت مصيبتبارترين وضعيت قابل تصور براي دستگاه

تعليم و تربيت و معرف خسران جبرانناپذيري است .نفي وجود ارتباط منطقي ميان
ياددهي و يادگيري در واقع ،بهمنزلهی كاستن از پيچيدگيهاي ذاتي و تدارك ديدن

يك پايگاه نظري است كه با سادهانديشي و سادهانگاري بيشتر موجب شتاب جريان

نافرجام علمي كردن تدريس يا دستيابي به قواعد و ضوابط به اصطالح غیرانضمامی و
غیرحساس نسبت به موقعيتهاي ويژه و خصوصاً شرايط و ويژگيهاي يادگيرندگان
براي هدايت جريان تدريس ميشود (مهرمحمدي.)11 :1386 ،
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ديدگاه دوم :رابطه ضروري ،علت و معلولي ميان ياددهي و يادگيري

ديدگاه دوم ،بهنوعی به رابطه ضروري و الزامي ميان ياددهي و يادگيري توجه دارد.

در اين ديدگاه ،گفته ميشود كه تدريس كوششي است كه به قصد يادگيري از سوي

استاد طراحي و به اجرا گذاشته ميشود .بهعبارت دیگر ،در فرايند آموزش و يادگيري،

مسؤوليت اصلي بر عهده استاد است ،اوست كه با تهيه طرح تدريس مجموعه فعاليتهاي
ياددهي و يادگيري را بهگونهای سازماندهی و اجرا ميكند كه هدفهاي آموزشي تحقق

یافته و تغييرات مورد انتظار در رفتار يادگيرندگان حاصل شود .در اين ديدگاه ،تدريس

خوب كمك به خوب یادگرفتن دانشجویان است و آنها زماني خوب ياد ميگيرند كه با

نظارت و راهنمايي استاد خود روشها و راهبردهاي مناسب را در جريان يادگيري بهکار

گیرند .از نخستين افرادي كه رابطه ميان ياددهي و يادگيري را اینگونه درك كرده،
ديويي ( )Dewey, 1935ویراستار گفتند اینجوری بنویسید است که در مقام تشريح

ديدگاه خود از تمثيل فروش استفاده ميكند و معتقد است كه رابطه ميان ياددهي و

يادگيري از جنس رابطه ميان خرید و فروش است .به ديگر سخن ،همانگونه كه تا

خريدي اتفاق نيفتد در حقيقت فروشي صورت نگرفته است ،میتوان گفت تا زماني
يادگيري محقق نشده باشد ،نميتوان گفت ياددهي يا تدريس اتفاق افتاده است (نقل

در مهرمحمدي15-12 :1386 ،؛ شعبانيورکي.)30-25 :1379 ،

ماهيت تدريس از نظر قائالن به اين ديدگاه ،ماهيتي از نوع "دستاورد" است .اين تلقي

نسبت به ماهيت تدريس در تقابل با تلقي ماهيت تدريس بهعنوان "وظيفه" يا "تكليف"
است .در حالیکه در ديدگاه نخست ،تدريس يا ياددهي را كوششي آگاهانه در چارچوب

فعاليتهاي موضوع تدريس ،به قصد انتقال محتوا به يادگيرنده ميدانست .در اين
ديدگاه ،به تدريس در چارچوبي گستردهتر نگريسته ميشود كه الزاماً بايد به دستاورد
يا موفقيتي كه همان يادگيري است ،منتهي شود .در غير اين صورت ،تدريس نيز

اتفاق نيفتاده است .روشن است كه اینگونه مفهومپردازي دربارهي تدريس ،مسؤوليت

سنگيني را متوجه استاد ميكند.

از جمله افراد ديگري كه به دفاع از اين ديدگاه پرداختهاند ميتوان رايل ،جويس و
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ويل 1را نام برد .جويس و ويل بیان کردهاند که پژوهشهاي انجام شده نشان دادهاند که
الگوها در يادگيري محتواهاي گوناگون كارايي و اثربخشي داشتهاند و استفاده درست از

هر الگويي توسط استاد بهمنزله آشنا شدن دانشجویان با يك سازوکار يادگيري است.

به اینترتیب ،الگوهاي تدريس در واقع الگوهاي يادگيري نيز هستند (همانجا).

همچنين ،شواهد جمعآوری شده نشان ميدهد که بين رويکرد استاد به تدريس و

کيفيت نتايج يادگيري دانشجو ارتباط وجود دارد .استاداني که جنبهي مهم تدريس
خود را یاریکردن به دانشجویان براي فهم عميقتر و تغيير ادراک دانشجویان ميدانند،

روي آنچه دانشجویان انجام ميدهند و آنچه نتايج يادگيري ناشي از فعاليتهاي آنها
بهدنبال دارد ،تمرکز ميکنند .اين استادان ،نقص يادگيري را تقريباً به همان اندازه که
بهحساب ضعف در کار دانشجو ميگذارند ،به شيوهي تدريس خود نيز نسبت ميدهند

(کنن و نیوبل.)17 :1385 ،2

با توجه به ديدگاهي که ارتباط بين تدريس و يادگيري را تشريح ميکند ،ميتوان از

سه طبقه بزرگ روشهاي تدريس نام برد:

الف) روشهاي تدريس بانکي يا استادمحور و غیرفعال

دانشجویان در اين روشها به مانند ظرفي در نظر گرفته ميشوند که بايد بهوسیله

استاد پر شوند و هدف از يادگيري ،تأييد از طرف استاد است .دانشجویان در کالس

درس منفعلاند و هيچ فعاليتي جز گوش دادن و حفظ کردن انجام نميدهند .بنابراين
دانشجویان در آن هيچگونه خالقيت ،ابداع و نوآوري ندارند و فقط راهبرد حفظ کردن

در آنها ارتقاء مييابد ( .)Cuvenc & Acikgoz, 2007: 119-125در اين روشها،

کمکم ذهن دانشجو از مطالبي انباشته ميشود که با نياز و فکرش متناسب نيست و در

نتیجه ،بهتدریج باعث ايجاد کسالت ميشود و زمينه رکود و دلزدگی از فعاليتهاي

علمي را فراهم ميسازد .بر اين اساس ،درسهایي که با اين روشها ارائه ميشوند ،قادر

نيستند دانش ،نگرش و بينش و رفتار دانشجویان را تغيير دهند .در اين روشها ،اطاعت،

1. Ryle, Joyce and Weill
2. Kenen and Newbell
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پاداش و تنبيه بر رابطهي استاد و دانشجو حکمفرماست و عدماعتماد ،تضاد ،تناقض و

حتي ترس ،اغلب به مثابه بخشي از پيکره کالس درس است (برانداز و گينيس:1384 ،1

 .)90-78در واقع ،یکی از کهنترین گونههاي واژگونی در منظومه تعاملی ،استادمحوري
است .در این عقیده ،نظر بر آن است که استاد نقطه محوري تعلیم و تربیت است و اگر

تحولی را در تعلیم و تربیت انتظار داریم ،باید استادهاي مجرب و مسلطی داشته باشیم .این

عقیده بهصورت شعاري در زبان انگلیسی نیز شهرت یافته است که طبق آن استاد چون

"فرزانه در صحنه" معرفی میشود .اگر از منظر تعامل به این عقیده بنگریم ،دانشجو در آن

مغفول است و نهتنها بهمنزله عامل در نظر گرفته نشده ،بلکه چون ماده خام شکلپذیری

در دستان توانمند استاد مجرب لحاظ شده که تربیت او توسط استاد مشخص میشود.

بنابراین ،باید گفت که در این عقیده ،آموزاندن "به" به آموزاندن "چه" کاهش یافته
است .بهعبارت دیگر ،مهم این است که استاد به آن "چه" میخواهد بیاموزد ،مسلط باشد

و فرزانگی خود را احراز کند؛ زیرا آموزاندن "به" کسی معطوف نیست و دانشجو در برابر
استاد کسی نیست تا قرار باشد نظر و عاملیت او در محاسبه آید ،بلکه مادهای منفعل و

پذیراست .پیامدهاي این عقیده در آموزش و پرورش سنتی ،بهوفور دیده شده است که

طبق آن ،استاد تنها شخص زنده و تصمیمگیر در کالس است و دانشجویان باید تنها براي

تبعیت از او کوشش کنند و حتی گاه حق سؤال نیز نخواهند داشت ،تا چه رسد به بحث

و اظهار نظر .این رابطه شبان و گله در صورتیکه بهطور موفقیتآمیزی به اجرا درآید،

آشکارا خود مانع تحول در آموزش و پرورش خواهد بود؛ زیرا فراهم آوردن آدمهای گلهوار

به معناي تهی کردن آنها از آدمیت و عاملیت خودشان است و با چنین موجودیت تعطیل

شدهای چگونه میتوان انتظار دگرگونی در اوضاع تعلیم و تربیت یا جامعه را داشت (باقری،

.)11 :1392

معروفترين اين روشها عبارتند از :روش سخنراني ،تمرين و تکرار ،آزمايش و خطا،

روش حكايت و روش نشان دادن.

1. Brandaz and Guinness
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ب) روشهاي تدريس مبتني بر حل مسأله يا دانشآموزمحور و فعال

اين روشها بر مبناي طرح مسائل انسان در ارتباط با دنيا استوار است و بر طرح

مسأله در کالسها از طريق مطرح کردن سؤاالت بهصورت مسأله قابليت پيدا ميکند

(قورچيان .)42-35 :1385 ،بر طبق اين روشها ،هر دانشجو حق دست يافتن به
استعدادهاي بالقوهي خويش را دارد و اين روشها امکان دست يافتن به اين حق را

فراهم ميسازند .در اين روشها فراگيران تشويق ميشوند که فعاالنه در فرايند يادگيري

شرکت کنند و قبول مسؤوليت نمايند .پاداش دروني در اين روش حاصل لذتي است

که نتيجهي يادگيري ،کشف ،چالش و پرسش ،تالش و تکاپو در عرصههاي جديد و

انجام کارها بر پايه ابتکارات شخصي ميباشد؛ که نتيجه آن تقويت يادگيري دانشجویان
ميباشد (برانداز و گینس .)90-78 :1384 ،در واقع ،واژگونی دوم در منظومه تعاملی،

درست نقطه مقابل عقیده نخست و بهعنوان دانشجومحوري مطرح میشود .در واقع ،این

عقیده ،واکنشی مستقیم در برابر استادمحوري است .در بسیاري از دیدگاههای جدید در

تعلیم و تربیت ،این عقیده مورد توجه قرار گرفته و همچون شعاري براي تحول مطرح شده

است .در این شعار که تعریضی به شعار "فرزانه در صحنه" ،استاد بهعنوان "راهنمای
درکنار" معرفی میشود .این شعار که حاکی از بیرون راندن استاد از صحنه است ،بهطور

ضمنی حکایت از فعال شدن دانشجو دارد .بسیاري از روشهای فعال بر اساس این عقیده
شکل گرفتهاند و در همه آنها نظر بر آن است که استاد در کنار بایستد و اجازه دهد که

دانشجو خود فعاالنه بهکار یادگیري بپردازد و در صورت لزوم و نیاز دانشجو ،استاد بهعنوان

راهنما ،نکاتی را به او گوشزد کند.

با نگریستن به این عقیده از منظر رابطه تعاملی باید گفت ،اتفاقی که در آن افتاده ،بار

دیگر این است که رابطه تعاملی استاد  -دانشجو مغفول مانده است .اگر در استادمحوري،

آموزاندن "به" در معرض کاهش یافتن به آموزاندن "چه" قرارگرفته بود ،در عقیده

دانشجومحوري ،اصل "آموزش" مورد تردید قرار گرفته و "یادگیری" جایگزین آن

میشود .بنابراین ،باید گفت که از استاد بهعنوان "راهنمای در کنار" تا "راهنمای برکنار"
یک گام بیش نمانده است؛ زیرا مطلوب این عقیده آن است که یادگیري را در کانون توجه
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قرار دهد و آموزش را در بوته اجمال نهد .اشکال این عقیده را نیز در همین نکته باید
جستجو کرد که براي درمان بیماري استادمحوري ،در مسیر حذف تدریجی نقش استاد

گام گذاشته است .تحول در آموزش و پرورش به این معنا نیست که آموزش را در افول قرار
دهیم و یادگیري را جایگزین آن نماییم (باقری.)12 :1392 ،

در تعامل ناهمتراز استاد -دانشجو ،قابلیتها و رموزي نهفته است که با فروشکستن آن

به نقش راهنمایی درکنار ،آنها را از دست میدهیم .نکتهسنجیهای استاد و تجربههای

انباشتهای که کسب کرده است ،تنها در رابطه تعاملی قابل تبادل خواهد بود و دلیلی ندارد

که بخواهیم با خودکاري دانشجو ،او را از غناي این رابطه تعاملی محروم کنیم .همانگونه
که والدین تصمیمگیر بهجای کودك ،به ظهور کودك شورشی ختم میشود که والدین را

کنار میگذارد و در پی آن است که همهچیز را خود انجام دهد و خود یاد بگیرد ،تردیدي

نیست که استاد مداخلهگر نیز به شورش یادگیري دامن میزند ،اما این نیز روشن است که
کار هر دو آنها به یک میزان نادرست است؛ زیرا هر دو ناقض رابطه تعاملیاند.

گرت بیستا ( )Gert Biestaاین به نقل از می باشد نیاز به سال نیست ویراستار هم

تایید کردند با استفاده از اصطالح "احاله به یادگیری" بهخوبی اشاره میکند که برخی

دیدگاههای جدید در پی آن هستند که یادگیري را در کانون گفتمان و عمل تعلیم و تربیت

قرار دهند و همهچیز تعلیم و تربیت را برحسب یادگیري تعبیر کنند .او در انتقاد به این

گرایش اساسی به یادگیري میگوید ...« :مدرسه جایی براي یادگیري نیست و نباید آن
را چنین در نظر گرفت  -البته اگر کسی بخواهد میتواند اینگونه تعبیر کند  -اما آنچه

دانشگاه را دانشگاه میکند ،این واقعیت است که آن ،جایی براي آموزش است ،چنانکه

این وجه ممیزه مدرسه در مقایسه با بیشتر اگر نه همه موقعیتها ،وضعیتها و شرایط
است» (همانجا) .اصرار و تأکید بیستا بر آموزش در قبال گرایش افراطی به یادگیري،

قابل درک و ستودنی است ،اما به نظر میرسد او در محدود کردن وجه ممیزه مدرسه به

آموزش و کنار گذاشتن یادگیري از این امر ،خود نیز به انحراف رفته است .در واقع ،باید

گفت وجه ممیزه دانشگاه نسبت به بسیاري از موقعیتها و نهادهاي اجتماعی در این است

که دانشگاه جایی براي یادگیري "از" استاد است ،چنانکه جایی هم براي آموزاندن "به"
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دانشجو است .یادگیري میتواند بهگونههای بسیاري انجام شود ،چنانکه دانشجو در خانه

نیز در کنار رایانه خود در حال آموختن و یادگیري است ،اما قید "از" کسی چون استاد ،در
آنجا صادق نیست .این شکل تعامل ناهمتراز (استاد -دانشجو) وجه ممیزه دانشگاه است

و آموزاندن "به" کسی و آموختن "از" کسی ،هر دو در حیطه آن قرار دارند .بیستا تعبیر

یادگیري "از" را نمیپسندد و بهجای آن ،تعبیر "آموزانده شدن" را بهکار میبرد و استدالل

او نیز این است که تعبیر اول ،حاکی از آن است که دانشجو به کنترل استاد میپردازد و او را

در اختیار دارد ،در حالیکه به نظر او ،استاد هرگز محاط دانشجو نمیشود ،بلکه دانشجو

بهطور پیشبینیناپذیری هر زمان نسبت به نکته تازهای ،آموزانده میشود .بنابراین ،از نظر
بیستا ،وجه ممیزه دانشگاه ،آموزاندن و آموزانده شدن است و به اینترتیب ،محور آموزش

است .در نقد دیدگاه بیستا باید گفت که اگر ما رابطه تعامل ناهمتراز میان استاد و دانشجو

را وجه ممیزه دانشگاه بدانیم ،با نظر به اینکه استاد و دانشجو ،هر دو عامل محسوب
میشوند ،نه تنها استاد براي دانشجو قابل کنترل و پیشبینی نیست ،دانشجو نیز توسط

استاد ،بهطور کامل قابل کنترل و پیشبینی نیست .عاملیت انسان با وجود اراده و اختیار

در آن ،مانع از تحت کنترل و پیشبینی کامل قرار گرفتن است .همانگونه که دانشجو در
حالت گیجی و حیرتی که نسبت به مسألهای پیدا کرده ،ممکن است نکتهای را از استاد

دریافت کند که او را شگفتزده و هیجانزده سازد ،استاد نیز با وجود تجربههای آموزشی
بسیار ،ممکن است با دانشجويي مواجه شود که الگوهاي مس ّلم برآمده از تجربههای فراوان
او را در هم بریزد و او را وادار به فکر و حتی آموختن کند .با توجه به این ویژگی عاملیت

آدمی ،میتوان وجه ممیزه دانشگاه را تعامل ناهمتراز و آموزاندن "به" و آموختن "از"

دانست ،بدون آنکه بخواهیم آموزش یا یادگیري را بهتنهایی محور اساسی تلقی کنیم
(همان .)13 :بنابراین ،معروفترين اين روشها عبارتند از :حل مسأله ،روش دانشجو-

استادي و روش کاوشگري.

ج) روشهاي تدريس هميارانه يا تعاملي

در روشهاي تدريس تعاملي ،عمل ياددهي -يادگيري بهموازات هم پيش ميروند و
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برحسب شرايط و موقعيت ،جاي خود را با يکديگر عوض ميکنند .بدين معنا که گاهي

استاد موجد حرکت دانشجو ميشود و گاهي دانشجو سبب ميشود که استاد عمل

آموزشي را انجام دهد .بدين ترتيب ،يک فضاي کار مشترک و اصيل که موجب فعال
شدن هر دو طرف ميشود ،بهوجود ميآيد (ميرلوحي .)49-45 :1382 ،در واقع ،در

اين روشها فرايند ياددهي -يادگيري ،فرايندي دوسويه است که در آن یکی ميکوشد

تا در تعاملي سازنده از ديگري بياموزد ،يا به او ياد بدهد .اهداف اوليه آموزش تعاملي

واداشتن دانشجویان به بحث کردن و انديشيدن است ،چرا که مباحثه موجد حدت
ذهن دانشجویان میشود و نيروهاي بيان و تمرکز را در آنان پرورش میدهد و اهداف
بلندمدت آن ،رشد فردي و ارتقاي توانايي دانشجویان را بهدنبال دارد.

رمزدن ( )Remsdon, 1992: 18هر دو رهيافت پيشگفته (روشهاي تدريس

استادمحور و دانشجومحور) را بهرغم مزايايي كه ممكن است داشته باشند ،نارسا تلقي

ميكند .به عقيده او در ديدگاه نخست ،بر انتقال محتوا و تدريس استاد و در ديدگاه دوم،

بر فعاليت دانشجو تأكيد شده است .آنچه مورد غفلت واقع شده ،فقدان رابطه پویا بين
تدريس و يادگيري است ،زيرا نه تکیه بر انتقال محض مطالب و نه بر فعاليت دانشجو،

ضامن يادگيري و تشكيل معرفت مطلوب نخواهد بود .خطر ديگر اين است كه ممكن

است يادگيري انجام یافته قابل اعتماد نباشد .يادگيري از راه انتقال ميتواند مكانيكي

و بنابراين سطحي و ناپايدار باشد و يادگيريهايي كه از راه فعاليت خودانگيخته صورت

ميگيرد ،ممكن است غیراستاندارد باشند .همچنين در آموزش استادمحور ،تنها به يک

راهحل براي موفقيت اکتفا ميشود و آن پس دادن همان چيزهايی است که استاد به

تدريس آن پرداخته و در کتابها نوشته شده است (پاكسرشت.)162-158 :1383 ،

به دليل ضعفهاي باال ،رمزدن رهيافت سومي را طرح ميكند ،رهيافتي كه در آن

تدريس و يادگيري با هم تلفيق ميشوند .در اين رهيافت ،تدريس و يادگيري دوروی

يك سكه تلقي ميشوند .به ديگر سخن ،در اين رويكرد واحد درسي داراي محتواي
خاصي است ،اما هرچه هست كام ً
ال ثابت نيست و دانشجو ميتواند در تهيه و تكميل

آن سهيم باشد ،اما تأكيد نه بر انتقال تنها و نه بر فعاليت محض است .يادگيري را
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دانشجو انجام ميدهد ،ولي استاد در قبال يادگيري دانشجو ،احساس مسؤوليت ميكند

(پاكسرشت.)162-158 :1383 ،

بهعبارت دیگر ،بايد گفت که ديگر نقش استاد انتقال اطالعات نيست ،بلکه بالنده

ساختن فراگيران است .هر يک از دانشجویان و استادان در کالس يک استاد هستند،

زيرا در هر لحظه از همديگر ياد ميگيرند ،يادگيري از همديگر سبک يادگيري بارز
در جهان اطرافمان است ،دانشجویان در اين روش ميتوانند آشفتگي فکري موقتي در

عقیدهها ايجاد کنند و عقیدههاي جديد را با عقیدههاي قبلي استادان ترکيب و پيوند

دهند و بدینصورت به عقیدههاي جديدي که اثربخشتر از عقیده يک استاد بهتنهایی

بود ،دست يابند ( .)Roman, 2006: 31-32بنابراين هدف تدريس نه کشف منفعل
واقعيتها در حدود دنياي واقعي کالس ،بلکه ساخت خود واقعيتهاست .چنانکه از

طريق گفتمان و با رابطه است که دانش شکل ميگيرد (آهنچيان18 :1382 ،؛ براون و
اتكينز.)39-34 :1385 ،

بهعبارت دیگر ،فرايند تدريس را ميتوان يک توافق همکاري بين استاد و دانشجو

دانست که در آن استادان ،دانشجویان را به داشتن بصيرت تشويق ميکنند و به آنها
براي درک کامل استعدادهاي بالقوهشان ياري ميرسانند و در نهایت ،آنها را براي اينکه

در آنچه ميخواهند بهترين شوند ،به چالش ميکشاند .بنابراين فرايند تدريس بايد

بهگونهای باشد که دانشجویان بهطور سالمي در مورد آنچه فرامیگیرند ،شکاک باشند

و استادان آنها را به ابزارهايي که آنها را تصميم گيرندگان متخصصي ميکند ،مسلح
سازد و براي پذيرش مسؤوليت اعمالي که الزم است بر عهده بگيرند ،به چالش بکشاند.
بر اين اساس ،تدريس يک تعهد پويا است که فراگيران را بهطور تمام و کمال در فرايند

کالس درگير ميکند و به آنها اجازه ميدهد تا راههاي بهدست آوردن اطالعاتي را که
ميخواهند بفهمند و ياد بگيرند را ترجيح دهند .البته بايد گفت که استاد بايد دانش و
معرفت کافي جهت فعال کردن دانشجویان را داشته باشد تا بتواند جريان تدريس را از

حالت غيرفعال بهصورت فعال سوق دهد ،بدين ترتيب که يک جريان متقابل و دوطرفه

را بهوجود آورد که در آن برخورد انديشه و تجربه صورت گيرد ،چون شنيدن صرف بدون
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فعاليت متقابل يادگيرندگان کسالتآور و خسته کننده است (دانهيل.)45 :1348 ،

مزاياي تدريس تعاملي براي کل کالس در مقايسه با روشهاي ديگر اين است که در

آن راهحلهاي مختلفي براي هر مسألهای وجود دارد و استاد و دانشجو با مشارکت و
تعامل با همدیگر به تعيين بهترين راه ،کارآمدترين و اثربخشترين راهحل ميانديشند.

تدريس در واقع ،راهنمايي رشد شناخت راهحلهاي مختلف در فرد است که

پسخوراند فوري دربارهي ميزان فهم و درک دانشجویان از موضوع درس فراهم ميکند
(.)Broliver, 2006: 18
تدريس تعاملي با ايجاد اهداف روشن و چالش منطقي و مورد نیاز براي پيشرفت

دانشجویان به مراحل باالتر يادگيري ،از طريق آزمون و پرسشهاي سطح باال ،نقش

مهمي در فرايند رشد ذهني دارد ،زيرا الزمهي يادگيري ،درگير کردن و درگير شدن است

(مويس و رينولدز .)73-70 :1384 ،دانشجو شايد بدون منبع يادگيري (استاد) بتواند

به مطالبي دست يابد ،اما اين استاد است که آنها را معنيدار کرده و باعث سرعت در
يادگيري و سهولت يادگرفتن آنها ميشود .به این ترتیب ،تدريس صحيح عبارت است از

ارائه کمک صحيح در فرايند يادگيري (.)Cuvenc & Açikgöz, 2007: 120-122

معروفترين اين روشها عبارتند از روش تدريس مشارکتي و يادگيري مشارکتي،

آموزش دوسويه ،تسهيل دستوري ،کارآموزي شناختي ،روش پرسش و پاسخ ،روش

جهتدهي و روش گفتگو.

با توجه به اینکه در حال حاضر تدریس تعاملی بهمنظور واردکردن دانشجویان در

گفتگوی یاددهی -یادگیری مد نظر دستاندرکاران آموزشی قرار گرفته است ،لذا بر
آن شدیم که در این پژوهش بسنجیم دانشجویان تا چه اندازه وارد این گفتگو شدهاند.
روششناسی پژوهش

با نظر به هدف این پژوهش و با تبعیت از رویکرد کیفی ،از روش مصاحبه نیمهساختاریافته

استفاده شد .در این نوع مصاحبه سؤاالت بهصورت باز پرسیده میشود .در این نوع

مصاحبه ،سؤالها از قبل طراحی شده و هدف آن کسب اطالع عمیق از مصاحبه شونده
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است ،از اینرو امکان تغییر و حذف برخی سؤاالت و اضافه شدن سؤاالت جدید برای
محقق وجود دارد .در این نوع مصاحبه ،هر پاسخ با سؤالهای جستجوگرانه ،مورد بررسی

بیشتر قرار میگیرد و بدین ترتیب چیستی ،چگونگی و چرایی تجارب زیسته دانشجویان
مورد کندوکاش قرار گرفته است .افراد نمونه به شیوه نمونهگیری هدفمند انتخاب شدند

که شامل  25دانشجوی کارشناسی ترم ششم تا ترم هشتم کارشناسی بودند .به این

دلیل دانشجویان ترمهای باالتر انتخاب شدند که تجربه بیشتری در زمینه فعالیت در

دانشگاه داشتند .حجم نمونه بر اساس معیار اشباع نظری 1تعیین شد که در آن افزایش
تعداد افراد نمونه ،تا زمانی که پاسخهای مصاحبه شوندگان تقریباً مشابه هم شده و

مصاحبهگر با اضافه کردن افراد جدید ،اطالعات تازهای بهدست نمیآورد ،ادامه مییابد.

بهعالوه ،از همه نمونه پژوهش برای انجام مصاحبه هم ،رضایت آگاهانه کسب شد و هم
بهمنظور حفظ و رعایت حقوقشان ،به آنها اطالع داده شد که در نشر نتایج پژوهش ،از
ذکر نام آنها خودداری میشود .روایی مصاحبه نیز با تکرار پاسخ نمونه پژوهش توسط

مصاحبهگر و گرفتن تأئید اینکه آیا منظور آنها همان چیزی است که مصاحبهگر ثبت

کرده است ،بهدست آمد .بهعبارتی ،با بررسی پاسخهای ارائه شده ،2برای مقبولیت یا

قابلیت پذیرش یافتهها ،پاسخهایی که بهوسیله پژوهشگر ثبت شده بود ،دوباره به اطالع

نمونه پژوهش میرسید تا مشخص شود که پاسخ ثبت شده بهوسیله پژوهشگر با نظر

نمونه پژوهش یکسان است یا خیر .مصاحبهها در یک مکان آرام بدون امکان تردد سایر
افراد صورت گرفت.

بعد از اجرای مصاحبه ،دیدگاههای دانشجویان (دادههای پژوهشی بهدست آمده)،

مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت .در واقع ،پاسخهای بهدست آمده حاصل از مصاحبه،

ابتدا کدبندی و مقولهبندی شد ،سپس بهدلیل اینکه در نگارش این مقاله از مصاحبه
استفاده شده بود ،برخی از پاسخهای دانشجویان به همان شکل که پاسخ داده بودند،

برای نمونه ذکر شدند تا خوانندهی این مقاله ،بهتر نحوهی پاسخگویی دانشجویان را
دریابد.

1. saturation
2. member check
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یافتهها

همانطور که در باال گفته شد هدف این مقاله بررسی وضعیت کیفیت تدریس مدرسان

در نظام آموزش عالی و ضرورت توجه به تدریس تعاملی از نظر دانشجویان دانشگاه جامع

علمی-کاربردی خراسان جنوبی بود .بنابراین ،مطالبی که بهدنبال میآید دیدگاههای
دانشجویان کارشناسی در رابطه با سؤاالت پژوهش است.

سؤال اول پژوهش راجع به اینکه مدرسان برای یادگیری دانشجویان بیشتر از

چه روش هایی در تدریس استفاده می کنند؟ اکثر دانشجویان بر این اعتقاد بودند

که اکثر مدرسان از روش سخنرانی و روخوانی از جزوه استفاده میکنند و جزوهگویی

بخش اعظم کالس آنها را بهخود اختصاص میدهد .در این رابطه ،یکی از دانشجویان

بیان میکند:

«مدرسان ما که فقط از روش پشت میز نشستن و از روی جزوه و یادداشتهای خود

خواندن استفاده میکنند ،آنها نهتنها در دستیابی ما به موفقیت هیچ تأثیر مثبتی
ندارند ،بلکه باعث تبدیل ما به یک موجود که صرفاً به حافظه خود متکی است ،شدهاند،
ما نیز فقط به حفظ مطالب پرداختهایم».
یکی دیگر از دانشجویان بیان میکند:

«بیشتر مدرسان از روش جزوهنویسی استفاده میکنند که به نظر بنده روش مناسبی

نیست و اشتباه است ،زیرا دانشجو تنها به مطالب ارائه شده اکتفا میکند ،درست است

کار دانشجو راحتتر میشود ولی در نهایت دانشجو تنبل میشود ،زیرا به مطالب و
مفاهیم ارائه شده استاد در کالس اکتفا کرده و در جستجوی مطالب جدید و نکتهیابی
نیست .در نتیجه ،فرصت مطالعه بیشتر را بهخود نخواهد داد».
یکی دیگر از دانشجویان اظهار نمود:

«روش تدریس غالب اساتید ،استادمحور است .به این صورت که استاد تدریس نموده

و دانشجو نکتهبرداری مینماید و فقط در صورت وجود ابهام و نامفهوم بودن مطلب،
دانشجو پرسش نموده و استاد رفع اشکال مینماید».
یکی دیگر از دانشجویان بیان میکند:
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«بیش از  %90مدرسان جزوه میدهند ،به نظر من گرچه جزوهنویسی یک روشی سنتی

به نظر میرسد ولی شاید از نظر هزینه مالی برای اکثریت قریب بهاتفاق دانشجویان بهتر
باشد.مدرسان معموالً کتاب نیز معرفی میکنند که دانشجویانی که واقعاً قصد تحقیق و

بررسی بیشتر در این رابطه را داشته باشند ،امکان دستیابی به منابع مربوطه را داشته
باشند .همچنین چون جزوه در واقع چکیدهای از اطالعات استاد هست ،در یادگیری و

فهم کلی مسائل بهتر هست».

یکی دیگر از دانشجویان اظهار نمود:

«روش تدريس مدرسان بر اساس تجربه ،متفاوت و متنوع بوده و برخى صرفاً يك منبع

خاص را براى تدريس انتخاب ميكنند و برخى هم از منابع متعدد و كاربردى براى

تدريس استفاده ميكنند .هرچه مطالب کاربردیتر و با بیان ساده و قابل فهمتر باشد،
مطمئناً دانشجو راحتتر ميتواند مبحث را درك كند .در حسابداری بهتر است به جای
تمرکز بر روشی خاص مانند سخنرانی و  ...از روش ترکیبی استفاده کنند .مطمئناً برخی
رفتارها از قبیل مهارت در رفتارهای اجتماعی و تأکید و توجه بر اهمیت مطالب و ...

میتواند موجب ایجاد انگیزه و عالقه گردد».

سؤال دوم پژوهش که چرا مدرسان به روش تدریس خاصی گرایش دارند؟

اکثر دانشجویان بر این اعتقاد بودند که بهدلیل عدم تسلط کافی مدرسان ،راحتطلبی،

مشغله فراوان مدرسان و اکتفا به جزوههای دوران دانشجویی خود ،مسائل کالسی از

قبیل فرصت کم ،شلوغی و بینظمی در کالس ،اینکه اساتید استادان فعلی هم ،از این

روش استفاده کردهاند و بنابراین آنها این روشها را بهصورت ارثی حفظ کردهاند و یاد

گرفتهاند.

یکی از دانشجویان اظهار مینماید:

«به نظر میرسد اساتید استادان فعلی ما هم ،از روشهای سنتی استفاده کردهاند.

بهعبارتی ،ممکن است مدرسان به شیوه تدریس اساتید خودشان و یا حتی شیوه
یادگیری خودشان توجه ویژه نمایند و یا الگوبرداری از گذشتگان بر آنها حاکم باشد.

از اینرو ،بعضی استادان به تقلید از استادان قدیمی کار میکنند ،از این جهت تسلط
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کافی در ارائه مفاهیم درسی ندارند ،در حقیقت میتوان گفت سعی در بهروزرسانی

آموختههای خود ندارند و میخواهند جزوه همان استاد قدیمی را به دانشجویان تدریس

کنند .در صورتیکه استادان با فنون و شیوههای تدریس جدید آشنا باشند ،میتواند

در بهبودی مهارت و افزایش یادگیری دانشجویان کمک کنند .البته بیشتر بیوجدان

هستند و پول حالل برای آنها معنایی ندارد و آدمهای راحتطلبی هستند ،چون از این

روش سخنرانی ،راحتتر دیگری وجود ندارد».
یکی دیگر از دانشجویان اظهار نمود:

«دلیل این امر را میتوان هم خود استاد و هم دانشجو ذکر کرد ،دانشجویان تمایل به

جزوهنویسی دارند و مدرسان نیز بهدلیل مشغلهی فراوان تنها به جزواتی که از دوران
دانشجویی خویش دارند ،بسنده میکنند .بهعالوه ریشهی این امر ،به میزان آگاهی و

اطالعات آنها و بار علمیشان برمیگردد که هزار ماشاءاهلل مدرسان ما آگاهی و اطالعات

خاصی برای انتقال ندارند و حتی فکر میکنم که اهل مطالعه هم نیستند».
یکی دیگر از دانشجویان بیان کرد:

«سیستم آموزشی موجود ،باعث میگردد که مدرسان از شیوههای خاصی که غالباً

استادمحور است ،استفاده نمایند .همچنین بعضی از مسائل حاشیهای چون ازدحام

و سروصدا ،برهم خوردن نظم کالس و دیگر مسائلی همچون موارد ذکر شده ،باعث

گشته تا مدرسان از شیوههای سنتی استفاده کنند و کمتر تمایل به استفاده از شیوه

دانشجومحور داشته باشند».

یکی دیگر از دانشجویان اینگونه اظهار کرد:

«به نظر من نوع كالس و دانشجوها هم در انتخاب روش تدريس براىمدرسان اثرگذارند.

شاید این موضوع در ابتدا بیشتر درخواست خود دانشجویان باشد و دوم مدرکگرایی

دانشجویان و عدم امنیت شغلی که امکان اینکه در رشته تحصیلی خود بهکار گمارده
میشوند ،شاید  %10باشد .بنابراین صرفاً گرفتن مدرک مد نظر میباشد ،نه یادگیری
و تحقیق».
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سؤال سوم پژوهش که دانشجو چقدر در حین تدریس در فعالیتهای کالسی

مشارکت دارد؟

اکثر دانشجویان بر این اعتقاد بودند که تقریباً اص ً
ال دانشجوها در فعالیتهای علمی

کالس مشارکت داده نمیشوند و البته در بحثهای همدلی و گفتگو دربارهی چیزهای
عامیانه مشارکت داده میشوند.

یکی از دانشجویان اظهار داشت:
«درباره مباحث علمی که اص ً
ال ما را شرکت نمیدهند ،البته ما هم چیزی یاد نگرفتهایم

که اظهار نظر کنیم .از طرفی ،همچنین جوهایی در کالس نبوده است ،حتی اگر

نظری هم داشته باشیم ،اعتماد به نفس اظهار آن را نداریم ،ولی چون در کالس ما ،از

فرهنگهای مختلف حضور دارند ،فقط بحث فرهنگ و غیبت فرهنگها که میشود ،ما
هم حرف میزنیم».

یکی دیگر از دانشجویان بیان کرد:

«بستگی به درس و استاد آن دارد .مشارکت دانشجویان در کالس خیلی کمرنگ

است .بنده بهنوبهی خود تمایل به فعالیت در کالس را دارم ،چه با دوستان دانشجو و
چه با اساتید ،اما این فرصت برای من مهیا نیست .در واقع ،مشارکت دانشجو در حد

 15دقیقه از وقت کالس خواهد بود ،آنهم در صورتیکه سؤال یا شبههای ایجاد گردد
که معموالً بهدلیل عدم توجه به گفتههای بهروز نشدهی استاد ،این شبهه هم ایجاد

نمیگردد».

سؤال چهارم پژوهش تا چه میزان نسبت به روشهای تدریس تعاملی آگاهی

وجود دارد؟ آیا این روشها در کالس های درسی به کار برده می شوند؟ برخی از

دانشجویان بر این اعتقاد بودند که خیر ،با این روش مواجه نشدهایم و حتی نام آن را

نشنیدهایم .اما برخی دیگر از دانشجویان بر این اعتقاد بودند که بله ،با این مفهوم آشنا

هستیم و میدانیم به چه چیزی اشاره دارد ،اما متأسفانه در کالسهای ما عملی نشده
است و تقریباً بین استاد و دانشجو در فرایند یاددهی و یادگیری تعامل علمی وجود

ندارد و صرفاً اساتید به ارائه دروس بدون به چالش کشیدن ذهن دانشجویان میپردازند.
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یکی از دانشجویان بیان داشت:

«بله این روش ،دانشجو را ملزم میکند که بهروز باشد و سطح اطالعات خویش را باال

ببرد».

یکی دیگر از دانشجویان میگوید:

«بله باعث درک بهتر درس و جا افتادن مطالب در سر کالس درس میگردد .همچنین

موجب راحتتر شدن بازخوانی مطالب برای دانشجو بعد از کالس درس میگردد.
بهعالوه این روشها ،مشارکت دانشجو را در کالس باال میبرد و دانشجو احساس خواهد
کرد که ارزش یافته است».

یکی دیگر از دانشجویان اظهار نمود:

«بله یعنی اینکه آزادانه بدون اینکه فاصلهای بین استاد و دانشجو باشد ،بتوان انتقاد

و پیشنهاد داد و بحث نمود .در این روش ،تدریس که در واقع یک روش فعال هم هست

آنچنانکه از نامش هم پیداست موجب فعالیت ،تعامل بین استاد و شاگردان ،استفاده
از منابع موجود و تسهیل در یادگیری خواهد شد».

سؤال پنجم پژوهش نیز راجع به اینکه چگونه میتوان مشارکت دانشجو را در

بحثهای کالسی افزایش داد؟ و چه راهکارهایی را برای مشارکت دانشجو در

فرایند کالسی وجود دارد؟ اکثر دانشجویان معتقد بودند که در دانشگاه نیاز است از
روشهای فعال تدریس استفاده شود ،چرا که دانشجو دیگر میتواند به تحقیق بپردازد

و حتی بهواسطهی تحقیق نیز میتوان به نظرپردازی در مورد موضوعات مختلف مربوط
به رشتهاش روی آورد.

یکی از دانشجویان اظهار داشت:

«بهتر است از الگوی دانشجومحور و تفکر انتقادی استفاده شود تا دانشجویان در

ردههای درس با نشاط و جنبوجوش فراوان حاضر شوند و در واقع ،بخش اعظم

وقت کالس بهوسیله ایشان پر میشود .در این نگرش ،فرض بر آن است که منابع

درسی مناسب وجود دارد و استاد وظیفه راهنمایی و راهبري کالس را عهدهدار است،
چرا که قب ً
ال دانشجویان مطالب درسی را مطالعه کردهاند و حال در کالس درس به
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رفع ابهامها و مسائل خود میپردازند .به این ترتیب ،نهتنها وقت دانشجو در کالس

صرف جزوهنویسی نمیشود ،بلکه با مطرح کردن سؤالهای مختلف ،دامنه وسیعتری
از موضوعها و مطالب درسی مطرح میشود و قدر مسلم اینکه با حضور فعال و پررنگ
وي ،کیفیت یادگیري نیز باال میرود».
یکی از دانشجویان بیان کرد:

«به نظرم در رشتهای مثل رشتهی ما ،بهترین روش تحقیقهای میدانی مختلف است،
اص ً
ال کسی تا بهحال از ما فکر کردن نخواسته است و گرنه ما هم اگر یک ذره تأمل

کنیم روشهای زیادی برای تعامل استاد و دانشجو هست ،حتی همان کنفرانسهایی
که میدهیم میتواند یک تعامل باشد ،به این صورت که استاد ساکت ننشیند و خودش
و بچهها نقد کنند و درصدد اصالح برآیند».
یکی دیگر از دانشجویان بیان کرد:

«به نظر بنده این امر برمیگردد به استاد ،آن هم در صورتیکه تنها مالک تدریس،

جزوهگویی نباشد و بیشتر از کارهای تحقیقاتی برای دانشجویان استفاده نماید .در واقع،

روش کنفرانس و ارائه دانشجویی در یادگیری دانشجو بسیار مؤثر است .با دادن تحقیق
در مورد درس روز و انتخاب تحقیق برتر ،این روش مؤثرتر هم خواهد شد».
یکی از دانشجویان اظهار داشت:

«شرکت در فعالیتهای کالسی منوط به استفاده استاد از مهارتهایی نظیر پرسشهای

متراکم و تدریجی در حین درس است ،از آنجا که یادگیری در ابتدای کالس بیشتر

است ،لذا الزم است  50دقیقهی اول کالس را به تبادل نظر با دانشجویان پرداخت و

سپس استاد به نتیجهگیری از مباحث طرح شده بپردازد .بنابراین ،نیاز است استاد به
دانشجو اجازهی نظر دادن بدهد و هر دو همدیگر را درک کنند».
یکی از دانشجویان اظهار کرد:

«با ایجاد فضای همکاری بین دانشجو و استاد ،به نحوی که دانشجو احساس مفید

بودن نماید .استاد با محول نمودن تحقیق و پژوهش در زمینه درس مربوطه به
دانشجویان ،باعث ایجاد انگیزه در آنان گردد و با دقت و پیگیری عملکرد دانشجویان،
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باعث دلگرمی و پشتکار بیشتر آنان میشود .همچنین ،با اختصاص دادن ساعتی از
کالس درس یا فوق برنامه به ساعت بحث آزاد یا اصطالحاً اتاق فکر ،دانشجویان را به
تفکر و پیگیری شخصی و در نهایت نتیجهگیری از مطالب درسی مربوط به درس مورد

نظر راغب مینماید».

یکی دیگر از دانشجویان اظهار نمود:

«در تعامل استاد با دانشجو ،این استاد است که باید رهبری این تعامل را با استفاده

از روشهایی همچون استفاده از جمالت طنزآلود برای تمرکز حواس و شور و حرارت
استاد در ورود به کالس ،استفاده از مثال در حین کالس ،استفاده از مطالب متناسب

با فهم کالس ،ارائه چارچوب کلی درس در ابتدای کالس ،رفتارهای اجتماعی و  ...بر

عهده بگیرد .در عین حال ،باید دانشجویان را به مشارکت در بحث کالسی برانگیزاند.

به نظر محقق هیچچیز مانند مشارکت خودت در یک فرایند بر یادگیری تأثیر ندارد.
بنابراین ،نیاز است استاد پروژههای درسى را به دانشجویان محول نماید و از دانشجو
ارائه بخواهد».

بحث و نتیجهگیری

نظام آموزشی تمامي جوامع را قادر خواهد ساخت بهسوی آرمانشهري عزيمت كنند

كه در آن هیچیک از استعدادها كه همچون گنجينهاي در نهاد هر انساني نهفته است،

بياستفاده باقي نماند .در اين زمينه آنچه قادر خواهد بود استعدادهاي نهان را بيدار
کند ،فرايند ياددهي و يادگيري است که اساتید نقشآفرين اصلي آن ميباشند و اساتیدی
موفق ميشوند که عدم تعادل بين ياددادن و يادگرفتن را كاهش داده و كالسهايي را

بهوجود آورند كه منشأ و موجد تدريس و يادگيري كارا باشد .بدينصورت که تدريس

فعاليتي باشد كه استاد همراه فراگیران ،بهمنظور بهسازي تدريس و يادگيري انجام

ميدهد و يادگيري در آن یک هنجار است .توجه به روشهای تدریس تعاملی ،باعث

سرعت در از بين بردن عدم تعادل بين ياددادن و يادگرفتن ميشود ،کاربرد بهموقع

آنها سبب ميشود که استاد ،کالسي بانشاط ،پرتحرک و غني براي يادگيري دانشجویان
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ايجاد کند .بنابراین هدف مقاله حاضر ،تحلیل کیفی تدریس در آموزش عالی و ضرورت
توجه به تدریس تعاملی از نظر دانشجویان دانشگاه جامع علمی-کاربردی خراسان

جنوبی بود که نگارندگان مقاله هم بر این بودند که وضعیت موجود را بسنجند و هم

راهکارهایی برای برونرفت از این وضعیت ارائه نمایند.

همانگونه که یافتههای پژوهش نشان داد ،اکثر دانشجویان بر این اعتقاد بودند که

اکثر مدرسان از روش سخنرانی و روخوانی از جزوه استفاده میکنند و جزوهگویی بخش

اعظم کالس آنها را بهخود اختصاص میدهد .همچنین علل گرایش مدرسان به این

روشها را عدم تسلط کافی مدرسان ،راحتطلبی ،مشغله فراوان مدرسان و اکتفا به

جزوههای دوران دانشجویی خود ،مسائل کالسی از قبیل فرصت کم ،شلوغی و بینظمی
در کالس و اینکه اساتید مدرسان فعلی هم ،از این روش استفاده کردهاند و بنابراین

آنها این روشها را بهصورت ارثی حفظ کردهاند و یاد گرفتهاند ،بنابراین به تبعیت از

چنین روشی قابل پیشبینی است که مشارکت دانشجو در فعالیتهای کالسی به
حداقل برسد .چنانکه اکثر دانشجویان بر این اعتقاد بودند که تقریباً دانشجوها اص ً
ال

در فعالیتهای علمی کالس مشارکت داده نمیشوند .البته در بحثهایی در مورد امور

عامیانه مشارکت داده میشوند .با نظر به این نتایج ،با توجه به نتایج تحقیق باقری
( )1392میتوان گفت عاملیت دانشجو در اینجا نادیده گرفته شده است .بیشتر وقت

استاد نیز به آموختن "چه" میگذرد ،نه آموختن "به" .طبیعی به نظر میرسد که
دانشجو در این کالسها ،انگیزهی کافی برای فعالیت نداشته باشد چرا که هم فعالیتی

برای او در نظر گرفته نشده است و هم اینکه عاملیت او نادیده گرفته شده است.

در پاسخ به سؤال چهارم راجع به اینکه تا چه میزان باروشهای تدریس تعاملی آگاهی

دارید؟ آیا این روشها در کالسهای درسی شما به کار برده می شوند؟ برخی از دانشجویان
بر این اعتقاد بودند که خیر ،با این روش مواجه نشدهایم و حتی نام آن را نشنیدهایم.

اما برخی دیگر از دانشجویان بر این اعتقاد بودند که بله ،با این مفهوم آشنا هستیم و

میدانیم به چه چیزی اشاره دارد ،اما متأسفانه در کالسهای ما عملی نشده است و
تقریباً بین استاد و دانشجو در فرایند یاددهی و یادگیری تعامل علمی وجود ندارد و
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صرفاً مدرسان به ارائه دروس بدون به چالش کشیدن ذهن دانشجویان میپردازند .این

نتیجه نشان میدهد که هنوز آموزشهای یکطرفه که مبتنی بر سخنرانی ،امر کردن
و حفظ توسط دانشجو است ،مد نظر استادان است .این یافته با دیدگاه کونس و کامیل

( )Cuvenc & Acikgoz, 2007: 119و برانداز و گینس ( )134-137 ،1384همسو

است که معتقدند در روشهای بانکی و استادمحور ،دانشجویان بهمانند ظرفي در نظر

گرفته ميشوند که بايد بهوسیله استاد پر شوند و هدف از يادگيري تأييد از طرف استاد

است .دانشجویان در کالس درس منفعلاند و هيچ فعاليتي جز گوش دادن و حفظ

کردن انجام نميدهند.

در پاسخ به سؤال پنجم نیز راجع به اینکه به نظر شما چگونه میتوان مشارکت دانشجو

را در بحثهای کالسی افزایش داد؟ اکثر دانشجویان معتقد بودند که در دانشگاه

نیاز است از روشهای فعال تدریس استفاده شود ،چرا که دیگر دانشجویان میتوانند

به تحقیق بپردازند و حتی بهواسطهی تحقیق نیز میتوانند به نظرپردازی در مورد

موضوعات مختلف مربوط به رشتهشان روی آورند .همانطور که برالیور (Broliver,

 )2006: 28میگوید تدريس ،راهنمايي و رشد شناخت راهحلهاي مختلف در فرد

است که پسخوراند فوري دربارهي ميزان فهم و درک دانشجویان از موضوع درس
فراهم ميکند .از اینرو ،به نظر میرسد باید دانشجویان را به تفکر و مطالعه در مورد
محتوای کتابها و بحثهای کالسی نمود.

با نظر به نتایج فوق ،میتوان گفت دانشگاه علمی-کاربردی خراسان جنوبی متناسب

با انتظارات کنونی در جهان از آموزش عالی ،پیش نرفته است .هنوز به شیوهی سنتی
نقش مدرسان نه بالنده ساختن ذهن دانشجو است ،بلکه انتقال اطالعات است .با توجه

به پیشرفت فناوری ،گسترش کتابخانهها ،توانایی دانشجویان در دستیابی به اطالعات

جدید و مکمل هم نیاز است .مدرسان در راستای استفاده از موارد باال ،روشهای

تدریس خود را تغییر دهند و بخشی از ساعات کالسی را به فعالیت دانشجویی اختصاص

دهند ،تا هم دانشجو نسبت به یادگیری خود احساس مسؤولیت نماید و هم یک فرد

عامل در یادگیری خود برای دنیای معاصر باشد .در واقع ،دانشجو دیگر در سنی قرار
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گرفته است که برخی از اطالعات را از منابع مختلف جستجو نماید و مدرسان بهعنوان
افراد متخصص ،آنها را در انسجام بخشیدن به اطالعات خودشان کمک نمایند .لذا

پیشنهاد میشود:

1 )1با توجه به پیشرفت فناوری ،گسترش کتابخانهها و توانایی دانشجویان در دستیابی
به اطالعات جدید و مکمل روشهای تعاملی تدریس مورد توجه قرار گیرند.

2 )2اساتید در راستای استفاده از تدریس تعاملی ،روشهای تدریس خود را تغییر دهند
و بخشی از ساعات کالسی را به فعالیت دانشجویی اختصاص دهند ،تا هم دانشجو

نسبت به یادگیری خود احساس مسؤولیت نماید و هم یک فرد عامل در یادگیری
خود برای دنیای معاصر باشد .در واقع ،دانشجو دیگر در سنی قرار گرفته است
که برخی از اطالعات را از منابع مختلف جستجو نماید و اساتید بهعنوان افراد

متخصص ،آنها را در انسجام بخشیدن به اطالعات خودشان کمک نمایند.

3 )3با استفاده از این روشها زمینهای فراهم گردد تا دانشجویان به تدریج رو به تحقیق
آورند و حتی بهواسطهی تحقیق ،نیز به نظرپردازی در مورد موضوعات مختلف

مربوط به رشتهشان روی آورند.
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