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چکیده
عالی  آموزش  نظام  در  مدرسان  تدريس  کیفیت  وضعیت  بررسی  پژوهش  اين  هدف 
نیمه  مصاحبه  از  منظور  اين  برای  است.  تعاملی  تدريس  به  توجه  میزان  به  توجه  با 
معیار  براساس  و  هدفمند  نمونه گیری  شیوه  به  نمونه  افراد  شد.  استفاده  ساختاريافته 
اشباع نظری به تعداد 25 دانشجوی ترم ششم تا ترم هشتم کارشناسی انتخاب شدند. 
از روش سخنرانی و توضیحی  اکثر مدرسان  از نظر دانشجويان،  يافته ها نشان  داد که 
استفاده می کنند و جزوه گويی بخش اعظم کالس را به خود اختصاص می دهد. هم چنین 
علل گرايش مدرسان به اين روش ها را عدم تسلط کافی اساتید، راحت طلبی، مشغله 
فراوان مدرسان و نیز مسائل کالسی از قبیل فرصت کم، شلوغی و بی نظمی در کالس 
می دانند. اکثر دانشجويان بر اين اعتقاد بودند که در فعالیت های علمی کالس، مشارکت 
و  ياددهی  فرايند  در  دانشجو  و  استاد  بین  آن ها  اعتقاد  به  هم چنین  نمی شوند.  داده 
چالش  به  بدون  دروس  ارائه  به  مدرسان  صرفاً  و  ندارد  وجود  علمی  تعامل  يادگیری، 
به منظور  فعال  از روش های  استفاده  دانشجويان  دانشجويان می پردازند.  کشیدن ذهن 

مشارکت دانشجو در کالس را برای بهبود وضعیت فعلی پیشنهاد نمودند.
واژگان کلیدی: کیفیت تدريس، آموزش عالی، دانشگاه، روش تدريس تعاملی

afssanabdoli@gmail.com                                1. دانشجوی دکتری فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه فردوسی مشهد
hpourshafei@birjand.ac.ir                                              2. دانشیار گروه علوم تربیتی دانشگاه بیرجند
fatete_z@yahoo.com                                                       3. مربی گروه علوم تربیتی دانشگاه پیام نور



 فصلنامه علمی ترویجی مطالعات فرهنگی - اجتماعی خراسان/ سال 11/ ش 3/ بهار 96   48

مقدمه
امروزه دانشگاه ها به دلیل نقش اساسی شان در امر آموزش سرمايه انسانی برای تولید 
و نقد دانش و فناوری جديد، آماده سازی شغلی، پرورش تفکر انتقادی، ارائه راهبرد های 
پايدار  توسعه  کلیدی  عامل   ... و  جهانی  تحوالت  با  فعال  رويارويی  و  اجتماعی  تغییر 
اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی جوامع بشری، محسوب می شوند )میرکمالی و 
نارنجی ثاني، 1387: 73 و 74(. لذا در عین  حال که با »دانشگاه های مختلف جهان وارد 
با فشارهاي مختلفی نظیر فشارهاي  رقابت های بین المللی می شوند، به طور فزاينده اي 
بازار کار براي رابطه با صنعت و تقاضاي دانشجويان، فشارهاي دولت در برابر دريافت 
فناوری  فشارهاي  اعتبارگذاري،  حرفه اي  استانداردهاي  فشارهاي  عمومي،  بودجه هاي 
از يادگیري برخط و فشارهاي علمي براي حفظ موقعیت بین المللي در  براي استفاده 
تدريس و پژوهش و ... مواجه هستند« )Blackmore, 2009: 857(. به  اين  ترتیب، 
»در حالی که آموزش عالي کااليي فناورانه و بین المللي مي شود، اين فشارها بر مباحث 
کیفیت آموزش و پژوهش به عنوان شاخص تمايز دانشگاه ها تمرکز می يابند. در چارچوب 
وسیع تری، تضمین کیفیت به يکي از فناوري هاي انضباطي- که به وسیله دولت و دانشگاه 
تمايز  شاخص  و  می شود-  اداره  دانش  کارگران  و  دانش  بهتر  تولید  براي  جامعه  در 
 .)Ibid: 858( »دانشگاه ها در رقابت های عملکردي در بازار بین المللي تبديل می شود
داد. معنی خواهد  تحقق يافته  اهداف  تعريف، مجموعه  اين  اساس  بر  کیفیت،  بنابراين 

مهم ترين انتظارات تصريحی از دانشگاه را غالب پژوهشگران بويژه سازمان علمی- فرهنگی 
ملل متحد )يونسکو(، انتقال دانش )آموزش(، تولید دانش )پژوهش( و اشاعه و نشر دانش 
)ارائه خدمات به جامعه( می دانند )معروفي، مهرمحمدي و علي عسکري، 1386: 83(. 
شبکه بین المللی تضمین کیفیت در آموزش عالی نیز به معرفی استانداردهايی )مانند 
تدريس اثربخش، کسب تجربه و يادگیری، استقرار جو علمی، انتشار مقاله و کتاب و ...( 

.)Graft,1994: 12-19( برای سنجش اين انتظارات تصريحی، پرداخته اند
به نظر می رسد مهم ترين مؤلفه ای که در بحث کیفیت دانشگاه ها مد نظر قرار گرفته 
است، آموزش )روش های تدريس( می باشد، چرا که تأمین کیفیت در بخش آموزش يک 
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محرک قوی برای ساختن و خلق دانش همراه با فهم زندگی کاری و اصالح مجدد مفهوم 
دانش در موقعیت های يادگیری خواهد بود. هم چنین، ضرورت توجه به کیفیت آموزش 
)تدريس( تا حدود زيادي به خصوصیت عصر حاضر يعنی انفجار دانش برمی گردد. زيرا 
»از يک  طرف، توجه صرف به کمیت در کسب اطالعات به پايان رسیده و براي ورود به 
عصر دانايي و روبه رو شدن با تحوالت شگفت انگیز قرن بیست و يکم، چاره اي جز توجه 
به کیفیت در آموزش نداريم و از طرف ديگر، متون آموزشي را همه جا مي توان يافت، اما 
راهبردها و شیوه هاي تدريس است که مي تواند تضمین کننده يادگیري باشد. به همین 
دلیل، چگونگي تدريس از محتواي آن اهمیت باالتري يافته است. بر اين اساس، آنچه به 
کالس درس و فعالیت هاي آن روح و هويت مي بخشد، توانمندي ها و قابلیت هاي اساتید 
)فتحي آذر،  مي يابند«  عینیت  و  نمود  تدريس  شیوه هاي  قالب  در  عموماً  که  باشد  مي 
1382: 98(. به  اين ترتیب می توان کیفیت آموزش را اين گونه تعريف کرد که کیفیت 
حداکثر  با  که  می شود  اطالق  آموزشی  عناصر  ويژگی های  از  دسته  آن  به  آموزش، 
و  انتظارات تصريحی  و  نیازها  توانايی های آن عناصر، می توان  و  استعدادها  از  استفاده 
تلويحی فراگیران و دست اندرکاران آموزش را برآورده کرده و رضايت آنان را جلب نمود 
)صالحی و شکراللهی، 1384: 102-104؛ هويدا و مولوی، 1387: 133(. از اين رو، در 
کشورهاي پیشرفته، شاهد تغییرات بي وقفه در برنامه هاي آموزشي و روش های تدريس 
متنوع  روش هاي  به کارگیري  زمینه،  اين  در  اساسي  تغییرات  از  يکي  مي باشیم.  آنها 
روزانه بحث های  اين که  با وجود  است.  يادگیري   - ياددهي  فرايند  در  تدريس  فعال  و 
زيادی در مورد کیفیت تدريس می شود و کتاب ها و مقاله های زيادی درباره ی بهبود 
رسد، اما در نظام جاري آموزش، تدريس در بدترين شکل  کیفیت تدريس به چاپ می 
خود به صورت انتقال اطالعات است. انتقال اطالعات به فراگیر به طرز فراموش نشدنی 
"انديشه هاي بي حرکت" نامیده مي شود، قالب هاي دانش که از فراگیر خواسته مي شود 
آنها را بدون چون وچرا و بدون استفاده در جهت اهداف خود، به خاطر بسپارد )وايت برد، 
1384: 84(. بنابراين، موضوع اين پژوهش بررسی وضعیت کیفیت تدريس در آموزش 
کاربردی خراسان  علمی-  دانشگاه جامع  در  تعاملی  تدريس  به  توجه  و ضرورت  عالی 
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جنوبی مورد بررسی قرار گرفت. به اين ترتیب، به منظور دستیابی به هدف پژوهش، 
سؤاالت ذيل مطرح شد: 

استفاده  تدريس  در  روشهايی  چه  از  بیشتر  دانشجويان  يادگیری  برای  مدرسان   -1
می کنند؟

2- چرا مدرسان به روش تدريس خاصی گرايش دارند؟
3- دانشجو تا چه اندازه در حین تدريس در فعالیت های کالسی مشارکت دارد؟ 

4- تا چه میزان نسبت به روش های تدريس تعاملی آگاهی وجود دارد؟ آيا اين روش ها 
در کالس های درسی کار برده می شوند؟

5- چگونه می توان مشارکت دانشجو را در بحث های کالسی افزايش داد؟ چه راهکارهايی 
را برای مشارکت دانشجو در فرايند کالسی وجود دارد؟

کیفیت تدریس و توجه به عاملیت انسان
دانشگاه ها هر ساله به منظور آگاهي از تحقق استانداردهای کیفیت، به ارزيابی کیفیت 
آموزش، پژوهش و خدمات می پردازند. ارزيابی در آموزش عالی عبارت است از فرايند 
شناسايی و جمع آوری داده ها، به  منظور قضاوت در خصوص کیفیت عوامل تشکیل دهنده 
اين نظام می باشد )مؤمنی ماسوله، نصرآزاداني و میرزامحمدي، 1385: 198(. بنابراين، 
ارزيابی تنها ابزاری است که انسان را قادر می سازد تا عملکرد نظام و توانايی آن را مورد 
سنجش قرار دهد، نشان دهد که آستانه ي کیفیت مشخص تا چه حد تحقق  يافته و 
نسبت به استفاده ی بهینه از آن اطمینان ايجاد نمايد. در ادامه به بررسی تدريس و آنچه 

آن را اثربخش و باکیفیت می نمايد، پرداخته می شود.
يکی از مؤلفه های اصلی کیفیت در نظام آموزش عالی، کیفیت تدريس است. کیفیت 
اين مؤلفه نیز بستگی به کیفیت روش ياددهی دارد. در واقع، ارتقای حرفه ای و بهبود 
سالک،  و  )شريف  می باشد  دانشگاه ها  عمده ی  راهبردهای  ازجمله  تدريس  کیفیت 
 )Marsh, et al., 2009: 440-442( ديگران  و  مارش  اعتقاد  به   .)28-26 :1387
تدريس  را  آن  علمی  اعضای هیأت  و  دانشجويان  است که  آن چیزی  تدريس  کیفیت 
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از نظر فینیک  بردارد.  يادگیری را در  اثربخش می دانند که مؤلفه های کلی تدريس و 
کیفیت تدريس می تواند حاصل سازگاری شش جزء به اين شرح تصور شود؛ ويژگی های 
استاد،  رفتار کالسی  استاد،  برنامه ی درسی  تصمیمات  استاد،  ويژگی های  دانشجويان، 
میزان يادگیری و عوامل مؤثر وابسته به محیط )معروفی، مهرمحمدي و علي عسکري، 
1386: 43(. هم چنین، تدريس کیفی نیز استفاده از فن های آموزشی برای تولید نتايج 

.)Henard and Roseveare, 2012: 12( يادگیری برای فراگیران است
برای حصول کیفیت تدريس توجه به مهم ترين عوامل تشکیل دهنده کالس ضروری 
تعلیم و تربیت، بیش از هر چیز بر تعامل استاد و دانشجو  است. همان طور که می دانیم 
استوار است. تعامل میان استاد و دانشجو، مفهوم خاصی دارد که بايد 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 اين مقاله مورد نظر است، رابطه تعاملی تنها میان عامل ها قابل تصور 
است. انسان به منزله عامل، رويکرد ويژه اي به انسان دارد که طبق آن، آدمی مظهر عمل 
است و می توان رفتارهاي او را عمل دانست )باقری، 1392: 7(. روان شناسی انسان عامل، 

متمرکز بر تالش و انجام کار و عمل به وسیله افراد است.
هنگامی که عاملیت انسان پذيرفته شود، استاد و دانشجو هر دو به منزله انسان اند و بنابراين 
به عنوان عامل خواهند بود و آنگاه رابطه آنها به صورت تعامل، به معناي خاص کلمه، آشکار 
خواهد شد. از منظر اين رابطه تعاملی، استاد همواره بايد خود را در برابر دانشجو به عنوان 
انسان عاملی در نظر بگیرد که دير يا زود، به کار شکل دادن به هويت خود خواهد پرداخت 
و از سوي ديگر، دانشجو نیز بايد همواره خود را در برابر استاد به عنوان انسان عامل در نظر 
بگیرد. در اين صورت، استاد تدريس خود را آموزاندن "به" کسی خواهد فهمید، چنان که 
دانشجو نیز يادگیري خود را آموختن "از" کسی خواهد دانست. بر اين اساس، استاد ديگر 
کار خود را در درجه نخست آموزاندن "چه" درسی نخواهد دانست و هرگز نخواهد گفت: 
»من درس خود را می دهم و به چیز ديگري کار ندارم«. از سوی ديگر، يادگیري دانشجو 
نیز همواره در درجه نخست، يادگیری "از" کسی است و نمی توان آن را به يادگیري صرف 
هنگامی که می گويیم  کاهش داد. بر اين اساس، استاد نیز می تواند از دانشجو بیاموزد. 
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استاد در کار آموزاندن "به" کسی است، ممکن است خود را با اين سؤال ديرينه مورد نظر 
فیلسوفان تعلیم و تربیت مواجه ببیند که آيا در اين صورت، بايد قبول کرد که آموزاندن 
متضمن آموختن است؟ در پاسخ بايد گفت که در واقع، آموزاندن متضمن وقوع آموختن 
نیست، زيرا آموختن دانشجو از او به عنوان انسان عامل سر می زند و بنابراين عاملیت او نیز 
اما بی ترديد آموزاندن متضمن دغدغه نسبت به  نخواهد داد؛  دخیل است و بدون آن رخ 
آموختن دانشجو است، به گونه ای که اگر متضمن آن نباشد، ديگر نمی توان آن را آموزاندن 
دانست. استادی که آموزاندن "به" دانشجو را به آموزاندن "چه" کاهش می دهد، خود 
را از دغدغه ياد شده می رهاند، اما هم زمان خود را از جرگه استادی نیز بیرون می برد، زيرا 
کار استاد، در درجه نخست آموزاندن "به" کسی است. اين رابطه تعاملی، قاعده تعلیم و 
تربیت است )باقری، 1392: 7و8(. از اين رو، به نظر می رسد برای بهبود کیفیت تدريس 
و برای اين که رابطه تعاملی هم چنان در قاعده تعلیم و تربیت بماند، نیاز است روش های 
تدريس تعاملی نیز مد نظر قرار گیرند. قبل از اين که به بحث روش های تدريس تعاملی 

پرداخته شود، ماهیت تدريس و رابطه آن با يادگیری مورد بررسی قرار می گیرد.

ماهیت تدریس و رابطه آن با یادگیري
ماهیت تدريس و رابطه ي آن با يادگیري يکي از قديمي ترين و در عین  حال مهم ترين 
مباحثي است که در حوزه تعلیم و تربیت مورد توجه فالسفه و روانشناسان تربیتي قرار 

گرفته است. در اين زمینه دو ديدگاه مطرح  شده است:
دیدگاه نخست: نفي رابطه ي ضروري منطقي یا علت و معلولي میان یاددهي 

و یادگیري
در ديدگاه نخست گفته مي شود که استاد در جريان آموزش و يادگیري صرفاً مسؤول 
تحقق  در  که  چرا  آنها.  يادگیري  نه  و  است  يادگیرندگان  به  مطالب  انتقال  و  تدريس 
يادگیري عوامل گوناگوني دخالت دارند که استاد نمي تواند همه آن ها را کنترل کند. بر 
اين اساس مسؤولیت يادگیري بیش از همه به عزم و اراده يادگیرنده و تالش وي براي 

يادگیري بستگي دارد.
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فنستر ماخر )Fenstermacher, 2000: 18-27( از فیلسوفان معاصر تعلیم و تربیت 
تا  او  نظر  به  است.  اهتمام ورزيده  زمینه  اين  در  بسط موضع خود  و  به شرح  که  است 
فعالیت هاي  انجام  به  اهتمام  لیکن  نیست،  خبري  يادگیري  از  نباشد  کار  در  تدريسي 
تدريس، شرط الزم و کافي براي تحقق يادگیري نمي باشد. تمثیل بسیار گويايي که در 
چارچوب اين ديدگاه درباره ماهیت ياددهي و رابطه آن با يادگیري مورد استفاده قرار 
مي گیرد، تمثیل مسابقه است. صاحب نظران اين ديدگاه مي گويند تحقق پیروزي و برد 
در مسابقه موکول و منوط به شرکت در مسابقه است، لیکن شرکت در مسابقه و وفاداري 
به رعايت قواعد و قوانین آن، شرط الزم و کافي براي پیروزي نیست؛ لذا همان گونه که 
اگر کسي در مسابقه برنده نشود، نمي توان شرکت او را در مسابقه انکار کرد. از اين رو، 
اينجا  در  کرد.  قلمداد  ياددهي  تحقق  عدم  از  ناشي  نمي توان  را  يادگیري  تحقق  عدم 
رابطه وجودي و نه علت و معلولي میان اين دو حوزه روشن شده است. در چارچوب 
اين ديدگاه، بايد درباره شیوه ها و راهبردهاي ياددهي و شیوه ها و راهبردهاي يادگیري 
مستقاًل بحث شود. البته صاحب نظران به طور کلی در صدد نفي رابطه علت و معلولي 

درنیامده اند، بلکه فقط رابطه علت و معلولي را فاقد بنیان منطقي و عقلي مي دانند.
اين ديدگاه مي تواند نوعي سستي، رخوت و بي تفاوتي در قبال نتیجه را در کارگزاران 
امر تدريس به وجود آورد. اين وضعیت مصیبت بارترين وضعیت قابل  تصور براي دستگاه 
تعلیم و تربیت و معرف خسران جبران ناپذيري است. نفي وجود ارتباط منطقي میان 
ياددهي و يادگیري در واقع، به منزله ی کاستن از پیچیدگي هاي ذاتي و تدارک ديدن 
بیشتر موجب شتاب جريان  با ساده انديشي و ساده انگاري  پايگاه نظري است که  يک 
نافرجام علمي کردن تدريس يا دستیابي به قواعد و ضوابط به اصطالح غیرانضمامی و 
يادگیرندگان  ويژگي هاي  و  شرايط  و خصوصاً  ويژه  موقعیت هاي  به  نسبت  غیرحساس 

شود )مهرمحمدي، 1386: 11(. براي هدايت جريان تدريس مي 
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دیدگاه دوم: رابطه ضروري، علت و معلولي میان یاددهي و یادگیري
ديدگاه دوم، به نوعی به رابطه ضروري و الزامي میان ياددهي و يادگیري توجه دارد. 
در اين ديدگاه، گفته مي شود که تدريس کوششي است که به  قصد يادگیري از سوي 
استاد طراحي و به اجرا گذاشته مي شود. به عبارت  ديگر، در فرايند آموزش و يادگیري، 
مسؤولیت اصلي بر عهده استاد است، اوست که با تهیه طرح تدريس مجموعه فعالیت هاي 
ياددهي و يادگیري را به گونه ای سازمان دهی و اجرا مي کند که هدف هاي آموزشي تحقق 
يافته و تغییرات مورد انتظار در رفتار يادگیرندگان حاصل شود. در اين ديدگاه، تدريس 
خوب کمک به خوب يادگرفتن دانشجويان است و آنها زماني خوب ياد مي گیرند که با 
نظارت و راهنمايي استاد خود روش  ها و راهبردهاي مناسب را در جريان يادگیري به کار 
گیرند. از نخستین افرادي که رابطه میان ياددهي و يادگیري را اين گونه درک کرده، 
ديويي )Dewey, 1935( ويراستار گفتند اينجوری بنويسید است که در مقام تشريح 
ديدگاه خود از تمثیل فروش استفاده مي کند و معتقد است که رابطه میان ياددهي و 
تا  به ديگر سخن، همان گونه که  رابطه میان خريد و فروش است.  از جنس  يادگیري 
زماني  تا  است، می توان گفت  نگرفته  فروشي صورت  نیفتد در حقیقت  اتفاق  خريدي 
يادگیري محقق نشده باشد، نمي توان گفت ياددهي يا تدريس اتفاق افتاده است )نقل 

در مهرمحمدي، 1386: 12-15؛ شعباني ورکي، 1379: 30-25(.
ماهیت تدريس از نظر قائالن به اين ديدگاه، ماهیتي از نوع "دستاورد" است. اين تلقي 
نسبت به ماهیت تدريس در تقابل با تلقي ماهیت تدريس به عنوان "وظیفه" يا "تکلیف" 
است. در حالی که در ديدگاه نخست، تدريس يا ياددهي را کوششي آگاهانه در چارچوب 
اين  در  مي دانست.  يادگیرنده  به  محتوا  انتقال  قصد  به   تدريس،  موضوع  فعالیت هاي 
ديدگاه، به تدريس در چارچوبي گسترده تر نگريسته مي شود که الزاماً بايد به دستاورد 
نیز  تدريس  صورت،  اين  غیر  در  شود.  منتهي  است،  يادگیري  همان  که  موفقیتي  يا 
اتفاق نیفتاده است. روشن است که اين گونه مفهوم پردازي درباره ي تدريس، مسؤولیت 

سنگیني را متوجه استاد مي کند.
اين ديدگاه پرداخته اند مي توان رايل، جويس و  از  به دفاع  افراد ديگري که  از جمله 
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ويل1 را نام برد. جويس و ويل بیان کرده اند که پژوهش هاي انجام شده نشان داده اند که 
الگوها در يادگیري محتواهاي گوناگون کارايي و اثربخشي داشته اند و استفاده درست از 
هر الگويي توسط استاد به منزله آشنا شدن دانشجويان با يک سازوکار يادگیري است. 

به  اين ترتیب، الگوهاي تدريس در واقع الگوهاي يادگیري نیز هستند )همانجا(.
و  به تدريس  استاد  بین رويکرد  هم چنین، شواهد جمع آوری شده نشان مي دهد که 
استاداني که جنبه ي مهم تدريس  ارتباط وجود دارد.  يادگیري دانشجو  نتايج  کیفیت 
خود را ياری کردن به دانشجويان براي فهم عمیق تر و تغییر ادراک دانشجويان مي دانند، 
روي آن چه دانشجويان انجام مي دهند و آن چه نتايج يادگیري ناشي از فعالیت هاي آنها 
به دنبال دارد، تمرکز مي کنند. اين استادان، نقص يادگیري را تقريباً به همان اندازه که 
به حساب ضعف در کار دانشجو مي گذارند، به شیوه ي تدريس خود نیز نسبت مي دهند 

)کنن و نیوبل2، 1385: 17(.
با توجه به ديدگاهي که ارتباط بین تدريس و يادگیري را تشريح مي کند، مي توان از 

سه طبقه بزرگ روش هاي تدريس نام برد:

الف( روش هاي تدریس بانکي یا استادمحور و غیرفعال
بايد به وسیله  مانند ظرفي در نظر گرفته مي شوند که  به  اين روش ها  دانشجويان در 
از طرف استاد است. دانشجويان در کالس  تأيید  يادگیري،  از  استاد پر شوند و هدف 
درس منفعل اند و هیچ فعالیتي جز گوش دادن و حفظ کردن انجام نمي دهند. بنابراين 
دانشجويان در آن هیچ گونه خالقیت، ابداع و نوآوري ندارند و فقط راهبرد حفظ کردن 
در آنها ارتقاء مي يابد )Cuvenc & Acikgoz, 2007: 119-125(. در اين روش ها، 
کم کم ذهن دانشجو از مطالبي انباشته مي شود که با نیاز و فکرش متناسب نیست و در 
از فعالیت هاي  نتیجه، به تدريج باعث ايجاد کسالت مي شود و زمینه رکود و دل زدگی 
علمي را فراهم مي سازد. بر اين اساس، درس هايي که با اين روش ها ارائه مي شوند، قادر 
نیستند دانش، نگرش و بینش و رفتار دانشجويان را تغییر دهند. در اين روش ها، اطاعت، 

1. Ryle, Joyce and Weill
2. Kenen and Newbell
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پاداش و تنبیه بر رابطه ي استاد و دانشجو حکم فرماست و عدم اعتماد، تضاد، تناقض و 
حتي ترس، اغلب به  مثابه بخشي از پیکره کالس درس است )برانداز و گینیس1، 1384: 
78-90(. در واقع، يکی از کهن ترين گونه هاي واژگونی در منظومه تعاملی، استادمحوري 
آن است که استاد نقطه محوري تعلیم و تربیت است و اگر  است. در اين عقیده، نظر بر 
تحولی را در تعلیم و تربیت انتظار داريم، بايد استاد هاي مجرب و مسلطی داشته باشیم. اين 
عقیده به صورت شعاري در زبان انگلیسی نیز شهرت يافته است که طبق آن استاد چون 
"فرزانه در صحنه" معرفی می شود. اگر از منظر تعامل به اين عقیده بنگريم، دانشجو در آن 
مغفول است و نه تنها به منزله عامل در نظر گرفته نشده، بلکه چون ماده خام شکل پذيری 
توانمند استاد مجرب لحاظ شده که تربیت او توسط استاد مشخص می شود.  در دستان 
 يافته  کاهش  "چه"  آموزاندن  به  "به"  عقیده، آموزاندن  بنابراين، بايد گفت که در اين 
است. به عبارت  ديگر، مهم اين است که استاد به آن "چه" می خواهد بیاموزد، مسلط باشد 
و فرزانگی خود را احراز کند؛ زيرا آموزاندن "به" کسی معطوف نیست و دانشجو در برابر 
منفعل و  استاد کسی نیست تا قرار باشد نظر و عاملیت او در محاسبه آيد، بلکه ماده ای 
 شده است که  پذيراست. پیامدهاي اين عقیده در آموزش و پرورش سنتی، به وفور ديده 
طبق آن، استاد تنها شخص زنده و تصمیم گیر در کالس است و دانشجويان بايد تنها براي 
تبعیت از او کوشش کنند و حتی گاه حق سؤال نیز نخواهند داشت، تا چه رسد به بحث 
موفقیت آمیزی به اجرا درآيد،  صورتی که به طور  نظر. اين رابطه شبان و گله در  و اظهار 
آشکارا خود مانع تحول در آموزش و پرورش خواهد بود؛ زيرا فراهم آوردن آدم های گله وار 
به معناي تهی کردن آنها از آدمیت و عاملیت خودشان است و با چنین موجوديت تعطیل 
شده ای چگونه می توان انتظار دگرگونی در اوضاع تعلیم و تربیت يا جامعه را داشت )باقری، 

.)11 :1392
معروف ترين اين روش ها عبارتند از: روش سخنراني، تمرين و تکرار، آزمايش و خطا، 

روش حکايت و روش نشان دادن.

1. Brandaz and Guinness
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ب( روش هاي تدریس مبتني بر حل مسأله یا دانش آموزمحور و فعال
طرح  بر  و  است  استوار  دنیا  با  ارتباط  در  انسان  مسائل  طرح  مبناي  بر  روش ها  اين 
مسأله در کالس ها از طريق مطرح کردن سؤاالت به صورت مسأله قابلیت پیدا مي کند 
به  يافتن  دست  حق  دانشجو  هر  روش ها،  اين  طبق  بر   .)42-35  :1385 )قورچیان، 
اين حق را  به  يافتن  امکان دست  اين روش ها  بالقوه ي خويش را دارد و  استعدادهاي 
فراهم مي سازند. در اين روش ها فراگیران تشويق مي شوند که فعاالنه در فرايند يادگیري 
شرکت کنند و قبول مسؤولیت نمايند. پاداش دروني در اين روش حاصل لذتي است 
تکاپو در عرصه هاي جديد و  يادگیري، کشف، چالش و پرسش، تالش و  ي  نتیجه  که 
انجام کارها بر پايه ابتکارات شخصي مي باشد؛ که نتیجه آن تقويت يادگیري دانشجويان 
مي باشد )برانداز و گینس، 1384: 78-90(. در واقع، واژگونی دوم در منظومه تعاملی، 
درست نقطه مقابل عقیده نخست و به عنوان دانشجومحوري مطرح می شود. در واقع، اين 
عقیده، واکنشی مستقیم در برابر استادمحوري است. در بسیاري از ديدگاه های جديد در 
تعلیم و تربیت، اين عقیده مورد توجه قرار گرفته و هم چون شعاري براي تحول مطرح  شده 
"راهنمای  به عنوان  استاد  "فرزانه در صحنه"،  است. در اين شعار که تعريضی به شعار 
درکنار" معرفی می شود. اين شعار که حاکی از بیرون راندن استاد از صحنه است، به طور 
ضمنی حکايت از فعال شدن دانشجو دارد. بسیاري از روش های فعال بر اساس اين عقیده 
شکل  گرفته اند و در همه آنها نظر بر آن است که استاد در کنار بايستد و اجازه دهد که 
دانشجو خود فعاالنه به کار يادگیري بپردازد و در صورت لزوم و نیاز دانشجو، استاد به عنوان 

راهنما، نکاتی را به او گوشزد کند.
از منظر رابطه تعاملی بايد گفت، اتفاقی که در آن افتاده، بار  عقیده  با نگريستن به اين 
ديگر اين است که رابطه تعاملی استاد - دانشجو مغفول مانده است. اگر در استادمحوري، 
عقیده  قرارگرفته بود، در  "چه"  يافتن به آموزاندن  کاهش  معرض  در  "به"  آموزاندن 
جايگزين آن  "يادگیری"  و  گرفته  قرار  ترديد  مورد  "آموزش"  دانشجومحوري، اصل 
می شود. بنابراين، بايد گفت که از استاد به عنوان "راهنمای در کنار" تا "راهنمای برکنار" 
يک گام بیش نمانده است؛ زيرا مطلوب اين عقیده آن است که يادگیري را در کانون توجه 
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را نیز در همین نکته بايد  عقیده  قرار دهد و آموزش را در بوته اجمال نهد. اشکال اين 
براي درمان بیماري استادمحوري، در مسیر حذف تدريجی نقش استاد  جستجو کرد که 
گام گذاشته است. تحول در آموزش و پرورش به اين معنا نیست که آموزش را در افول قرار 

دهیم و يادگیري را جايگزين آن نمايیم )باقری، 1392: 12(.
در تعامل ناهمتراز استاد- دانشجو، قابلیت ها و رموزي نهفته است که با فروشکستن آن 
به نقش راهنمايی درکنار، آنها را از دست می دهیم. نکته سنجی های استاد و تجربه های 
انباشته ای که کسب کرده است، تنها در رابطه تعاملی قابل تبادل خواهد بود و دلیلی ندارد 
که بخواهیم با خودکاري دانشجو، او را از غناي اين رابطه تعاملی محروم کنیم. همان گونه 
که والدين تصمیم گیر به جای کودک، به ظهور کودک شورشی ختم می شود که والدين را 
کنار می گذارد و در پی آن است که همه چیز را خود انجام دهد و خود ياد بگیرد، ترديدي 
نیست که استاد مداخله گر نیز به شورش يادگیري دامن می زند، اما اين نیز روشن است که 

کار هر دو آنها به يک میزان نادرست است؛ زيرا هر دو ناقض رابطه تعاملی اند.
گرت بیستا )Gert Biesta(  اين به نقل از می باشد نیاز به سال نیست ويراستار هم 
تايید کردند با استفاده از اصطالح "احاله به يادگیری" به خوبی اشاره می کند که برخی 
ديدگاه های جديد در پی آن هستند که يادگیري را در کانون گفتمان و عمل تعلیم و تربیت 
قرار دهند و همه چیز تعلیم و تربیت را برحسب يادگیري تعبیر کنند. او در انتقاد به اين 
»... مدرسه جايی براي يادگیري نیست و نبايد آن  گرايش اساسی به يادگیري می گويد: 
را چنین در نظر گرفت - البته اگر کسی بخواهد می تواند اين گونه تعبیر کند - اما آن چه 
دانشگاه را دانشگاه می کند، اين واقعیت است که آن، جايی براي آموزش است، چنان که 
نه همه موقعیت ها، وضعیت ها و شرايط  اين وجه ممیزه مدرسه در مقايسه با بیشتر اگر 
بر آموزش در قبال گرايش افراطی به يادگیري،  بیستا  اصرار و تأکید  )همانجا(.  است« 
قابل درک و ستودنی است، اما به نظر می رسد او در محدود کردن وجه ممیزه مدرسه به 
آموزش و کنار گذاشتن يادگیري از اين امر، خود نیز به انحراف رفته است. در واقع، بايد 
گفت وجه ممیزه دانشگاه نسبت به بسیاري از موقعیت ها و نهادهاي اجتماعی در اين است 
که دانشگاه جايی براي يادگیري "از" استاد است، چنان که جايی هم براي آموزاندن "به" 
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دانشجو است. يادگیري می تواند به گونه های بسیاري انجام شود، چنان که دانشجو در خانه 
نیز در کنار رايانه خود در حال آموختن و يادگیري است، اما قید "از" کسی چون استاد، در 
آن جا صادق نیست. اين 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 
يادگیري "از" را نمی پسندد و به جای آن، تعبیر "آموزانده شدن" را به کار می برد و استدالل 
او نیز اين است که تعبیر اول، حاکی از آن است که دانشجو به کنترل استاد می پردازد و او را 
در اختیار دارد، در حالی که به نظر او، استاد هرگز محاط دانشجو نمی شود، بلکه دانشجو 
به طور پیش بینی ناپذيری هر زمان نسبت به نکته تازه ای، آموزانده می شود. بنابراين، از نظر 
بیستا، وجه ممیزه دانشگاه، آموزاندن و آموزانده شدن است و به  اين ترتیب، محور آموزش 
است. در نقد ديدگاه بیستا بايد گفت که اگر ما رابطه تعامل ناهمتراز میان استاد و دانشجو 
دانشگاه بدانیم، با نظر به اين که استاد و دانشجو، هر دو عامل محسوب  را وجه ممیزه 
می شوند، نه تنها استاد براي دانشجو قابل کنترل و پیش بینی نیست، دانشجو نیز توسط 
استاد، به طور کامل قابل کنترل و پیش بینی نیست. عاملیت انسان با وجود اراده و اختیار 
در آن، مانع از تحت کنترل و پیش بینی کامل قرار گرفتن است. همان گونه که دانشجو در 
حالت گیجی و حیرتی که نسبت به مسأله ای پیدا کرده، ممکن است نکته ای را از استاد 
دريافت کند که او را شگفت زده و هیجان زده سازد، استاد نیز با وجود تجربه های آموزشی 
بسیار، ممکن است با دانشجويي مواجه شود که الگوهاي مسلّم برآمده از تجربه های فراوان 
او را در هم بريزد و او را وادار به فکر و حتی آموختن کند. با توجه به اين ويژگی عاملیت 
"از"  "به" و آموختن  را تعامل ناهمتراز و آموزاندن  آدمی، می توان وجه ممیزه دانشگاه 
دانست، بدون آن که بخواهیم آموزش يا يادگیري را به تنهايی محور اساسی تلقی کنیم 
)همان: 13(. بنابراين، معروف ترين اين روش ها عبارتند از: حل مسأله، روش دانشجو- 

استادي و روش کاوشگري.

ج( روش هاي تدریس همیارانه یا تعاملي
در روش هاي تدريس تعاملي، عمل ياددهي- يادگیري به موازات هم پیش مي روند و 
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برحسب شرايط و موقعیت، جاي خود را با يکديگر عوض مي کنند. بدين معنا که گاهي 
عمل  استاد  که  مي شود  سبب  دانشجو  گاهي  و  مي شود  دانشجو  حرکت  موجد  استاد 
آموزشي را انجام دهد. بدين ترتیب، يک فضاي کار مشترک و اصیل که موجب فعال 
شدن هر دو طرف مي شود، به وجود مي آيد )میرلوحي، 1382: 45-49(. در واقع، در 
اين روش ها فرايند ياددهي- يادگیري، فرايندي دوسويه است که در آن يکی مي کوشد 
تا در تعاملي سازنده از ديگري بیاموزد، يا به او ياد بدهد. اهداف اولیه آموزش تعاملي 
موجد حدت  مباحثه  که  چرا  است،  انديشیدن  و  کردن  بحث  به  دانشجويان  وا داشتن 
ذهن دانشجويان می شود و نیروهاي بیان و تمرکز را در آنان پرورش می دهد و اهداف 

بلندمدت آن، رشد فردي و ارتقاي توانايي دانشجويان را به دنبال دارد.
تدريس  )روش هاي  پیش گفته  رهیافت  دو  هر   )Remsdon, 1992:  18( رمزدن 
استاد محور و دانشجومحور( را به رغم مزايايي که ممکن است داشته باشند، نارسا تلقي 
مي کند. به عقیده او در ديدگاه نخست، بر انتقال محتوا و تدريس استاد و در ديدگاه دوم، 
بر فعالیت دانشجو تأکید شده است. آن چه مورد غفلت واقع شده، فقدان رابطه پويا بین 
تدريس و يادگیري است، زيرا نه تکیه  بر انتقال محض مطالب و نه بر فعالیت دانشجو، 
ضامن يادگیري و تشکیل معرفت مطلوب نخواهد بود. خطر ديگر اين است که ممکن 
است يادگیري انجام يافته قابل اعتماد نباشد. يادگیري از راه انتقال مي تواند مکانیکي 
و بنابراين سطحي و ناپايدار باشد و يادگیري هايي که از راه فعالیت خودانگیخته صورت 
مي گیرد، ممکن است غیراستاندارد باشند. هم چنین در آموزش استادمحور، تنها به يک 
راه حل براي موفقیت اکتفا مي شود و آن پس دادن همان چیزهايی است که استاد به 

تدريس آن پرداخته و در کتاب ها نوشته شده است )پاک سرشت، 1383: 162-158(.
آن  در  که  رهیافتي  را طرح مي کند،  رهیافت سومي  رمزدن  باال،  دلیل ضعف هاي  به 
تدريس و يادگیري با هم تلفیق مي شوند. در اين رهیافت، تدريس و يادگیري دوروی 
داراي محتواي  رويکرد واحد درسي  اين  در  ديگر سخن،  به  تلقي مي شوند.  يک سکه 
خاصي است، اما هرچه هست کاماًل ثابت نیست و دانشجو مي تواند در تهیه و تکمیل 
را  يادگیري  است.  فعالیت محض  بر  نه  و  تنها  انتقال  بر  نه  تأکید  اما  باشد،  آن سهیم 
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دانشجو انجام مي دهد، ولي استاد در قبال يادگیري دانشجو، احساس مسؤولیت مي کند 
)پاک سرشت، 1383: 162-158(.

بالنده  بلکه  نیست،  اطالعات  انتقال  استاد  نقش  ديگر  که  گفت  بايد  ديگر،  به عبارت 
ساختن فراگیران است. هر يک از دانشجويان و استادان در کالس يک استاد هستند، 
بارز  يادگیري  از همديگر سبک  يادگیري  ياد مي گیرند،  از همديگر  لحظه  زيرا در هر 
در جهان اطرافمان است، دانشجويان در اين روش مي توانند آشفتگي فکري موقتي در 
عقیده  ها ايجاد کنند و عقیده هاي جديد را با عقیده هاي قبلي استادان ترکیب و پیوند 
دهند و بدين صورت به عقیده هاي جديدي که اثربخش تر از عقیده يک استاد به تنهايی 
بود، دست يابند )Roman, 2006: 31-32(. بنابراين هدف تدريس نه کشف منفعل 
از  واقعیت ها در حدود دنیاي واقعي کالس، بلکه ساخت خود واقعیت هاست. چنان که 
طريق گفتمان و با رابطه است که دانش شکل مي گیرد )آهنچیان، 1382: 18؛ براون و 

اتکینز، 1385: 39-34(.
دانشجو  و  استاد  بین  همکاري  توافق  يک  مي توان  را  تدريس  فرايند  ديگر،  به عبارت 
دانست که در آن استادان، دانشجويان را به داشتن بصیرت تشويق مي کنند و به آنها 
براي درک کامل استعدادهاي بالقوه شان ياري مي رسانند و در نهايت، آنها را براي اين که 
بايد  تدريس  فرايند  بنابراين  مي کشاند.  چالش  به  شوند،  بهترين  مي خواهند  آنچه  در 
به گونه ای باشد که دانشجويان به طور سالمي در مورد آنچه فرامی گیرند، شکاک باشند 
ابزارهايي که آنها را تصمیم گیرندگان متخصصي مي کند، مسلح  و استادان آنها را به 
سازد و براي پذيرش مسؤولیت اعمالي که الزم است بر عهده بگیرند، به چالش بکشاند. 
بر اين اساس، تدريس يک تعهد پويا است که فراگیران را به طور تمام و کمال در فرايند 
کالس درگیر مي کند و به آنها اجازه مي دهد تا راه هاي به دست آوردن اطالعاتي را که 
مي خواهند بفهمند و ياد بگیرند را ترجیح دهند. البته بايد گفت که استاد بايد دانش و 
معرفت کافي جهت فعال کردن دانشجويان را داشته باشد تا بتواند جريان تدريس را از 
حالت غیرفعال به صورت فعال سوق دهد، بدين ترتیب که يک جريان متقابل و دوطرفه 
را به وجود آورد که در آن برخورد انديشه و تجربه صورت گیرد، چون شنیدن صرف بدون 
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فعالیت متقابل يادگیرندگان کسالت آور و خسته کننده است )دانهیل، 1348: 45(.
مزاياي تدريس تعاملي براي کل کالس در مقايسه با روش هاي ديگر اين است که در 
آن راه حل هاي مختلفي براي هر مسأله ای وجود دارد و استاد و دانشجو با مشارکت و 
تعامل با همديگر به تعیین بهترين راه، کارآمدترين و اثربخش ترين راه حل مي انديشند. 
که  است  فرد  در  مختلف  راه حل هاي  شناخت  رشد  راهنمايي  واقع،  در  تدريس 
پس خوراند فوري درباره ي میزان فهم و درک دانشجويان از موضوع درس فراهم مي کند

.)Broliver, 2006: 18(
پیشرفت  براي  نیاز  مورد  و  منطقي  چالش  و  روشن  اهداف  ايجاد  با  تعاملي  تدريس 
باال، نقش  از طريق آزمون و پرسش هاي سطح  يادگیري،  باالتر  به مراحل  دانشجويان 
مهمي در فرايند رشد ذهني دارد، زيرا الزمه ي يادگیري، درگیر کردن و درگیر شدن است 
)مويس و رينولدز، 1384: 70-73(. دانشجو شايد بدون منبع يادگیري )استاد( بتواند 
به مطالبي دست يابد، اما اين استاد است که آنها را معني دار کرده و باعث سرعت در 
يادگیري و سهولت يادگرفتن آنها مي شود. به  اين ترتیب، تدريس صحیح عبارت است از 
.)Cuvenc & Açikgöz, 2007: 120-122( ارائه کمک صحیح در فرايند يادگیري

مشارکتي،  يادگیري  و  مشارکتي  تدريس  روش  از  عبارتند  روش ها  اين  معروف ترين 
روش  پاسخ،  و  پرسش  روش  شناختي،  کار آموزي  دستوري،  تسهیل  دوسويه،  آموزش 

جهت دهي و روش گفتگو.
در  دانشجويان  واردکردن  به منظور  تعاملی  تدريس  در حال حاضر  اين که  به  توجه  با 
بر  لذا  قرار گرفته است،  آموزشی  نظر دست اندرکاران  يادگیری مد  ياددهی-  گفتگوی 
آن شديم که در اين پژوهش بسنجیم دانشجويان تا چه اندازه وارد اين گفتگو شده اند. 

روش شناسی پژوهش
با نظر به هدف اين پژوهش و با تبعیت از رويکرد کیفی، از روش مصاحبه نیمه ساختاريافته 
نوع  اين  در  پرسیده می شود.  باز  به صورت  مصاحبه سؤاالت  نوع  اين  در  استفاده شد. 
مصاحبه، سؤال ها از قبل طراحی  شده و هدف آن کسب اطالع عمیق از مصاحبه شونده 
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رو امکان تغییر و حذف برخی سؤاالت و اضافه شدن سؤاالت جديد برای  است، از اين 
محقق وجود دارد. در اين نوع مصاحبه، هر پاسخ با سؤال های جستجوگرانه، مورد بررسی 
بیشتر قرار می گیرد و بدين ترتیب چیستی، چگونگی و چرايی تجارب زيسته دانشجويان 
مورد کندوکاش قرار گرفته است. افراد نمونه به شیوه نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند 
که شامل 25 دانشجوی کارشناسی ترم ششم تا ترم هشتم کارشناسی بودند. به اين 
دلیل دانشجويان ترم های باالتر انتخاب شدند که تجربه بیشتری در زمینه فعالیت در 
دانشگاه داشتند. حجم نمونه بر اساس معیار اشباع نظری1 تعیین شد که در آن افزايش 
و  مشابه هم شده  تقريباً  پاسخ های مصاحبه شوندگان  زمانی که  تا  نمونه،  افراد  تعداد 
گر با اضافه کردن افراد جديد، اطالعات تازه ای به دست نمی آورد، ادامه می يابد.  مصاحبه 
به عالوه، از همه نمونه پژوهش برای انجام مصاحبه هم، رضايت آگاهانه کسب شد و هم 
به منظور حفظ و رعايت حقوقشان، به آنها اطالع داده شد که در نشر نتايج پژوهش، از 
ذکر نام آنها خودداری می شود. روايی مصاحبه نیز با تکرار پاسخ نمونه پژوهش توسط 
مصاحبه گر و گرفتن تأئید اين که آيا منظور آنها همان چیزی است که مصاحبه گر ثبت 
يا  ارائه شده2، برای مقبولیت  با بررسی پاسخ های  کرده  است، به دست آمد. به عبارتی، 
قابلیت پذيرش يافته ها، پاسخ هايی که به وسیله پژوهشگر ثبت  شده  بود، دوباره به اطالع 
نمونه پژوهش می رسید تا مشخص شود که پاسخ ثبت شده به وسیله پژوهشگر با نظر 
نمونه پژوهش يکسان است يا خیر. مصاحبه ها در يک مکان آرام بدون امکان تردد ساير 

افراد صورت گرفت.
آمده(،  به دست  پژوهشی  )داده های  دانشجويان  ديدگاه های  مصاحبه،  اجرای  از  بعد 
مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت. در واقع، پاسخ های به دست آمده حاصل از مصاحبه، 
ابتدا کدبندی و مقوله بندی شد، سپس به دلیل اين که در نگارش اين مقاله از مصاحبه 
استفاده  شده بود، برخی از پاسخ های دانشجويان به همان شکل که پاسخ داده بودند، 
برای نمونه ذکر شدند تا خواننده ی اين مقاله، بهتر نحوه ی پاسخگويی دانشجويان را 

دريابد.

1. saturation
2. member check
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یافته ها
همان طور که در باال گفته شد هدف اين مقاله بررسی وضعیت کیفیت تدريس مدرسان 
در نظام آموزش عالی و ضرورت توجه به تدريس تعاملی از نظر دانشجويان دانشگاه جامع 
بنابراين، مطالبی که به دنبال می آيد ديدگاه های  بود.  علمی-کاربردی خراسان جنوبی 

دانشجويان کارشناسی در رابطه با سؤاالت پژوهش است. 
سؤال اول پژوهش راجع به این که مدرسان برای یادگیری دانشجویان بیشتر از 
چه روش هایی در تدریس استفاده می کنند؟ اکثر دانشجويان بر اين اعتقاد بودند 
که اکثر مدرسان از روش سخنرانی و روخوانی از جزوه استفاده می کنند و جزوه گويی 
بخش اعظم کالس آنها را به خود اختصاص می دهد. در اين رابطه، يکی از دانشجويان 

بیان می کند:
»مدرسان ما که فقط از روش پشت میز نشستن و از روی جزوه و يادداشت های خود 
مثبتی  تأثیر  هیچ  موفقیت  به  ما  دستیابی  در  نه تنها  آنها  می کنند،  استفاده  خواندن 
ندارند، بلکه باعث تبديل ما به يک موجود که صرفاً به حافظه خود متکی است، شده اند، 

ما نیز فقط به حفظ مطالب پرداخته ايم«.
 يکی ديگر از دانشجويان بیان می کند:

»بیشتر مدرسان از روش جزوه نويسی استفاده می کنند که به نظر بنده روش مناسبی 
نیست و اشتباه است، زيرا دانشجو تنها به مطالب ارائه  شده اکتفا می کند، درست است 
و  مطالب  به  زيرا  تنبل می شود،  دانشجو  نهايت  در  ولی  راحت تر می شود  دانشجو  کار 
مفاهیم ارائه  شده استاد در کالس اکتفا کرده و در جستجوی مطالب جديد و نکته يابی 

نیست. در نتیجه، فرصت مطالعه بیشتر را به خود نخواهد داد«.
يکی ديگر از دانشجويان اظهار نمود:

»روش تدريس غالب اساتید، استادمحور است. به اين صورت که استاد تدريس نموده 
و دانشجو نکته برداری می نمايد و فقط در صورت وجود ابهام و نامفهوم بودن مطلب، 

دانشجو پرسش نموده و استاد رفع اشکال می نمايد«.
يکی ديگر از دانشجويان بیان می کند:
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»بیش از 90% مدرسان جزوه می دهند، به نظر من گرچه جزوه نويسی يک روشی سنتی 
به نظر می رسد ولی شايد از نظر هزينه مالی برای اکثريت  قريب  به اتفاق دانشجويان بهتر 
باشد.مدرسان معموالً کتاب نیز معرفی می کنند که دانشجويانی که واقعاً قصد تحقیق و 
بررسی بیشتر در اين رابطه را داشته باشند، امکان دستیابی به منابع مربوطه را داشته 
باشند. هم چنین چون جزوه در واقع چکیده ای از اطالعات استاد هست، در يادگیری و 

فهم کلی مسائل بهتر هست«.
يکی ديگر از دانشجويان اظهار نمود:

»روش تدريس مدرسان بر اساس تجربه، متفاوت و متنوع بوده و برخی صرفاً يک منبع 
برای  و کاربردی  منابع متعدد  از  برخی هم  و  انتخاب مي کنند  برای تدريس  را  خاص 
تدريس استفاده مي کنند. هرچه مطالب کاربردی تر و با بیان ساده و قابل فهم تر باشد، 
مطمئناً دانشجو راحت تر مي تواند مبحث را درک کند. 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 ... 

می تواند موجب ايجاد انگیزه و عالقه گردد«.
دارند؟   گرایش  تدریس خاصی  به روش  که چرا مدرسان  پژوهش  سؤال دوم 
اکثر دانشجويان بر اين اعتقاد بودند که به دلیل عدم تسلط کافی مدرسان، راحت طلبی، 
مشغله فراوان مدرسان و اکتفا به جزوه های دوران دانشجويی خود، مسائل کالسی از 
قبیل فرصت کم، شلوغی و بی نظمی در کالس، اين که اساتید استادان فعلی هم، از اين 
روش استفاده کرده اند و بنابراين آنها اين روش ها را به صورت ارثی حفظ کرده اند و ياد 

گرفته اند.
يکی از دانشجويان اظهار می نمايد:

استفاده کرده اند.  از روش های سنتی  ما هم،  فعلی  استادان  اساتید  نظر می رسد  »به 
شیوه  حتی  يا  و  خودشان  اساتید  تدريس  شیوه  به  مدرسان  است  ممکن  به عبارتی، 
يادگیری خودشان توجه ويژه نمايند و يا الگوبرداری از گذشتگان بر آنها حاکم باشد. 
از اين رو، بعضی استادان به تقلید از استادان قديمی کار می کنند، از اين  جهت تسلط 
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به روزرسانی  در  گفت سعی  حقیقت می توان  در  ندارند،  درسی  مفاهیم  ارائه  در  کافی 
آموخته های خود ندارند و می خواهند جزوه همان استاد قديمی را به دانشجويان تدريس 
کنند. در صورتی که استادان با فنون و شیوه های تدريس جديد آشنا باشند، می تواند 
در بهبودی مهارت و افزايش يادگیری دانشجويان کمک کنند. البته بیشتر بی وجدان 
هستند و پول حالل برای آنها معنايی ندارد و آدم های راحت طلبی هستند، چون از اين 

روش سخنرانی، راحت تر ديگری وجود ندارد«.
يکی ديگر از دانشجويان اظهار نمود:

»دلیل اين امر را می توان هم خود استاد و هم دانشجو ذکر کرد، دانشجويان تمايل به 
جزوه نويسی دارند و مدرسان نیز به دلیل مشغله ی فراوان تنها به جزواتی که از دوران 
دانشجويی خويش دارند، بسنده می کنند. به عالوه ريشه ی اين امر، به میزان آگاهی و 
اطالعات آنها و بار علمی شان برمی گردد که هزار ماشاءاهلل مدرسان ما آگاهی و اطالعات 

خاصی برای انتقال ندارند و حتی فکر می کنم که اهل مطالعه هم نیستند«.
يکی ديگر از دانشجويان بیان کرد:

غالباً  از شیوه های خاصی که  باعث می گردد که مدرسان  آموزشی موجود،  »سیستم 
ازدحام  چون  حاشیه ای  مسائل  از  بعضی  هم چنین  نمايند.  استفاده  است،  استادمحور 
باعث  برهم خوردن نظم کالس و ديگر مسائلی هم چون موارد ذکر شده،  و سروصدا، 
گشته تا مدرسان از شیوه های سنتی استفاده کنند و کمتر تمايل به استفاده از شیوه 

دانشجومحور داشته باشند«.
يکی ديگر از دانشجويان اين گونه اظهار  کرد:

»به نظر من نوع کالس و دانشجوها هم در انتخاب روش تدريس برایمدرسان اثرگذارند. 
شايد اين موضوع در ابتدا بیشتر درخواست خود دانشجويان باشد و دوم مدرک گرايی 
دانشجويان و عدم امنیت شغلی که امکان اين که در رشته تحصیلی خود به کار گمارده 
می شوند، شايد 10% باشد. بنابراين صرفاً گرفتن مدرک مد نظر می باشد، نه يادگیری 

و تحقیق«.
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سؤال سوم پژوهش که دانشجو چقدر در حین تدریس در فعالیت های کالسی 
مشارکت دارد؟ 

اصاًل دانشجوها در فعالیت های علمی  اعتقاد بودند که تقريباً  اين  اکثر دانشجويان بر 
کالس مشارکت داده نمی شوند و البته در بحث های همدلی و گفتگو درباره ی چیزهای 

عامیانه مشارکت داده می شوند.
يکی از دانشجويان اظهار داشت:

»درباره مباحث علمی که اصاًل ما را شرکت نمی دهند، البته ما هم چیزی ياد نگرفته ايم 
اگر  حتی  است،  نبوده  کالس  در  جوهايی  هم چنین  طرفی،  از  کنیم.  نظر  اظهار  که 
نظری هم داشته باشیم، اعتماد به  نفس اظهار آن را نداريم، ولی چون در کالس ما، از 
فرهنگ های مختلف حضور دارند، فقط بحث فرهنگ و غیبت فرهنگ ها که می شود، ما 

هم حرف می زنیم«.
يکی ديگر از دانشجويان بیان کرد:

کم رنگ  خیلی  کالس  در  دانشجويان  مشارکت  دارد.  آن  استاد  و  درس  به  »بستگی 
است. بنده به نوبه ی خود تمايل به فعالیت در کالس را دارم، چه با دوستان دانشجو و 
چه با اساتید، اما اين فرصت برای من مهیا نیست. در واقع، مشارکت دانشجو در حد 
15 دقیقه از وقت کالس خواهد بود، آن هم در صورتی که سؤال يا شبهه ای ايجاد گردد 
ايجاد  اين شبهه هم  استاد،  به گفته های به روز نشده ی  به دلیل عدم توجه  که معموالً 

نمی گردد«.
سؤال چهارم پژوهش تا چه میزان نسبت به روش های تدریس تعاملی آگاهی 
وجود دارد؟ آیا این روش ها در کالس های درسی به کار برده می شوند؟ برخی از 
دانشجويان بر اين اعتقاد بودند که خیر، با اين روش مواجه نشده ايم و حتی نام آن را 
نشنیده ايم. اما برخی ديگر از دانشجويان بر اين اعتقاد بودند که بله، با اين مفهوم آشنا 
هستیم و می دانیم به چه چیزی اشاره دارد، اما متأسفانه در کالس های ما عملی نشده 
بین استاد و دانشجو در فرايند ياددهی و يادگیری تعامل علمی وجود  است و تقريباً 
ندارد و صرفاً اساتید به ارائه دروس بدون به چالش کشیدن ذهن دانشجويان می پردازند.
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يکی از دانشجويان بیان داشت:
»بله اين روش، دانشجو را ملزم می کند که به روز باشد و سطح اطالعات خويش را باال 

ببرد«.
يکی ديگر از دانشجويان می گويد:

»بله باعث درک بهتر درس و جا افتادن مطالب در سر کالس درس می گردد. هم چنین 
می گردد.  درس  کالس  از  بعد  دانشجو  برای  مطالب  بازخوانی  شدن  راحت تر  موجب 
به عالوه اين روش ها، مشارکت دانشجو را در کالس  باال می برد و دانشجو احساس خواهد 

کرد که ارزش يافته است«.
يکی ديگر از دانشجويان اظهار نمود:

»بله يعنی اين که آزادانه بدون اين که فاصله ای بین استاد و دانشجو باشد، بتوان انتقاد 
و پیشنهاد داد و بحث نمود. در اين روش، تدريس که در واقع يک روش فعال هم هست 
آن چنان که از نامش هم پیداست موجب فعالیت، تعامل بین استاد و شاگردان، استفاده 

از منابع موجود و تسهیل در يادگیری خواهد شد«.
سؤال پنجم پژوهش نیز راجع به این که چگونه می توان مشارکت دانشجو را در 
بحث های کالسی افزایش داد؟ و چه راهکارهایی را برای مشارکت دانشجو در 
فرایند کالسی وجود دارد؟ اکثر دانشجويان معتقد بودند که در دانشگاه نیاز است از 
روش های فعال تدريس استفاده شود، چرا که دانشجو ديگر می تواند به تحقیق بپردازد 
و حتی به واسطه ی تحقیق نیز می توان به نظرپردازی در مورد موضوعات مختلف مربوط 

به رشته اش روی آورد.
يکی از دانشجويان اظهار داشت:

در  دانشجويان  تا  شود  استفاده  انتقادی  تفکر  و  دانشجومحور  الگوی  از  است  »بهتر 
اعظم  بخش  واقع،  در  و  شوند  حاضر  فراوان  جنب وجوش  و  نشاط  با  درس  رده های 
منابع  که  است  آن  بر  فرض  نگرش،  اين  در  می شود.  پر  ايشان  به وسیله  کالس  وقت 
درسی مناسب وجود دارد و استاد وظیفه راهنمايی و راهبري کالس را عهده دار است، 
به  و حال در کالس درس  را مطالعه کرده اند  دانشجويان مطالب درسی  قباًل  چرا که 
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در کالس  دانشجو  وقت  نه تنها  ترتیب،  اين  به   مسائل خود می پردازند.  و  ابهام ها  رفع 
صرف جزوه نويسی نمی شود، بلکه با مطرح کردن سؤال های مختلف، دامنه وسیع تری 
از موضوع ها و مطالب درسی مطرح می شود و قدر مسلم اين که با حضور فعال و پررنگ 

وي، کیفیت يادگیري نیز باال می رود«.
يکی از دانشجويان بیان کرد:

»به نظرم در رشته ای مثل رشته ی ما، بهترين روش تحقیق های میدانی مختلف است، 
اصاًل کسی تا به حال از ما فکر کردن نخواسته است و گرنه ما هم اگر يک ذره تأمل 
کنیم روش های زيادی برای تعامل استاد و دانشجو هست، حتی همان کنفرانس هايی 
که می دهیم می تواند يک تعامل باشد، به اين صورت که استاد ساکت ننشیند و خودش 

و بچه ها نقد کنند و درصدد اصالح برآيند«.
يکی ديگر از دانشجويان بیان کرد:

»به نظر بنده اين امر برمی گردد به استاد، آن هم در صورتی که تنها مالک تدريس، 
جزوه گويی نباشد و بیشتر از کارهای تحقیقاتی برای دانشجويان استفاده نمايد. در واقع، 
روش کنفرانس و ارائه دانشجويی در يادگیری دانشجو بسیار مؤثر است. با دادن تحقیق 

در مورد درس روز و انتخاب تحقیق برتر، اين روش مؤثرتر هم خواهد شد«.
يکی از دانشجويان اظهار داشت:

»شرکت در فعالیت های کالسی منوط به استفاده استاد از مهارت هايی نظیر پرسش های 
متراکم و تدريجی در حین درس است، از آن جا که يادگیری در ابتدای کالس بیشتر 
است، لذا الزم است 50 دقیقه ی اول کالس را به تبادل نظر با دانشجويان پرداخت و 
سپس استاد به نتیجه گیری از مباحث طرح شده بپردازد. بنابراين، نیاز است استاد به 

دانشجو اجازه ی نظر دادن بدهد و هر دو همديگر را درک کنند«.
يکی از دانشجويان اظهار کرد:

 نحوی که دانشجو احساس مفید  به  استاد،  بین دانشجو و  ايجاد فضای همکاری  »با 
به  مربوطه  درس  زمینه  در  پژوهش  و  تحقیق  نمودن  محول  با  استاد  نمايد.  بودن 
دانشجويان، باعث ايجاد انگیزه در آنان گردد و با دقت و پیگیری عملکرد دانشجويان، 



 فصلنامه علمی ترویجی مطالعات فرهنگی - اجتماعی خراسان/ سال 11/ ش 3/ بهار 96   70

از  ساعتی  دادن  اختصاص  با  هم چنین،  آنان می شود.  بیشتر  پشتکار  و  دلگرمی  باعث 
کالس درس يا فوق برنامه به ساعت بحث آزاد يا اصطالحاً اتاق فکر، دانشجويان را به 
تفکر و پیگیری شخصی و در نهايت نتیجه گیری از مطالب درسی مربوط به درس مورد 

نظر راغب می نمايد«.
يکی ديگر از دانشجويان اظهار نمود:

»در تعامل استاد با دانشجو، اين استاد است که بايد رهبری اين تعامل را با استفاده 
از روش هايی هم چون 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، بايد دانشجويان را به مشارکت در بحث کالسی برانگیزاند. 
به نظر محقق هیچ چیز مانند مشارکت خودت در يک فرايند بر يادگیری تأثیر ندارد. 
بنابراين، نیاز است استاد پروژه های درسی را به دانشجويان محول نمايد و از دانشجو 

ارائه بخواهد«.

بحث و نتیجه گیری
نظام آموزشی تمامي جوامع را قادر خواهد ساخت به سوی آرمان شهري عزيمت کنند 
که در آن هیچ يک از استعدادها که هم چون گنجینه اي در نهاد هر انساني نهفته است، 
باقي نماند. در اين زمینه آنچه قادر خواهد بود استعدادهاي نهان را بیدار  بي استفاده 
کند، فرايند ياددهي و يادگیري است که اساتید نقش آفرين اصلي آن مي باشند و اساتیدی 
موفق مي شوند که عدم تعادل بین ياددادن و يادگرفتن را کاهش داده و کالس هايي را 
به وجود آورند که منشأ و موجد تدريس و يادگیري کارا باشد. بدين صورت که تدريس 
انجام  يادگیري  و  تدريس  به سازي  به منظور  فراگیران،  همراه  استاد  که  باشد  فعالیتي 
مي دهد و يادگیري در آن يک هنجار است. توجه به روش های تدريس تعاملی، باعث 
يادگرفتن مي شود، کاربرد به موقع  ياددادن و  از بین بردن عدم تعادل بین  سرعت در 
آنها سبب مي شود که استاد، کالسي بانشاط، پرتحرک و غني براي يادگیري دانشجويان 
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ايجاد کند. بنابراين هدف مقاله حاضر، تحلیل کیفی تدريس در آموزش عالی و ضرورت 
خراسان  علمی-کاربردی  جامع  دانشگاه  دانشجويان  نظر  از  تعاملی  تدريس  به  توجه 
جنوبی بود که نگارندگان مقاله هم بر اين بودند که وضعیت موجود را بسنجند و هم 

راهکارهايی برای برون رفت از اين وضعیت ارائه نمايند.
بودند که  اعتقاد  اين  بر  اکثر دانشجويان  يافته های پژوهش نشان داد،  همان گونه که 
اکثر مدرسان از روش سخنرانی و روخوانی از جزوه استفاده می کنند و جزوه گويی بخش 
اين  به  اختصاص می دهد. هم چنین علل گرايش مدرسان  به خود  را  آنها  اعظم کالس 
به  اکتفا  و  فراوان مدرسان  کافی مدرسان، راحت طلبی، مشغله  تسلط  را عدم  روش ها 
جزوه های دوران دانشجويی خود، مسائل کالسی از قبیل فرصت کم، شلوغی و بی نظمی 
در کالس و اين که اساتید مدرسان فعلی هم، از اين روش استفاده کرده اند و بنابراين 
آنها اين روش ها را به صورت ارثی حفظ کرده اند و ياد گرفته اند، بنابراين به تبعیت از 
به  کالسی  فعالیت های  در  دانشجو  مشارکت  که  است  پیش بینی  قابل  روشی  چنین 
دانشجوها اصاًل  حداقل برسد. چنان که اکثر دانشجويان بر اين اعتقاد بودند که تقريباً 
در فعالیت های علمی کالس مشارکت داده نمی شوند. البته در بحث هايی در مورد امور 
باقری  تحقیق  نتايج  به  توجه  با  نتايج،  اين  به  نظر  با  داده می شوند.  مشارکت  عامیانه 
)1392( می توان گفت عاملیت دانشجو در اينجا ناديده گرفته شده است. بیشتر وقت 
که  نظر می رسد  به  طبیعی  "به".  آموختن  نه  "چه" می گذرد،  آموختن  به  نیز  استاد 
دانشجو در اين کالس ها، انگیزه ی کافی برای فعالیت نداشته باشد چرا که هم فعالیتی 

برای او در نظر گرفته نشده است و هم اين که عاملیت او ناديده گرفته شده است.
در پاسخ به سؤال چهارم راجع به اينکه تا چه میزان باروشهای تدريس تعاملی آگاهی 
داريد؟ آيا اين روشها در کالسهای درسی شما به کار برده می شوند؟ برخی از دانشجويان 
بر اين اعتقاد بودند که خیر، با اين روش مواجه نشده ايم و حتی نام آن را نشنیده ايم. 
اما برخی ديگر از دانشجويان بر اين اعتقاد بودند که بله، با اين مفهوم آشنا هستیم و 
می دانیم به چه چیزی اشاره دارد، اما متأسفانه در کالس های ما عملی نشده است و 
بین استاد و دانشجو در فرايند ياددهی و يادگیری تعامل علمی وجود ندارد و  تقريباً 
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صرفاً مدرسان به ارائه دروس بدون به چالش کشیدن ذهن دانشجويان می پردازند. اين 
نتیجه نشان می دهد که هنوز آموزش های يک طرفه که مبتنی بر سخنرانی، امر کردن 
و حفظ توسط دانشجو است، مد نظر استادان است. اين يافته با ديدگاه کونس و کامیل 
)Cuvenc & Acikgoz, 2007: 119( و برانداز و گینس )1384، 137-134( همسو 
است که معتقدند در روش های بانکی و استادمحور، دانشجويان به مانند ظرفي در نظر 
گرفته مي شوند که بايد به وسیله استاد پر شوند و هدف از يادگیري تأيید از طرف استاد 
و حفظ  دادن  فعالیتي جز گوش  هیچ  و  منفعل اند  در کالس درس  دانشجويان  است. 

کردن انجام نمي دهند. 
در پاسخ به سؤال پنجم نیز راجع به اين که به نظر شما چگونه می توان مشارکت دانشجو 
دانشگاه  در  که  بودند  معتقد  دانشجويان  اکثر  داد؟  افزايش  کالسی  بحث های  در  را 
نیاز است از روش های فعال تدريس استفاده شود، چرا که ديگر دانشجويان می توانند 
مورد  در  نظرپردازی  به  می توانند  نیز  تحقیق  به واسطه ی  حتی  و  بپردازند  تحقیق  به 
 Broliver,( موضوعات مختلف مربوط به رشته شان روی آورند. همان طور که برالیور
فرد  در  مختلف  راه حل هاي  رشد شناخت  و  راهنمايي  تدريس،  28 :2006( می گويد 
درس  موضوع  از  دانشجويان  درک  و  فهم  میزان  درباره ي  فوري  که پس خوراند  است 
فراهم مي کند. از اين رو، به نظر می رسد بايد دانشجويان را به تفکر و مطالعه در مورد 

محتوای کتاب ها و بحث های کالسی نمود.
با نظر به نتايج فوق، می توان گفت دانشگاه علمی-کاربردی خراسان جنوبی متناسب 
با انتظارات کنونی در جهان از آموزش عالی، پیش نرفته است. هنوز به شیوه ی سنتی 
نقش مدرسان نه بالنده ساختن ذهن دانشجو است، بلکه انتقال اطالعات است. با توجه 
به پیشرفت فناوری، گسترش کتابخانه ها، توانايی دانشجويان در دستیابی به اطالعات 
روش های  باال،  موارد  از  استفاده  راستای  در  مدرسان   است.  نیاز  هم  مکمل  و  جديد 
تدريس خود را تغییر دهند و بخشی از ساعات کالسی را به فعالیت دانشجويی اختصاص 
دهند، تا هم دانشجو نسبت به يادگیری خود احساس مسؤولیت نمايد و هم يک فرد 
عامل در يادگیری خود برای دنیای معاصر باشد. در واقع، دانشجو ديگر در سنی قرار 
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گرفته است که برخی از اطالعات را از منابع مختلف جستجو نمايد و مدرسان به عنوان 
لذا  نمايند.  کمک  خودشان  اطالعات  به  بخشیدن  انسجام  در  را  آنها  متخصص،  افراد 

پیشنهاد می شود: 
با توجه به پیشرفت فناوری، گسترش کتابخانه ها و توانايی دانشجويان در دستیابی ( 1

به اطالعات جديد و مکمل روش های تعاملی تدريس مورد توجه قرار گیرند.
اساتید در راستای استفاده از تدريس تعاملی، روش های تدريس خود را تغییر دهند ( 2

و بخشی از ساعات کالسی را به فعالیت دانشجويی اختصاص دهند، تا هم دانشجو 
نسبت به يادگیری خود احساس مسؤولیت نمايد و هم يک فرد عامل در يادگیری 
است  گرفته  قرار  در سنی  ديگر  دانشجو  واقع،  در  باشد.  معاصر  دنیای  برای  خود 
افراد  به عنوان  اساتید  و  نمايد  مختلف جستجو  منابع  از  را  اطالعات  از  برخی  که 

متخصص، آنها را در انسجام بخشیدن به اطالعات خودشان کمک نمايند.
با استفاده از اين روش ها زمینه ای فراهم گردد تا دانشجويان به تدريج رو به تحقیق ( 3

مختلف  موضوعات  مورد  در  نظرپردازی  به  نیز  تحقیق،  به واسطه ی  حتی  و  آورند 
مربوط به رشته شان روی آورند. 
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