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curriculum based on professors’ 

professional portfolios and their heuristics. 

Therefore, the portfolios of 02 
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 مقدمه

ست. رو شده ای جدی روبهها چالشبا  کمويمه درسی دانشگاهی در قرن بيستبرنا

ای برای بررسی  های فکری جديد، بايد اهتمام ويژه گيری از نظاممتخصصان برنامه درسی با بهره

مطالعاتی برنامه  ی(. رشته1115، 1وکوت 0ها به عمل آورند )بارنت هماهنگ و دقيق اين برنامه

سپری کرده است. اما به را پر نشيب و فرازی  یتاريخچه  ی علمیها رشتهانند بسياری از درسی م

با آن مواجه بوده است عدم  مطالعاتی همواره یاعتقاد بسياری از متخصصان آنچه اين رشته

ی ها روشاست که در درون رشته در مواجهه با مسائل آن و به کمک   کفايت دانش منسجمی

برنامه درسی  یيکی از کسانی است که رشته (0393)بآوری شده باشد. شواخاص اين رشته گرد

ی پژوهشی مورد استفاده در ها روشموجود در رشته و  را به دليل عدم کفايت و پاسخگويیِ دانش

 .کند میآن، در وضعيت بحرانی توصيف 

به  تواند نمیو اصول موجود، ديگر  ها روشبا  ی مرگ است.ی درسی در آستانهی برنامهرشته"

ی مؤثرتری است. اين وضعيتِ ها روشوظايف خود عمل کند. اين رشته نااميدانه به دنبال اصول و 

هايی  به نظريهپديد آمده است. اعتماد  ها کننده به دليل اعتماد تاريخی و ناآزموده به نظريهنگران

شند، برای حل مسائل ترين حالت با اين فرض که مناسب انتخاب شده با بينانه که حتی در خوش

 .(0، 0393)شواب،  "برنامه درسی کفايت الزم را ندارند یعملیِ رشته

درسی مطالعاتی برنامه  یرشته :کند میحل خود را برای اين مسئله چنين بيان  راه 1ويليس

تاريخی مطالعات اين رشته بسيار  یشناسان برجسته باشد. زيرا سابقههنوز بايد در انتظار پديدار

ی ابزاری ها دغدغهو بيشتر بر  گذراند میتاه است. شايد هنوز دوران طفوليت خود را پشت سر کو

انسانی باز مانده است  یتر برای تقويت تجربهی ثمربخشها روشمتمرکز شده و از پرداختن به 

 (.0117مهرمحمدی و همکاران،  ی)شورت، ترجمه

درسی، در برنامه درسی آموزش عالی  ( کمبود دانش برنامه0117)به اعتقاد مهرمحمدی  

ی قبل از ها آموزشمشکلی مضاعف است و فقر دانش برنامه درسی در آموزش عالی بيشتر از 

برنامه  یدانشگاه وجود دارد. او به مهجوريت تاريخی مباحث مربوط به آموزش عالی در رشته

ايران ندارد و بيش و کم  و نياز به جبران اين کاستی را که اختصاص به محيط معتقد استدرسی 

 . دينما میجهانی دارد، يادآوری  یوجهه

                                                 
0. Barnett. 

1.Coate  

1 .Willis, G. 
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ی آموزشی به ميزانی که ها نظامی تحصيلی در ها دورهعنوان يکی از آموزش عالی به"

دانشگاه، توجه متخصصان برنامه درسی در سطح جهان را به خود  ی تحصيلی پيش ازها دوره

قرار نگرفته است. اين وضعيت با يک نظر  ی علمی ها پژوهشپردازی و کرده، موضوع نظريهجلب 

و  و تخصصی موجود در قلمرو برنامه درسی و همچنين مقاالت علمی  اجمالی به منابع علمی 

روشنی قابل احراز و اثبات است. ضعف توجه به مباحث و پژوهشی چاپ شده در اين رشته به

و تخصصی در اين زمينه را  ابع علمی برنامه درسی و فقر من یاقتضائات آموزش عالی در رشته

جديد نيز استمرار يافته  یبايد يک پديده تاريخی دانست که تا اين زمان، يعنی آغاز سده

 (.1: 0117)مهر محمدی، "است

آوری آموزش عالی از عدم غنای دانش گردمطالعاتی برنامه درسی  یکه رشته حالی در

اعضای هيئت  0دانش ضمنی"شِ مورد نياز به صورت برد؛ بخشی از دان شده در اين رشته رنج می

 1های هيوريستيک   حل وجود دارد. قسمتی از دانش ضمنیِ استادان مربوط به راه "دانشگاه علمی 

های اعضای  ها، تجربه هيوريستيک يابی به در برنامه درسی دانشگاهی است. يکی از منابع دست

ها )ادراکات، تفکرات، اعمال(  . فهم اين تجربههيئت علمی، تحت برنامه درسی آموزش عالی است

کند. کشف و  زش عالی کمک میهای هيوريستيک در برنامه درسی آمو   حل به کشف راه

دانشگاه را در  ها، اعضای هيئت علمی  يابی به آن ها و مسير دست سازی اين هيوريستيکآشکار

 5به شناسايی دانش هيوريستيک 1دکتری فيستر یرساند. رساله ياری می 1فرايند عمل فکورانه

به تحليل فرايند عمل پژوهشی انتخاب نموده و  یسه نمونهطراحان آموزشی پرداخته است. وی 

اند اقدام کرده است. او دانش  بوده "آموزش مبتنی بر وب"سه طراح که مشغول انجام طراحی 

که  کند  لمی معرفی میهيوريستيک اين طراحان را ايجاد اصول، الگوهای ذهنی و رهنمودهای ع

های  نويسد، چون طراحی آموزش اند. او می کار بردهانجام طراحی بهمتخصصان طراحی در طی 

                                                 
0. Tacit Knowledge 

حرکت خود از اتفاقات درس بگيريم و مسير را براساس  . هيوريستيک به معنای چابکی است. يعنی در مسير1

های   حل راههای هيوريستيک در برنامه درسی آموزش عالی:   حل (. راه0131فرصت ها پيش ببريم)نوبخت،

 درسی آموزش عالی برنامه پيچيده مسائل حل برای بديل های حل هيوريستيک در برنامه درسی آموزش عالی راه

 وجود به 1تاملی عمل از برخوردار استادان توسط عالی آموزش درسی برنامه بهسازی و هبودب منظور به که هستند

 .دارند را ديگران به انتقال قابليت و شناسايی قابليتو  آيند می

. عمل فکورانه يا دليبريشن فرايندی است که معلم فکور ضمن تامل و بررسی مسائل عملی برنامه درسی طی 1

دهد.  را برای مسئله مبتالبه ارائه می  حل گردد که بهترين راه برای عمل منجر می د به تصميمینمايد واين فراين می

 (.0370گويد )شواب،  اين فرايند تامل برخوردار از هنر هايی است که شواب به آن هنر های عملی می

1 .Fiester, R. H. 

5 .Heuristic knowledge 
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شناختی است و طراحان آموزشی با مسائل  یيک کار پيچيده 0(WBIمبتنی بر وب )

 رود. کار میها به زيادی جهت انجام اين طراحیهای  درگير هستند، هيوريستيک 1غيرساختمند

خص يا اساس يک الگوی مش پيچيدگی اين طراحی آموزشی مانع از اين است که طراحان بر

ها طراحان را به سوی  شده قادر به انجام آن باشند. اين پيچيدگیالگوهای معين از پيش تعيين 

ثير دارد. های آنان تأ طراحیبر دهند که  ای سوق می های بديل و تصميمات تازه   حل يافتن راه

های پژوهش فيستر عالوه بر  يافته. ها اقدام نموده است به شناسايی اين هيوريستيک فيستر

شود  های اين طراحان شامل معرفی روش تحليل شغل هيوريستيک نيز می شناسايی هيوريستيک

مصاحبه با متخصصان طراحی  یوسيلهو همکارانش نيز در پژوهشی به 1يورک (.1101)فيستر، 

ها را  اند. آنان اين هيوريستيک های طراحی آموزشی شده فت هيوريستيکآموزشی موفق به دريا

شکالت طراحی و ها، اهداف، گروه طراحی، م  حل در هشت دسته ارتباطات، مديريت، فراگيران، راه

 (.1113اند )يورک و همکاران مشتريان قرار داده

اعضای هيئت  های برنامه درسی آموزش عالی کشف شوند، چنانچه برخی از هيوريستيک

مند الت خود در عمل برنامه درسی بهرهمنش در جريان تأتوانند از اين دا دانشگاه، می علمی 

در  "موقعيت عمل"و  "دانش موجود"عنوان کنشگر فکور الزم است دائماً ميان شوند. معلم به

های  رنامهب یموفق به ارائه  (. آنجا که برخی از اعضای هيئت علمی1113، 1حرکت باشد )کانلی

های آنان  درسی آموزش عالی در تجربه یاند، دانش عملی مربوط به برنامه درسی برتری شده

ئت علمی سازی آن، ساير اعضای هيدانش، نوعی دانش ضمنی است. آشکاروجود دارد. البته اين 

وط به مرب رساند و بخشی از خأل رسی ياری میمالتشان در باب برنامه ددانشگاه را در فرايند تأ 

 5کمبود دانش برنامه درسی دانشگاهی و آثار منفی ناشی از آن را پر کرده و آن را به دانش آشکار

 سازد. مبدل می

کنشگران فکور در عملِ  "گيریانتخاب و تصميم"که  آنجا های علمی  در بسياری از رشته

های آن رشته  ای فهرهای ح ای در فعاليت کنندهباشد و نقش تعيين توجه میفعاليتی مهم و قابل

 یمطالعات برنامه یاند. در رشته ها مورد توجه و بررسی قرار گرفته نمايد، هيوريستيک ايفا می

ها در سطح متنوع و بسيار دارد که انجام آن های درسی نيز هر يک از عناصر برنامه نياز به انتخاب

 یها، نحوه ونگی اين انتخابناپذير است. بررسی چگاجتناب و توسط اعضای هيئت علمی  آموزش

                                                 
0 .Web Based Instruction 

1 .Ill structur 

1  .  York, C. 

1 . Connelly, F. M.  

تواند به عنوان اطالعات به راحتی با ديگران مراوده شود دانش آشکار قسمتی از دانش است که می. 1  
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اين برنامه  یالعاده های فوق رويارويی برنامه درسی آموزش عالی و کنشگران فکور آن با پيچيدگی

روست و ما با آن روبه یها پيامد تحوالت عظيمی است که زمانه سازد. اين پيچيدگی را روشن می

تر نموده است و از اين جهت  را مشکلهای مربوط به آن  گيریهای برنامه درسی و تصميم انتخاب

ها را افزايش داده است. کشف  گيریها و تصميم انتخاباهميت بررسی کيفيات اين 

ها در برنامه درسی آموزش عالی و شناسايی چگونگی رويارويی کنشگران فکور، با  هيوريستيک

هيئت ته و نيز اعضای برنامه درسی آموزش عالی، دانشی را در اختيار فعاالن رش یمسائل پيچيده

 سازد. ثرتر میتر و مؤ تر، عالمانه انهرويی را آگاهگذارد که اين رويا می علمی 

قدند تدريس ماهيتی خالقانه و معت 0هرچند بسياری از متخصصان برنامه درسی مانند آيرز

و نيز بسياری از متخصصان برنامه  1(. در عين حال آيرز، شوبرت1110 مشخص دارد )آيرز،غير

 یاو تحت برنامه درسی را بخشی از مطالعات رشته یدرسی فهم تدريس معلم و تجربه زيسته

يابی به . زيرا اين راهی است برای دست(0331کنند )آيرز و شوبرت،  برنامه درسی معرفی می

مالت معلم است و به اعتقاد برخی متخصصان برنامه درسی ی تأمايهکه دست دانش برنامه درسی

منظور پر شدن شکافی که ميان وضعيت مطلوب و با کمبود اين دانش مواجه است. به اين رشته

وضعيت موجود دانش برنامه درسی وجود دارد و اين شکاف در برنامه درسی آموزش عالی نيز 

-های حرفه ی دانشگاه در کارپوشهای اعضای برجستههای حرفه ارد. در اين پژوهش تجربهوجود د

مل و عمل در های هيوريستيک آنان در فرايند تأ  حل قرار گرفته است تا راه ای آنان مورد کاوش

های حاصل از آن و  برنامه درسی آموزش عالی دريافت شوند. روش انجام پژوهش و نيز يافته

 ها در اين مقاله ارائه شده است. چارچوب مفهومی استخراج شده از يافته

 پژوهش یپیشینه

ها از متخصصان  استخراج هيوريستيک"عنوان ی خود بهعهو همکارانش در مطال 1يورک

 های تجربی طراحان آموزشی، موفق به کشف ، با هدف کشف هيوريستيک"طراحی آموزشی

شدند. آنان  ،که درگير طراحی بودند های طراحان آموزشی باتجربه در زمانی هيوريستيک

مل روابط، اند که شا بندی کردهبرنامه درسی را در هشت طبقه دستههای طراحان  هيوريستيک

نندگان کم طراحی، مشکالت طراحی و درخواستها، فرايند طراحی، تي حلمديريت، فراگيران، راه

کدام شامل چند هيوريستيک هستند که از طراحان آموزشی باشد. اين هشت طبقه هر می

 اند.  استخراج شده

                                                 
0 .Ayers, W. 

1 .Schubert, W. H.  

1. York, C S 
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بررسی برنامه درسی دانشجويان  ها در نيز به کاربرد هيوريستيک (1101)0وبوداو پاسمور

اند که در اين برنامه درسی سه  اند. آنان نشان داده شناسی پرداختهی کارشناسی زيستدوره

ها شامل:  ست. اين هيوريستيکهای دانشجويان را مورد حمايت قرار داده ا هيوريستيک يادگيری

شجويان جهت هايی به دانرصتی فهای علمی و ارائه سازی، نگه داشتن دانشجويان در هنجارالگو

ها  کار گرفتن هيوريستيکشان داده است بهباشد. نتايج اين پژوهش ن می های علمی تمرين هنجار

های دانشجويان اين دوره را بهبود  شناسی، يادگيریی کارشناسی زيستدر برنامه درسی دوره

 بخشيده است. 

طراحان آموزشی که  1يستيک( به شناسايی دانش هيور1101) 1دکتری فيستر یرساله

من شناسايی ضکنند، پرداخته است. او  های مبتنی بر وب طراحی می برای آموزش

سه های طراحان به معرفی تحليل شغل هيوريستيک نيز اقدام نموده است. وی روی  هيوريستيک

 آموزش"به تحليل فرايند عمل سه طراح که مشغول انجام طراحی پژوهشی کار کرده و  ینمونه

اند اقدام کرده است. او دانش هيوريستيک اين طراحان را شامل: ايجاد اصول،  بوده "مبتنی بر وب

اند،  های علمی که متخصصان طراحی در طی انجام طراحی به کار برده های ذهنی و رهنمود الگو

تقد نمايد. او مع ان معرفی میها را در مورد اين سه بعد دانش طراح کند و هيوريستيک تعريف می

شناختی است و  یيک کار پيچيده 1(WBIهای مبتنی بر وب ) چون طراحی آموزش است که

زيادی جهت انجام های  درگير هستند، هيوريستيک 5ساختمندان آموزشی با مسائل غير طراح

 (.1101رود )فيستر،  کار میها به اين طراحی

 

 روش پژوهش

اعضای هيئت  یزيسته یتجربه درک منظورهب پديدارشناسی نوع از و کيفی روش با مطالعه اين

های  مصاحبه شده است. درسی آموزش عالی انجام یهای برنامه علمی و شناسايی هيوريستيک

ها انجام  ها و يا پژوهشکده اين پژوهش در دفتر کار استادان دانشگاه در دانشکده ینايافتهساخت

 شده است. 

زيسته در دانشگاه فردوسی مشهد  یاز دوازده سال تجربههای اين رساله توسط پژوهشگری که  يافته

ها  های حاصل از مصاحبه آوری شده است. پژوهشگر برای تفسير و تحليل دادهگرد باشد، برخوردار می

                                                 
0. Svoboda, J and Passmore, C 

1. Fiester, R H  

1. Heuristic knowledge 

1. Web Based Instruction 

5. Ill structur 
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عنوان ن برنامه درسی آموزش عالی، هم بهشخصی حضور در مت یتخصصی، از تجربه یعالوه بر تجربه

و تجزيه و تحليل  ها آوری دادهدار بوده است؛ بنابراين در فرايند جمعرخورعنوان مدرس بدانشجو و هم به

 1گاه غير همدالنهو هم از ديد پژوهش( ی)عضوی از جامعه 0ها هم از ديدگاه همدالنه يافته یآنها و ارائه

 )از نگاه يک پژوهشگر( استفاده شده است. 

ر اين پژوهش از روش کيفیِ اعضای هيئت علمی، د یزيسته یمنظور کاوش تجربهبه

شناسی يا نمود پديده در آگاهی افراد، در استفاده شده است. پديدار 1شناسی توصيفیپديدار

آنگونه که افراد در فرايند تربيت  ی ابعاد يادگيری و تدريس است؛تربيت به معنای مطالعه یحوزه

 یاری يا دنيای زيست شدهاين تجربيات دريافت شده در هشي یکنند. مطالعه آن را تجربه می

شناسی توصيفی سه مرحله تفسيری باشد. برای انجام پديدار تواند به شکل توصيفی و يا افراد می

 نخست یمرحله درنظر قرار گرفته است.  درک مستقيم، تجزيه و تحليل و توصيف مدّ

که  گونهآن ار نظر مورد یپديده شخصی، نظر اظهار و د،نق هرگونه از اجتناب ضمن پژوهشگران

 تشخيص و تحليل، تجزيه یمرحله در. شناسايی کردند ،اندکرده توصيف کنندگانمشارکت

های اصلی و  زای پديده، مقولهتدريج عناصر و اجو به قرار گرفت توجه مورد پديده یجوهره

بط روازای اصلی پديده به هم متصل شده، داده شد. سپس اج های مربوط به آنها نشان مقولهزير

 یشدهی زيستشد. بنابراين پژوهش حاضر بر تجربه واقع مورد توصيف و پديده ميان آنها روشن

 های آموزشی متمرکز است. ی دانشگاه در موقعيتاستادان برجسته

ها چند تن از استادان  شوندهعمل شده است: پس از اينکه مصاحبهگونه در اين پژوهش اين

و   ها با کارشناسان دفتر ارزيابی اعضای هيئت علمیمورد آن کردند، در ه را معرفی میبرجست

شد.  اند، مشورت می معاون پژوهشی دانشگاه فردوسی مشهد که يکی از اعضای تيم پژوهش بوده

همکاری   ها دعوت بهشد و از آن نمونه توضيح داده می سپس اهداف و روش پژوهش به استادان

تماس گرفته شد، تقاضای همکاری را  ی کسانی که با آنهاههم ،آمد. به استثنای دو نفر عمل میبه

دادند  ها وقت می پذيرفتند. البته برخی از آنان خيلی سريع برای شروع همکاری و انجام مصاحبه

 گرفتند. ها وقت می و بقيه زمان زيادی برای شروع مصاحبه

های  ها، داده دادهوری آفرايند گرد شد در گيری تا آنجا ادامه پيدا کرد که روشننمونه

ها  اين تصميم به کفايت مصاحبهرسيده است. بنابر 1اشباع یآيد و به مرحله دست میتکراری به

 گرفته شد.
                                                 

0. Emic 

1. Etic 

1. Descriptive phenomenology 

1. Saturation point 
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احصاء عنوان ميدان پژوهش انتخاب شده است. انشگاه فردوسی مشهد بهدر اين پژوهش د

يستيک در برنامه های هيور   حل دانشگاه جهت استخراج راه های اعضای هيئت علمی  پوشهکار

ها در آن فراهم  طلبد که امکان بروز هيوريستيک ای را می ميدان مطالعهدرسی آموزش عالی، 

های  های مکرر و کاوش در تجربه باشد. از طرف ديگر برای پژوهشگر نيز امکان مصاحبه

 است: شهد به داليل زير انتخاب شدهپژوهيدگان را فراهم سازد. بر اين اساس دانشگاه فردوسی م

 است.يکی از ده دانشگاه برتر کشور ايران  -

 باشد.می بزرگترين دانشگاه در شمال شرق کشور -

  است. دانشگاهی جامع -

 باشد.می علمی ئتيهنظام ارزيابی دقيق از عملکرد اعضای دارای  -

ی ها مراجعهو  ها مصاحبهنشسته و انجام علمی شاغل و باز ئتيهامکان دسترسی به اعضای - 

 وجود دارد. مکرر

مفاخر کشور  ی مشهد جزءفردوسدانشگاه  ینشستهشاغل و باز  علمی ئتيهبرخی اعضای  -

 .شوند میمحسوب 

های هيوريستيک    حل دانشگاه جهت استخراج راه  های اعضای هيئت علمی پوشهاحصاء کار

عنوان استادان هب های مختلف علمی  ی که در رشتهدر برنامه درسی آموزش عالی، در مورد افراد

ها فايل صوتی  اند، انجام شده است. پس از انجام مصاحبه گذار شناخته شدهبرجسته و تأثير

هر   های استخراج شده و ارجاع داده شده به همراه مقوله آنها به یها و متن تايپ شده مصاحبه

مطالب درج شده در  ای مبنی بر استفاده ازنامهدگان ارائه شده و از ايشان رضايتمنبع به پژوهي

 های مستخرج از آن، دريافت شده است.  ها با ذکر نام ايشان در رساله و در مقاله مصاحبه
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 شناختی پژوهیدگانهای جمعیت ویژگی -1جدول 

 نام نام گروه علمی یمرتبه تحصيلی تخصصی یرشته جنسيت دانشکده

 امين عليزاده تردک آبياری استاد منابع آب مرد کشاورزی

دکتر ابوالقاسم بزرگ  آمار استاد آمار اجتماعی مرد علوم رياضی
 نيا

رياضی  استاد آموزش رياضی مرد علوم رياضی
 کاربردی

دکترسيدحسن علم 
 الهدايی

مهندسی  استاد مکانيک مرد مهندسی
 مکانيک

دکتر بهنام معتکف 
 ايمانی

 تجبر دکتر ناصر فيزيک استاد فيزيک حالت جامد مرد علوم پايه

حبيب رجبی  دکتر برق استاد برق مرد مهندسی
 مشهدی

دکتر رحمت اهلل  کتابداری استاد کتابداری مرد علوم تربيتی
 فتاحی

دکتر غالم حسين  شيمی استاد تجزيه  شيمی مرد علوم پايه
 رونقی

 علوم اداری و
 اقتصاد

الدين  دکتر شمس مديريت استاد مديريت مرد
 ناظمی

دکتر علی حائريان  متالوژی استاد مهندسی متالوژی مرد یمهندس
 اردکانی

 دکتر علی مقيمی شناسیزيست دانشيار فيزيولوژی مرد علوم پايه

 دکتر عليرضا کوچکی زراعت استاد شناسی زراعیبوم مرد کشاورزی

دکتر مجيد ميرزا  رياضی محض استاد رياضی محض مرد علوم رياضی
 وزيری

مهندسی  استاد افزارمنر مرد مهندسی
 کامپيوتر

 دکتر محسن کاهانی

محمد حسن  دکتر شناسیزمين استاد شناسی اقتصادیزمين مرد علوم پايه
 کريم پور

دکتر محمد صال  رياضی محض استاد رياضی محض مرد علوم رياضی
 مصلحيان

 علوم اداری و
 اقتصاد

 دکتر سعيد مرتضوی مديريت استاد مديريت مرد
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 ادبيات و
 علوم انسانی

دکتر مهدی مشکوه  علوم انسانی استاد سیانشزبان مرد
 الدينی

دکتر ناصر رضا  آمار استاد آمار مرد علوم رياضی
 ارقامی

دکتر هما زنجانی  علوم اجتماعی دانشيار شناسیجامعه زن 
 زاده

 

ت ی استاد تحزندگی استاد، تجربه زيسته یها حول محورهای اساسی تاريخچه مصاحبه

ای که برای حل مسائل برنامه درسی  های ويژه   حل های استاد در معنا و راه ملعنوان معلم، تأ

يک از اين محورها  انديشيده، انجام شده است. تمايل پژوهيدگان برای صحبت در مورد هر

دانشگاه زمان مساوی صرف هريک از  یمتفاوت بود. به اين دليل در مصاحبه با استادان برجسته

های خاص تدريس خود  ها و ويژگی ملاست. برخی مايل بودند در مورد تأ محورها نشده اين

بيشتر توضيح دهند و زمان زيادی صرف اين محور شده است. برخی از پژوهيدگان در مورد 

کردند، بنابراين وزن بيشتری به اين قسمت داده شده  های شخصی خود بيشتر صحبت می تجربه

به تمام محورهای تعيين شده  ها کرده است در طول انجام مصاحبه ی میاست. البته پژوهشگر سع

بپردازد. اما به دليل اهميت تمايل استاد به صحبت در مورد هر محور، ميزان اختصاص زمان 

انحراف مصاحبه  یباشد. پژوهشگر ضمن انجام مصاحبه اجازه هر محور يکسان نمی ها به  مصاحبه

شونده کرده است که مصاحبه اگر احساس میست اما در طول مصاحبه داده ا از مسير اصلی را نمی

داده است مصاحبه روند  مشغول صحبت حول يکی از محورهای اصلی تعيين شده است، اجازه می

 یهای اصلی و پس از چند جلسه آموزش نحوه طبيعی خود را طی کند. قبل از شروع مصاحبه

چند مصاحبه پايلوت نيز انجام گرفت تا پژوهشگر  انجام مصاحبه توسط استاد راهنمای رساله،

ها با  يک از مصاحبهت ورود به آن را تمرين نمايد. هر چگونگی مديريت جريان مصاحبه و کيفي

بيست تا دويست و پنجاه و  های مطرح شده طی دو يا سه جلسه و به مدت صد توجه به بحث

همواره   ز اتمام جلسه زمان ثابتی را کهها پس ا شوندهه صورت پذيرفته است. اغلب مصاحبهدقيق

برای  دادند در صورت لزوم کردند و به پژوهشگر اجازه می در دفترشان حضور دارند تعيين می

ته باشد. در دسترسی داش شوندگانها به مصاحبه ای از بحث شدن پارهاالت يا روشن پرسش سؤ

ها در  دگان به وجود هيوريستيکگونه دريافت شد که بسياری از پژوهيها اين جريان مصاحبه

نمايند.  ها را امری الزم و مفيد قلمداد می برنامه درسی آموزش عالی باور دارند و شناسايی آن

شد از طرفی  کردند. اين باورِ پژوهيدگان موجب می نوع همکاری دريغ نمی همين دليل از هر به

ا فضای مناسبی برای انجام ها اختصاص دهند و از طرفی کمک کنند ت وقت کافی به مصاحبه

انجام مصاحبه از بين نوع مزاحمتی را در خالل  کردند هر مصاحبه فراهم شود. يعنی سعی می
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گذاشت. بسياری از پژوهيدگان پس  ها تأثير مثبت می ين باور بر کيفيت انجام مصاحبهببرند و هم

يک برگه حاکی از اينکه از مدتی و با ورود اولين مزاحمت حضوری يا تلفنی به جريان مصاحبه 

در فرايند انجام  شد نمودند، اين کار باعث می ب میدر دفتر کار ايشان جلسه است، روی درب نص

مصاحبه خللی ايجاد نشود. اکثر قريب به اتفاق پژوهيدگان گوشی تلفن همراهشان در خالل 

هستند،   صاحبهاينکه مشغول انجام م ها خاموش بود و يا فقط پاسخ کوتاهی مبنی بر مصاحبه

 دادند. می

اند و تا زمانی که پژوهيدگان از  ها همواره مد نظر پژوهشگر بوده محورهای اساسی مصاحبه

 مهمی یگرفت. مگر اينکه به نکته ای صورت نمی شدند تقريباً مداخله حول اين محورها خارج نمی

 نمود.  شد که توضيح بيشتر در مورد آن ضروری می اشاره می 

رساله  ها همواره با توضيح پژوهشگر در مورد موضوع و عنوان و هدف انجام حبهشروع مصا

ها با پژوهشگر آشنايی قبلی داشتند. پژوهشگر از پژوهيدگان  شوندهبوده است. برخی از مصاحبه

اهداف  هدف اجرای مصاحبه و نحوی پيش ببرند که به نمود جريان مصاحبه را درخواست می

شد که پژوهيدگان از محورهای اصلی مصاحبه  نوعی تعهدی ايجاد میی بهرساله محقق گردد. يعن

را  نظر خودش تدريس اوی تدريس استاد و آنچه بهخارج نشوند. يکی از محورهای مصاحبه شيوه

هايی که قبل  ملشد که کالس درس خود را و تأ یشونده خواسته منمايد بود. از مصاحبه خاص می

هايی که    حل د، وصف نمايد و مشکالت و مسائلی که مشاهده نموده و راهده نجام میاو بعد از آن 

ال بود، کرد و منتظر سؤ سخن خود را قطع میانديشيده است را توضيح دهد. اگر استاد در جايی 

ال شود تا جريان مصاحبه از حول اين رسی از وی سؤشد در مورد يکی از عناصر برنامه د سعی می

های او از ابتدای دوران تحصيل و از ابتدای  زندگی استاد و تجربه یخچهمحور خارج نشود. تاري

های استاد در مورد  ملمحورهای اصلی مصاحبه بوده است. تأدوران تدريس نيز يکی ديگر از 

مسائل کالن برنامه درسی آموزش عالی و نيز در مورد مسائل خردتر تدريس در دانشگاه و 

اند،  اند و به آن عمل کرده هايی که يافته   حل اند و راه موارد انديشيده هايی که استاد در اين   حل راه

بيشتری را در  ها بوده است که پژوهشگر سعی داشته زمان يکی ديگر از محورهای اصلی مصاحبه

ها  شوندهها و نيز مصاحبه رد کيفيت مصاحبهها به اين محور اختصاص دهد. همواره در مو مصاحبه

  .شد میثبت  NVIVOافزار به کمک نرم 0یهای شخص داشتياد

 های تحلیل دادهشیوه

 ( استفاده شده است. 0331)دار اشتراوس و کوربنی نظامها از شيوه برای تحليل داده

                                                 
0 .memo 
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 ها در چند سطح انجام گرفت.  دار، تحليلی نظامبا در نظر گرفتن شيوه

مصاحبه و يا بعد از آن رخ های پژوهشگران از آنچه در قبل و حين  در سطح اول دريافت

يابی برخورد و تمايل پژوهيده برای دست یخوانی قرار گرفت. شيوهمورد باز داده و ثبت شده

خصوص اينکه او چه دريافتی از نيز باور او به علوم انسانی و بهپژوهشگران به هدفِ انجام رساله و 

وزش عالی دارد، مورد تحليل قرار ها در برنامه درسی آم برنامه درسی آموزش عالی و هيوريستيک

 یگرفت. همچنين در اين سطح برداشت کلی پژوهشگران از متن کامل صوتی و تايپ شده می

خوانی قرار ها در سطح اول تحليل مورد باز تهنوشآمد. اين دست ی تحرير درمیمصاحبه به رشته

ناخت و تسلط اوليه ی شهای ذکر شده نوع ها و يادداشت گرفت. با خواندن متن مکتوب مصاحبه

گشا بود. شايد اين همان حساسيت مد که در فرايند تحليل بسيار راهآ دست میها به بر داده

پس از انجام هر مصاحبه پژوهشگران  نمايد. تر می ها را ساده باشد که کار با داده 0نظری

 اند. ی اوليه نوشتهها حبه و نيز تحليلشونده، چگونگی انجام مصای در مورد مصاحبههاي يادداشت

شد در  ها سعی می مصاحبه یسطر به سطر متن کامل تايپ شده یدر سطح دوم با مطالعه

 شونده به مفهوم خاصی توجه داشته است آن مفهوم يادداشت شود.بازخوانی دقيق هرجا مصاحبه

کلماتی  همان طوری که مفاهيم دقيقاًسطحی بسيار عينی انجام گرفت بهاين کار در ابتدا در 

مفاهيم استخراج شده، پژوهشگران آنها  یکار برده بود. پس از مطالعهشونده بهبودند که مصاحبه

طوری که از تعداد مفاهيم کاسته شد. پس از انجام اين نمودند، به تر ثبت را در سطحی انتزاعی

بندی ج دستهتدريدست آمد. اين مفاهيم به م در سطح انتزاع بيشتر بهفهرستی از مفاهي کار

 ها را به آنها مربوط ساخت. های بعدی بتوان متن مصاحبه شدند تا در مصاحبه 

مده يک مقوله ايجاد شد که در آدستيل بر اساس هر دسته از مفاهيم بهدر سطح سوم تحل

های شکل  و نود ها با ورود متن کامل مصاحبه شود. شناخته می 1عنوان نودبه NVivoافزار نرم

-هر يک از نودهای اصلی که در نرم ها انسجام مطلوبی يافتند. ، دادهNVivoافزار ه نرمگرفته ب

مقوله باشند و اين روند توانند دارای چندين فرزند يا زير افزار عنوان والدين را دارند، می

 های ها يا نود نودادامه يابد که در اين صورت تری تواند تا جايی که الزم باشد فرزندی می/والد

های بعدی و تحليل آنها بسيار  های درختی ورود مصاحبه شوند. با ايجاد نود درختی ايجاد می

گرفت. در جريان ورود هر مصاحبه به فرايند تحليل، گاهی نودها تغيير  تر انجام  منسجم

فت به گر افزار انجام میشدند. چون کار با نرم ادغام میشدند و يا در هم  کردند، اضافه می می

يک اينکه هيچاول  شود چند حسن داشت؛میصورت دستی انجام ت زمانی که همين کار بهنسب

                                                 
0. Theoretical sensivity 

1. Node 
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گون های گونا ع اشباع شده از يادداشتبا يک سطح وسياينکه رفت. دوم ها از دست نمی از داده

مفهوم ذکر شده توسط  قرار دادن هراينکه گمی شود. سوم مواجه نبوديم که موجب سردر

بندی های طبقه رسی سريع و آسان به نوددليل دستهای اصلی و فرعی به دشونده در نومصاحبه

-توان در هر زمان به اين است که می NVivoافزار گرفت. امتياز مهم نرم ر انجام میت شده، دقيق

توان دريافت که  میهايی که به آن ارجاع داده شده است مشاهده نمود.  راحتی هر مقوله را با متن

شونده اين ارجاعات انجام شده داده شده است و توسط چند مصاحبه بار ارجاعبه هر نود چند

 است.

 .هجدهم ادامه يافت یها تا مصاحبه گذاریو ورود آنها به نرم افزار و نود ها انجام مصاحبه

ها ديگر تغيير  هفدهم و هجدهم چنين دريافت شد که نود های پژوهيدگان با ورود مصاحبه

ها آنقدر  آيد. در حالی که قبل از آن گاهی نود ای به دست نمی مفاهيم تازهکنند و  چندانی نمی

ها اين دريافت به دست آمد که  شد. اما با ثابت ماندن نوديافتند که موجب نگرانی می ايش میافز

دريافت به اشباع نظری دست يافته است. با وجود اين جهت  اشباع نظری حاصل شده است.

افزار ها وارد نرم ه انجام گرفت و دادهبا سه تن ديگر از استادان نيز مصاحب آزمون اشباع اطالعاتی

 ها تغييری نکردند.  ها يا به عبارتی نود جديد مقوله یشدند. مالحظه شد با ورود اين سه مصاحبه

والدينی و نودهای های مکرر در ميان نودهای  در سطح چهارم تحليل سعی شد با وارسی

ی خاص هستند نوعهايی که به ته از نودها يا مقولهها يا آن دس ه هيوريستيکدست آمدفرزندی به

ی آموزش عالی کشف های بديل رويارويی با مسائل برنامه درس عنوان شيوهو استادان برجسته به

بندی به کمک تقسيمها ودبرند، شناسايی شوند. در فرايند انجام اين کار ن کار میاند و به نموده

و های برنامه درسی آموزش عالی  هيوريستيک بنيادهای ( به0131)و سيفیامين خندقی 

 ها شامل آن های هيوريستيک بنياد های برنامه درسی آموزش عالی تقسيم شدند. هيوريستيک

های  شود. هيوريستيک بينی استاد و شخصيت وی مربوط میدسته از نودهايی است که به جهان

برنامه درسی آموزش عالی شامل آن دسته از نودهايی است  هایاستادان برجسته يا هيوريستيک

هايی که استاد در رابطه با عمل تدريس در دانشگاه کشف و  که به عناصر برنامه درسی و راهبرد

بندی توان يک طبقه يافت حاصل شد که میشود. سپس اين در اجرا نموده است، مربوط می

 های پژوهش ارائه داد. مفهومی از يافته

 

های  هيوريستيک بنيادهای به ها داده( 0131)بندی امين خندقی و سيفیکمک تقسيمبه 

ر های برنامه درسی آموزش عالی تقسيم شدند. سپس ه هيوريستيکو برنامه درسی آموزش عالی 

 ها دادهبندی شدند. اين کار باعث شد ی مربوط به خودشان دستهها مجموعهبه زير هاآنيک از 

با دقت بيشتری انجام شود. جمع اين دو دسته شامل صد و بيست  هاآنليل بندی شده و تحطبقه
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و در  اند گرفتهسازی در دوازده دسته جای ی و فرعی شده است که پس از مفهوماصل یه مقولهو نُ

 .اند شدهقالب دوازده جدول ارائه 
 

 

 

 ها اعتبار یافته

( در 0331) و لينکلن 0شده توسط گوباهای تعيين اعتبار توصيه کبا توجه به مال

، 5پذيریو تأييد 1پذيری، اطمينان1پذيری، انتقال1پذيریاند از: باورهای کيفی که عبارت هشپژو

 کنند به دست آيد. از آن ياد می 9عنوان قابليت اعتمادسعی شده است آنچه آنان به

پذيری دد. انتقالگر قض ميان آنها برمیها و عدم پراکندگی و تنا سويی دادههم  پذيری بهباور

پذيری به فهوم اعتبار بيرونی است. اطمينانهای پژوهش ربط دارد و شبيه به م برد يافتهبه کار

ينيت گزارش پذيری به عگردد. تأييد ها برمیها و قابليت شناسايی آن آوری دادهچگونگی گرد

ها  ر واقع مبتنی بر دادهها د توان با نشان دادن اينکه يافته پذيری را میپژوهش ارتباط دارد. تأييد

 (.0331هستند به دست آورد )گوبا و لينکلن، 

های گوناگونی که توسط گوبا و  از تکنيک مين قابليت اعتماددر پژوهش حاضر جهت تأ

قابليت اعتماد های تعيين  با توجه به مالک( توصيه شده استفاده شده است. 0331لينکلن )

تکنيک تأييد توسط های پژوهش، از  يافته عتمادقابليت ا مين، برای تأهای کيفی پژوهش
به  ها و محتوای ضبط شده داشته شد. پس از اتمام هر مصاحبه ياداستفاد 7کنندگانمشارکت

محتوای . ندبندی شدها کدگذاری و مقوله مصاحبه NVivoافزار دقت مطالعه شده و به کمک نرم

ای استخراج شده در اختيار ه دها و مقولهکهمراه  شده و نيز فايل صوتی مصاحبه به کامل تايپ

افزار اين عمل به کمک نرم اند. اصالح شده شوندگان قرار گرفته، به کمک آنان بررسی ومصاحبه

NVivo هر  های مربوط به  مقوله یافزار کليههای نرم ت. با استفاده از قابليتانجام گرفته اس

                                                 
0 . Guba, E. and Lincoln,Y. 

1. Credibility  

1 . Transferability 

1 . Dependability 

5 . Confirmability 

9 . Trustworthiness 

7 . Member check  
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شوند( در يک صفحه نشان داده  افزار میوارد نرمعنوان يک مورد )هر يک از پژوهيدگان به 0مورد

هايی از  دهد که چه مقوله شود. اين عکس به استاد نشان می شود و از آن عکس گرفته می می

ين را دارد که به استاد نشان افزار قابليت اشان استخراج شده است. همچنين نرممصاحبه با اي

ايشان لينک شده است.  یمتن مصاحبهاستخراج شده به کدام قسمت از  یهر مقوله دهد

ای را که  نامهشد در صورت موافقت رضايت استه میاستاد از ايشان خو یهمچنين پس از مطالعه

دهد از بيانات  نامه به اعضای تيم پژوهشی اجازه میآمده است امضا نمايند. اين رضايتدر پيوست 

ها، به نام  ن ايشان در حين مصاحبههای استخراج شده و منسوب شده به سخنا استاد و مقوله

خود استاد در رساله و نيز در مقاالت مستخرج از آن استفاده نمايند. اين امر خود مالک معتبری 

ن را در بر دارد، کنندگاالوه بر اينکه بررسی توسط مشارکتهای پژوهش است چون ع برای يافته

افزار اين امکان را مود. عالوه بر آن نرمناد نهای مستقيم به نام خود ايشان است قولتوان به نقل می

 ارجاعات و منابع مربوط به آن نشان داده شود. یهر مقوله، با کليه دارد که 

ه يکی از دانشجويان مين شد کنيز به اين صورت تأ 1تکنيک توصيف توسط همتايان

روش استفاده نموده  خود را انجام داده و از اين یريزی درسی که دفاع از رسالهدکتری برنامه

ها  ها را مطالعه نموده و به کمک ايشان تغييراتی در مقوله گذاریها و مقوله است متن مصاحبه

کدهای استخراج شده به کمک  ،صورت پذيرفته است. همچنين پس از کدگذاری چند مصاحبه

 اند. استاد راهنمای رساله تصحيح شده

پذيری اين رساله کمک کرده است. انتقالبه تأمين مالک  1گيری هدفمندتکنيک نمونه

برای اطمينان از  گرفت، ستاد برجسته آشنايی صورت میپس از اينکه به روش گلوله برفی با يک ا

هستند، عالوه   نظر اين رساله برای انتخاب نمونههای مورد اد معرفی شده حائز مالکاينکه آن است

با معاون پژوهشی اين  ،دانشگاه فردوسی مشهد اعضای هيئت علمی  بر کارشناسان دفتر ارزيابیِ

 شد. دانشگاه نيز مشورت می

به اين شکل استفاده شد که با  1تکنيک کفايت اجماعیپذيری از برای تأمين اطمينان

هايی دريافت  ی روند انجام رساله بازخوردبارها و مشاور و نيز داوران رساله درحضور استاد راهنم

استفاده قرار گرفته است. پذيری مورد جهت تأمين تأييد 5ملیهای تأ تکنيک نگارش يادداشتشد. 

اند، تحرير،  ها که توسط پژوهشگر در مقياس بسيار زيادی نوشته شده داشتاست. اين ياد

                                                 
1. Case 

1 . Peer debriefing 

1 . Durposive sampeling  

1 . Consensual adequacy 

5 . Reflective journal 
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ها موجب آگاهی  ها عالوه بر کمک به پژوهشگر جهت تحليل دادهبازخوانی و نيز بازنويسی آن

های انجام  ها بر تحليل ثير اين سوگيریأحتمال تهای شخصی خود شده و ا پژوهشگر از سوگيری

  دهد. شده را کاهش می

 

 های پژوهش یافته

 گيری صدده در اين رساله در مجموع به شکلانجام ش ینايافتههای ساخت تحليل مصاحبه

های  های والدينی و نود صورت نودبه NVivoافزار ی اصلی و فرعی که در نرمه مقولهو بيست و نُ

اين پژوهش امکان قرار  یافزار مورد استفادهشوند، منجر شده است. در نرم می ی نشان دادهفرزند

های  رد. مقولهاصلی وجود دا یهر مقوله  یمجموعههای فرعی زير و نشان دادن مقوله گرفتن

شوند. های فرعی با عنوان نودهای فرزندی نشان داده می ی و مقولههای والديناصلی با عنوان نود

برنامه درسی آموزش  های هيوريستيک بنيادهای" کلی یها دو دسته سازی دادهه جهت مفهومب

 شکل گرفتند. "برنامه درسی آموزش عالی های هيوريستيک"و  "عالی

يابی به تعداد صد و نوزده مقوله که شامل ها پس از دست جريان تحليل مصاحبهدر 

ها  اساس اين يافته سازی برفهومبه م شود،ها می های مربوط به آن زير مقولههای اصلی و  مقوله

هيوريستيک برنامه درسی آموزش عالی و   سازی دوازده دستهاقدام شد. نتيجه فرايند مفهوم

های  گرفته بر اساس يافتهشکل  همراه چارچوب مفهومیادهای آن است که در اين مقاله بهبني

 گردد.  پژوهش، ارائه می

 درسی آموزش عالی های برنامه هیوریستیک

ها ه درسی مربوط به زمانی است که آنای از فعاليت استادان برجسته در برنام بخش عمده 

ای بودن در يک رشته  د. برای حرفهنمل مشغول هستمسائل گوناگون برنامه درسی به تأ در مورد

افی ست اما کيا هنری، شناخت نسبت به دانش گردآوری شده در آن رشته شرط الزم ا علمی 

شود. عمل کنشگر  موجب کنش مطلوب در موقعيت عمل نمی ها، لزوماً نيست. تسلط بر نظريه

مالت خود از ی خبره به ياری تأکنندهشونده باشد که عمل تواند پاسخگوی مسائل نو زمانی می

معتقد است  شواببرآيد.  "ها و موقعيت عمل نظريه"خلق ترکيبی متناسب و بديل از  یعهده

شود  گردد و دانش عملی توليد می می، رشد حاصل شود مل استوار میتأه تجربه بر زمانی ک

به پيروی از شواب بهترين موقعيت برای توليد دانشِ  0در برنامه درسی، کانلی(. 0370)شواب، 

ها و موقعيتی که  مل در نظريهکند که در آن معلم با تأ معرفی میبرنامه درسی را کالس درسی 

                                                 
0. Connelly, M. 
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)کانلی،  کند پردازد، با هنرمندی دانش عملی برنامه درسی را خلق می س میدر آن به تدري

1113 .) 

 

 مالت استادتأ

نيا، الهدی، بزرگعلممصاحبه با استادان ارقامی،  مل در مورد تدريس دری تأمقوله 

زيری، ناظمی پور مرتضوی مشکاتی، ميرزا وحائريان، رجبی، رونقی، صال مصلحيان، کاهانی، کريم

دانشگاه فردوسی  یزاده مورد توجه قرار گرفته است. اين استادان برجستهخانم دکتر زنجانی و 

 اند. برای مثال  مقوله صحبت کردهها در مورد اين زير ر طول مصاحبهمشهد چهل و چهار مرتبه د

 گويد: چنين می دکتر ارقامی

لبی رو که قراره بگم حتماً مطا ،قبل از رفتن به کالس بلکه شب قبل از رفتن به کالس"

باشم حتی اگر اين   حتی اگر اين درس رو چندين بار داده .کنم میتيتروار برای خودم مشخص 

 ".درس رو چندين بار دادم نيازی به تغييرش هم نداشته باشم

 گويد: همچنين دکتر حائريان می

همه از ف چيزی رو نمی های يک دانشجو وقتی که وکسریکم ،خصوص متوجه شده بودمبه"

بر مبنای اون چيزی  ريزم، درسم رو که میفهمه و اين خيلی کمک کرد که طرح  کجاشه که نمی

 "بريزم.دونه  کنم دانشجو نمی که فکر می

مل در هر اند که کنشگران اهل تأ باور رسيدهمحققان بسياری در جهان امروز به اين 

کار برند تا مسائلی را که را به هايی ا دارند که هيوريستيکای از عمل، اين ظرفيت ر زمينه

که در مورد  0مک کرايا و بالنداکنشگران با آن درگير هستند کاهش دهند. برای مثال 

عناصر  هرچند دارند که کردند چنين ابراز می ن پژوهش میهای مراقبت از بيمارا هيوريستيک

اما در ، کسان هستند(شوند )ي میطور معمول توسط مديران حفظ مراقبت از بيماران به یاوليه

بيماران  برای مديريت مراقبتِ رهنمودهايیهای مراقبت، هيوريستيک ،مديرانکدام از مورد هر

کيد بر أ. برای مثال تشود می حاصل ای ويژهکه توسط هر يک از آنان به شکل است بستری 

ماران شناخته های مراقبت از بيکننده، از هيوريستيکری و دلسوزی و ايجاد روابط حمايتغمخوا

بهبود بيماری،  روندعنوان هميار در اين بود که تجربيات خود بيمار بهشد. هيوريستيک ديگر 

که در آن سطح سالمت  شود میو به اين ترتيب گروهی تشکيل  دهد میسالمتی بيمار را افزايش 

. (1101بالندا، )مک کرايا و  شود میمين أروانی و جسمانی ت مين سالمتیأو منابع ت يابد میارتقا 

های    حل راه يابيم که هايی توجه کنيم درمی يی چنين پژوهشبناهای زير نانچه به مفروضهچ

                                                 
0 . McCrea, K. T. and Bulanda, J. J. 
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-شوند و نيازمند دانش و تأمل کنشگر می يجاد میهيوريستيک حين عمل و با توجه به موقعيت ا

 باشند.

 گويد: دکتر رونقی چنين می

و خودم ناراحت  کالس سرای برم  يه جلسه هنکنحقيقتش من خيلی حساس هستم خدا "

ياد از خودش بايستی معلم وقتی از کالس م .برگردم يعنی بدونم که درسی که دادم کافی نبوده

 ".رضايت کامل ؛بايد حتماً راضی برگرده .اگر راضی برگشت اون موفقه .راضی برگرده

برای خود  تدريس جهت دريافت اين مهم که آيا اين جلسه یمل استاد پس از هر جلسهتأ

تواند روشی برای خود ارزشيابی استاد و ارتقاء کيفيت تدريس وی  بخش بوده است، میاو رضايت

يابی به نقاط های بعدی، دست ی تأملتواند مقدمه باشد. عدم رضايت استاد از تدريس خودش می

ز تدريس ه رضايت استاد را اثری باشد کهای مؤ های بديل يا هيوريستيک   لح ضعف، يافتن راه

مالت استادان در برنامه درسی های مربوط به تأ هيوريستيک 0جدول مين نمايد. در خود تأ

 اند. آموزش عالی نشان داده شده

 

 مالت برنامه درسی آموزش عالیهای تأ هیوریستیک 1جدول 
 

 مالت برنامه درسی آموزش عالیهای تأ هيوريستيک

 پردازد. مل میازد، به تأمباحث مشکل را آسان ساستاد در مورد جمالت و کلمات خاصی که فهم 

اهنمايی گونه مباحث ر دانشجويان را در يادگيری اين برای فراگيری مباحث مشکل،مل بر تدابير خودش استاد با تأ

 گرفتم؟ کند، من چگونه اين مطلب را يادکند. استاد از خودش سؤال می می

 رضايت کامل حاصل کند.انديشد تا از تدريس خود  استاد به طرح درس می

 افتراق دانشجويان باشد. یدهندهای است که نشان سابقهی سؤاالت خاص و بیاستاد در انديشه

 

 ثرارزشیابی مؤ

تواند مورد بحث قرار  های اصلی که تحت عنوان عناصر برنامه درسی می يکی ديگر از مقوله

تلقی باشد.  مقوله میای شش زيری اصلی در اين پژوهش دارارزشيابی است. اين مقوله گيرد

های ارزشيابی نيز در  شيوه يکسان نيست. برجستهدر ميان استادان  ها نسبت به ارزشيابی آموخته

استاد دانشگاه به يادگيری  های ارزشيابی به نوع نگاه . تفاوت در شيوهمتفاوت استميان استادان 

رفتار فراگيران در  یبه مشاهده گرايانرفتارمحمدی معتقد است، و ياددهی مرتبط است. مهر

گرايان اين در حالی است که شناخت .کنند میرا ارزشيابی  ها آنو از اين طريق  پردازند میمحيط 



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

0131، پاييز و زمستان01، شماره 5دوفصلنامه مطالعات برنامه درسی آموزش عالی، سال   

 

011 

را ارزشيابی  دهند میانجام  مسئلهکه فراگيران برای حل يک  ذهنی یآن پروسه کنند میسعی 

 .0(0111، محمدیکنند )مهر

ساله تعداد شانزده نفر در مورد ارزشيابی فرايندی که در اين ر یدر ميان استادان نمونه

اند. اين مقوله توسط اين شانزده نفر تعداد سی و هشت کنند توضيح داده مه درسی اجرا میبرنا

دانشگاه  یدهد استادان برجسته پژوهش نشان می یمرتبه ارجاع دريافت کرده است. اين يافته

يابی پايانی اکتفا ارزشکنند تنها به  دهند و سعی می م میترم انجا  ارزشيابی فرايندی در طول

 نکنند.

ديگری که در اين مقوله قابل بحث است. ديدگاه دکتر مشکاتی در ارزشيابی کارهای  ینکته

 پژوهشی دانشجويان است.

  هيچ  بندی مطالب گذشته باشد به گردآوری و جمع گر پژوهش صرفاًا" گويد: دکتر مشکاتی می 

عنوان بها تواند تحقيق محسوب شود بايد از دانشجويان خواست که مطالب پيشين ر وجه نمی

نه اينکه دوباره در  .ند مرور بکننداهموضوعاتی که دانشمندان و پژوهشگران پيشين مطرح کرد

نو حتی  یيک نکته .ی نو ارائه بدهند الاقل در هر تحقيق يک نکته .فقط اشاره بکنند تحقيقشون

شود دانش و مرزهای  همين نکات کوچک است که موجب می ارائه بدهند. وچک باشداگر بسيار ک

نويی  ینکته الزاماً خوام پژوهششون کوچک باشد ولی ازشون هم می. علمی گسترش پيدا کند

 ".نو مهم است یفقط اون نکته باشد. داشته

 

 برنامه درسی آموزش عالی ارزشیابی در های هیوریستیک -2جدول 

 برنامه درسی آموزش عالی ارزشيابی در های يکهيوريست

 کند. استاد در طول نيم سال تحصيلی و در طول دوره دانشجويان را ارزشيابی می

 نمايد. ارزشيابی تکاليف يکديگر جلب می استاد مشارکت دانشجويان را در

 دهد. های دانشجويان امتياز ويژه می استاد به وجود يک مطلب تازه در پژوهش

 کند. بازخوردی برای يادگيری بهتر تلقی می یمنزلهارزشيابی را به استاد

 کند. منظور اصالح عملکرد خودش استفاده میاستاد از ارزشيابی به

 

 استادِ الگو

 ترين مهم ها دانشگاهاستادان  عنوان يک الگو مطرح است.استاد همواره برای دانشجويان به

-که شخصيت استاد به دليل است اينبه د. اين اهميت هستن  رکن تعليم و تربيت در دانشگاه

                                                 
 (0111درسنامه کالس دانشجويان دکتری برنامه ريزی درسی، دانشگاه فردوسی مشهد ) .0
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عنوان يک الگوی پذيرفته شده و مورد آرزوی دانشجويان است. بنابراين هرگونه رفتار و منش  

 ای کننده گيرد و از اين جهت استادان نقش بسيار تعيين استادان مورد تقليد دانشجويان قرار می

صورت غيرمستقيم استادان  گيرد و به گاه صورت میدارند. اين تأثير اغلب ناخودآ در تربيت

دانشگاه فردوسی مشهد به اين  یاستادان برجسته کنند. الگوهای مطلوب را به دانشجويان القا می

ای با  طوری که مقولهاند به ا بارها به آن اشاره کردهه اند و در ضمن انجام مصاحبه مهم توجه داشته

 ینمونه یتعداد دوازده نفر از استادان برجسته شکل گرفته است. فرعی یهمين نام با پنج مقوله

اند و يا  نايافته به اين موضوع اشاره کردههای ساخت و هشت مرتبه ضمن مصاحبهاين رساله چهل 

عنوان الگوی تواند به است که شخصيت استاد می گونه برداشت شده های ايشان اين از صحبت

 القی باشد.عملی رفتار صحيح انسانی و اخ

 گويد:  الهدايی چنين میدر اين زمينه دکتر علم

فرزندی ايجاد کنم اين هم  /اصوالً من اعتقادم بر اينه که بايد با دانشجو بتوانم ارتباط پدر"

از اونکه   که دانشجوها بيشاينو ديدم  .از منظر علمی تأثير داره رو دانشجو و هم از منظر اخالقی

پذيرن اين باعث  میاز استادشون تأثير  ،ای ن باشن يا حتی از کسان ديگهاز والدينشو پذيرتأثير

 "کنم. شده که من با دانشجوهام روابط خيلی دوستانه و صميمی ايجاد

 ،جورفتارشون با دانشاستادان،  طرز تدريس" گويد: نيا نيز در همين رابطه میدکتر بزرگ

تونم بگم کدومشون  من نمیکه  هاين ؛ذاره مستقيم اثر میتارشون با همکارا اينا همشون غيررف

بيانشونه و رفتارهای  ،شه گفت روش تدريسه چيزی که می .گذاشتهرو مستقيم اين اثر چون غير

 ".ذاره اثر می بدون توجه ما بينيم ولی مطالب ديگری هم هست که خارجی که ما می

 ،نشستنتبلکه دادنت  يادت باشه نه فقط درس گويد: رابطه می اينزاده در دکتر زنجانی 

 هر کار تو بايد آموزشی باشد. ،تنبيهت ،خشمت

 

 برنامه درسی آموزش عالی الگو بودن استاد در های هیوریستیک -3جدول 

 برنامه درسی آموزش عالی الگو بودن استاد در های هيوريستيک

 استاد آگاه است که شخصيت او الگوی دانشجويان است.

 ی و پويايی او الگوی دانشجويان است.استاد واقف است که پرسشگر

 تعامالت او الگوی دانشجويان است. یاستاد توجه دارد نظم، مديريت و شيوه

 رفتارهای او ممکن است الگوی دانشجويان قرار گيرد. یاستاد معتقد است کليه

 

 های مناسب يادگيری انتخاب منابع و رسانه
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های مورد توجه است. انتخاب شاايد   ر از مقولههای يادگيری يکی ديگ انتخاب منابع و رسانه

 روسات. ين و اجرای برنامه درسی باا آن روباه  مراحل تدو یهايی باشد که معلم در کليه از فعاليت

 (. 1113نامد )کانلی،  می "گزينیبه هنر"های معلم را کانلی انتخاب

پور، دکتر کريم، دکتر کاهانی، دکتر دکتر صال مصلحيان، دکتر عليزاده دکتر ارقامی،

اند. اين  مورد مواد و منابع آموزشی داشته های جالب و نو در و دکتر ميرزا وزيری ايده مقيمی

مورد  های جالب و نو در پژوهش دارای ايده ینمونه فقط هشت نفر از بيست استاد واقعيت که

منابع آموزشی  استادان دانشگاه در مورد مواد وکه دهد  مواد و منابع آموزشی هستند نشان می

اجرای آن،  نه لزوماًو داشتن ايده  فراوانی نيستند. با توجه به اينکه صرفاً یهای خالقانه دارای ايده

مالت ه در مورد مواد و منابع آموزشی تأرود استادان دانشگا موضوع اين مقوله بوده است انتظار می

 ای منجر شود. ای خالقانه بيشتری داشته باشند تا به ايده

 گويند: در اين رابطه دکتر صال مصلحيان ابتکار مفيدی دارند. ايشان می

که خيلی به نظر خودم خوبه و فيدبک خوبی هم ازش من يک قلم دارم و يک تبلت "

من با اين قلم کامپيوتر.  به من اجازه ميده که با يک سيم وصلش کنم به .گرفتم از دانشجويان

کنم به نوشتن. هر چيزی که روی  می به اين ترتيب شروعميام و عين صفحه تخته سياه ميشه و 

نويسه اما  من ديگه جزوه نمی دانشجوی PC over head یمياد روی پرده نويسم اين تبلت می

. نويسه دوم اينکه اشتباه نمی .کنه يکی اينکه درس رو گوش می ؟ای داره جزوه ننوشتن چه فايده

سوم اينکه من . هم توی امتحانش جواب ميده  و اشتباه خونه نويسه و اشتباه می اون اشتباه می

. کنم کات مهمش رو رنگی می. ننويسم کنم و می پنج شش رنگ استفاده می . ازامکان رنگی دارم

تمام و کمال  ا پا گوشه. در پايان هم من همه رودانشجو ديگه نگران عقب موندن نيست و سر

 "دم. بهش می

 

 برنامه درسی آموزش عالی های و رسانه منابع های هیوریستیک -4جدول 

 برنامه درسی آموزش عالی های منابع و رسانه های هيوريستيک

های تاليف يا ترجمه خود را به عنوان منبع درسی معرفی  استاد عالوه بر منابع اصلی، کتاب

 نمايد. می

 استاد به دنبال منابعی مربوط به موضوعاتی است که تازه وارد رشته شده است.

 استاد در پی هر نوع ابزاری است که يادگيری را تسهيل نمايد.

 تر نمايد.سازد که يادگيری را مؤثر زارهايی میاستاد به کمک دانشجويان اب

 

 



 … ی استادان دانشگاه: بديلیا های حرفه ها و کار پوشه هيوريستيک

 015 

 تحلیل مسائل برنامه درسی آموزش عالی و توجه به مسائل دانشجویان

 برخوردار آن زا اندازه يک به افراد یهمه که  است ای ويژه توانايی خود مسئله، ديدن

 دهد می قرار تأثير تحت دانشگاه استاد توسط را درسی برنامه مسائل ديدن کيفيتِ آنچه. نيستند

 تحت مقوله اين. شود می نيز درسی برنامه به استاد نگاه نوع شامل شناختی های توانايی بر عالوه

 به نسبت تلقی. دارد رقرا درسی برنامه از و تربيت از استاد اهداف و تربيتی های آرمان ثيرتأ

 تعريف چگونه را انسان يادگيری استاد اينکه و يادگيری فرايند به نسبت همچنين يادگيرنده و

 از برخی دهد. تأثير قرار می تحت را عالی آموزش درسی برنامه مسائل به استاد نگاه کند، می

 نقش صرفاً استاد ديدگاه ينا در. پندارند می شده مشخص قبل از دقيقاً را آموزش استادان فرايند

 در که بينند می کلی مشی خط صورتبه را آموزشی فرايند استادان برخی ولی. دارد را مجری يک

 به نسبت تلقی. دارد استقالل دارد برمی که هايی گام در استاد و است شده داده قرار استاد اختيار

 از برخی. است ثيرگذارتأ آن لمسائ و برنامه به استاد نگاه چگونگی بر نيز يادگيری محيط

 آماده است. بر اين اساس نقش قبل از يادگيری همواره محيط که انديشند می چنين استادان

 را يادگيری محيط به دادن شکل نيستند و قائل محيط اين گيریشکل در خود برای زيادی

 دانشجويان يادگيری فرايند با آن سازیمناسب در خودشان اينکه تا اند سپرده دانشگاه به بيشتر

 نقش دانشجويان يادگيری محيط گيریشکل در شدتبه استادان از برخی اما. نمايند ايفا نقش

 .اند نموده اقدام بزرگ تحقيقاتی فضاهای ساختن به حتی و کنند می ايفا فعال

. جسته ارجاع دريافت نموده استه نفر از استادان برتحليل مسائل برنامه درسی از نُ یمقوله

دکتر کاهانی بيست و هفت مرتبه به اين مقوله مربوط شده است. در  یخصوص متن مصاحبهبه

ها، پژوهشگر به اين موضوع دست يافته است که استادان برجسته در مورد  فرايند انجام مصاحبه

 کنند. تفاوت از کنار مسائل عبور نمیبی پردازند. به برنامه به تحليل و بررسی می مسائل مبتال

هايی را نيز جستجو کرده و    حل هستند. راه  توجهها بی بينند که ديگران به آن می مسائلی را

های خود را در مورد مسائل برنامه درسی با پژوهشگر  اند. آنان با تأسف و ناراحتی تحليل يافته

 کردند.  های پيشنهادی خود را ارائه می   حل مطرح نموده و راه

 گويد:  ی میبرای مثال دکتر کاهان

بينم االن اتفاقی که افتاده اين هست  کوبم می هاون می کنم که فقط آب در  حساس میا"

بعد ناپيوسته کارشناسی گرفته، ارشد  و ديپلم های غيرانتفاعی فوق انشگاهتوی د يی کهدانشجوکه 

 ،ع روالفبای موضو دونه نمی. دانشجويی که شه دانشجوی ما قبول نمیفردوسی قبول ميشه ولی 

طوری اومده که اينی بعد دانشجوي. مدل کنکوری درس دادهاون دانشگاه قبول ميشه.  پژوهش رو

 ".شه کار کرد باهاش نمی اصالً
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های فردی دانشجويان، شرايط روانی، اقتصادی،  ی دانشگاه به تفاوتاستادان برجسته

گيرند که قادر به  در فاصله نمیاز دانشجويان آنق تحصيلی آنان نيز توجه دارند. آنهاخانوادگی و 

دانشجويان درگير  گوناگون گونه مسائل نباشند. استادان برجسته خود را با مسائلديدن اين

شود. استادان برجسته  محدود به عناصر برنامه درسی نمی ،کنند. نگاه آنان به برنامه درسی می

بينند.  شود نمی ه درسی مربوط میبه برنام راهنمايی دانشجويان را تنها در مسائلی که مستقيماً

پردازند. استادان برجسته سعی  شان به مشورت می ابعاد زندگی یدانشجويان با آنان در همه

کنند با مسائل زندگی دانشجويان آشنا شوند و آنان را در مواجهه با آن مسائل ياری نمايند.  می

ها اشاره  گونه رابطهزيادی از اينهای بسيار  به نمونهها استادان برجسته  در فرايند مصاحبه

ها  چند برخی از اين نمونهها اشاره کرد هرآن  توان به تمامی اند. در اين گزارش کوتاه نمی نموده

 هستند.  بسيار جالب و آموزنده

 گويد: الهدايی در اين رابطه میدکتر علم

نيشابور هم  یهبچ .خانومی بود دچار مشکل شده بود. رياضی از دانشجويی به دليل ترس"

ن سعی کردم با م .مجبور بود خيلی به خودش فشار بياره .بود کردهازدواج  ايشون .بود

دم و تکاليف اضافی که بهش  هايی که بهش می دم و اطمينان می ه ايشونهايی که ب مشاوره

 ".کارشناسيش رو تموم بکنه الحمداهللفارغ از کالس موفق بشه و همين باعث شد که  ،دم می

 گويد: نيا میکتر بزرگد

يرون نيستند البته جديت بيشتر دارن در درس خوندن چون نگران کار بها  دختر خانم"

وقت  ،کار گرفتن بيرون وقت پسرا که ميان نگرانن يا اغلب نيمه .کنه شون میبيشتر خانواده تأمين

 .چيکار کنن وقت ميان فکرشون همه اينه که بعداگرم تمام .کالس سرشون رو ميان  اضافی

 ،نگرانی استادا .ديگه اين نگرانی استادا هست .بينی بيکاره التحصيل می چون فارغ .شون چيههآيند

 "ست.ه  همه ،ها ادهوخان ،دانشجوها ،شاگردا

 گويد: دکتر فتاحی چنين می

وقتی ميان سر کالس  .شايد به اين توجه نکنيم که دانشجوها با هم تفاوت فردی دارند"

 ".فردی دارند های اينا تفاوت .همه شکل هم باشند  تخم مرغ نيستند که یمثل شانه نشينند می

 

های توجه به مسائل دانشجویان در برنامه درسی آموزش  هیوریستیک -5جدول 

 عالی

 های توجه به مسائل دانشجويان در برنامه درسی آموزش عالی هيوريستيک
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 ارد.های فردی دانشجويان توجه د استاد به تفاوت

 کند تا مشکالت آنان را شناسايی کند. استاد با دانشجويان کمک می یروابط صميمانه

 کوشد.مشکالت فردی و شخصی دانشجويان میاستاد برای حل 
 

 

 تربیت متفکر مسئول و خالق هدف است

بينی او و نيز ديدگاه او در برنامه درسی است. نوع اهداف تربيتی استاد متأثر از جهان

شود بلکه اهداف تربيت  ی که استاد از برنامه درسی در نظر دارد تنها شامل هدف درس نمیاهداف

در  ( عالوه بر آموختن علم و عمل به آن، به بعد سومی1111)گيرد. بارنت و کوت را نيز در بر می

، نويسند آنان می اند. گذاشته "بودن"کنند که نام آن را بعد  برنامه درسی آموزش عالی اشاره می

-ا اعتقاد داريم که يک تمايل هستیدهيم. زيرا م کنيم و توسعه میمیرا معرفی  "بودن"ما بعد 

تنهايی . دانش و عمل بههای درسی در آموزش عالی است شناسی، مصرانه در انتظار برنامه

يی را پيش ها چالشتوانند کافی باشند. جهان در حال تغيير، نه فقط از دانش و عمل صحيح  نمی

ها در جهان به چالش   "بودن" عنوانتر از آن همواره ما را به  يادیبندهد بلکه  ما قرار می روی

نه چگو (. چگونه من خودم را درک کنم؟ چگونه به خودشکوفايی برسم؟1111کشد )بارنت،  می

حال تغيير ر االتی هستند که خودشان را در يک دنيای دها سؤ ينا در ارتباط با جهان قرار بگيرم؟

اين چالش را دارد که های درسی در آموزش عالی  اين برنامهبراکنند. بن و نامطمئن تحميل می

ندگی در جهان دادن و زر گونه پرورش يابد که برای تغيي يناچگونه ممکن است وجود انسان 

برنامه درسی  شعبانی و جاويدی نيز معتقدندثر باشد. در همين رابطه نامطمئن شايسته و مؤ

)شعبانی و  شناختی، ارزشی و تربيتی زيادی مواجه شده استمعرفت یها ی با چالشآموزش عال

 .(0131 ،جاويدی

درسی به اهداف دانش و نيز توانايی  تنها در برنامهی دانشگاه نهبسياری از استادان برجسته

م است که برای آنان مه ورزند. بودن نيز اهتمام می عدِعمل به دانش توجه دارند، بلکه به پرورش بُ

با شرايط متغير  کند و شود چگونه با آن برخورد می یدانشجو در آينده که وارد جهان واقعی کار م

و آنچه مهم  نفسه فاقد ارزش تربيتی است یفدانش شود. شعبانی معتقد است،  چگونه مواجه می

حال تغيير را هدفمند با جهان دائم در  ی دانشگاه توان مواجهه یآموختهاست اين است که دانش

-مطمئن، متغير و نيازمند تغيير بهشايستگی در جهان نا(. 0131 ،)شعبانی و جاويدی احراز کند

دانشگاه بوده است. برای مثال  یعنوان يک هدف برنامه، مورد توجه برخی از استادان برجسته

دانشگاه  یشناختی از شش نفر از استادان برجستهتقويت تفکر انتقادی و بينش جامعه یمقوله

تربيتی خود به  یدهد آنان در برنامه تعداد بيست و شش رفرنس دريافت کرده است که نشان می
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جويان با دانش از معتقد است، تعامل و درگيری دانش بارنت نيز .اند داشتهگونه اهداف توجه  ينا

 (. 1111طريق تفکر انتقادی و تجزيه و تحليل دانش، بايد مد نظر قرار گيرد )بارنت، 

 گويد:  برای مثال دکتر صال مصلحيان می

ها رو بايد  حداقل اين چهارچوب و دانشجو هايی داره کنم استدالل رياضی چارچوب چون فکر می"

کنم  شخص میمن ابزار رو به دستش ميدم، راه رو م. عنوان ابزارفقط به ياد بگيره و رعايت بکنه

يست که اون رو از نظر سياسی، من ن یيفه. اين وظگيری بکنه رو پی ولی بايد خودش کار

من فقط به او بايد توان درست فکر کردن و با دقت فکر کردن و اينکه الکی . اجتماعی شکل بدم

 ".دمبچيزی رو نپذيره رو ياد 

منِ استاد بيش از اينکه او رو بخوام  یکنم وظيفه بنابراين فکر می" گويند:ايشان در ادامه می

 ".بهش ابزار و توانی بدم که خودش راهش رو انتخاب کنه اينه کهشکل بدم، 

 

 

 

 

 برنامه درسی آموزش عالی اهداف استادان برجسته در های هیوریستیک -6جدول 

 برنامه درسی آموزش عالی اهداف های هيوريستيک

 استاد برانگيختن دانشجويان به تفکر است. یهدف برنامه

 استاد است. یخود هدف برنامه علمی یباور دانشجويان به ارزش علم و رشته

 افزايش شوق يادگيری هدف برنامه است.

 تقويت حس مسئوليت در دانشجويان هدف استاد است.

 استاد است. یهدف برنامه رسيدن دانشجويان مستعد به درجات عالی علمی

 هدف استاد ايجاد زمينه بروز خالقيت است.

 ت.يابی به علم اس هدف استاد آموزش راه دست

 

 محتوای تدریس

 متون. است درسی برنامه محتوای ديگری که مورد بررسی واقع شده است، انتخاب یمقوله

 ای گسترده بسيار طيف شامل تواند می دانشگاهی يادگيریِ فضای در دانشجويان یمطالعه مورد

 اساس بر اداست. باشد تأثيرگذار بسيار برنامه عنصر اين در تواند می استاد های انتخاب. باشد

 ارزشيابی چون. نمايد معرفی دانشجويان به را مناسبی متن هر تواند می مطالعه مورد موضوع

 همان به  دانشجويان معموالً گيرد، می انجام استاد سوی از شده معرفی منابع اساس بر دانشجويان
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. باشد نوعیمت متون تواند می دانشجويان يادگيری محتوای. کنند می مراجعه شده معرفی منابع

 ها، نشانه ها، عالمت مصنوعات، تصورات، ها، نوشته وقايع، رويدادها، مقاالت، و ها کتاب بر عالوه

نمايد،  ايجاد فهم برای درگيری که ديگری متن هر و عملکردها و نتايج ها، تجربه مشاهدات،

 متون دادن قرار دسترس در و انتخاب با استاد. شود معرفی يادگيری محتوای عنوانبه تواند می

 های مالک. دهد می سوق درسی برنامه محتوای سمت به را دانشجويان برنامه، اهداف با مناسب

 جمله از گوناگونی عوامل به بستگی آموزشی منابع و محتوا انواع از يک هر معرفی و انتخاب

ما  قدندشعبانی و جاويدی معت .دارد درس هر از استاد خاص اهداف خصوصبه و يادگيری اهداف

دانشگاه، هم مبنی بر اينکه چه دانشی در  ،هستيم  سفی و عملی مواجهلاالت فؤای از سبا مجموعه

 شناختی، ارائه و سازماندهی شودمعرفت و هم از ديدگاه ،استادان و از منظر يادگيرندگان

 به را فهم برای درگيری امکان و اجازه بايد شده انتخاب متون .(0131 ،و جاويدی )شعبانی

 ینقطه عنوانبه را پروژه يا السؤ مسئله، يک( 0331)جاناسن اعتقاد به. نمايد هديه فراگيران

 اين(. 091ص ،0111فردانش، از نقل به 0331 جاناسن،) گرفت نظر در توان می برنامه کانونی

 موضوع يک. باشد شده ذکر متون انواع از يک هر مورد در تواند می پروژه يا مسئله ال،سؤ

 درس موضوع آنان که است اين برجسته استادان سوی از شده انتخاب محتوای مورد در اهميتبا

 به را برنامه محتوای کنند می سعی برجسته استادان. دهند می سوق روز مسائل سمت به را

 به را مجزا دروس ميان ارتباط نيز و سازند و مسائل واقعی آنان مربوط دانشجويان واقعی زندگی

 مطرح معنادار صورتی به آنان برای مختلف موضوعات تا کنند روشن دانشجويان برای شکلی

 فعال صورتبه دانش که شود می محقق زمانی يادگيری معتقدند درسی برنامه گرايانسازنده. شود

 نهند می ارج جهت آن از را فراگير فعاليت گرايانسازنده. شود ساخته او ذهن در و فراگير توسط

 خود های يادگيری ميان بود خواهد قادر و شده است، گرفته يادکه  آنچه مالک يادگيرنده که

 و فهم نتيجه در و شده گوناگون های يادگيری شدن دارمعنی موجب اين که کند برقرار پيوند

 . سازد می پذيرامکان زندگی در تازه های موقعيت در را هاآن کاربست

 متنوع است مقدور که آنجا تا بايد دانش تنساخ بستر و زمينه معتقدند 0ليکها  و جيک

 فراگيران توسط تازه های موقعيت به دانش انتقال امکان تنوع، اين(. 0311 ،ليکها  و جيک) باشد

 آموزشی محتوای در تنوع اين ايجاد با کنند می سعی دانشگاه برجسته استادان. دهد می افزايش را

 .سازند فراهم دانشجويان برای را ديدج های موقعيت به دانش انتقال امکان

 :گويد می چنين محتوا با رابطه در نيابزرگ دکتر

                                                 
0 . Gick, M. L. and Holyoak K. J. 
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 بگم رو شهآيند .کنم تکرار گذشته از رو مطالبی چه .بگم بايد کجا تا .بگم چی بايد دونم می"

 ميان پيوند ايجاد مورد در مرتضوی دکتر "درس چه درسی است. اين از بعد چيه. بعدش

 :گويد می چنين گونگونا موضوعات

 های رشته از ميخوام کنم. چون دارد تدريس می مديريت که گرايش ها رو های ساير رشته درس"

 ها اون که بگم رو مطلبم ها اون های رشته تناسب به بعد بکنم پيدا نسبی شناخت يک اينا

 ریتئو مثل مبحثی با تونه می چطوری خوندند ها اون که هم چيزی اون که بکنند احساس

 ".کنه ايجاد پيوند سازمانی رفتار مثالً يا مديريت

رقابت حضور داشته باشد بايد عالوه بر توليد دانش بنيادی  یدانشگاه برای اينکه در عرصه

و دانش محض به توليد دانش کاربردی که برای بخش صنعت و اقتصاد کاربرد داشته باشد نيز 

 (. 1111)بارنت  بپردازد

اهميت در مورد محتوای برنامه درسی مبحث تسلط استاد بر دامنه و های با يکی از بحث

 ی دانشگاه معتقدند. استادان برجستهمربوطه است علمی  یابعاد مختلف دانش موجود در رشته

الزم است بر بعد کاربردی آن و همچنين  ،استاد دانشگاه عالوه بر تسلط بر بعد نظری دانش

يابند که استاد  میقاد آنان دانشجويان، خيلی خوب درشده تسلط داشته باشند. به اعت دانش بومی

يی از استادی که از اين دانش و توانا کند و بر آن تسلط دارد و آنان چقدر در اين رشته کار می

تسلط استاد به دانش موجود در رشته از شش نفر  یپذيرند. مقوله ثير میبرخوردار باشد بيشتر تأ

 از استادان تعداد پانزده ارجاع دريافت کرده است.

 گويد: دکتر عليزاده در اين رابطه چنين می

يد که چند رقم انار ما در خراسان داريم ولی اگر شما بگمثالً، هم باغبانی هست اش  رشته"

يا اگه بگی کدوم انار ايران بهترين . دونه نمی حاال اگه بگی بجستان رو ديدی که اصالً .دونه نمی

به  خب چنين شخصی. دونه چی هستناناره شايد اسمش رو شنيده باشه ساوه ولی نخورده باشه 

 ".تونه به دانشجو نفوذ کنه نمی نظر من

 های محتوای برنامه درسی آموزش عالی یوریستیکه -7جدول 

 های محتوای برنامه درسی آموزش عالی هيوريستيک

 دهد. استاد محتوای درس را به موضوعات و مسائل زندگی دانشجويان ربط می

 سازد. استاد پيوند ميان موضوعات و مفاهيم گوناگون را روشن می

 دهد. ارائه میدانشجويان  استاد محتوايی مناسب با سطح علمی

 خود مسلط است. یهای پژوهش و کاربرد دانش موجود در رشته استاد به محتوا، شيوه
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 بندی مناسب زمان

روشن است. استادان برجسته  ای و نيز در برنامه درسی کامالً اهميت زمان در هر برنامه

بين  یرابطه دارند.اهميت برنامه درسی توجه برنامه درسی خود به اين عنصر با دانشگاه نيز در

هر ميزان استاد   به (.1111دار است )آيزنر، معنا ،يادگيریکيفيت يافته و ميزان زمان اختصاص

دهد، به  لحاظ کميت و کيفيت افزايشن اختصاص يافته به يادگيری را بهدانشگاه بتواند زما

 گيری افزوده است.کيفيت فرايند ياددهی/ ياد

تواند مورد بحث قرار گيرد  حت عنوان عناصر برنامه درسی میهای اصلی که ت يکی از مقوله

چگونه زمان را  دهد در چه زمانی تدريس کند و اينکه بندی است. استاد ترجيح می  بحث زمان

شکلی انشگاه بهد یحساب آمده است. استاد برجستهی زمان بهمقوله کند جزء مديريت می

گردد. بخش محقق کند که يادگيری اثر ی مديريت مینحوبينانه زمان را بههوشمندانه و واقع

 ینمايد که زمان کافی برای سخنرانی، ارائه ای فراهم می گونهاستاد شرايط يادگيری را به

دانشجويان و مباحثه فراهم گردد. ضمن اين تعامالت وی توجه دارد که تا چه مدت زمانی 

کند تا زمان را  ين دانشجويان را ياری میکنند. او همچن دانشجويان درس را با عالقه دنبال می

 برای يادگيری مديريت نمايند.

 برنامه درسی آموزش عالی بندی زمان های هیوریستیک -8جدول 

 برنامه درسی آموزش عالی بندی زمان های هيوريستيک

 دهد. دانشجويان در کالس اختصاص می یاستاد زمان معينی را به مباحثه

 دهد. ه ارائه دانشجويان تخصيص میاستاد زمان معينی را ب

 دهد که توجه دانشجويان جلب شده باشد. استاد سخنرانی خود را تا زمانی ادامه می

 دهد. استاد بخشی از زمان را به ايجاد تنوع در کالس و افزايش شوق يادگيری اختصاص می

 کند. استاد دانشجويان را در مديريت زمان ياری می

 

 دانشجویان در کالسهای یادگیری  فعالیت 

 اند به آن توجه زيادی داشته هيئت علمی ی يکی از عناصر برنامه که اعضای برجسته

به نقش فعال فراگيران در تمامی های دانشجويان است. در برنامه درسی استادان برجسته  فعاليت

موزشی اندرکاران آمعتقد است زمانی که دست نزاکرم گالينا. مراحل يادگيری توجه شده است

گشودند. او  فراگيرانروی جديد رشد را به یها يادگيری فعال را در کالس درس بنا نهادند، افق

-يیبه دنبال هر فعاليتی يادگيری وجود خواهد داشت و در واقع يادگيری جزء جدا نويسد، یم

همراه  کند با يادگيری میدهد و يا تجربه باشد هر آنچه که فرد انجام میهر فعاليت می ناپذير
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ها، ادراکات، مفاهيم، معانی، اطالعات، لغات،  فرد نگرش فعاليت است که یدر نتيجه .است

  .(0331 ،يگرانو د 0آورد )زاکرمندست میههای تازه ذهنی را بوارهها و طرحها و توانايی مهارت

آنان دانشگاه اين است که  یهای مهم برنامه درسی استادان برجسته يکی ديگر از ويژگی 

يابی به دانش را به  کنند راه دست کنند. آنان سعی می های يادگيری توجه می به ياد دادن شيوه

های علمی گوناگون  گونه که با رشتهگرفتن همان دانشجويان آموزش دهند. يادگيری چگونه ياد

-ه شکلهای گوناگون فردی که ب هارترابطه دارد از طرفی هم با بعد فردی در ارتباط است و به م

ر بعدِ بودن کند مربوط است. عمل کردن ب گيری مفاهيم و ادراکات شخصی دانشجويان کمک می

دهد انجام عمل  وقتی دانشجويی آزمايشی را انجام می .گذارد ثير می)شخصيت( دانشجويان تأ

ارزيابی و واکاوی نفس و خوداتکايی و خودبه ی گزارش در مورد آن به اعتماد آزمايش و ارائه

 ، فصل هفت(.1115کند )بارنت و کوت،  خودش کمک می

دهد در برنامه درسی استادان برجسته به نقش برنامه درسی  های اين رساله نشان می يافته 

های گوناگون را داشته باشند  دانشگاهی در تربيت شهروندانی که توانايی کاربرد دانش در موقعيت

آموزش عالی مانند دکتر معتکف،  ادان برجسته درتوجه شده است. در برنامه درسی برخی از است

شود. اين استادان تالش زيادی انجام  های عملی توجه زيادی می به يادگيری در عمل يا آموزش

 "دست به آچار"دهند تا اين مهم محقق گردد. دکتر معتکف معتقد است دانشجويان بايد  می

 باشد. "ت به آچاردس"شود مگر اينکه خود استاد  باشند و اين محقق نمی

 

 برنامه درسی آموزش عالی های یادگیری فعالیت های هیوریستیک -9جدول 
 برنامه درسی آموزش عالی های يادگيری فعاليت های هيوريستيک

های يادگيری، تعامالت دانشجويان را به جهت يادگيری بيشتر افزايش  فعاليت استاد با طراحی
 دهد. می

 کند. دهند، استقبال می يی که دانشجويان برنامه را به آن سوق میها استاد از سؤاالت و بحث
 دهد. دانشجويان اهميت می یاالت عالمانهاستاد به سؤ

 دهد. االت مطرح شده را پاسخ میاستاد به کمک دانشجويان سؤ
 نمايد که به افزايش اعتماد به نفس دانشجويان منجر شود. هايی تدوين می فعاليت استاد

 دهد. های عملی کاربرد دانش را آموزش می عاليتف استاد در
 

 

 بندی برای یادگیری بهتر گروه

                                                 
0.Zuckerman, G. 
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های انجام شده  بندی فراگيران است. از مصاحبههای اصلی مورد بررسی، گروه مقولهيکی از 

آنان در برنامه درسی خود به اين عنصر توجه که توان دريافت  دانشگاه می یبا استادان برجسته

های يادگيری دارای  بندی فراگيران و تشکيل گروه های آنان در مورد گروه يدهاما ا ،دارند

دهند  هايی قرار می هايی است. برخی دانشجويان را برای انجام کارهای تحقيقاتی در گروه تفاوت

ند برای شود. برخی از استادان معتقد یها توسط خود دانشجويان انجام م که يارگيری در آن

د استاد بر اساس شناختی که از دانشجويان و نقاط قوت و ضعف آنان دارد، به موفقيت بيشتر باي

عتقدند بندی آنان اقدام نمايد. برخی از استادان هم به يادگيری انفرادی معتقد هستند و م گروه

ها در مورد  صورت انفرادی تکاليفی را انجام دهد. اين تفاوت ايدههر دانشجويی بايد خودش به

های مختلف وجود دارد مربوط  نشجويان شايد به تفاوت ذاتی که در ميان ديسيپلينبندی دا گروه

 بندی دانشجويان داشته است.  هايی که استاد از گروه باشد يا به تجربه

 

 

 بندی در برنامه درسی آموزش عالی های گروه هیوریستیک -11جدول

 بندی در برنامه درسی آموزش عالی های گروه هيوريستيک

 کند. بندی دانشجويان نقاط ضعف و قوت آنان را شناسايی می قبل از گروهاستاد 
 کند. بندی، تعامالت دانشجويان را برای يادگيری بهتر هدايت می استاد به کمک گروه

 استاد به اهميت يادگيری انفرادی واقف است.

 

 

 هنرهای تدریس استادان برجسته

برنامه  ،شواب محققاين پژوهش بوده است. اهميت در های با هنرهای تدريس يکی از مقوله

علم  ،عملی و دانش نظری هنرهای اودهد.  عملی معلم سوق می هنرهایدرسی را به سوی کشف 

تبديل  هنرمندو  0. آنچه به اعتقاد او معلم را به عامل فکورداند را مکمل يکديگر می ها به نظريه

برنامه را که خود و فراگيران با آن  های قعيتواميان  های تفاوتبتواند  معلمکند اين است که  می

ملی أسازند، درک کند و با توجه و ت میها برايش فراهم  اندازی که نظريهبا چشم هستند،  مواجه

ها را متناسب با موقعيت، انتخاب و ترکيب و  نمايد، نظريه ابراز می ها تفاوتکه نسبت به اين 

ها  های اصلی استخراج شده از مصاحبه کی از مقولهبر اين اساس ي(. 0370)شواب،  منطبق سازد

فرعی است. بسياری از اين  یده مقولهستادان برجسته بود که دارای چهارهنرهای تدريس ا

                                                 
0  . Reflective practitioner 
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هنرهای تدريس "عنوان ها به ی پژوهشگران از متن مصاحبهها به کمک دانش و تجربه مقوله

 یا از ايجاد اميد تا ايجاد هيجان و ارائهوسيعی ر یاند. اين هنرها دامنه استخراج شده "استاد

 گيرد. رهنمود به دانشجويان در بر می

(. بسياری از 0331برای تدريس ماهيتی خالقانه و نامشخص قائل است )آيرز، شوبرت 

او تحت برنامه  یمتخصصان برنامه درسی مانند آيرز و شوبرت فهم تدريس معلم و تجربه زيسته

(. اين نوع نگاه 0333کنند )شوبرت،  برنامه درسی معرفی می یت رشتهدرسی را بخشی از مطالعا

ی ها   حل حال گسترش است، بررسی راهمطالعات برنامه درسی در  یسرعت در رشتهکه به

 دهد. دانشگاه و هنرهای تدريس آنان را مورد حمايت قرار می یهيوريستيک استادان برجسته

استادان دانشگاه در زمان ما الزم است به آن مجهز رسد  نظر می يکی از هنرهايی که به

دانشجويان است. اين امر هم به افزايش انگيزه برای يادگيری منجر  باشند توانايی ايجاد اميد در

عالقه بودن دانشجويان به فراگيری دانش و علم است، که از ی بیشود و هم پاسخی به مسئله می

توسط استادان  "نر ايجاد اميد استه معلمی" یمقولهسوی استادان دانشگاه مطرح شده است. 

 .پور، دکتر کوچکی، دکتر مشکاتی و دکتر فتاحی مورد توجه بوده استدکتر رونقی، دکتر کريم

 اند. نايافته به اين مهم اشاره کردههای ساخت دوازده مرتبه در مصاحبهايشان 

 گويد: دکتر کوچکی در اين باره چنين می

تان را بروز يعنی هنری که شما بتوانيد خود .از اينکه فن باشه يک هنر هستمعلمی هم قبل "

ری که بتوانی ديگران را حرکت هن .ی ديگران را به سمت خودت جلب کنیهنری که بتوان .دهيد

يعنی معلمی هميشه آموزش کالسيک مطالب علمی نيست بلکه ايجاد شوق، ايجاد رغبت،  ؛دهی

 ها اينه نفس، حرکت داشتن، نظم و حساب و کتاب و غيره و غيره ايجاد اميد، ايجاد اعتماد ب

 ".ی معلمی هست بخش عمده

 گويد: دکتر رونقی در اين باره چنين می

 ها رو از دانشجو بگيره تواند فرصت پارامتری که می ترين بزرگکنم  من فکر می .ايجاد اميد"

ها که داری ميخونی توی جامعه  رساين د .ها ورود پيدا کردند به نااميدی اين اميدی است.نا

ق بشه که بياد و توی مسيری قرار تشوييعنی  ؛استفاده بکنی طوریاينميتونی از اين دانش 

 ".بگيره که توی اين مسير اميد هست

به عوامل بيرونی نظير  گويی عضو هيئت علمیبرنامه درسی آموزش عالی را پاسخ اگر

نين عوامل درونی مانند نيازهای دانشجويان )تامز و انتظارات جامعه و تغييرات دانش و همچ

اميدی رونقی دانشجويان امروزه دچار نا اساس ديدگاه دکتر بدانيم، از آنجا که بر (0330، 0ترنی

                                                 
0 . Toombs, W. and W. G. Tierney 
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هنر ايجاد   اين الزم است استادان دانشگاهبرها ايجاد اميد است. بنااند، يکی از نيازهای امروز آن دهش

 خشند.را ارتقا ب  ا کسب نمايند و آنر اميد در ميان دانشجويان

 

برنامه درسی آموزش  های تدریس درهنر  مربوط به های هیوریستیک -11 جدول

 عالی
 برنامه درسی آموزش عالی های تدريس درهنر مربوط به  های هيوريستيک

 کند. کند، پنهان نمی استاد هيجانات خود را نسبت به موضوعی که تدريس می
 ثير مثبت دارد.شود که بر زندگی دانشجويان تأ می ای ارائه گونهبهرهنمودهای استاد 

 يادگيری کمک کند.-کند که به فرايند تدريس اده میای استف گونهاستاد از هنرهای نمايشی به
استاد به شکلی هنرمندانه، به کمک دانشجويان تحصيالت تکميلی نوعی حافظه در فرايند آموزش 

 نمايد. ايجاد می
 دهند، يک مثال جالب يا يک اشتباه عمدی يا مطلبی که دانشجويان به آن اهميت می استاد با

 نمايد. توجه کالس را جلب می
 کند. استاد در کالس درس ذهنش را از مسائل شخصی رها می

 ثير مثبت افراد دعوت شده به کالس بر فرايند يادگيری واقف است.استاد به تأ
 حفظ کرده است.استاد جسارت ابتکار در تدريس را 

 خوبی متوجه شوند.ی کالس بهکند تا همه شکلی برجسته میاستاد نکات مهم درس را به

 

  های برنامه درسی آموزش عالی بنیادهای هیوریستیک

هيوريستيک بوده و آنها را شکل  های  حل هايی هستند که اساس راهها و ويژگی بنيادها خصيصه

اضر هيوريستيک در پژوهش ح های  حل روط الزم جهت ايجاد راهها يا شبايستدهند. اين پيشمی

ها در اين پژوهش در  آمده از مصاحبهدستهای به بسياری از مقولهاند. به سه دسته تقسيم شده

-های برنامه درسی آموزش عالی دسته بنيادهای هيوريستيک سازی تحت عنوانی مفهوممرحله

های شخصيتی شناسی و ويژگیشناسی و زيبايی، معرفتشناسیهای هستی بنياناند.  بندی شده

های  بنيادهای هيوريستيکها و دانش استاد در جدولی تحت عنوان و همچنين يادگيری استاد

های اين  اند. تعداد زيادی از استادان برجسته که نمونهقرار گرفته برنامه درسی آموزش عالی

ها اند و ارجاعات فراوانی به آن ردهها صحبت ک ه بنيادهای مربوط ب اند، در مورد مقوله پژوهش بوده

ها وجود ندارد به برخی از  آن یهمه ی داده شده است. به دليل اينکه در اين مقاله امکان ارائه

هيوريستيک برنامه درسی آموزش عالی ارائه  بنيادهای شود و جدول مربوط به ها اشاره می آن

 گردد. می
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 های برنامه درسی آموزش عالی یستیکبنیادهای هیور -12جدول 
 های برنامه درسی آموزش عالی بنيادهای هيوريستيک

 های استادو باور بينیجهان

 های فردی و شخصيتی استادويژگی
 های شخصيتی استاد خصيصه

 عاليق استاد
 تعامالت استاد

 های استاد جسارت
 های معرفتی استادويژگی 

 دانش استاد
 های استاد يادگيری

 اه استاد به يادگيرینگ

 

عنوان بنيادی ی دانشگاه، بههای استادان برجستهبينی و باورجهان 01ی در جدول شماره

های مربوط به نوع  های برنامه درسی آموزش عالی نشان داده شده است. مقوله برای هيوريستيک

ا نقش دارند ههستی، به زيبايی و نيز باورهايی که در ايجاد هيوريستيک  هنگرش ايشان ب

 های استادان قرار گرفته است.بينی و باوری جهانمجموعهزير

های شخصيتی، عاليق، تعامالت و جسارت های ها مربوط به خصيصه تعداد زيادی از مقوله

استاد   اند. جسارتسازی شدهبندی و مفهومدسته 01سته بوده است که در جدول استادان برج

ها است و استاد هنرمندانه در حفظ آن هيوريستيک  وی به يابیی دستشرط الزم و اوليه

عنوان يکی از های مربوط به بنيادها است، به لهاين عالوه بر اينکه يکی از مقونابرکوشيده است. ب

های تدريس نيز در نظر گرفته شده است. پژوهشگر در جريان جلسات مصاحبه با استادان هنر

دانشگاه است.  یهای استادان برجسته ت يکی از ويژگیبرجسته دريافته است که داشتن جسار

بودن آنان است. اين ويژگی  سازد جسور هايی که آنان را از ديگران متمايز می شايد يکی از ويژگی

عنوان يکی ها معرفی شده است و هم بههيوريستيک  يابی بهعنوان مبنا يا شرط الزم دستهم به

ی در تدريس، تا توان بروز ابتکار در تدريس حفظ شود. توان های استاد در حفظ اين ويژگاز هنر

ها در عمل از  ئوریه نفر از استادان و جسارت کاربرد تهای تازه و انجام کارهای نو از نُ طرح ايده

از استادان ارجاع ها در صنعت به اتکای دانشجويان نيز از چهار نفر  برد تئوریهفت نفر و کار

دانشگاه  یتوانيم مدعی شويم استادان برجسته میکه رسد  ه نظر می. چنين باست دريافت کرده

 هايی دارای ويژگی جسور بودن، هستند. انسان
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کيفيت تعامالت استادان دانشگاه با دانشجويان و با همکارانشان در داخل يا خارج از 

همچنين  صنعتی در خارج از دانشگاه وهای صنعتی و غير ت آنان با محيطدانشگاه و نيز تعامال

ه درسی که ايشان تعامالت آنان با دانشمندان رشته در داخل و خارج از کشور، بر کيفيت برنام

ثر است. عوامل فراوانی نيز وجود دارند که بر چگونگی اين تعامالت تأثير دهند مؤ ارائه می

ثر ت مؤی اين تعامالهای شخصيتی استاد بر نحوه بينی و باورها و نيز ويژگیند. جهانگذار می

گذارد  ثير میآنان تأ تعامالت یگرايی افراد بر نحوهبرون-گرايیمعتقد است درون 0است. مامچر

 (. 0339)ماچر، 

ها مد نظر بوده، اين  هيوريستيک بنيادهای عنوان يکی ازی تعامالت استاد بهآنچه در مقوله

کميت تعامالت،  ارد. عالوه برگذ ثير میتی بر کيفيت برنامه درسی استاد تأاست که چه نوع تعامال

کيفيت برخی از تعامالت استاد نيز بسيار اهميت دارد. مانند سعی در متحد کردن گروه آموزشی 

ها چنين دريافته  اند. پژوهشگر در فرايند مصاحبه که استاد کوچکی در مورد آن صحبت کرده

ده و واقعی بين دانشمندان و مشارکت سازن تتعامال دانشگاه، یاست که از نظر استادان برجسته

کننده امه درسی استادان مشارکتتواند بر برن می علمی یمند در هر رشته عالقهو پژوهشگران 

ارجاعات زيادی از سوی ثر استاد ی اصلی تعامالت مؤبه اين دليل مقوله تأثير داشته باشد؛

چهل و پنج مرتبه در مورد دانشگاه  یيافت کرده است. سيزده نفر از استادان برجستهاستادان در

دهد استادان  . اين نشان میاند کردهداشتن روابط صميمانه با دانشجويان و همکاران صحبت 

 ند. ادانشگاه اهميت زيادی برای اين نوع رابطه قائل یبرجسته

 گويد: الهدايی چنين میدکتر علم

يک استاد  .نداشت موفقيتیکه  یبترسه از اون درس استاد بايد .سال گذشت .ترم گذشت"

در اقتدار اخالقی  .های مختلف موفق باشد های مختلف و مؤلفه موفق استاديست که با شاخصه

بتونه ارتباط تعريف شده و مناسبی با دانشجوش برقرار کنه و اثرگذاری شخصيتی و اخالقی 

خيلی از  .باشد وادار بکنه، دانشجو دوستش داشته کار بهتونه دانشجو رو  اينه که می .باشد  داشته

شخصيت استادمون اين درس رو بهش بيشتر تمايل  خاطر بهگن که ما  دانشجوها هستند می

 ".داريم عالقه داريم

 گويد: دکتر کوچکی در مورد تعامالت خود چنين می

کردن و  نظر صرفبا دانشجو و همکاران تعامل مثبت داشتن، از منافع شخصی خودت اول "

  ".کردن و بهرحال به اين مملکت يک نگاهی کردناول نگاه به منافع جمع 

                                                 
0. Mamchur, c. 
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بنيادهای  عنوانجسته که بههای معرفتی استادان برهای مربوط به ويژگی مقوله

مورد توجه قرار گرفته اند، با عناوين دانش استاد و  های برنامه درسی آموزش عالی هيوريستيک

قرار داده شده و های معرفتی استاد ی ويژگیمجموعهسازی شده و زيرهای استاد مفهوم يادگيری

 اند. بندی شدهدسته 01در جدول 

 

  بندی مفهومیی بررسی در قالب طبقهنتیجه

ها روشن قرارداد تا ارتباط ميان آن توان در يک چارچوب مفهومی های اين رساله را می يافته

ها به  ز مصاحبههای اصلی استخراج شده ا سعی شده است مقوله گردد. در اين چارچوب مفهومی

های مکرر  خوانیای مرتبط در کنار يکديگر گردآوری شود. با توجه به باز وعهصورت مجم

اساس  ها، همچنين بر در مورد مصاحبه NVIVOافزار های فراوان نرم ها و نيز خروجی همصاحب

آوری شده در اين رشته، سعی شده است در مورد برنامه درسی و دانش گرد پژوهش یپيشينه

 ها مورد توجه قرار گيرد. رتباط ميان مقولها

های هيوريستيک در برنامه درسی آموزش عالی، ابتدا  حل راه بندی مفهومیبه منظور طبقه

اقدام نموديم. سپس با  NVIVO ها در نرم افزار های استخراج شده از مصاحبه به بررسی مقوله

هيوريستيک در  های  حل راه ندی مفهومیبمنظور طبقههای پژوهش دريافتيم که به به يافته توجه

کلی جای داد. برخی  یدر دو دسته ها را به لحاظ مفهومیتوان آن نامه درسی آموزش عالی میبر

های اساسی استاد از جهان، جامعه، انسان و آموزش عالی مربوط  ها به دريافت   حل از اين راه

ه استاد در برنامه درسی آموزش عالی به ها به راهبردهای خاصی ک   حل شوند و برخی از راه می

 کند، ربط دارد.  اجرا میرا ها ی خود آنها دست يافته است و با هنرمندی ويژه آن

انسانی در پی يافتن پاسخی برای همانند هر  رسد زمانی که استادان برجسته  به نظر می

هايی که به  اند، پاسخ بودهخود  یشناسانهشناسانه و زيبايی شناسانه، معرفتسؤاالت اساسی هستی

بينی هر استاد، در برنامه های هيوريستيک است. تبلور جهان   حل راه بنيادهای اند، خود آن رسيده

شناسی شناسی و زيبايیهای معرفت بروز پيدا کند. بنيان تواند دارد، می که عرضه می ایدرسی

ی هيوريستيک ها   حل راه یدارندهربرهستی، د  دانشگاه و نوع نگرش ايشان به یاستادان برجسته

-ها در برنامه ها دست يافته است. اين دريافت ها به آ هايش در طول سال هستند که استاد در تأمل

رسی ارائه شده توسط اين برنامه ديابد. بنابر تاد، بروز و ظهور میدرسیِ ارائه شده توسط اس ی

رائه شده توسط دکتر ای مثال برنامه درسی اها است. بر اين هيوريستيک یکنندهاستاد، متجلی

سازی عملی دانشجويان متناسب با هايی در رابطه با توانمند ريستيکهيو ی دارندهکاهانی دربر

های  ها در بنيان هيوريستيک ی کنندهباشد. اين ويژگی در حقيقت متجلی نيازهای امروز جهان می
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تاد است که در برنامه درسی جاری و ساری هستی توسط اين اس  شناسی و نوع نگرش بهمعرفت

رفتارهای ما و از جمله  یکنندهدهيم تعيين هايی که به سؤاالت فلسفی می ؛ زيرا پاسخشده است

 کنيم.  است که ارائه می ایبرنامه درسی
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های برنامه درسی آموزش عالی برگرفته از  هیوریستیک  چارچوب مفهومی -1شکل 

 دانشگاه یجستهمصاحبه با استادان بر
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های برنامه درسی آموزش عالی اين  هيوريستيک  مهم در مورد چارچوب مفهومی ینکته

است که اغلب در فرايند بررسی برنامه درسی آموزش عالی توجه پژوهشگران به خروجی برنامه 

مورد مطالعه  های مربوط به استاد که در اين چارچوب مفهومی مقولهبه شود و کمتر  جلب می

رفته شود که امکان قرار دادن شود. البته بايد اين موضوع در نظر گ اند، توجه می ار گرفتهقر

 اصلی در اين چارچوب وجود نداشته است.  یهای هر مقوله مقولهزير

صورت سنگ نوع نگاه او به مسائل برنامه به بينی استاد وجهان در اين چارچوب مفهومی

ا که بر کل برنامه تأثير شان داده شده است. اين سنگ بنهای برنامه درسی ن بنای هيوريستيک

تر که شامل شخصيت استاد، باورهای او و نيز عاليق وی های رويی طور دائم از اليهدارد به

 یمالت استاد و دانش تخصصی اوست که خود رابطهها متأثر از تأ تأثر است. همه اينباشد م می

عناصر برنامه و  ینامه درسی و نيز تعامالت وی دارد. چرخهدو سويه با اهداف تربيتی استاد در بر

 عوامل پيشين است، یاستاد که متأثر از همه یهنرهای استاد در تدريس و نيز رفتار الگو گونه

آورد.  عمل میز اين مجموعه دو نوع ارزشيابی بهآورد. استاد ا بار میپيامدهای برنامه درسی را به

پردازد.  مل میکار خودش و در مورد اين دو به تأ يان و دوم ارزشيابی ازاول ارزشيابی از دانشجو

ی پذيرند. چرخه مالت تأثير میگذارند و از اين تأ ی عوامل قبلی بر اين تأمالت تأثير میکليه

در درون شرايطی بنايی که اين چرخه بر آن استوار شده است همگی های زير اصلی و نيز سنگ

 گذار است.ی عوامل درون خود تأثيرا در برگرفته است. اين شرايط بر کليهها رقرار دارند که آن

 
 منابع

ثر و مورد نیاز برای های مؤها و مهارتتوانمندی (.0131) .سيفی، غالمعلی و مقصود خندقی، امين

 پذيرش. دريافت. عالی آموزش در ريزیبرنامه و پژوهش ی. فصلنامهتدریس در دانشگاه

 سمت. :تهران. آموزشی ارزشیابی (.0117) .عباس بازرگان،

 آگاه. انتشارات: تهران .درسی و آموزشی ریزیبرنامه بر ایمقدمه (.0193). ظهير، علی پور تقی

 روان. نشر :تهران .نوین پرورشی شناسیروان (.0119). اکبرسيف، علی

 در عالی آموزش درسی هبرنام(. 0131) .آبادی، طاهره جعفر کالته جاويدی و بختيار ،ورکی شعبانی
 یشماره ،1سال عالی. آموزش درسی برنامه مطالعات یدوفصلنامه. ها راهبرد و هاچالش: 21 قرن

1: 011-007. 

. همکاران و مهرمحمدی :ترجمه .درسی برنامه مطالعات شناسیروش(. 0117) .سی ادموند ،شورت

 . سمتتهران: 

 سمت. :تهران. آموزشی وژیتکنول نظری مبانی. (0111). هاشم  فردانش،



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

0131، پاييز و زمستان01، شماره 5دوفصلنامه مطالعات برنامه درسی آموزش عالی، سال   

 

051 

 آموزش در درسی ریزیبرنامه از تمرکز کاهش سیاست بر تحلیلی(. 0117) .محمود ،مهرمحمدی

:  1 یشماره ،اول سال ايران. عالی آموزش انجمن یفصلنامه. هافرصت و هاضرورت ؛ایران عالی

01-0. 

 سمت. انتشارات: تهران .هرمحمدیمحمود م :ترجمه .درسی برنامه های نظریه (.0173)پی. .ميلر، جی

 

Ayers, W. (0331). The journey of a teacher. Columbia, Teacher College Press. 

Ayers, W. (1110). To Teach: The Journey of a Teacher. Columbia, Teachers 

College Press. 

Ayers, W. and Schubert W. H. (0331). Teacher lore: Learning about teaching 

from teachers. Teachers thinking, teachers knowing: 015-010.  

Barnett, R. (1111). Realizing the University in an Age of Supercomplexity, 

Society for Research into Higher Education. Buckingham, Open 

University Press. 

Barnett, R. and Coate, K. (1115). Engaging the curriculum in higher 

education. McGraw-Hill, New York. 

Eisner, E. W. (1111). The arts and the creation of mind. Yale University Press. 

Fiester, H. R. (1101). Using Heuristic Task Analysis to Create Web-Based 

Instructional Design Theory. ERIC. 

Gick, M. L. and K. J. Holyoak (0311). Schema induction and analogical 

transfer. Cognitive psychology 05(0): 0-11. 

Guba, E. G. and Y. S. Lincoln (0331). Competing paradigms in qualitative 

research. Handbook of qualitative research 1: 091-031. 

Mamchur, C. M. (0339). A teacher's guide to cognitive type theory & learning 

style. Association for Supervision and Curriculum Development, 
Virginia. 

McCrea, K. T. and J. J. Bulanda (1101). Caregiving Heuristics Valuable 

Practitioner Knowledge in the Context of Managing Residential Care. 

Qualitative Social Work 3(1): 111-191. 

Schubert, W. a. A., W. (0333). Teacher Lore: Learning from Our Own 

Experience. Educators International Press, New York. 

Schwab, J. J. (0393). The practical: A language for curriculum. The School 

Review 71(0): 0-11. 

Schwab, J. J. (0370). The practical: Arts of eclectic. The School Review: 131-

511. 



 … ی استادان دانشگاه: بديلیا های حرفه ها و کار پوشه هيوريستيک

 051 

Schwab, J. J. (0311). The practical 1: Something for curriculum professors to 

do. Curriculum inquiry 01(1): 113-195. 

Toombs, W. and W. G. Tierney (0330). Meeting the Mandate: Renewing the 

College and Departmental Curriculum. ASHE-ERIC Higher Education 

Report No. 9, 0330, ERIC. 

York, C., P. Ertmer, et al. (1113). Extracting heuristics from expert 

instructional designers. Proceedings of the Association for Educational 

Communications and Technology 0: 139-501. 

Zuckerman, G. A., E. V. Chudinova, et al. (0331). Inquiry as a Pivotal 

Element of Knowledge Acquisition Within the Vygotskian Paradigm: 

Building a Science Curriculum for the Elementary. Cognition and 

Instruction 09(1): 110-111. 


