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 چکیده 

های درسی مطالعات اجتماعی دوره اول متوسطه )پایه های هفتم هدف اصلی این پژوهش تحلیل محتوای کتابهدف: 

 .بود به منظور شناسایی میزان توجه به این مولفه ها ،فرهنگیهای آموزش چندبراساس مولفه ،هشتم ونهم(

 فراوانی، ،هاروش مورد استفاده برای توصیف داده در این پژوهش از روش تحلیل محتوا استفاده شده است. روش:

 استفاده شده است. آزمون مجذور خی تک متغیری  از ،برای تحلیل محتوای پژوهش جداول و فراوانی، درصد

 شامل سه جلد کتاب تالیف سال آماری د. جامعهکتاب می باش ها()متن،تصاویر وفعالیتشامل واحدتحلیل نیز صفحات
دوره اول  صفحه ازکتاب مطالعات اجتماعی 483در مجموعو  مطالعات اجتماعی دوره اول متوسطه بودبا عنوان  5931

 .شدشامل می را متوسطه

تم، ماعی پایه هفهای درسی مطالعات اجتتفاوت کتابدهد که ها نشان مینتایج حاصل از تجزیه وتحلیل داده ها:یافته

مولفه ها  تعدادی از بی توجهی به  باشد.دار میفرهنگی معنیهای آموزش چندهشتم و نهم در میزان توجه به مولفه

های به دست آمده در بر اساس یافته. می باشد های بعدی شود که نیازمند توجه در چاپدیده می ها در محتوای کتاب
انعکاس وپذیرش تنوع  -5های شماره فرهنگی بیشترین توجه به مولفهزش چنداین پژوهش از میان ده مولفه آمو

 - 6حمایت از حفظ و انتقال میراث فرهنگی وقومی  -4های درسیقومی، نژادی، محیطی، دینی و مذهبی در برنامه

 -3زندگی های آگاه سازی  کودك از وجود سایر فرهنگها، جوامع و شیوه -8تحکیم همبستگی  وانسجام اجتماعی 

نژادها شده است اما به پنج  در بین اقوام و اعتماد و...( همدلی، افزایش مهارتها تعاملی ) تحمل وبردباری افراد،تساهل،
 .استی دیگر کمترین توجه مبذول شده مولفه
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 و بیان مسئله مقدمه

 سازیآماده در ایسازنده و کنندهتعیین نقش دانشگاه نهاد ویژهو به عالی آموزش نظام امروزه   

 بــا اهدانشــگ .کندمی ایفا جامعه نیاز به پاسخگویی برای متخصص نیروی تربیت و آینده هاینسل

 هـر در تحـوالت و رسالت آن مبـدأ )آموزش، پژوهش و خدمات اجتماعی(مأموریـت  بــه توجــه

؛ Khadivi, Seyyed Kalan,Hossein Pour, Ahmadi, and Tareh Bari, 2018)اسـت کشـوری

Torkzadeh, Mohammadi and Sutoodehfar, 2015) .و جامعه یافتگیتوسعه بین که ایگونهبه 

نظام آموزش عالی عامل مهمی در نوآوری . (Zamani, 2017) دارد وجود تنگاتنگی ارتباط عالی آموزش

و توسعه سرمایه انسانی است و نقش اصلی را در موفقیت و پایداری توسعه و اقتصاد در جامعه را ایفا 

کمی و  دو بعددارای  هدفمند عنوان یک نظامبه دانشگاه (.,Dill and Van Vught  2010)کند می

 میک زیرا رشد موازات یکدیگر باشدتعادل و موزون آن نیز باید در هر دو بعد بهرشد م کهکیفی هست 

 و سوادیبی کاری،بی تحصیل، ترك مانند مسائلی رشد در بعد کیفی، به توجه بدون هادانشگاه

 .دارد همراه به را انسانی و مالی منابع اتالف نهایت در و خالقیت ایجاد عدم التحصیالن،فارغ سوادیکم

(2016  Khosravi Pour, Taghi Beigi, Rafi and Zalali,)  نگاه به تحوالت نظام آموزش عالی کشور

لی کمّی و رشد دارایاز نظر جمعیّت دانشجویان  دهد نظام آموزش عالینشان می در دو دهه گذشته

نشان  رابهبود ارتقای آن  تالش برای ها وعدم توجه دانشگاهآموزش و یادگیری، کیفیت  از نظر

هایی برای این مسئله باعث شده است طراحی اقدامات و فعالیت (.Khadivi et al, 2018)دهدمی

ده های آینهای ضروری و اثرگذار در برنامهتضمین کیفیت و ارتقاء در بحث آموزش، به یکی از مؤلفه

  (.,Rosa and Amaral  2014)شود مؤسسات آموزش عالی تبدیل 

 ءاگر قرار است کیفیت در آموزش عالی ارتقانیز معتقد است که   Ramsden (1993)در همین زمینه    

 ,Mansoori)است ترین و اثرگذارترین عوامل یکی از مهم یادگیریو  تدریس تأکید بر بهبود یابد،

Karami, and Abedini, 2013 ). ،طرحواره و رویکردها اساس آن کیفیت تضمین و بهبود تدریس 

 ,Salehizadeh 2019).دهند می قرار خود های برنامه رأس در را آن ها نشگاهدا که است هایی

Ghorchian, Mohammad Davoodi, and Qalavandi ,.)  این امر ترویج تدریس و یادگیری با کیفیت

رغم اهمیت (. علیFung, 2017است )های آموزش عالی قرار داده باال و نوآورانه را در خط مقدم سیاست

م آموزش عالی مطلوب نیست ظادهد وضعیت تدریس و یادگیری در نها نشان میع پژوهشاین موضو

 ,Abdoli 2017؛ ,Amin Khandaghi and Saifi 2013) و نیازمند اصالح و تغییراتی در فرایند آن است

Pourshafi, and Zeinuddin Meymand, ) تدریس در آموزش عالی فعالیتی ساده نیست بلکه عوامل

 (.Asadi and Gholami , 2015)هستند در کیفیت و اثربخشی آن مؤثر  مختلفی
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یادگیرندگان کمک کند برای مثال، آیا ارائه مطالب جدید  عالی باید به نیازهای فکری درازمدتآموزش 

ری های جدید تحریک فککند؟ یا کانالتوسط اساتید به دانشجویان به کسب بینش جدید کمک می

 (.Kalyani and Rajasekaran, 2018)دهد؟را در دانشجویان رشد می خالقیت کند؟ یارا باز می

گونه این 5دار یادگیری در آموزش عالیهای معنیبا عنوان ایجاد تجربه Dee Fink (2013) تابیدر ک  

کند که هر سال در آمریکا فقط بیشتر از پانصد هزار نفر استاد در سطح کالج برای تدریس در بیان می

آیند. اکثر ما در سال شوند و بیشتر از پانزده میلیون دانشجو برای یادگیری میها آماده میکالس

طور که درگیر تدریس هستیم دو گزینه داریم: کنیم؛ همانتحصیلی چهار تا هشت درس تدریس می

 ههای مشابهی است ککه این همان تکرار شیوه های سنتی در تدریس پیروی کنیمتوانیم از روشمی

توانیم جرات انجام کارهایی متفاوت را داشته باشیم. ایم؛ یا اینکه میهاست استفاده کردههمه ما سال

وجود داشته باشد که یادگیری دانشجویان را  ها و روش تدریس ما چیز خاصیدر واقع باید در درس

وزش و تدریس در بهبود و ارتقای کیفیت آمچنین شرایطی  در .شدتوجهی بهبود بخطور قابلبه

 مفهومی تربیتی علوم متون در تدریس اصطالح گرچه .ها مستلزم سازوکارهای مناسب استدانشگاه

 ماهیت و معنی با بندرت درسی های برنامه مجریان و مدرسان بیشتر ولی رسد، می نظر به آشنا

 اراثرگذ رندگانیادگی درباره معلم نگرش و انگیزه در تدریس مفهوم درك. دارند آشنایی آن درست

ها ترین رویکردها و روشیکی از غنی امروزه (.Mir Arab Razi, Haji Tabar and Jafari, 2018)است

در نظام آموزش عالی است. اساتید باید  2جهت بهبود یادگیری در دانشجویان، کاربرد تدریس نوآورانه

ن با رویکردهای تدریس نوآورانه یادگیری دانشجویاروش تدریس خود را تغییر دهند؛ چرا که الزم است 

 .(Seymar, 2007)شوندها با مسائل جدید و نو مواجه ارتقا یافته و آن

 Zhu and) اساتید باید بتوانند یادگیری دانشجویان را با رویکردهای تدریس نوآورانه ارتقا دهند.

Wang, 2014.) های جدید، ی نسلمنظور تأمین و برآورده ساختن نیازهای آموزشتدریس نوآورانه به

 برایها )توسط دولت های آموزشی که در دهه گذشتهبرای همه اساتید ضروری است. بسیاری از طرح

مثال: اتحادیه اروپا، آمریکا، چین و ژاپن( تأمین شده است جهت تقویت توانمندی اساتید برای تدریس 

یگزین یک روش سنتی تدریس شود تواند جاروش تدریس نوآورانه نمیوجود بااین نوآورانه بوده است؛

شود که در آن جامعه یادگیرنده منجر میهای نوآورانه تدریس بهتواند از آن حمایت کند. روشاما می

 ,Craft)ابنددهد تا به اهداف خود دست یها اجازه میهای خالقانه و فکری دانشجویان به آنتوانایی

 تواندمی و است دانشجویان در یادگیری به عالقه و نگیزها ایجاد هایراه از یکی نوآورانه تدریس (.2003

 و مشارکت میزان نوآورانه تدریس هایروش(. Jayashree, 2017) باشد تدریس در موفقیت ساززمینه

 , Ganyaupfu )شودمی یادگیری بهینه نتایج به منجر و افزایش را یادگیرندگان میان تعامل

 کمک دانشجویان به تدریس نوآورانه هایروش از استفاده( , Rasal & Suryawanshi  2015؛2013

                                                             
1 . Creating Significant Learning Experiences) 

2 . Innovative teaching 
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 به دست ار شوندمی روروبه آن با آینده در که کار دنیای مسائل با برخورد در بیشتری تجربه تا کندمی

ایطی فراهم رش تدریس نوآورانه برای آینده آموزش امری ضروری است و (.Nicolaides, 2012) بیاورند

 Kalyani)دست پیدا کنندها در همه زمینهدگان به پتانسیل کامل رشدی خود کند که یادگیرنمی

and Rajasekaran, 2018)  موزشی در سطح کالن زمینه آو ضمن بهبود آموزش در سطح مؤسسات

 هاییروش نوآورانه تدریس (.Damodharan & Rengarajan, 2007)کندتوسعه کشور را فراهم می

 و یتخالق و بخشدمی بهبود را آموزاندانش یادگیری و آموزش یفیتک که مبتنی بر پژوهش هستند

 ,Borisova, Vasnev and Bírová, 2016 Vasbieva)دهدمی افزایش را گیریتصمیم در هاآن استقالل

Malykh,.) (2006 )Jeffrey and Craft  اند، تدریس نوآورانه یک فرایند پیچیده است که بیان کرده

 .کنندن را پذیرفته و اعمال میبرخی از معلمان آ

کنند که مفهوم به این نکته اشاره میNikol and Rummle  ((2013 در تعریف تدریس نوآورانه    

وجود تازگی ذکر شده است؛ و از این اصطالح یک تعریف سازگارانه وجود ندارد. بااینتدریس نوآورانه به

ای هترکیب روش مانندیس نوآورانه دست یافت توان در مطالعات مختلف به برخی از عناصر تدرمی

هد دکه این امر اجازه می های دیجیتال جدید برای تقویت یادگیریمختلف یادگیری سنتی با رسانه

های مدت منجر به پیوند آموزشصورت فردی و مطالعات طوالنیهای درسی طراحی شده بهتا برنامه

صورت مستقیم به مرحله کاربردهای عملی رسیده به شدهکسبعملی و نظری شود و همچنین دانش 

 شود.ها حل آنوتحلیل راههای الزم جهت آگاهی یافتن از مشکالت و تجزیهو منجر به توسعه مهارت

سبک و روش تدریس را تغییر که  است زمانی درتدریس نوآورانه به معنای خالقیت و نوآوری معلم 

بر این باورند    Ferrari, Cachia, and Punie (2009)  .(Kalyani and Rajasekaran,2018) دهدمی

ر های جدید، ابزاکارگیری روشکه تدریس نوآورانه فرایند هدایت به یادگیری خالق است، همراه با به

 نیز Zhu (2013) ها مفید باشد.تواند برای دانشجویان و پتانسیل خالقانه آنو محتویاتی است که می

است: فرایندی است که در نهایت منتهی به یادگیری  گونه بیان کردهنه را اینتعریف تدریس نوآورا

تواند به دانشجویان ها، متدها، ابزار و محتوای جدید را به همراه دارد و میشود؛ و اعمال ایدهخالق می

های رها را تسهیل کند. در ادبیات بسیاری از محققان، بر رفتاکمک کرده و یادگیری فعال و خالق آن

کنند. متأسفانه فقدان یک تعریف واضح تمرکز می تدریس نوآورانه، رویکرد یا استراتژی تدریس نوآورانه

از تدریس نوآورانه در حال حاضر وجود دارد. برخی از محققان بر نتایج تدریس نوآورانه مثل، توسعه 

ای هکه برخی دیگر بر جنبههای عاطفی دانشجویان تأکید دارند؛ درحالیهای شناختی یا جنبهتوانایی

های جدید و یا مدیریت محیط کالس ها و تکنیکنوآورانه فرایندهای تدریس مثل استفاده از روش

توان با توجه فرایندهای تدریس در پنج جنبه طور خاص تدریس نوآورانه را میکنند. بهدرس تأکید می

تفاده نوآورانه از محتوای آموزشی، استفاده از زیر نشان داد: استفاده از افکار نوآورانه در تدریس، اس

 .های تدریس، استفاده نوآورانه از منابع آموزشی و ارزیابی نوآورانههای نوین تدریس و استراتژیروش

Zhu and Wang, 2014) ). اندهای کمی به این مسئله پرداختهاهمیت این موضوع پژوهشرغم علی. 
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(2014) Zhu and Wang های اصلی مربوط به تدریس نوآورانه معلم حت عنوان صالحیتدر پژوهشی ت

چیست؟ اذعان دارند که بر اساس مطالعات صورت گرفته در این زمینه، چهار مهارت )مهارت شغلی، 

صلی برای های اعنوان شایستگیشایستگی تحصیلی، شایستگی اجتماعی و شایستگی فناوری( به

ای در ارتباط با تدریس شده است. در این پژوهش پرسشنامهآموزش نوآورانه معلمان در نظر گرفته 

ها حاکی از آن است که شایستگی نوآورانه معلمان طراحی و به مرحله اجرا گذاشته شده است. یافته

ها ارتباط دارد؛ و همچنین طور مثبت با تدریس نوآورانه آنتحصیلی، اجتماعی و فناوری معلمان به

ه داشتن یک رابطه حمایتی با همکاران برای تدریس نوآورانه معلمان بسیار دهد کاین مطالعه نشان می

های با عنوان فناوری اطالعات و ارتباطات و نقش نوآوری  Amari (2013)حیاتی است. در پژوهشی

گیری از فناوری اطالعات آموزشی در تدریس شیمی به این نتیجه دست یافته است که با بهره

تری دریافت کنند و همچنین از بارزترین د اطالعات بیشتری در مدت زمان کوتاهتواننیادگیرندگان می

 (2011) خصوص رایانه، تعامل یادگیرندگان با یکدیگر و با معلم است.گیری از فناوری بهتأثیرات بهره

Swee Hong  هایی که اساتید را به سمت پذیرش رویکردهای پژوهشی با هدف بررسی درك انگیزه

رویکردها در جریان تدریس و یادگیری محتوای اصلی ها در استفاده ازاینو مالحظاتی که آننوآوری 

زار کنندگان منفعل ابدهند، انجام دادند و به این نتیجه دست یافتند که معلمان دریافتدرس سوق می

 ا اهدافمتناسب بخود )فرد های مختلف و منحصربههای آموزشی جدید نیستند و آن را با روشو روش

 (2015) .برندها( به کار میهای مختلف یادگیری و موضوعات مختلف مربوط به آنمختلف، زمینه

Khairnar   در پژوهشی بر جنبه تکنولوژیکی تدریس نوآورانه توجه کرده و بر کاربرد آن توسط اعضای

انشجویان و های یادگیری جهت ایجاد یک تجربه یادگیری غنی برای ددر تدریس روش علمیهیئت

رغم جایگاه و نقش تدریس نوآورانه در یادگیری علی یک تجربه تدریس ارزشمند تأکید دارد.

طورکلی فاقد کند که بسیاری از معلمان برای تدریس نوآورانه بهبیان می   Lin(2009)دانشجویان 

که توانایی تدریس بر این باورند   Brouwer & Korthagen (2005)  مهارت هستند. با وجود این مسئله

توان آموزش داد و این امر باید در آموزش معلمان گنجانده شود. فراهم آوردن زمینه نوآورانه را می

ن های تدریس نوآورانه و لحاظ کردآموزش تدریس نوآورانه به اساتید، نیازمند شناسایی و تعیین مؤلفه

 .درسی و آموزش به اساتید استها در برنامهآن

ها به های تدریس نوآوارنه در آموزش این مهارترغم نقشی که آگاهی و شناسایی مؤلفهعلی          

های اندکی در این زمینه انجام گرفته است. با توجه به اهمیت نقش کلیدی معلم پژوهشاساتید دارد 

های کلیدی برای در تدریس نوآورانه، این پژوهش درصدد پاسخگویی به این سؤال است که مؤلفه

 اند؟ تدریس نوآورانه توسط اساتید در حوزه آموزش عالی کدم
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 جهت تحقق این هدف سؤاالت زیر مطرح گردیده است:در 

 تواند داشته باشد؟تعریف تدریس نوآورانه چیست و چه مفهومی می 

 هایی تدریس نوآورانه چیست؟مؤلفه 
 

 شناسی پژوهشروش
ف بنیان روشی است که هدپردازی زمینهنظریهاست.  رویکرد پژوهش حاضر کیفی از نوع گرندد تئوری

 ,Strauss and Corbinاست)آن شناخت و درك تجارب افراد از رویدادها و وقایع در بستری خاص 

های خاص اجتماعی یک تئوری جامع و ماهیت گرندد تئوری این است که از تحلیل پدیده (.2011

کنند و یک فرایند یا حادثه خاص را مشخص می عمومی ارائه دهد یعنی مراحل روانی و اجتماعی

 Iraqeyan mojaradJoyibari Iraqeyan)استها ایجاد توضیحات جامع از پدیده هدف عمده آن

mojarad, Joyibari, and Sannago,  2017) شودمی اجـرا شـیوه سـه بـه معمـوالً تئوری گرندد روش :

در پژوهش حاضر از طرح  (.Rezaei, 2018) سـازاگرا طرح و نوخاسته طرح سیستماتیک، طرح

 مدل از محقق Strauss and Corbin( 1992) سیستماتیک روش درسیستماتیک استفاده شده است. 

 گذاریکد گانهسه مراحل بر شیوه این در کند تولید نظری چارچوب یک تا کندمی استفاده پارادایمی

 اساتید یپژوهش شامل کلیه آماری جامعهBazargan, 2015) )دارند  تأکید گزینشی و محوری باز،

 روش. ودب مدرس تربیت و فرهنگیان تهران، طباطبائی،عالمه هایدانشگاه در درسیریزیبرنامه یرشته

 یآموزش سابقه دارای دانشگاه، استاد) محقق موردنظر معیارهای که افرادی و بوده هدفمند گیرینمونه

 تا راداف انتخاب فرایند شدند؛ انتخاب پژوهش نمونه عنوانبه شتنددا را( پژوهشی در زمینه تدریس و

 ات هاداده آوریجمع یعنی نشد پدیدار جدیدی داده هیچ مصاحبه فرایند در که کرد پیدا ادامه زمانی

 .رسید نفر هفت به کنندگانمشارکت تعداد نهایت در و یافت ادامه هاداده نظری اشباع حصول

 آمدهستدبه باز سؤاالت با یافتهسازمان نیمه مصاحبه طریق پژوهش از یرامون مسئلهپ افراد هایدیدگاه

 آوری،جمع ماه 8 فشرده دوره یک طول در هاداده بود؛ متغیر دقیقه 11-91 بین مصاحبه مدت. است

 ل ازهای حاصوتحلیل دادهمنظور تجزیهبه .گردید بندیدسته عمده مفاهیم قالب در و کدگذاری ثبت،

  Strauss & Corbin (1992) باز، محوری و انتخابی() یکدگذارای های سه مرحلهاز روش مصاحبه

 ها وهای مجزا خرد شده و با بررسی مشابهتها به بخشبهره گرفته شده است. به این صورت که داده

بین  برقراری پیوندها، راه برای کشف بیشتر باز شده و در نهایت با ها و سؤاالتی در مورد پدیدهتفاوت

ندی بها در سطحی باالتر مقولهشوند و دادهای جدید به یکدیگر مربوط میمقوالت، اطالعات به شیوه

 (.Strauss and Corbin, 2011)شوند می

 در اختیار اساتید قرار گرفت مصاحبه ضمن در حاصل هایداده هابررسی میزان باورپذیری یافتهبرای 

 همچنین در طی فرایند تحلیل .شود اصالح آنان توسط مطالب پژوهشگر، شتباها برداشت صورت در تا

ا ههای مصاحبه و یافتهها از نظرات متخصصان پژوهش کیفی استفاده شد و در پایان، تحلیل متنداده
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ا هنفر از متخصصان پژوهش کیفی قرار گرفت که به بررسی فرایند تحلیل و اعتبار یافته 2 در اختیار

 ها بود.دهنده مقبولیت تحلیل دادهند که نتایج نشانبپرداز

 

 های پژوهشیافته

 تواند داشته باشد؟اول: تعریف تدریس نوآورانه چیست و چه مفهومی می سؤال

 این یهمه سپس شده داده عنوانی ها،مصاحبه کلیدی نکات به مرحله این در مرحله کدگذاری باز:

 .ایمادهد گزارش زیر هایجدول در را عناوین

 
 (: کدگذاری باز سؤال اول1جدول )

 های سؤال اولتحلیل پاراگراف به پاراگراف داده

 کدهای باز کدهای باز
کدهای 

 باز

پیوند نظر و 
 عمل

تدریس نوآورانه تدریسی است که در آن تفکر عملی، ارتباط اثربخش و شور و شوق برای 

است. در کالس این سه مؤلفه باید  یاددهی و یادگیری زیاد باشد. این سه مؤلفه مطرح
ترین در کنار هم باشند تا تدریس نوآورانه باشد. به نظر من تفکر عملی در این میان مهم

 ویژگی است. چرا که مهم است استاد مدام به کار خودش فکر بکند.

RA1 

بازبینی 

 عملکرد

ند س فکر بکاگر استاد به کار خودش فکر بکند بعد کالس و قبل از آن و در حین کال

که اگر شما در هر جلسه شود. چونکم نوآوری او زیاد میحتی اگر نوآوری او کم باشد کم

گیرید و یادگیری در مورد تدریس به آن کار فکر کنید از آن جلسه تدریس یاد می
شود. یادگیرنده بودن استاد تدریس برای جلسه بعد منجر به رفرش شدن خود استاد می

ت که تدریس یک کار نظری و عملی است و باید مدام در حال تلفیق به این دلیل اس

باشید. استاد باید در تدریس خود به این فکر کند که چگونه دانشجو این تئوریهای 
 دانشگاهی را به عمل نزدیک کند.

RA2 

تسلط بر دانش 

 تخصصی

وب به ها این دانش موضوعی را خاغلب اساتید دانش موضوعی را تا حدی دارند بعضی

انش دانند این دافتد اما بعضی از اساتید نمیبرند و پیوند دانش و عمل اتفاق میکار می

 .گیردرا چگونه به کار ببرند و پرسش و پاسخی صورت نمی

RA3 

 ارتباط غیرفنی

دارد  وجوددر تدریس نوآورانه ارتباط انسانی محکمی وجود دارد همچنین تفکر عملی 
جایگاه مطالب به ؛ وباط ساده است و در حد حضوروغیاب استاما در تدریس سنتی ارت

 ارتباطارتباط فنی و ساده است. منظور از  ؛ وپردازندگفته شده در دنیای امروز نمی

انسانی این است که دانشجو تا از یک استاد خوشش نیاید و از نشستن در آن کالس 

 کند.لذت نبرد به مطالب آن کالس توجهی نمی

RA4 

بودن در مؤثر 

زندگی خود و 

 دیگران

تأکید بر اینکه فرد بتواند در  ؛ وتدریس نوآورانه دیدن یک فرد با تمام زوایای اوست

انتقال دانش، مهارت و نگرش در بهبود بخشیدن به زندگی خود فرد، در تعامل با دیگران 

 در ارتباط با خالق و خلقت فرد را یاری دهد.

RB1 
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توانایی ابراز 

 وجود

این  فرصت ابراز دهیم بلکه به فرد تنهانهانسانی یادگیرنده را  هایقابلیتکنیم میسعی 

یعنی در واقع سعی در ؛ را در ارتباط با دیگران نیز انجام دهد کار نیافرصت را بدهیم 

ی اهتفاوتابعاد مختلف با شناخت بیشتر یادگیرنده، لحاظ کردن  گسترش نوآوری در

 به وجود بیاریم. شیازپشیبتدریس های فردی و تسلط بر روش

RB2 

سبک 

شخصیتی 

جذاب/ فضای 

 اثربخش

و مخاطب را در یادگیری نگه  تدریس نوآورانه تدریسی است که مخاطب را ترغیب کند

دارد. تفاوت تدریس نوآورانه این است که من دوست دارم در کالس فالنی باشم و دوست 

یعنی سبک ؛ مطالب را هم دوباره بشنومدارم دوباره سر همان کالس بنشینم و همان 

د کشاند که باز بخواهشخصیتی و گفتاری و علمی معلم یادگیرنده را به این سمت می
 آن فضا را دوباره تجربه کند.

RC1 

تجربه لحظه 

 آهان

تدریس نوآورانه تدریسی است که نتایج بسیار قشنگی دارد یعنی یادگیرنده را به لحظه 

رساند. ولی تدریسی که یکنواخت است و در موردش ی است میریادگآهان که یعنی ی

فکر نشده نوآورانه نیست. تدریسی نوآورانه است که چالش دارد، گفتمانی بین یادگیرنده 

رود ضمن اینکه بعد از اینکه یادگیرنده از کالس بیرون می ؛ ودهدو یاددهنده رخ می
هایی هم در ذهنش ایجاد ؤالکند یک چیزی یاد گرفته است یک عالمت ساحساس می

 هاستشود که مایل به کشف آنمی

RC2 

 لذت یادگیری

تدریس نوآورانه تدریس حداکثری نیست اما نگاه حداکثری دارد. یادگیرنده وقتی از 

رود خیلی چیزها را یاد گرفته است اما عالوه بر آن یاد گرفته که کالس بیرون می
جستجو و کشف کردن را نیز در یادگیرنده به  خیلی از چیزها را نیز کشف کند. لذت

 گذارد.ودیعه می

RC3 

 دانش ضمنی

معتقدم روش تدریس هر فرد برگرفته از کل وجود شخصیت آن فرد است. از این 

ها نوآورانه است. هر استادی دانش ضمنی خود را دارد یعنی کل دیدگاه همه تدریس
توانید ببینید. این را تدریسش می و ؛اش تا االنتجربیات آن آدم از ابتدای زندگی

 جهت همه اساتید تدریس نوآورانه دارند.ازاین

RD1 

غرق در 
 یادگیری

جو ی دانشعنی؛ تدریس نوآورانه تدریسی است که توجه دانشجو را به خودش جلب کند

. در اینجا تدریس نوآورانه از کنمیمگوید آهان چقد جالب است و چقد من کیف می

آیا این روش تدریس سنتی است آیا  ؛ کهربطی به نوع روش تدریس نداردنظر من هیچ 
ا تواند برقرار کند. لذجدید است. بلکه در واقع به نوع ارتباطی که معلم در آن لحظه می

از نظر من تدریس نوآورانه یعنی اینکه معلم با کل وجود خودش بتواند دانشجو را در 

 یادگیری درگیر کند.

RD2 

 ناخالقی بود
 هااینبستگی به امکانات ندارد.  صرفاً ؛ وتدریس نوآورانه از نوع نرم است نه سخت

 باشد اما نوآورانه بودن در متن و بطن آن آدم است. کنندهکمکممکن است 
RD3 

ارتباط عاطفی/ 

 مؤثر در زندگی

 یک دانشجو ؛ وحتی استاد باید بتواند تا حدودی دانشجو را به لحاظ عاطفی درگیر کند

آن ترم و سالی که در کنار استاد حضور ذره به استادش بتواند فکر کند. حداقل در 

 باشد. تأثیرگذاریعنی که استاد بتواند در فرایند زندگی دانشجویانش ؛ دارد

RD4 

ترکیب 

های روش

 مختلف

یه جایی استاد  مثالً. هاستروشتدریس نوآورانه استفاده ترکیبی است از تمام 

ند نوآورانه است و در جایی دیگر پروژه بدهد نوآورانه است. نکته دوم در سخنرانی ک

داند حین تدریس نوآورانه است. ممکن است استاد طرح درسش مشخص است و می
RD5 
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تواند تدریس و در همانجاست که می پرسدیمی سؤالچکار کند اما وسط درس دانشجو 

 نوآورانه باشد و از آن سؤال همه چیز شروع شود.

تسلط بر دانش 

 نظری

تواند کار استاد هر چقدر هم که هنرپیشه باشد اما مسلط به حوزه خودش نباشد نمی

 درست انجام دهد.
 

RD6 

 تولید دانش

کند به خلق یک نوع معنا، مفهوم و تدریس نوآورانه یک نوع فرایند است که کمک می

ریس نوآورانه باشد و فرد رود تدتولید دانش حتی در حد کم. در دانشگاه انتظار می

مشابه اش نبوده است. تدریس  حالتابهخودش یه چیزی را خلق و ایجاد کند که 

و  سازنهیزمیک فرایندی است که تا قبل از ورود فرد به دانشگاه بالقوه است و  نوآورانه
 شود.بسترساز آموزشی است که در دانشگاه داده می

RE1 

یادگیرنده 

 محور

کته مطرح است که انتظار این محصول را ما از استاد داریم یا دانشجو. در اینجا این ن

ه انتقال ک صورتنیبدصورت تعاملی بین استاد و دانشجو باشد به تواندیمالبته این امر 

انتقال نباشد بلکه دانشجویان  صرفاً حالنیدرعدانش و مهارت به دانشجو بشود و 

 خودشان معلم باشند.جایی برسند که از یک جایی به بعد به

RE2 

هدایت عوامل 

 تدریس

های تدریس را در جهت رشد یادگیرنده تنظیم تدریس نوآورانه تدریسی است که مؤلفه

و اداره کند. تدریس نوآورانه مجموعه عواملی است که زمینه را برای بسیج همه قوای 

 یادگیرنده فراهم سازد.
 

RF1 

گیری تصمیم

 اقتضایی

یس نوآورانه را تعریف کنیم به این معناست که شرایط حاکم بر کالس اگر بخواهیم تدر
ازجمله شرایط دانشجوها، شرایطی محیطی که دانشجوها در آن قرار دارند که شامل 

محیط اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و جو و فرهنگی که در آن دانشگاه حاکم است و 

بخصوص چطور آموزش  ها تصمیم بگیریم که در یک حوزهخواهیم بر اساس اینمی

 بدهیم و این به نظر من تدریس نوآورانه است.

RG1 

 

 ها به کدهای ثانویه تبدیلدر این مرحله، کـدهای اولیـه بـه علـت تعـداد فراوان آن کدگذاری ثانویه:

 .گیرند( و در جدول زیر گزارش شدهـای مشـابه قـرار میشوند )کدهای اولیه در قالب طبقهمی

 
 اول سؤال باز کدهای از شده استخراج مفاهیم :(2) جدول

 مفاهیم سؤال اول

 مفاهیم کدگذاری باز سطح دوم   مفاهیم کدگذاری باز سطح دوم

 ی عملکردنیو بازبپیوند نظر و عمل  تفکر عملی

 تسلط بر دانش تخصصی، دانش ضمنی و تولید دانش تسلط بر دانش

 اخالقی بودن ی وارتباط غیر فنی، ارتباط عاطف بعد اخالقی

مؤثر بودن در زندگی، ایجاد تجربه آهان، لذت یادگیری  مرتبط با زندگی

 و غرق در یادگیری

 سبک شخصیت جذاب و توانایی ابراز وجود اثرگذار
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-محور و تصمیمهای مختلف، یادگیرندهترکیب روش گیریقدرت تصمیم

 گیری اقتضایی
 

 
 

 

 اول سؤال مفاهیم زا شده استخراج هایمقوله :(3)جدول 

اول سؤال برای آمدهدستبه مفاهیم از شده استخراج هایمقوله  

 مفهوم مقوله

 تفکر عملی پیوند دانش و تجربه

 تسلط بر دانش 

 بعد اخالقی طرح مسئله
 گیریتصمیم قدرت 

 مرتبط با زندگی داریادگیری معنی

 اثرگذار 

 

های استخراج شده، بیانگر ز سطح اول و دوم و همچنین مقولههای کدگذاری بانتایج حاصل از تحلیل

های اصلی در تعریف تدریس نوآورانه عبارتند از: پیوند دانش و تجربه، طرح مسئله آن است که مؤلفه

 ها پرداخته شده است.دار که در ادامه به شرح هر یک از آنو یادگیری معنی

در تعریف تدریس نوآورانه است و به این امر اشاره دارد  هاترین مؤلفهاز مهم پیوند دانش و تجربه:

 داند و یا به عبارتیوبرگشتی از کار و عمل خودش به آنچه که از قبل میکه استاد باید مسیر رفت

دانش خود داشته باشد. آنچه که در پیوند دانش و تجربه مورد تأکید است آن است که استاد  به گرید

 تواند دانش موردنظر خود را به صحنه عمل نزدیک کند.ونه میتشخیص دهد کی و کجا و چگ

دانشجویان به یادگیری و درگیر ساختن  توجهجلبطرح مسئله: به این نکته اشاره دارد که جذب و 

ها به سمت کشف و شهود و حرکت از ندانستن به سمت دانستن لزوماً به مدد امکانات و تسهیالت آن

ی عنوان بعد اخالقمند بودن در یادگیری و عطش دانستن بهه مسئلهگیرد؛ بلکآموزشی صورت نمی

تدریس باید از وجود استاد و دانشجو سرچشمه بگیرد. جریان تدریس هر چقدر هم که مبتنی بر طرح 

تن کنند و پرداخریزی باشد، توجه به بافت و موقعیتی که دانشجویان در آن زندگی میدرس و برنامه

 در تدریس نوآورانه است موردتوجههای زمانی خاص از موارد ها در برههنبه مشکالت برجسته آ

وع شود؛ چرا که این ندار تأکید میدر تعریف تدریس نوآورانه بر یادگیری معنی دار:یادگیری معنی

مهم  دارتفسیر دانشجویان از مطالب کسب شده تمرکز دارد. در یادگیری معنی تدریس بر تعبیر و

ی سازد و در واقع دسترسقابلو  فهمقابلمطالب موردنظر خود را برای دانشجویانش  است که استاد

ا هاستاد باید قادر باشد که موضوع درسی را به عمق تفکر دانشجویانش برده تا از این رهگذر آن

ی ااین در صورتی ممکن است که استاد به شرایطی و زمینه ؛ وصورت عملی با موضوع همنشین شوندبه

 ها، توجه داشته باشد.های آندانشجو در آن قرار دارد و بر نحوه عملیاتی ساختن آموختهکه 
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 نوآورانه چیست؟ تدریس هایسؤال دوم: مؤلفه

 عناوین این یهمه سپس شده داده عنوانی ها،مصاحبه کلیدی نکات به مرحله این کدگذاری باز: در

 .ایمداده گزارش زیر هایجدول در را
 کدگذاری باز سؤال دوم (:4جدول )

 نمونه عبارت کدهای باز

 اراده تدریس

ی قبل را تکرار هاسالو مطالب  ندارندبعضی از اساتید شور و شوق تدریس 

اما استادی که اراده تدریس و شور و شوق تدریس دارد در حین ؛ کنندمی
 رسد.تدریس به مطالب جدید نیز می

RA12 

 RA13 تواند یادگیرنده بودن استاد باشد.می هایژگیویکی دیگر از  استاد یادگیرنده

به  مندعالقه
 کیفیت یادگیری

رسد که تدریس نوآورانه معلم زمانی است که بتواند با استفاده از به نظرم می

ی مختلف تدریس مفاهیم هاسبکی مختلف یادگیری و هاسبکدانش خودش، 

ا نسبت ها رکه عمق یادگیری آنفهم بکند بلتنها قابلرا برای یادگیرندگانش نه
بیش از آنکه به خود فکر کند  به آن مفهوم خاص ارتقا ببخشد. یک معلم نوآور

ی های درسبه شرایط و بافتی که درآن قرار دارد و نحوه عملیاتی ساختن آموخته

 کند.به یادگیرنده فکر می

RB3 

شور و شوق 
 تدریس

ارائه دهد باید شور و شوق داشته خواهد یک معلم نوآور نسبت به آنچه که می
 این شوق به یادگیری را در یادگیرنده به وجود بیاورد. ؛ وباشد

RB4 

نگرش مثبت به 

 یادگیرنده

ت شدتواند نگرش یادگیرندگان را به جهان پیرامونشان بهیک معلم نوآور می

 دتوانتواند انسان دوستانه باشد میتحت تأثیر قرار دهد. حال این نگرش می

مسائلی که مربوط به خود فرد است، یک معلم نوآور  ؛ واحترام به طبیعت باشد

ش و های خودتواند با استفاده از قابلیتبیند که میانسان را به شکل کلی می
تجارب زیسته خود به یادگیرنده کمک کند که دنیا را به نحو بهتری ببیند و از 

 امکانات خودش استفاده کند.

RB5 

ای هدیدگاه حرف

 مثبت

لی ای باشد و خیکنیم چیزی نیست که کلیشهاین نوآوری که از آن صحبت می

هایی که یک فرد نسبت به شغل از طرف دیگر آن نگرش ؛ وجنبه شخصی دارد
تواند درگیر کند با یادگیرنده و اینکه معلمی دارد و اینکه خودش را چقد می

تصور کند و شیوه تعاملی و عنوان یک موجود قابل و قادر یادگیرنده را به

 مشارکتی در امور تدریس خودش داشته باشد، مهم است.

RB6 

 منعطف بودن

 کهنحویپذیری در نحوه برخورد با یادگیرنده بیشتر باشد بههر چقد انعطاف
 تواند در فردیادگیرنده را بیشتر درگیر موضوع کند این زمینه نوآوری را می

بینم بلکه این نوآوری باید ارتقا بدهد. من نوآوری را فقط در یاددهنده نمی

انتقال به یادگیرنده باشد. من زمانی یک معلم نوآور هستم که قابلیتی قابل

 و واگرا داشته باشند.پذیر تک مخاطبان من گرایش به تفکر انعطافتک

RB7 

 عامل اثرگذار
تواند هم در ساختن جامعه یادگیرندگان و هم در بنابراین یک معلم نوآور می

ارتباط با دنیای پیرامونش تأثیرگذار باشد. یک معلم نوآور باید بتواند اثرگذاری 
RB8 
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ن اها یاد بگیرند درباره زیستن خود با دیگررا به دانشجویانش آموزش دهد تا آن

و بهبود کیفیت زندگی خود فکر بکنند و بیاندیشند و در دانشگاه چنین 

 معلمانی نیاز است.

 انصاف داشتن

یک معلم نوآور باید در مناسبات بین فردی با دانشجویانش نگاه انسانی داشته 
داری از گرایش بدون جانب حالباشد. نگاه تساوی نگر و بدون تعصب و درعین

خاصی. تعامالت بدون تهدید، تحقیر و ارعاب و با نگاه قومیت و فرهنگ 

 عنوان یک انسان باید باشد.آمیز بهاحترام

RB9 

 پیگیر تغییرات

ترین تغییرات هوشیار باشد. نوآوری در تدریس معلم نوآور باید نسبت به کوچک

توجه کنم در تر باشد و جلبیعنی اینکه من چه کار کنم تا تدریسم جذاب
توان بیشترین اطالعات را با کمترین هزینه در اختیار ور میتدریس. چط

 یادگیرنده قرار داد.

RC4 

 ارتباط مقتدرانه

تعامل باال به پایین نیست  ؛ وتعامل دوستانه و مقتدرانه با دانشجویانش دارد

های تدریس نوآورانه معلم باید در تعامل نرم است تا سخت. همچنین در روش
 نه در مقابل او. کنار یادگیرنده باشد

RC5 

 ایهویت حرفه

 معلم نیز در این فضا باید یک معلم با انگیزه باشد یعنی معلمی نوآور است که

شغلش را هویتش را و منش خود را پذیرفته و با این پذیرش وارد محیط شده 

 و بعد به دنبال تغییر است.

RC6 

احترام به 

 دانشجو

اینجاست که معلم قبل از اینکه برای خود  نوع نگاه معلم نوآور متفاوت است. در
احترام قائل شود برای دیگران احترام قائل شده است. لذا نوآورانه بودن ارتباط 

 مستقیمی با نوع دیدگاه درباره دانشجویان دارد.

RD7 

 بودن روزبه
ای را که مسلط نیست برای معلم نوآور به حوزه خویش تسلط دارد و حوزه

 ند. با مباحث جدید حوزه خویش آشناست.کتدریس قبول نمی
RD8 

وفادار نسبت به 

 دانشجو

درسی و کتاب درسی برای معلم نوآور وحی منزل نیست. ممکن است تا برنامه

 کند.حدی به آن وفادار باشد اما بنا به شرایط دانشجو از آن استفاده می
RD9 

 عالقه به علم

 ؛ وتآل اسعلم فیلسوف خیلی ایدهمند بودن به علم است. ماولین ویژگی عالقه

. ورزیاینجا منظور معنی مصطلح آن است یعنی فلسفیدن به معنای اندیشه

 معلم باید دوستدار علم باشد و اهل پژوهش باشد.

RE3 

 پژوهشگر

گری و نکننده باشد بلکه باید مؤلف هم باشد. از سطحیمعلم نباید صرفاً مصرف

باشد و کنجکاو. معلمان در حرفه خود  حافظه پروری پرهیز کند. جستجوگر

 متخصص باشند.

RE4 

 بلدراه

یعنی بتواند ترکیب کند و از این ترکیب است که دستاورد جدید و چیزهای 
های تدریس را معلم باید بداند و بعد ترکیب آید. همه روشجدید بیرون می

و هنرمندانه  جاها را بهها را استفاده کند یا اینکه یکی از آنمناسبی از آن

استفاده کند. مثل روش زایشی پرسش و پاسخ سقراطی که بتواند چیزی را در 

 ذهن مخاطبش بزاید. منظور از نوآوری همان زایاندن فکر، معنا و مفهوم است

RE5 

 ایهمکاری حرفه
هایش با همکاران معلم باید اهل مشارکت باشد و اهل به اشتراك گذاشتن ایده

آید و همین باشد. چرا که علم یک دفعه که به وجود نمیو حتی دانشجویانش 
RE6 



 5938 59، زمستان چهارمسال هفتم، شمارة        فصلنامه تدریس پژوهی                                                            

 
انجامد. معلمان طرح مسئله بین دانشجویان و نقد و نظر روی آن به حرکتی می

 ای با همدیگر.اهل ارتباطات حرفه

به عرصه رساندن 
 یادگیری

کند. فقط یعنی از پراکندگی پرهیز می؛ معلم نوآور یک رهبر آموزشی است

خیال شود. بلکه در نهایت دانشجویان را به یک انسجام برساند د و بیتلنگر نزن
وتحلیل را از معلم یاد و این وابسته به این است که دانشجویان قدرت تجزیه

 بگیرند.

RE7 

 هاشکارچی ایده

ها را مانند یک گیرد و آنها را میمعلم نوآور مثل یک شکارچی است که ایده

دهد تا بتواند دردی از دردهای جامعه را رفع میکند و شکل آهنگر ذوب می

 کند.

RE8 

 ورزاندیشه
اشد و ورز بقبل از همه چیز اندیشمند باشد. اندیشه اوالًاستاد نوآور یعنی اینکه 

 درباره امور متعلق به تدریس فکر کند
RF2 

 مطالعه داشتن
بعید است آید. استادی که اهل مطالعه نیست سوادی جور درنمینوآوری با کم

 که نوآور باشد.
RF3 

پتانسیل تولید 

 دانش

استادی نوآور است که ظرفیت این را دارد که در فضای کالس اطالعات را به 
ها اسیر اطالعات است و دانش نسیب کالس دانش تبدیل کند. بعضی کالس

 تهافیانسجامها به دانش ی نیست که دادهاگونهبهفرایند تدریس  ؛ وشودنمی

افتد که استاد حوصله و وقت و این امر زمانی اتفاق می شود منتهی

آید که دانش زمانی به وجود می چون وتحلیل اطالعات را داشته باشد.تجزیه
 وتحلیل شود.اطالعات خوب تجزیه

RF5 

عالقه به پرسش 

 و پاسخ

شما اگر بخواهید تدریس نوآورانه داشته باشید معنایش این است که باید 

 برای بگومگو کردن با دانشجو و تعامل در اختیار داشته باشید. فرصت کافی
RF6 

 لذت آموختن
ای داشته باشد و بخواهد که دانشجوها بهتر از خودش باشند، اخالق حرفه

فضای یادگیری را در کالس ایجاد بکند، لذت آموختن و شوق به یادگیری را در 

 د بکند.کالس ایجاد بکند، سازمان یادگیری در کالسش ایجا
RG2 

صداقت در 
حرفه/ دلسوز 

 بودن

های یادگیری های خوب و در نظر گرفتن فعالیتاگر استاد به تعیین هدف

ها فکر شده باشد و که از قبل روی اینطوریبخش در کالس درس بهلذت

های بخش از دانشجوها در کالس درس بپردازد و ضعفهای لذتارزشیابی
ری دانشجوها را تشخیص دهد و درواقع یک های یادگیتدریس خود و ضعف

نوع صداقت در کار توسط استاد در کالس به نمایش گذاشته شود و دانشجوها 

ها نیز راغب و این را حس بکنند و دلسوزی استاد را درك کنند حتماً آن
 مشتاق به یادگیری خواهند بود.

RG3 

 

ها به کدهای ثانویه تبدیل ت تعـداد فراوان آندر این مرحله، کـدهای اولیـه بـه علـ کدگذاری ثانویه:

ه شدداده گیرند( و در جدول زیر گزارش هـای مشـابه قـرار می)کدهای اولیه در قالب طبقه شده

 .است
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 (: مفاهیم استخراج شده از کدهای باز سؤال دوم5جدول )

 مفاهیم کدگذاری باز سطح دوم

 اول کدهای باز سطح مفاهیم کدگذاری باز سطح دوم

 نگاه چند کانونی، توانایی تلفیق و هنرمند بودن قدرت تلفیق

تفکر تدریس، اراده تدریس، شور و شوق تدریس و ایجاد لذت  اراده تدریس
 آموختن

ارتباط انسانی عمیق، نگرش مثبت نسب به یادگیرنده، احترام به  ارتباط مقتدرانه

 دانشجو، وفادار به دانشجو و ارتباط مقتدرانه

 مند کیفیت یادگیری و عامل اثرگذاردار، عالقهیادگیری معنی تقادهنده کیفیت یادگیریار

 استاد یادگیرنده و پیگیر تغییرات مند تغییرعالقه

 منعطف بودن و انصاف داشتن منش تدریس

 عالقه به علم، عالقه به پرسش و پاسخ و پژوهشگر عطش دانستن

 ه داشتنروز بودن و مطالعبه مطالعه هدفمند

 
 های استخراج شده از مفاهیم سؤال دوم(: مقوله6جدول )

 آمده برای سؤال دومدستهای استخراج شده از مفاهیم بهمقوله

 مفهوم مقوله

 مطالعه هدفمند یادگیرنده بودن

 عطش دانستن

 خالق بینیجهان

 ارتقادهنده کیفیت یادگیری

 پردازیایده مستعد پردازی(ایده) ینندگیآفرتوانایی 

 مند تغییرعالقه 

 قدرت تلفیق

 اراده تدریس عاطفی و مقتدرانه(هوشمندانه )تعامل 

 ارتباط مقتدرانه

 ایهویت حرفه ایمنش حرفه

 منش تدریس 

 

 

های استخراج شده، بیانگر های کدگذاری باز سطح اول و دوم و همچنین مقولهنتایج حاصل از تحلیل 

شود عبارتند از: ها در استاد باعث نوآورانه شدن تدریس میهای که وجود آنگیآن است که ویژ

ه ای که در ادامه ببینی، توانایی آفرینندگی، تعامل هوشمندانه و منش حرفهیادگیرنده بودن، جهان

 ها پرداخته شده است.شرح هر یک از این ویژگی
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استاد حائز اهمیت است. استاد یادگیرنده در تدریس نوآورانه یادگیرنده بودن  یادگیرنده بودن:

دوستدار علم و پژوهش است و پیوسته در حال یادگیری است. یک استاد با رویکرد تدریس نوآورانه 

هایش با دیگران داند، از اشتباهات و تفاوتطور که خود را فردی توانمند و دارای صالحیت میهمان

گیرد و این ویژگی را نیز به دانشجویانش ات نیز یاد میکند؛ چرا که حتی از این اشتباهاستقبال می

عنوان ها بهکند از آنها و اشتباهات دانشجویانش استقبال کرده و سعی میکند. او از تفاوتمنتقل می

 فرصتی برای یادگیری بیشتر دانشجویان بهره ببرد.

یت، حائز اهمیت است. حس امن نوع تفکر و نگاه استاد به مقوله تدریس و یادگیری بسیار بینی:جهان

شود. یک استاد نوآور هم باید فکر و شجاعت و قدرت در بیان اندیشه و نظرات در اینجا مطرح می

اندیشه خود را به عرصه عمل برساند و هم فضای زایاندن فکر و اندیشه دانشجویانش را مناسب دریابد؛ 

خود، دانشجو را در فضای یادگیری فعال نگه دارد تواند با رویکرد نوآورانه گونه است که استاد میاین

 و به سطح باالیی از یادگیری برساند.

-مند تغییر است و به موضوعات گوناگون میاستاد نوآور عالقه پردازی(:ایده) ینندگیآفرتوانایی 

نوآور  دپردازد؛ اما لزوماً هر تغییری در تدریس نوآورانه مطرح نیست. بلکه تأکید بر این است که استا

د باید های گوناگون توجه کنعالوه بر اینکه باید تفکر واگرا داشته باشد و به موضوعات مختلف از جنبه

به دانشجویانش نیز کمک کند از همین زاویه به مسائل نگاه کنند و همچنین توانایی تلفیق و انسجام 

لف مخت ن مسائل و موضوعاتدادن به موضوعات مختلف را داشته باشد و بتواند ترکیب جدیدی از ای

 در نهایت خلق کند.

تدریس نوآورانه با شور و شوق و برانگیختگی برای  عاطفی و مقتدرانه(:هوشمندانه )تعامل 

بنابراین فضای یادگیری آکنده از سرزندگی و تعامل دو جانبه است که منجر ؛ یادگیری همراه است

ای دگیری شوند. در چنین فضای پویا و زندهشود استاد و دانشجو با همه وجودشان درگیر یامی

های شخصیتی استاد بر دانشجویان بسیار تأثیرگذار خواهد بود و نوع تعامل استاد با دانشجو ویژگی

دارد با ای از اقتدار و عاطفه خواهد بود. استاد عالوه بر اینکه ذهن دانشجو را فعال نگه میآمیخته

ها دهد و بر روند زندگی آنیان را نیز تحت تأثیر قرار میشخصیت خاص خود عواطف و قلب دانشجو

 گذارد.نیز اثر می

های شخصیتی و ای و سبک تدریس یک استاد نوآور ترکیبی از ویژگیحرفه شأن ای:منش حرفه

دانش اوست. به لحاظ فردی سواد تخصصی، هویت و شخصیت و خالقیت استاد در تدریس نوآورانه با 

های تدریس نوآورانه استاد در بستر و محیط اجتماعی، لحاظ اجتماعی نیز ویژگی هم مطرح است؛ و به

شود که در نهایت منجر به تعریف خاصی از شان یک استاد نوآور سیاسی و اقتصادی خاصی مطرح می

 شود.می
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 کدگذاری محوری

ف از این مرحله پردازی داده بنیـاد اسـت. هـدوتحلیل در نظریهکدگذاری محوری مرحله دوم تجزیه

های تولید شده )در مرحله کدگذاری باز( است. این کار براساس مدل پارادایم برقراری رابطه بین طبقه

 کند تا فرآیند نظریـه را به سهولت انجام دهـد.پرداز کمک میشود و به نظریهانجام می

شوند، این مقوله حادثه یا های اصلی به آن ربط داده میای است که تمام مقولهپدیدهمقوله محوری 

دریس های کلیدی تاتفاق اصلی است، با توجه به هدف اصلی این پژوهش که تحلیل و شناسایی مؤلفه

عنوان مقوله محوری یا هسته انتخاب شد که متشکل از نوآورانه است مؤلفه پیوند دانش و تجربه به

 مفاهیمی چون تفکر عملی و تسلط بر دانش است.

قتی، و مانندها اغلب با واژگانی شود در دادهآنچه که بعضی اوقات شرایط مقدم خوانده مییا شرایط علی 

-شوند. در پژوهش حاضر یادگیرنده بودن و جهانبه سبب، به علت بیان می چونازآنجاکه،  کهدرحالی

 وشوند. یادگیرنده بودن از مفاهیمی چون عطش دانستن بینی استاد ازجمله شرایط علی محسوب می

بینی از مفاهیمی چون زائوی تفکر و ارتقادهنده کیفیت یادگیری مطالعه هدفمند خلق شده و جهان

 به وجود آمده است.

د. زمینه، شوگر نیز میو شرایط مداخلهزمینه یا بستر حاکم مقوله شرایط عالوه بر شرایط علی، شامل     

ص گیرد. تشخیا مقوله محوری صورت میشرایط خاصی است که تعامالت برای اداره و کنترل پدیده ی

این شرایط از شرایط علی دشوار است. در این پژوهش توانایی آفرینندگی که شامل مفاهیمی چون 

مندی به تغییر و قدرت تلفیق است و طرح مسئله که دربرگیرنده مفاهیمی چون تدریس نرم و عالقه

 شوند.نوآورانه محسوب می گیری است، زمینه یا بستر حاکم برای تدریسقدرت تصمیم

تری هستند که بر چگونگی تعامالت تأثیر شرایط کلی و گستردهگر یا میانجی شرایط مداخله    

گذارند، در این پژوهش این شرایط عبارت است از تعامل هوشمندانه استاد با دانشجویان که خود می

 شامل مفاهیمی چون اراده تدریس و ارتباط مقتدرانه است.

ند. اهایی است که در قبال شرایط بروز پیدا کردهها و واکنشبیانگر آن دسته از تعاملبعد تعاملی،     

 دهد. در اینها روی میگیرد که در پاسخ به رویدادها، مسائل و موقعیتاین بعد، تعامالتی را در برمی

شکل از مفاهیمی چون عنوان بعد تعاملی ظهور یافته است که خود متای بهپژوهش مقوله منش حرفه

 ای و منش تدریس است.هویت حرفه

گیرد، پیامدهایی هایی که در مقابله با پدیده یا جهت کنترل و اداره کردن آن صورت میواکنش    

دار در زمره پیامدها نمود پیدا کرده است و دربردارنده مفاهیمی دارد. در پژوهش حاضر یادگیری معنی

 اثرگذاری است.چون یادگیری تعبیر شده و 

ها در راهبردها و پیامدها ارتباط میان آن گر، محوریای، مداخلهپس از ارائه مقوله علی، زمینه    

 نمودار زیر نشان داده شده است.
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 های کلیدی تدریس نوآورانه(: چارچوب مفهومی مؤلفه1)شکل 

  
 ت.ها در جدول زیر نشان داده شده اس(: ارتباط میان مقوله7)جدول 

 مفاهیم

 )کدگذاری باز سطح اول(

 مفاهیم

)کدگذاری باز سطح 

 دوم(

مقوالت 

 عمده

مقوله 

 محوری

پیوند  تفکر عملی ی عملکردنیو بازبپیوند نظر و عمل 

دانش و 

 تجربه
 

ربه
تج

 و 
ش

دان
د 

یون
پ

 

تسلط بر دانش تخصصی، دانش ضمنی 

 و تولید دانش

 تسلط بر دانش

و  ارتباط غیر فنی، ارتباط عاطفی

 اخالقی بودن

طرح  بعد اخالقی

 مسئله

-های مختلف، یادگیرندهترکیب روش

 گیری اقتضاییمحور و تصمیم

 گیریقدرت تصمیم

مؤثر بودن در زندگی، ایجاد تجربه آهان، 

 لذت یادگیری و غرق در یادگیری

یادگیری  مرتبط با زندگی

 دارمعنی

سبک شخصیت جذاب و توانایی ابراز 

 وجود

 اراثرگذ

 بینیجهان خالق به عرصه رساندن یادگیری بلد،راه

مند کیفیت دار، عالقهیادگیری معنی

 یادگیری و عامل اثرگذار

ارتقادهنده کیفیت 

 یادگیری

یادگیرنده  مطالعه هدفمند روز بودن و مطالعه داشتنبه

عالقه به علم، عالقه به پرسش و پاسخ و  بودن

 پژوهشگر

 عطش دانستن
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توانایی  مند تغییرعالقه استاد یادگیرنده و پیگیر تغییرات

نگاه چند کانونی، توانایی تلفیق و  آفرینندگی

 هنرمند بودن

 قدرت تلفیق

تفکر تدریس، اراده تدریس، شور و شوق 

 تدریس و ایجاد لذت آموختن

تعامل  اراده تدریس

 هوشمندانه

ارتباط انسانی عمیق، نگرش مثبت 

یادگیرنده، احترام به دانشجو، نسبت به 

 وفادار به دانشجو و ارتباط مقتدرانه

 ارتباط مقتدرانه

ای، ای، هویت حرفههمکاری حرفه
ای مثبت و صداقت در دیدگاه حرفه

 حرفه

منش  ایهویت حرفه
 ایحرفه

 منش تدریس منعطف بودن و انصاف داشتن

تعداد مفاهیم و 

 مقوالت

47 56 8 5 

 

 گیرییجهبحث و نت
های کلیدی تدریس نوآورانه در میان اساتید حوزه آموزش عالی هدف پژوهش حاضر شناسایی مؤلفه

-همؤلفها، نمایانگر ها در چند مرحله و استخراج طبقهآمده حاصل از کدگذاری دادهدستنتایج بهبود. 

ی جدا از هم نیستند. هم هایبود. استاد نوآور و تدریس نوآورانه مقوله نوآورانه تدریس کلیدی های

بت ها نسهایی باشند تا بتوانیم عنوان نوآور بودن را به آناستاد و هم عمل تدریس باید واجد ویژگی

ترین مؤلفه در تدریس نوآورانه پیوند میان دانش ها در سؤال اول نشان داد مهمدهیم. نتایج کدگذاری

داند و آنچه که در حال انجام آن ن آنچه از قبل میدیگر استاد باید بیعبارتو تجربه در عمل است. به

تر سازد؛ و این امر است آگاهانه پل بزند و دانش خود را به صحنه عمل که همان تدریس است نزدیک

جز با تمرین و ممارست و البته تسلط در حوزه دانش موضوعی ممکن نیست. این تسلط عمل 

گونه دانش تخصصی استاد سازد. اینتر میآسان وبرگشت از تدریس به حوزه دانش تخصصی رارفت

گیرد و باعث تسهیل یادگیری دانشجویان نیز ای خاص یک ساختار شخصی به خود میدر زمینه

اما آنچه در پدید آمدن پیوند میان دانش و تجربه و بروز دانش عملی و شخصی اساتید تأثیر ؛ شودمی

بینی خاص اوست. یادگیرنده بودن استاد حائز نوع جهان بسزایی دارد ویژگی یادگیرنده بودن استاد و

اهمیت است چرا که یک استاد با رویکرد تدریس نوآورانه، حتی از اشتباهاتش پیوسته در حال یادگیری 

ن استاد بنابرای؛ دانداست. یک استاد با ویژگی یادگیرنده بودن خود را منبع کامل و موثق اطالعات نمی

ن عنوانشجویان صرفاً یادگیرندگان نیستند؛ بلکه استاد و دانشجو هر دو بهصرفاً یاددهنده و دا
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یاددهندگان و یادگیرندگان مطرح هستند و فرایند تدریس کامالً چندجانبه و فعال است. این نوع تفکر 

رو استاد نوآور هم بینی استاد نوآور به عمل تدریس است. ازاینو نگاه به تدریس ناشی از نوع جهان

د این نوع تفکر و اندیشه خود را به عرصه برساند و هم فضایی مناسب برای زایاندن فکر و اندیشه بای

دانشجویانش فراهم سازد. این امر زمانی ممکن است که استاد حس امنیت، شجاعت و قدرت را در 

حساس ین اها را نیز در دانشجویانش بپروراند. اهایش داشته باشد تا بتواند این ویژگیبیان اندیشه

ای برای شکوفایی تدریس نوآورانه استاد امنیت و قدرت خود ناشی از عواملی است که همچون زمینه

عنوان بستری پویا و زاینده، ویژگی یادگیرنده بودن و نوع کنند و در واقع این عوامل بهعمل می

رح یی آفرینندگی. در اینجا طزنند. این عوامل عبارتند از طرح مسئله و توانابینی استاد را رقم میجهان

غم رشود. چرا که علیمسئله و مسئله محور بودن یادگیری بالقوه امری ارزشمند در نظر گرفته می

وجود امکانات و تسهیالت اگر عطش یادگیری و میل به دانستن در استاد و دانشجو نباشد، جریان 

شت. طرح مسئله به ویژگی یادگیرنده ریزی شده باشد ثمری نخواهد داتدریس هر چقدر هم که برنامه

زند و این میل به یادگیری در صورت توجه به مشکالت بافت و موقعیتی که بودن استاد دامن می

ا بنابراین استاد نوآور باید این توانایی ر؛ به دانشجو نیز هست تیسراقابل دانشجویان در آن قرار دارند،

وضوعات بپردازد؛ و به دانشجویانش نیز کمک کند که به های گوناگونی به مداشته باشد که از جنبه

  (2013)ای است کهاین همان نکته ؛ ومسائل مختلف با توجه به موقعیتی که در آن قرار دارند، بپردازند

Dee Fink ها و روش تدریس ما چیز خاصی وجود داشته در واقع باید در درس قبالً با این مضمون که

ه ذکر الزم ب توجهی بهبود بخشد، به آن اشاره کرده بود.طور قابلیان را بهباشد که یادگیری دانشجو

های دید متفاوت، توانایی انسجام و است در کنار نگاه جدید و نو به مسائل و در نظر گرفتن زاویه

ت مند تغییر اسرسیدن به ترکیب جدیدی از این مسائل بسیار حائز اهمیت است؛ استاد نوآور عالقه

ماً هر تغییری در تدریس نوآورانه مطرح نیست. بلکه تغییری ارزشمند است که در نهایت به یک اما لزو

حلی منطقی منتهی شود. تدریس نوآورانه با شور و شوق و برانگیختگی همراه است. مسیر جدید و راه

 ناستادی که نوع نگاهش به تدریس نوآورانه است و پیوسته در حال یادگیری و درصدد سرایت ای

یادگیرندگی و زایندگی به دانشجویانش نیز هست، به لحاظ شخصیتی تأثیر زیادی بر دانشجویانش 

 ودانشجخواهد داشت؛ چرا که چنین فضایی آکنده از سرزندگی و تعامل چندجانبه است و استاد و د 

و  از اقتدار ایرو نوع تعامل استاد با دانشجو آمیختهشوند. ازاینبا همه وجودشان درگیر یادگیری می

عاطفه خواهد بود. یک استاد با رویکرد تدریس نوآورانه با شخصیت خاص خود در قلب دانشجویانش 

بنابراین سبک تدریس یک استاد نوآور ترکیبی از هست؛ ها تأثیرگذار نفوذ خواهد کرد و در زندگی آن
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های فی ویژگییعنی از طر؛ های شخصیتی و تسلط او بر حوزه دانش تخصصی خویش استویژگی

شخصیتی و هویت استاد در تدریس نوآورانه مطرح است؛ و از طرف دیگر الزمه نوآور بودن استاد ایجاد 

 بستر و محیط اجتماعی، سیاسی و اقتصادی مناسب است.

نیز نشان داد که داشتن یک رابطه حمایتی   and Zhu Wang (2014) طور که ذکر شد مطالعههمان

ایش هیس نوآورانه اساتید بسیار حیاتی است؛ بنابراین استاد نوآور برای بروز ویژگیبا همکاران برای تدر

و اجرای تدریس به سبک نوآورانه نیازمند احساس امنیت، قدرت و حمایت است. این بدان معناست 

که استاد باید حمایت سازمانی داشته باشد یعنی اساتید و دیگر همکاران او و رویکردش را مورد تشویق 

 های یک استاد نوآوررو ویژگیقرار دهند و یا حداقل درصدد کارشکنی و مخالفت با او برنخیزند. ازاین

ود. شای وی میگیری منش حرفههای محیطی فرصت بروز پیدا کرده و منجر به شکلدر سایه حمایت

رد بلکه دستاوشود؛ ای استاد نوآور صرفاً با تمرکز بر محتوای درسی ساخته نمیشان یا منش حرفه

بینی، توانایی آفرینندگی، طرح هایی چون پیوند دانش و تجربه، یادگیرنده بودن، نوع جهانویژگی

ساس شود. بر ادار دانشجویان میمسئله و تعامل هوشمندانه است که در نهایت منجر به یادگیری معنی

لفه تدریس نوآورانه مطرح ترین مؤعنوان مهمپژوهش حاضر پیوند دانش و تجربه در عمل تدریس به

نوعی متوجه بافت و شرایطی است که دانشجویان های استاد نوآور همه بهچنین دیگر ویژگیشد؛ هم

یامد ترین پعنوان مهمدار بهرو در تعریف تدریس نوآورانه بر یادگیری معنیدر آن محصور هستند؛ ازاین

استاد باید مطالب درسی را برای دانشجویان دار شود. در یادگیری معنیاین نوع تدریس تأکید می

دسترس سازد؛ این در صورتی ممکن است که قبالً پیوند بین دانش و تجربه برقرار فهم و قابلقابل

یر ها را با موضوع درگشده باشد تا استاد بتواند مطالب درسی را به عمق تفکر دانشجویانش برده و آن

 کند.

ورانه این نکته الزم به ذکر است که تدریس نوآورانه لزومًا توأم با در ارتباط با تعریف تدریس نوآ 

نوآوری، ابداع و انجام کاری غیرمتعارف نیست. توانایی آفرینندگی که ناشی از بعد خالقیت تدریس 

وجه بنابراین با ت؛ های استاد نوآور و تدریس نوآورانه است نه همه آننوآورانه است، تنها یکی از ویژگی

نوعی گونه تعریف کرد: تدریس نوآورانه بهتوان اینحاضر تدریس نوآورانه را می پژوهشهای تهبه یاف

ا هاحیای بعد اخالقی تدریس در کنار بعد اقتصادی است که به فراموشی سپرده شده است. تمام ویژگی

نی و اخالقی هایی که برای استاد نوآور و تدریس نوآورانه ذکر شد نشان از اهمیت بعد انساو مؤلفه

ها و دیگر مؤسسات تدریس در کنار سایر ابعاد اقتصادی، سیاسی و اجتماعی دارد. امروزه دانشگاه

 ازیدنمورآموزش عالی نباید تنها به دنبال انتقال اطالعات و تطابق اجتماعی و تأمین نیروی انسانی 



 5938 25، زمستان چهارمسال هفتم، شمارة        فصلنامه تدریس پژوهی                                                            

 

چنین بوده منجر به  حالتابه کهچنانها به این موارد محدود شود جامعه باشند؛ اگر رسالت دانشگاه

های آکادمیک با زندگی واقعی دانشجویان خواهد شد. تدریس نوآورانه شدن ارتباط یادگیری رنگکم

ر دار است. دترین پیامد آن یادگیری معنیرویکرد جدیدی در عرصه تدریس دانشگاهی است که مهم

هایی چون پیوند دانش و وند و مؤلفهشاین رویکرد بعد اخالقی و اقتصادی تدریس همزمان مطرح می

بینی، توانایی آفرینندگی، طرح مسئله، تعامل هوشمندانه استاد با تجربه، یادگیرندگی، نوع جهان

ر گیری پیوندی تأثیرگذادار و شکلای وی در نهایت منجر به یادگیری معنیدانشجویان و منش حرفه

 ل و حتی بعد از آن خواهد شدو عاطفی میان استاد و دانشجو در طی دوران تحصی
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