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 چکیده 

 

های آموزش انتقادی در علوم انسانی است. برای این منظور ها و استراتژیپژوهش حاضر واکاوی پیامدها، چالش : هدف

علمی در آموزش تفکر انتقادی و های پیش روی اعضای هیئتپیامدهای کالس مبتنی بر تفکر انتقادی، چالش
 . شده استپرداخته تفکر انتقادی در حوزه علوم انسانی های مناسب جهت آموزشاستراتژی

ها از ابزار مصاحبه نیمه آوری دادهنگاری است. جهت جمعرویکرد این پژوهش از نوع کیفی و خود مردم : روش

علمی دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، نفر از اعضای هیئت 9شده است. نمونه پژوهش شامل ساختارمند استفاده

ها های موردنظر در آنیری با باالترین قدرت )بررسی مواردی که پدیدهگدانشگاه کردستان است که از طریق نمونه

 رایبای صورت گرفته است. ها با استفاده از روش تحلیل مقایسهاند. تحلیل دادهشدهبروز بسیار قوی دارد( انتخاب
 شده است.پذیری و تائید پذیری استفادهتعیین روایی پژوهش از سه روش اعتبار پذیری، انتقال

شود نوعی دغدغه و صمیمیت در دانشجویان به وجود آید و نشان داد که آموزش انتقادی باعث می هایافته : هایافته

ها و علمی در آموزش تفکر انتقادی با چالششود. همچنین اعضای هیئتسبب پیشرفت تحصیلی دانشجویان نیز می

پایه در دانشجویان عنوان شد و دومین چالش نداشتن دانش انگیزگی وها بیرو بودند یکی از این چالشموانعی روبه

علمی توجه به فرایندهای مدیریت کالس و روابط های غلط آموزش عالی بود. عالوه بر این اعضای هیئتگذاریسیاست
 های و راهبردهای آموزش انتقادی را عنوان کردند.عنوان استراتژیمثبت استاد دانشجو را به
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 مقدمه و بیان مسئله
در محافل آموزشی پدیده جدیدی نیست. منشأ چنین  1های تفکر انتقادیعالقه به توسعه توانایی   

اند و عمدتًا های عمدتاً از سنت دیرینه خود جداشدهگردد؛ دانشگاهای به آکادمی افالطون برمیعالقه

های آموزشی، تمرکز خود را بیشتر زمان در هدفهای مختلف در علوم و تغییرات همدلیل پیشرفتبه

رسد که مقدار اطالعات در دسترس از همه، امروزه به نظر میند. بااینبه انتقال اطالعات معطوف کرد

ه مخزن منزلای دیگر الزم نیست محافل آموزشی بهتوانایی افراد پیشی گرفته است. در چنین زمینه

دهنده اطالعات خدمت کنند. همچنین بسیار مهم و الزم مثابه سخنران و انتقالدانش و استادان به

ن مهارت خود را در تفکر و استدالل افزایش دهند، اطالعات موجود را پردازش کنند است که شاگردا

های آموزش موفق، پرورش تفکر انتقادی در دانشجویان یکی از راه (.Miles, 2015) کار برندرا به هاآنو 

ای هدر ایجاد شیوه هاآنهای تدریجی تفکر شاگردان زیر سؤال قرار گیرد و از که شیوهطوریاست به

های ای از مهارتتفکر انتقادی، در معنای محدود مجموعه .Habibipoor, 2005))جدید حمایت شود 

، اما در معنای وسیع، تفکر شودمیمخالف استفاده  هایدیدگاهبرای انتقاد از  صرفاًفنی است که 

صورت و جامع گرایانه است که در قلب عقاید و به ها و تمایالت خودمحورانهانتقادی، بررسی گرایش

تفکر  paoul,1992. (Zeke (2015))های منشی است ها و ویژگیپنهان قرار دارند و شامل گرایش

 Jones). کنندوتحلیل و ارزیابی تفکر همراه با بررسی برای اصالح آن تعریف میانتقادی را هنر تجزیه

تفکر انتقادی را سبکی از فکر کردن در هر موضوع، محتوا یا شکلی است که فرد متفکر کیفیت  2017 )

نتقادی دیگر تفکر اعبارتبرد. بهفکر کردن خود را با تحلیل کردن، ارزیابی کردن و نوسازی آن باال می

دن خود رسبکی از فکر کردن در مورد هر موضوع، محتوا یا شکل است که فرد متفکر کیفیت فکر ک

 .(Tashi, 2013) بردرا با تحلیل کردن، ارزیابی و نوسازی آن باال می

پرورش تفکر  و .(Bernard, 2008) های رسمی استیادگیری تفکر یک هدف اساسی در آموزش    

زیرا امروزه، شرایط بازار  (.Paoul, 1992) باشدانتقادی باید یکی از اهداف اساسی آموزش دانشگاهی 

، کارفرمایان انتظار دارند با استخدام شودمیروز دشوارتر آموختگان دانشگاهی روزبهکار برای دانش

های الزم برای حل مسائل و مشکالت کاری دست فردی با تحصیالت دانشگاهی به خالقیت و نوآوری

دهی، وتحلیل، سازمانآوری اطالعات، تجزیهبه دنبال فردی هستند که قدرت جمع هاآنیابند، 

بــا نگاه به  Tsui ( 2003)رو این . از( Gardner, 2000)گیری و ارائه بازخورد الزم را داشته باشد نتیجه

، بر آنعنوان نوعی هشــیاری ذهــن در ارزیابی و موشــکافی دانش، پیش از مصرف تفکر انتقادی به

کند ظرفیت انتقادی ورزد. او عنوان میمی تأکیدهای دانشگاهی تغییر رویکردهای آموزشی در نظام

اندیشیدن مستلزم مهارت تحلیل، استنباط و ارزشــیابی منابع مطالعاتی، شــواهد و آنچه از سوی 

ا و ههریک از مؤلفهطور یقین تمرکز بر . بهاستاســتنتاج،  قابلشده است ومراجع و ســنت بیان

                                                             
1. Critical Thinking 
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های آموزشی است که در آن های مرتبط با تفکر انتقادی نیازمند فراهم ساختن فرصتمهارت

در خصوص واقعیات  ههای ارزیابانها و طرح پرسشها، فرضیادگیرندگان با به چالش کشیدن دیدگاه

های جاد چنین موقعیتای .اندیشیدن گام بردارند علمی و ادعاهای نظری و پژوهشی در جهت انتقادی

های فکری دیگران را برای دانشجویان فراهم ها و نظامتنها فرصت نقد دیدگاهآموزشی در دانشــگاه نه

این امکان  استهای گروهی همراه وجدلهایی که عمدتاً با بحثسازد بلکه از رهگذر چنین موقعیتمی

های ها و نقد اندیشهسش قرار دادن دیدگاهطورجدی و هدفمند با مورد پربه هاآنگردد تا مهیا می

های ذهنی و وارهبــه تعدیل باورها، تغییر طرح های مهم تفکر انتقادی استخود که از ویژگی

 .را آشکار سازندتری از رشد ذهنی نماید و سطح پیچیدههای فکری خود اقدام بازســازی نظام

رو دهنده تفکر انتقادی باشد ازاینهای مختلف خود پرورشبا استفاده از ظرفیت تواندمیدانشگاه     

 شودیمطور مستقیم بر پدیده تفکر انتقادی در نظام آموزشی مربوط رسد بهمتغیری که به نظر می

های دانشجویان و فعالیت هایدیدگاهتوانند در درازمدت روی مدرس است. اساتید در کالس درس می

استادان  بدیهی است که دانش تخصصی (Tsui, 2007) دهندرا ارتقا  هاآنبگذارد و  تأثیرن فکری آ

درس مورد  1های مناسب مدیریت کالسکارایی خوبی داشته باشد که با سبک تواندمیهنگامی 

برداری مخاطبان قرار گیرد. اصطالح مدیریت کالس درس شامل کنترل دانشجویان در کالس به بهره

 ستاباط( و ایجاد محیط مناسب جهت تسهیل یادگیری و تغییر رفتار ضان کمک دسپلین )نظم و

(2013 Mitchell,.) ریزی، های مدیریت کالس درس همچون برنامهمدیریت کالس درس شامل مؤلفه

. مدرسان و مربیان تا زمانی که (Fennimore, 2002)دهی، رهبری، کنترل و ارزشیابی است سازمان

دهی و مدیریت نمایند، قادر نیستند توجه و تمرکز خود درستی سازماننتوانند کالس درس خود را به

یادگیری معطوف نموده و یک محیط و جو مساعد برای یادگیری به وجود آورند -یادهیرا به فرایند

(Martin, 1998.) (Gilfour ( 2004 های تفکر انتقادی از طریق بر این باورند که ضرورت پرورش مهارت

علمی رو اعضای هیئت. ازاینشده استترین مقاصد مربیان تربیتی تبدیلدرسی یکی از عمدهة برنام

چک های کوهای تدریس فعال ازجمله تشکیل گروهاز طریق روشتوانند تفکر انتقادی شاگردان را می

های تدریس فعال کالسی پرورش داد. استفاده از روشکنفرانس بحث در کالس، مطالعه موردی و 

ستفاده از راهبردهایی است که فرصت بسیار تأثیرگذار باشد چراکه آموزش و یادگیری فعال ا تواندمی

های ها و قابلیترساند و فراگیران با مشارکت در کارهای گروهی در بروز تواناییتعامل را به حداکثر می

واقع هرگاه اساتید در کالس درس به نظریات دانشجویان گوش دهند، رفتار باز  شوند. درخود توانا می

ویان داشته باشند، جدی گرم و صمیمی و پذیرا ایجاد کنند، و صادقانه همراه با احترام با دانشج

ترم های مستمر در طولهای کالس ترغیب کنند، به ارزشیابیدانشجویان را برای شرکت در فعالیت

پرورش تفکر انتقادی در  .(Paul, 1995)رود گفت میزان انگیزه دانشجویان باالتر می توانمیبپردازند 

                                                             
1. Classrom management 
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ها مفاهیم را با عمق بیشتر و دوام بیشتری یاد بگیرند، بهتر قادر هستند آنشود دانشجویان سبب می

اند توضیح داده و به کار برند و همچنین بهتر قادر هستند آنچه در یک کالس یاد آنچه را یاد گرفته

اند بهتر گیرند به کالس دیگر ربط دهند، سؤاالت بیشتر و بهتری بپرسند و آنچه را که یاد گرفتهمی

همچنین پرورش تفکر انتقادی  (.Mehrbi and Alipoor, 2015)توانند بازندگی روزمره پیوند دهندیم

در  .(Alivandi Vafa, 2004) گرددعلمی باعث پیشرفت تحصیلی دانشجویان میتوسط اعضای هیئت

حقیقاتی تارتباط با موضوع پژوهش تحت این عنوان تحقیقی صورت نگرفته است ولی پیرامون موضوع 

 Ortiz) . شودها که بیشتر با عنوان پژوهش ارتباط دارد پرداخته میصورت گرفته که به برخی از آن

های صریح برای ترویج تفکر انتقادی، قطعاً یک ادراک وسیع گزارش داد که حتی بدون تالش 2007)

 .دهندوجود دارد که دانشگاه، متفکران انتقادی را پرورش می

علمی تدریس تفکر انتقادی را گزارش داد که اعضای هیئت  DeAngelo (2009) در پژوهشی      

درصد آن را ضروری و  99ترین هدف آموزش در مقطع کارشناسی تائید کرده و بیش از عنوان مهمبه

رسد که در یک تحقیق کیفی به این نتیجه می Badri Gargar (2011) اند.بسیار مهم توصیف کرده

های کوچک بحث های تدریس فعال ازجمله تشکیل گروهتوان از روششاگردان را میتفکر انتقادی 

 Shabani and Mehrmohammadi) .های کالسی پرورش داددر کالس، مطالعه موردی کنفرانس

انجام داده  "محور با عنوان پرورش تفکر انتقادی با استفاده از شیوه آموزش مسئله پژوهشدر 2012)

های شناختی، فراشناختی و ازجمله دیدگاه یهای همسو و حامی تفکر انتقادنظریهکه در آن  است

دهد که روش حل مسئله های پژوهش نشان مییافته .وتحلیل قرارگرفته استساختگرایی مورد تجزیه

های مختلف روشی مؤثر برای پرورش تفکر انتقادی است، لذا شاگردانی که با روش با استناد به دیدگاه

های دیده بودند نسبت به گروه گواه نمره بیشتری در مهارتصورت کار گروهی آموزشسئله بهحل م

خصوص تأثیر آموزش  پژوهشیدر Ervin and Winfred ( 2013) .اندتفکر انتقادی دریافت کرده

های تفکر های تفکر انتقادی بر حل مسئله دانشجویان حاکی از آن است که آموزش مهارتمهارت

ر های تفکداری داشته است و آموزش مهارتانتقادی بر حل مسئله دانشجویان تأثیر مثبت و معنی

در پژوهشی  Demirhan (2014) ها را ارتقاء دهد.انتقادی بر گروه آزمایش توانست حل مسئله آزمودنی

استفاده از تفکر انتقادی در بین معلمان علوم نشان دادند بیشتر معلمان چندان تمایلی "تحت عنوان 

اند و میزان استفاده از تفکر انتقادی در تدریس به استفاده از تفکر انتقادی در تدریس خود نداشته

در پژوهشی با بررسی  Salimi (2015) وده است.تر از میانگین بها نزدیک به میانگین و حتی پایینآن

های الزم مانند غیرمتمرکز کردن ساختار برنامه درسی و تفکر انتقادی نشان داده با فراهم آوردن زمینه

های آموزش یادگیرنده های رشد گونهآموزشی و توجه به رشد شناختی فراگیران؛ فراهم نمودن زمینه

در پژوهشی با بررسی  Karimian (2017) انتقادی را آموزش داد. توان تفکرمحور و مسئله محور می

ر دانش گیری تفکر انتقادی دهای تفکر انتقادی نشان داد شکلشیوه تدریس معلمان با تأکید بر مهارت

گزارش دادند که  Henderson (2017) آموزان مستلزم تغییر رویکرد معلمان درروش تدریس است.
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د دیدگاه توانباید با دانشجویان خود ارتباط مؤثری برقرار کنند که این امر میاساتید در حین تدریس 

 ) .شودنوبه خود موجب افزایش عملکرد دانشجویان میدانشجویان به تدریس را تغییر دهد و به

2017( Chou andChen  Huang, در پژوهش خود نشان دادند که مهارت تفکر انتقادی در میان دانش

برداری مفهومی بیشتر از مواردی است که در شرایط یادگیری مشارکتی و شرایط نقشهآموزان در 

دانش  تواند تفکر انتقادیشرایط کنترل وجود دارد. همچنین نتایج نشان داد که یادگیری مشارکتی می

ایداری پبا در نظر داشتن مبانی نظری و پیشینه مطالعاتی، اهمیت پژوهش حاضر به  ببرد. الآموزان را با

گردد همچنین، از بعد نظری با پرورش تفکر انتقادی در مفاهیم تدریس شده در دانشجویان برمی

ل تری نسبت به تمام مسائدانشجویان، شاهد یادگیری معنادارتری خواهیم بود و دانشجویان دید عمیق

قادی بر تفکر انت های مدیریت کالس درس مبتنیکند. در بعد کاربردی اینکه با ارائه شیوهپیدا می

اساتید، مانند فرایندهای تدریس و ارزشیابی و همچنین با مشخص شدن پیامدها کالس مبتنی بر 

دهنده تفکر انتقادی علمی دانشکده که پرورشهای پیش روی اعضای هیئتتفکر انتقادی، چالش

های به این شیوههای پرورش تفکر انتقادی نظر جامعه دانشگاهی را هستند و مطرح کردن استراتژی

 رو با توجه به نقشازاین ای صورت گیرد.مؤثر جلب نموده تا در جهت ارتقای کیفی اقدامات شایسته

ن ایم به ایعلمی در پرورش تفکر انتقادی در دانشجویان ما در این تحقیق سعی کردهاعضای هیئت

کر انتقادی ازنظر اعضای های کالس درس مبتنی بر تفسؤاالت پاسخ دهیم که:  پیامدها و بازتاب

کننده در تحقیق در علمی مشارکتچیست؟ همچنین اعضای هیئت کنندهعلمی مشارکتهیئت

می علرو بودند و نیز اعضای هیئتها و موانعی روبهپرورش تفکر انتقادی در کالس درس با چه چالش

نتقادی در دانشجویان های را برای ایجاد و پرورش تفکر اکننده در تحقیق چه استراتژیمشارکت

 دهند؟پیشنهاد می

     

 ی پژوهششناسروش

است.  1نگاریاین تحقیق ازنظر رویکرد جزو تحقیقات کیفی است و ازلحاظ روش، مبتنی بر خود مردم

مند تجربه، نگاری رویکردی از پژوهش و نگارش است که در پی توصیف و تحلیل نظامخود مردم

، مردم نگارانه، از منظر شناسیروشنگاری باید در های فرهنگی است. خود مردممنظور فهم تجربهبه

در این مطالعه  میدان پژوهش .(Chang, 2008) باشدتفسیر فرهنگی و از لحاظ محتوا خود نوشت نامه 

کلیه اساتید دانشکده علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه کردستان بودند که تفکر انتقادی را در فرایندهای 

 هایدیدگاهگیری از  ضرورت بهرهدادند. نظر بهبردند و آن را پرورش میکار میمدیریت کالس درس به

گیری کنندگان با استفاده از نمونهارکتای از اساتید شاخص در این حوزه در انتخاب مشطیف گسترده

بروز بسیار قوی دارد( انجام شد.  هاآنی موردنظر در با باالترین قدرت )بررسی مواردی که پدیده

                                                             
1. auto ethnography 
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به محقق اجازه دهد تعداد کمی از موارد غنی را که اطالعات  تواندمیبا باالترین قدرت  گیرینمونه

کمک بگیرد  هاآنروشن شدن موضوع پژوهش از  و درخاب کند عمیقی در رابطه با موضوع دارند را انت

(Patton, 2000). در پژوهش  کنندگانمشارکت عنوانبهاعضای هیئت علمی را  ما در پژوهش حاضر

در کالس درس  ن راا که درک کاملی از تفکر انتقادی داشتند واعضای هیئت علمی  .انتخاب کردیم

( نفر از اساتید مصاحبه به عمل آمد. سن این اساتید 9درنهایت از ). دادندمیبه کار برده و پرورش 

های موردنیاز جهت گردآوری داده سال سابقه تدریس داشتند. 28تا  0سال بود که بین  89تا  38بین 

نیمه ساختاریافته استفاده شد. در ابتدای مصاحبه توضیحات کلی در موردتحقیق  از تکنیک مصاحبه

شوندگان اجازه گرفته شد تا شونده ارائه و بعدازاین مقدمه از مصاحبهمصاحبههای آن به و هدف

دقیقه  00تا  88زمان هر مصاحبه بین مدت(. Sharifi and Sharifi, 2014)ها ضبط شود مصاحبه آن

 بود.

 
 اطالعات جمعیت شناختی(:  1جدول )

 زمان مصاحبه مرتبه علمی رشته تحصیلی جنسیت کنندگانمشارکت

کننده کد مشارکت
1 

 مرد
دکترای تخصص فلسفه تعلیم و 

 تربیت
 استادیار

 دقیقه 83: مرحله اول

 دقیقه 0: مرحله دوم

کننده کد مشارکت
2 

 استاد دکترای تخصصی مدیریت ورزشی مرد
 دقیقه 80: مرحله اول

 دقیقه 20: مرحله دوم

کننده کد مشارکت

3 
 استادیار المللدکترای تخصصی حقوق بین مرد

 دقیقه 33: مرحله اول

 دقیقه 31: مرحله دوم

کننده کد مشارکت

8 
 استادیار المللدکتری تخصصی حقوق بین مرد

 دقیقه 33: مرحله اول

 دقیقه 10: مرحله دوم

کننده کد مشارکت

8 
 استادیار دکتری تخصصی علوم تربیتی مرد

 دقیقه 80: مرحله اول

 دقیقه 8: مرحله دوم

کننده کد مشارکت
0 

 استادیار دکتری تخصصی مدیریت آموزشی مرد
 دقیقه 89: مرحله اول

 دقیقه 23: مرحله دوم
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کننده مشارکت

 3کد 
 مرد

ریزی دکتری تخصصی برنامه

 آموزشی
 استاد

 دقیقه 00: مرحله اول

 دقیقه 19: مرحله دوم

کننده مشارکت

 0کد 
 استادیار دکتری تخصصی فقه شافعی مرد

 دقیقه 80: مرحله اول

 دقیقه 3: مرحله دوم

کننده مشارکت

 9کد 
 مرد

شناسی دکتری تخصصی جامعه

 فرهنگی
 استادیار

 دقیقه 81: مرحله اول

 دقیقه 33: مرحله دوم

 

شده ای استفادهاز روش تحلیل مقایسه سـؤاالتآمده بنا بر ماهیت دسـتهای بهبرای تحلیل یافته    

هاسـت. پژوهشگران ها و تفاوتای مبتنی بر مقایسـه برای فهم مشـابهتاسـت. روش تحلیل مقایسـه

ای متمرکز بر مسئله مبناسازی از تعداد نسبتاً محدودی از موارد که به سبب اهمیت نظری و مقایسـه

ـــدهماهوی انتخاب زمان با آغاز کدگذاری باز، جهت ایجاد همما در این پژوهش   (.Ghafari,2008)اند ش

ای ثابت، رویدادها باهم، رویداد ها، با اســتفاده از روش تحلیل مقایســهبندی دادهکدهای اولیه و طبقه

درنهایت برای هر سؤال تعدادی مقوله و  با مقوله، مقوله با مقوله و مقوله با مفهوم مقایسـه شدند؛ که

 دست آمد.وله بهچندین زیر مق

پذیری و تائید پذیری های اعتبار پذیری، انتقالجهت تضمین و صحت و قابلیت اعتماد، از مالک    

های استفاده شد. در پژوهش حاضر، برای مالک اعتبار پذیری داده، سعی شده که چندین بار داده

یسه کنیم تا اطمینان حاصل آمده از مصاحبه را با دنیای واقعی که همان کالس درس بود مقادستبه

ها سازگاری دارد. همچنین، اند با واقعیتکنندگان در مصاحبه مطرح کردهشود که آنچه را که مشارکت

با توضیح کامل چگونگی انتخاب نمونه، روش گرداوری و شرح کامل نحوه انجام گرفتن مصاحبه، شرح 

نهایت، با کمک گرفتن ازنظر  شده است. درپذیری کمک انتقالمالک ها به تقویت روش گرداوری داده

ها، مراحل مختلف کدگذاری و نحوه ویژه اساتید راهنما و مشاور برای انجام مصاحبهاساتید به

 ایم.ها پرداختهپذیری دادهتأیید مالک وتحلیل به تقویتتجزیه

الشی بودن ها و چدر این پژوهش جهت رعایت اصول اخالقی و به دلیل ماهیت حساس مصاحبه    

ها شوندهکنندگان در تحقیق از اسم مستعار برای تمام مصاحبهشده از طرف شرکتهای مطرحبحث

 شده است.استفاده
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 : قرار زیر بوده استفرایند کدگذاری به
 

 :  چگونگی استخراج کدهای باز(2)جدول 

 ر. دمورد خودتان و چه در مورد دیگران ارزیابی چه دراین  تفکر انتقادی است که ارزیابی شوداصطالح اون چیزی به

قب کسی متفکر انتقادی ل تعهد به اجرای استدالل و شواهد منطقی رو داشته باشیواقع تفکر انتقادی یعنی اینکه 
و هم در ها و نتایج رتعهد به اجرای اون ارزیابیبلکه باید  استدالل و نتایج منطقی باشهتنها به دنبال گیرد که نهمی

 .شته باشهخودش دا

 

 

 

 

 

 

 

 پژوهش هاییافته
ابتدا به پیامدهای کالس درس مبتنی بر تفکر انتقادی خواهیم پرداخت و پس از آن  در این قسمت

 موردبررسی تفکر انتقادی با آن موجه هستند آموزشدر و موانعی که اعضای هیئت علمی  هاچالش

مطرح شده توسط اعضای  یا راهبردهای آموزش انتقادی یهایاستراتژ و در پایان گرفت قرار خواهد

 .دهیممیقرار  موردبررسیهیئت علمی 

انتقادی از نظر اعضای هیئت علمی پیامدهای کالس درسی که مبتنی بر تفکر  : سؤال اول

 ؟چیست
های کالس درس مبتنی بر تفکر انتقادی را در دو مقوله کلی پیامد توانمیهای پژوهش یافته براساس

جای داد که در ادامه به هر یک از « در ارزشیابی تأثیر»و « ایجاد دغدغه صمیمیت در دانشجویان»

 پرداخته خواهد شد. هاآن

 یجاد دغدغه و صمیمیتا
( ایجاد دغدغه و صمیمیت را یکی از پیامد کالس 9، 0، 3، 0، 8، 3)کنندگان ها نشان مشارکتیافته

 دانند در این رابطهدرس مبتنی بر تفکر انتقادی می

اولین تأثیرش اینکه من با دانشجوم راحت شدم فضای خوبی به "گوید می 0کننده کد مشارکت    

 ."وجود اومده هم من انگیزه دارم. هم دانشجو در کالس باانگیزه میاد

من بازخورد هاشو دیدم این بازخوردها صد درصد نبوده اما " کندمیاضافه  9کننده کد مشارکت    

واقع دیدم که دانشجو درگیرتر میشه چراکه دغدغه براش به وجود رو بهمقدار زیادی رشد داشته و این

میاد وقتی دغدغه داشته باشه میره دنبال جواب سؤاالت توی ذهنش وقتی رفت کتاب میخونه مطالعه 

اد جوری یهای هست و میاد سر کالس به بحث میزاره اینه میبینه سؤالمیکنه وقتی مطالعه میکن

 و عمل تعهد -8 استدالل -8تعهد  -3دیگران  ارزیابی خود و -2ارزیابی  -1 کدهای باز استخراج شده
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میزاره. من در کالسم دانشجویانی بودن  تأثیرمیگیره که چه دنیای وسیعی وجود داره و مطالعه چقدر 

ش رو به خود تریمنطقییک شکل  پیدا کرده بود. استداللشون بهبود که بعد از چند جلسه نحوه

های دیگر میومدن تو اتاق و با من بحث میکردن ها بارها بعد کالس یا روزدانشجوگرفته بود و همین 

 ."و دانشجوبین من  ایجاد شدو واقعا رابطه صمیمی 

باعث شده بین من و دانشجو  بازتاب رفتاری و عاطفی من"کند نیز اضافه می 3کد  کنندهمشارکت   

 ."شد که اونها خیلی بیشتر از قبل تالش کننیک نوع صمیمیت به وجود بیاد این صمیمیته باعث 

 مثبت در نگاه و ارزشیابی تأثیر

را مثبت در نگاه و ارزشیابی  تأثیر( 9، 3، 8، 8، 1کنندگان )اند مشارکتها پژوهش نشان دادهیافته
 1 کننده کد. در این رابطه مشارکتدانندیم پیامد کالس درس مبتنی بر تفکر انتقادی عنوانبه

بندم در کالس درس طیف بسیاری از ها رو در کالس درس به کار میوقتی من این روش"گوید می

های خرد ورزانه ای رسیدند ولو اینکه هاشون عوض شده یعنی به اندیشهدانشجو هارو بودن که اندیشه

گاه نگاه ن مخالف منم بوده باشه اینش برام مهم نیست یعنی فرد درنهایت امر به نگاهی میرسه که اون

من نیست ولی میدونم خردمندانه است و من ازش بسیار خرسندم که دانشجو در کالس من از یک 

نگرشی به یک نرش خردمندانه تبدیل شده همینشم برا من کفایت میکنه قرار نیست نگرش دگم و بی

 ."در تفکر انتقادی فرد مثل من فک بکنه

شون فوق العاده بوده نتایجش یعنی هاارزشیابیتو "کند اشاره می 9ده ننک کنندهمشارکتهمچنین     

های که میدن به ترم من میدیدم جواببعد از اینکه با این روش آشنا شدن سر کالس و در پایان

ر اند دسؤاالت بسیار کامل و از جوانب مختلف به سؤاالت پاسخ میدادن نمرات خوبی هم کسب کرده

 ."ش استفاده کنمرو ازاینبشم های امتحانی این برای من کافیه تا بیشتر تشویق آزمون

دانشجو در جواب دادن به سؤاالت امتحانی یک جنبه را "کنند نیز اشاره می 8کننده کد مشارکت    

ها آثار مباحثه در کالس است که من تجربه مطالعه کند این ترکاملکند گیرد و سعی میدر نظر نمی

 "ام.کرده

 

 ؟اندهای بودهشما در پرورش تفکر انتقادی چه چیزهای پیش روی سؤال دوم تحقیق. چالش

مقوله اصلی،  های مطرح شده توسط اساتید را در سهچالش توانمیهای پژوهش یافته براساس

جای داد که در ادامه به هر « گذاری غلط آموزش عالیسیاست»و « نداشتن دانش پایه"انگیزگی بی»

 پرداخته خواهد شد. هاآنیک از 

 دانش پایهنداشتن 
 های پرورش تفکر انتقادی به( در بحث چالش8، 8،3، 2کنندگان )مشارکت دهندمینشان  هایافته

پایه رو دانشجو دانش "کند اشاره می 1کننده کد باره مشارکتاند دراینکردهاشاره نداشتن دانش پایه

فکر میتونه به یک تعریف از تپایه رو بلد نیست این بلد نیست این مشکل جدیه دانشجوی که دانش
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ین یک رد بحث بشه ااانتقادی برسه؟ و ایا وقتی داره با تو صحبت میکنه اون توانایی رو داره که با تو و

وپرورش دانشگاه اینجا دست و بالش بستست مشکل اساسی است این چالشم برمیگرده به نظام آموزش

وپرورش بوده حتی یک ه دوازده سال تو آموزشدانشجو میاد دانشگاه که هیچ کتابی رو مطالعه نکرد

 ."کتابم بهش معرفی نکردن و این کالً یک چالش بزرگیه برا دانشگاه

 منیبیممن وقتی میخوام یک بحث رو برا دانشجوها باز کنم  "کندمیاشاره  8کد  کنندهمشارکت    

البته درسته به این شکل کار  مقدماتشو نمی دونن و من مجبورم اون مقدمات رو توضیح بدم اصالً

 "نیست و باید گفته بشه ایچارهکردن وقت کالس گرفته میشه اما 

 انگیزگیبی

ی پرورش تفکر انتقادی به هاچالش( در بحث 9،0،0،1)کنندگانمشارکت دهدمینشان  هایافته

 : بارهدرایندانشجویان اشاره کردند  انگیزگیبی

انگیزگی است. دالیل زیادی هم دارد. یکی از ها بیترین چالشیکی از جدی"9کننده کد مشارکت    

نبودن شغل است؛ که من به دانشجویان میگویم شما خودتان باید برای خودتان شغل پیدا  هاآن

 "کنید.

 "ترین چالش عدم انگیزش دانشجو برای یادگیری است بزرگ"0کننده کد مشارکت

 90پایه نداره و این کارو سخت میکنه ... وقتی در یک کالس نشدانشجو دا"0کننده کد مشارکت

درصد از دانشجو هاا انگیزه ندارن این یعنی فرهنگ شده این موضوع و این فرهنگ رو عوض کردن 

 ."برای من استاد سخته و زمان بره

 گذاری غلط آموزش عالیب. سیاست

گذاری غلط ها به سیاست( در بحث چالش9، 0، 8، 2، 1کنندگان )اند مشارکتنتایج تحقیق نشان داده

چالش دیگه که  "گوید باره میدراین 1کننده کد که مشارکتطوریاند. بهکردهآموزش عالی اشاره

یزی و یک چ از اساتید وظیفه خودشونو نمیدون چیه خیلی مهمه و بهش توجه نمیشه اینه که بعضی

ه براش مقال حتماً مد شده بحث کارکردن مقاله ست و دانشجو رو برای این انتخاب میکنن که باید 

بنویسه و اگه ننویسه باش برخورد میشه این باعث میشه که نگاه ما به دانشجو ابزاری باشه برای 

 ."رسیدن به مقاله و دیگه خود دانشجو برامون مهم نیست 

، مقاالت علمی پژوهشی است، نه شودمیآن چیزی که باعث ارتقای اساتید  "8 کننده کدمشارکت    

اش ارتقای درجه علمی خود با ارائه مقاالتی اداره کردن کالس! پس این استاندارد نیست... استاد دغدغه

 " استکه معموالً نوشته دانشجویان 

غلط آموزش عالی شاید و شاید  یهاسیاستبحث بعدی اینکه استاد به دلیل "0کننده کد مشارکت    

سو برداشت از این قضیه اساتید ما میان و تمرکزشان روی نوشتن مقاله میزارن که این باعث میشه 

روی وظیفه اصلی خودشو فراموش کنه و رو مقاله نوشتن برای ارتقا تمرکز کنه و این باعث میشه که 

 "ورم دانشجویان خوبی هم تحویل نمیدیم.ما حتی مقاالت درخور توجهی هم نداشته باشیم و از اون
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 برای پرورش تفکر انتقادی؟ راهبردهایها و استراتژی : سوم سؤال

ها و راهبردهای اساتید برای پرورش تفکر انتقادی را در استراتژی توانمیهای پژوهش یافته براساس

جای « با دانشجواستاد  مثبت روابط»و « توجه فرایندهای کالس مدیریت کالس درس» دو مقوله

 پرداخته خواهد شد. هاآنگرفته شد که در ادامه به هرکدام از 

 الف توجه به فرایندهای مدیریت کالس درس

ها و ( در بحث خود در رابطه با استراتژی9، 0، 8، 3، 1کنندگان )دهند مشارکتها نشان مییافته

اند. فرایندهای مدیریت کالس درس اشاره داشتهراهبردهای پرورش تفکر انتقادی به دورنمای توجه به 

ترینش گفتار چالشی و گزنده ست مهم است. مهم"کنداشاره می 1کننده کد در این رابطه مشارکت

چیزی ازش گفتار گزنده استارت پرسش و پاسخ سقراطی هستش ببینید سقراط همیشه یک نفر یک

ی هستیم که کسی حاضر نیست چیزی رو بپرسه تا استارته زده بشه ولی ما االن در فضا دیپرسیم

چون همه خودشون رو همه چی دان میدونن اینکه تو باید یک گفتار گزنده رو داشته باشی تا استارت 

گفتگو زده بشه بعد گفتگوی سقراطی و درنهایت یک گفتگوی انتقادی رو شروع بکنی این خیلی مهمه 

 باشد یک اینکه دلیر باشه دوم اینکه شکیبا باشه دو تاشبه لحاظ منش استاد دو تا ویژگی باید داشته 

رو باید داشته باشه استادی که دلیر نباشه نمی تونه گفتگوی انتقادی رو شروع کنه و استادیم که 

شکیبا نباشه نمیتونه تفکر انتقادی رو ادامه بده بنابراین دوتاش هست. سوم اینکه کالس درس رو من 

همیشه با رویکرد تعاملی توضیحی پیش ببرند توضیح بدن و وارد گفت گو ها توصیه میکنم به استاد

 "تحلیلی میتونه مناسب باشه و ... هایجوابتشریحی با  سؤاالتبشن و ارزشیابی هم 

کند. اساتید در کالس درس دانشجو رو به فکر کردن وادار اشاره می 8کننده کد همچنین مشارکت    

کنن از طریق به چالش کشیدن اونها اساتید الزمه انرژی بیشتری رو صرف کالسشون بکنن که 

 ها درها. ایندرنهایت دانشجو ما بتونه حداقل پرسشگری رو یاد بگیره و بره دنبال پاسخ به پرسش

در  نمره حتماًباید اینارو انجام بده و اساتید براش  حتماًمواقعی کارساز خواهد بود که دانشجو بدونه 

 سؤاالتی پایانی نیز از هاارزشیابیهای طول ترم رو بهشون توجه کننو در نظر بگیرن ارزشیابی

 ."تشریحی استفاده بشه

فضای بحث و فضای تعامالت در یک  مدیریت کردن"کند نیز اشاره می 3کننده کد مشارکت    

ت کنه خوبی نتونه مدیریکالسی که مبتنی بر تفکر انتقادی یکی از چالش هست اگر معلم زمان رو به

های که دالیلشون نزدیک تره باعث میشه که از توجیح کردن چالش ایجاد میشه و آوردن ادله از طرف

انتقادیه ممکنه حالت ورک شاپ داشته باشه در های که مبتنی بر تفکر کالس و ... کم بشه معموالً

ست این نقش راهنمای استاد باعث میشه ا هکنندورک شاپ معلم متکلم نیست بلکه راهنماست هدایت

سیار های که بها در مسیر اصلی بحث بیفتن و نتایج بهتری هم بگیرن. اساتید در بحثکه دانشجو

 داشته باشه. این نقش یآموزشند رو در راستای اهداف چالشیه میتونه نوعی نقش مداخله کننده هدفم

 ."پیدا کنه لیها تعدچالشمیانجی باعث میشه بخشی از 
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 دانشجوبا  استاد مثبت ب. روابط
های ( در بحث راهبردها و استراتژی9، 0، 0، 8، 2، 1کننده )دومین دورنمای که اساتید مشارکت

 2د کننده ککه مشارکتطوریروابط استاد دانشجو بود. بهپرورش تفکر انتقادی بدان اشاره کردند 

ر احترام باشد، به نظر من باالتکند به نظر من دانشجو بیرون از کالس باید یک دوست قابلاشاره می

از درس این است که باید نشان دهیم در کالس معلم و شاگرد هستیم به هم احترام بگذاریم و نظم 

ود دارد ای وجفاصلهرعایت بشه، در بیرون از کالس دوست باشیم ولی یک انضباط کالسی باید کامالً

و به دانشجوها باید یاد بدهیم در بیرون از کالس یک روابط انسانی خیلی عمیق با شاگردانمان ایجاد 

کنیم. در کالس یک رابطه دانشگاهی و اجازه دهیم دانشجو هم سؤاالت درسی و غیردرسی که مرتبط 

ذیرم. بله. پدر میان بگذارد بستگی به استاد دارد که بپذیرد یا نپذیرد، خود من که می با موضوع است

کند یعنی خیلی شما برایش قائل اطمینان اش را مطرح میوقتی شاگردی با شما مشکالت شخصی

خواهد. من دیدگاه سنتی تدریس رو قبول ندارم که هستی چون برای رفع مشکلش از شما کمک می

 ."دانشجو راحت بود. اآلن باید رابطه تعاملی همراه با احترام باشه نباید به 

استراتژی دیگه رابطه با دانشجوست من به شخصه در کالس  "کند اشاره می 1کننده کد مشارکت    

ای رو به وجود میارم که دانشجو راحت باشه دانشجو نمیترسه و راحت اظهارنظر میکنه و درس رابطه

. در بیرون کالس من با دانشجو خیلی رابطم خوبه میان اتاق حتی یه چیزی باهم حرف خودشو میزنه

خوریم و مشکالتشونو میگن و من جواب میدم رابطه استبدادی رو ندارم که دانشجو نترسه درب می

نفر منتظرن که بیان داخل و با من حرف بزنن این نشون میده که من  8اتاق من همیشه بیشتر از 

بطه خوبی رو به وجود بیارم. من برخالف بعضی دیگر از اساتید که جواب پیام یا زنگ تونستم یک را

 جواب نمیزارم ودانشجو رو نمیدن همیشه تا اونجای که بتونم جواب میدم و هیچ پیام یا زنگی رو بی

. همخالف این هم هستم که دانشجو سو استفاده میکنه، نه ندیدم من که دانشجو بخواد سو استفاده بکن

پس این رابطه برقرار کردن استاد با دانشجو میتونه خیلی کارساز باشه به جهت اینکه دانشجو انگیزه 

 "حرف میزنه استدالل میکنه و ... ترپیدا میکنه و راحت

 

 گیریبحث و نتیجه

قرار دهد، نوع روش تدریس اساتید  تأثیرشایستگی دانشجویان را تحت  تواندمیاز متغیرهایی که 

روش تدریس فعال و بهبود و گسترش  هایچارچوب است. نتایج مطالعات صورت گرفته بر لزوم توجه به

آموزشی برای آماده کردن فراگیران برای زندگی در جامعه  هایسیاست هایپایه ترینمهم عنوانبهآن 

 توانندمیاعضای هیئت علمی ( AlSharif, 2010; Hernández-López ,2016) زیادی دارند بسیار تأکید

در کالس درس با افزایش سطوح تعامل، انگیزش، نگرش مثبت نسبت به یادگیری، رضایت باال از 

 ,Kahnuji) تدریس و یادگیری عمیق و معنادار و دستیابی به موفقیت را در دانشجویان افزایش دهند

های ارزشی، تقابل تضادها و توانندمی تفکر انتقادی آموزش اعضای هیئت علمی با همچنین .(2017
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هاست را مورد تحلیل و ارزیابی های زندگی امروز آنها و همساالن که بخشی از واقعیتفشار رسانه

بدون بررسی دقیق نپذیرند و از طریق تحلیل به  شودمیارائه یا تحمیل  هاآنقرار داده و آنچه را به 

های خود کمک کرده درنتیجه فشار ناشی از تعارضات و باورهای خام شفافیت مواضع و تصحیح نگرش

های در این صورت بهداشت روانی یادگیرندگان کمتر در معرض آسیب .و تحمیلی را کاهش دهند

رو ازنظر هگل تربیتی که واقعاً ازاین ها نخواهد بودیجدی قرارگرفته و جامعه شاهد بسیاری از ناهنجار

های آموزشی و در جلسه شودمیاز روی آزاداندیشی باشد موجد حقیقت و درک تداوم فرهنگی 

دهنده تفکر انتقادی باید همانند . در حقیقت ارائهشودمیاالمکان از طریق مطلق اندیشی پرهیز حتی

های تدریس فعال رو استفاده از روشبلغ جزمی بودن نباشد. ازاینیک دوست و راهنما رفتار کند تا م

در کالس درس باعث حس همکاری و احساسات مثبت میان اعضا شده و همچنین باعث صمیمیت و 

که درنتیجه این احساسات مثبت و صمیمیت در کالس درس باعث گسترش  شودمیهمیاری نیز 

 ویژهبهاین احساس مثبت در دوران تحصیل  "(Ferrite, 1990) های در دانشجویان خواهد شدمهارت

یکی از دالیل این نکته فضای خشکی بود که اساتید  آمدمیدر ما به وجود  ندرتبهدوران دانشگاهی 

 دکردناستفاده می ایکلیشه هایروشکه از  هایکالسبسیاری از  .آوردندمیدر کالس درس به وجود 

شد که یک فضای خشک در کالس به وجود بیاید؛ اما اساتیدی که مباحث رو که به چالش باعث می

. دندآورمیخواستند که درگیر موضوعات شویم یک انگیزه خاصی را در ما به وجود و از ما می کشیدمی

رکت هیم؛ شها بیشتر خالقیت خود را نشان دتوانستیم آزادانه بحث کنیم در بحثما می هاکالساین 

 کردیممی؛ ما احساس آوردمی وجودمثبتی را در ما به  بین استاد و ما احساس نظرتبادلو  هابحثدر 

که دغدغه بیشتری پیدا کنیم و با اساتید  شدمیکه نظرات ما با ارزش است این ارزش داشتن باعث 

ی از یککه  این باورندنیز بر  اعضای هیئت علمی در این پژوهش. "احساس صمیمیت داشته باشیم

 دآیمی وجودبین اساتید و دانشجویان به  ها ایجاد صمیمیت و دغدغه ست کهپیامدهای این کالس

کنند اولین بازتاب و پیامد کالس مبتنی بر تفکر انتقادی ایجاد صمیمیت بین ما که اشاره میطوریبه

تایج نظر کنیم و به نا دانشجویان تبادلتوانیم بو دانشجوهاست در چنین فضای سرشار از احترام ما می

هنی درگیری ذ که باعث دانشجوست و به چالش کشیدن نظرتبادل روازاین بهتری دست پیدا کنیم.

 (.Khalilzadeh, 2003)آورد سازد و بالندگی را به ارمغان میتفکر را در ایشان بارور می و شودمی

 شد که ما بااین صمیمیت سبب می کردیممیاحساس صمیمیت  ما در کالس درس کههنگامی"    

های به وجود آمد در ذهن خود را بدون ترس مورد ها و سؤالاحساس امنیت بیشتری تمام دغدغه

گونه موارد نتیجه این پرسش بخواهیم به سؤاالت ما پاسخ دهند در این دیاز اساتپرسش قرار دهیم و 

در ما بود؛ این احساس یادگیری هرروز بیشتر و بیشتر ادامه پیدا  ها احساس یادگیری بیشترو پاسخ

حصیلی های درس دوران تافتاد و یکی از بهترین کالسکرد درنتیجه پیشرفت تحصیلی هم اتفاق میمی

 و معتقد دشدهییتأدر این پژوهش  کنندگانمشارکتاز طرف  . این موضوع نیز"زدمی را برای ما رغم

کالس مبتنی بر تفکر انتقادی تأثیرگذاری روی نگاه دانشجو نسبت به مسائل  دومین پیامد بودند
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 شده که در جلساتپیرامون و پیشرفت در ارزشیابی )پیشرفت تحصیلی( بود. در این زمینه اشاره

ر نگر بودند اما با به کار بردن و پرورش تفکنخست دید دانشجو خیلی بسته بود و فاقد یک دید کلی

توانست استدالل شکل دهد و دنبال شواهد لسات بعد این دید تغییر کرد و دانشجو میانتقادی در ج

نیز بر  مثبتی تأثیرگیری درست دست پیدا کند و همچنین این موضوع مختلف بگردد تا به نتیجه

شده بود که دانشجو در پاسخ به سؤاالت یک که اشارهطوریترم داشت بهشده در پایاننمرات کسب

های مختلف دیگر هم به پاسخ بپردازد. در این گرفت و سعی کرده بود از جنبهدر نظر نمی جنبه را

های تفکر انتقادی درگیر کند که اگر دانش آموزان در مهارتمی تأیید Cosgrove (2010)رابطه نیز 

 Alivandi)شوند منافعی که حاصل خواهد شد چشمگیر خواهد بود.. همچنین در پژوهشی دیگر 

Vafa (2004  طی بررسی خود با عنوان تفکر انتقادی با پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشگاه، تبریز

در نتایج خودشان رابطه مثبت و معناداری بین میزان تفکر انتقادی و پیشرفت تحصیلی را تائید کرده 

 است.

ه این دادند کعلمی، نتایج نشان باوجود پرورش تفکر انتقادی در دانشجویان توسط اعضای هیئت    

رو هستند که موانع جدی و مهمی در ارتباط با پرورش تفکر انتقادی در های نیز روبهاساتید با چالش

جویان پایه دانشانگیزگی و نداشتن دانشها و موانع بیشوند. یکی از این چالشدانشجویان محسوب می

 یک از فعالیت ارادیزم است و هیچداشتن انگیزه برای انجام هر کاری توسط انسان ال بود. در حقیقت

ها، یادگیری است که شاهراه اصلی آن دهد. ازجمله این فعالیتها بدون داشتن انگیزه رخ نمیانسان

اساتید ممکن است بر موضوع  (.Rouhi, Hoseini, Badeleh and Rahmani 2007)داشتن انگیزه هست 

ای را که باید آموزش داده شود، درسی تسلط کامل داشته باشند، دقیقًا نوع چارچوب تفکر انتقادی

بداند و بانشاط و حساسیت فراوانی سخنرانی کند یا بحث کالسی را رهبری نمایند، ولی اگر شاگرد 

اساتید  (.Miles,2015)ارزش خواهد بود و بیها پوچ مند نباشد و انگیزه نداشته باشد تمام اینعالقه

اند و معتقدند دانشجو در مقابل یادگیری خوبی به این موضوع اشاره نمودهکننده هم بهمشارکت

انگیزگی ست که در میان دانشجویان با توجه به شرایط کنند این مقاومت درنتیجه بیمقاومت می

ین مقاومت در مقابل یادگیری و تدریس اساتید زیاد در دوران تحصیل ا "گیرتر شده است.موجود همه

 شدیممطرح  ربط با موضوع کالسعمدتاً بی یسؤاالتاتفاق افتاده است حتی در بسیاری از موارد طرح 

؛ اما مسئله اصلی اینجاست که اساتید در مقابل این "جهت متوقف کردن تدریس اساتید صرفاً هم آن

کننده در این تحقیق با مطرح کردن چه اقداماتی را باید انجام دهند؟. اساتید مشارکت انگیزهبی

کردند که آشنای داشتند سعی می هاآنهای که خود دانشجو در جامعه با های چالشی و چالشبحث

تید زعم اسابه های سنتی تدریس و یادگیری فاصله بگیرند و دانشجو را با مسائل روز آشنا کننداز روش

 ی چالشی در کالس درس این نتیجه را در برداشت که دانشجویان بههابحثکننده ایجاد مشارکت

 و درصدد حل مشکالت باشند. پیدا کنندانگیزه بیشتری دست 
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گذاری غلط آموزش عالی در کننده به آن اشاره کردند سیاستچالش دومی که اساتید مشارکت    

های آموزش عالی و پژوهشی ها و موسسهعلمی دانشگاهاعضای هیئت ارتقای اساتید بود. نظام ارتقای

مختلف آموزشی و تحقیقاتی  هایزمینه علمی درهای اعضای هیئتدهی فعالیتای در جهتنقش عمده

 کهگذاری آموزش عالی برخوردار است؛ تا جاییرو، از جایگاه خاصی در سیاستکنند و ازاینایفا می

شیوه ارتقا  نامهآییناما چند وقتی ست در ایران  .اندجزئی از تعریف دانشگاه دانستهحتی نظام ارتقا را 

ها علمی دانشگاهابالغ شد با انتقادهای از طرف اعضای هیئت 1398علمی که در سال اعضای هیئت

مواجه گردیده است. در مطالعه آسایش و همکاران بیان گردیده است که این شیوه ارتقا باعث کشاندن 

یکی از اند کردهرهکننده در پژوهش اشااساتید به سمت مقاله محوری شده است. اساتید مشارکت

 گذاری در دانشگاه به این شکل استگردد سیاستگذاری آموزش عالی برمیها به نوع سیاستچالش

چنین فضایی ،نه گفتگوی رشد میکنه نه تفکر انتقادی  بنویسند درمقاله  رودمی که از اساتید انتظار

 دهدمیو همکاران نشان  Salsali and MirzazadehGandomkar , )( 2011. مطالعات "و نه خالقیتی

توجهی به شأن و منزلت آموزش هست. اند، بینامه خصوصاً برای کسانی که درگیر آموزشکه این آیین

مواجه بودیم اساتیدی که در  کارشناسی ارشد در و چهچه در دوران کارشناسی  ما با این مسئله"

ی کردند و توجه چندانمالً سنتی تدریس میهای کابسیاری از موارد بدون صرف کمترین انرژی به روش

که اییداشتند تا ج هاارزشیابی آموزشی ما نداشتند این اساتید کمترین توجه را نیز به هایفعالیتبه 

ود به ب معطوفو بیشتر توجه هشان  کردندنمیبررسی  ی ارزشیابی راهابرگه یموارد حتدر بسیاری از 

های د انجام کارکارها در بین دانشجویان درصدنوشتن کتاب و مقاله. همچنین این اساتید با تقسیم

این  Hosaini, Haji, Niae, Nouri, Blordi, and Negahban. (2007) . مطالعات"پژوهشی خود بودند

مرکز علمی با متشده است اعضای هیئتکند در شرایطی که وزن کمی به آموزش دادهمی تأییدنکته را 

ده است ش تأکیدشدن روی نوشتن کتب و مقاالت درصدد ارتقا و بالندگی خود هستند. در این مطالعه 

های آموزشی از اهمیت بیشتری برخوردار نامه بازنگری ایجاد گردد که فعالیتکه باید در این آیین

 ردد.گ

 ها و راهبردهای را برایکننده در این پژوهش استراتژیها اساتید مشارکتباوجوداین موانع و چالش    

 هایاند اولین استراتژی ،توجه به فرایندتفکر انتقادی در دانشجویان مطرح کرده وپرورشآموزش

اصطالح مدیریت کالس درس شامل کنترل دانشجویان در کالس به کمک  مدیریت کالس درساست.

 ,Mitchell) استدسپلین )نظم وانظباط( و ایجاد محیط مناسب جهت تسهیل یادگیری و تغییر رفتار 

دهی، ریزی، سازمانهای مدیریت کالس درس همچون برنامهمدیریت کالس درس شامل مؤلفه (.2013

در بحث توجه به فرایندهای  کنندگانمشارکت. (Fennimore, 2002)ست رهبری، کنترل و ارزشیابی ا

معتقدند که در این زمینه الزم است دانشجویان را به چالش کشیدن و معتقدند  مدیریت کالس درس

 این گفته تأییددر  Bruner )1984( .گفتار چالشی و گزنده ستاستراتژی در این زمینه  ترینمهم

رو کرد ها قرارداد بلکه باید وی را با مسئله و موقعیت روبهمعتقد است فراگیر را نباید در برابر دانسته
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اقدام کند؛ و برنامه  هاآنحل تا خود به کشف روابط میان امور و جستجو برای کسب اطالعات و راه

 دیتاسااین  دارد.الیت واشده باشد که یادگیرندگان را به فعآموزشی باید طوری طراحی و سازماندهی

ی روز سعی براین داشتند که مسائل علمی را با مسائل زندگی واقعی گره بزنند هاچالشاستفاده از  با

آماده کنند. در حقیقت فرایند یادگیری بازندگی  آیندهنتیجه دانشجویان را برای بازار کار در  و در

آموزان ها و مفاهیمی را که دانشباید ابزارها، روشخارج از مدرسه ارتباط نزدیکی دارد و برنامه درسی 

های نیاز دارد را در اختیار او قرار دهد و بر مهارت هاآنبرای حل تکالیف مربوط به زندگی واقعی با 

 .(Pakmehr and Dehghani, 2010) داشته باشد تأکیدسطح باالی تفکر 

ستفاده از طرح درس است.این اساتید ا کردندکنندگان به آن اشاره استراتژی بعدی که مشارکت    

کنند مشخص کنند که درس چیست های خود قبل از شروع و تدریس یک واحد سعی میدر کالس

طرح درس را یکی از عوامل تأثیرگذار در تدریس  و چه چیزهای قرار است اتفاق بیفتد. این اساتید

های متقابل ها و مسئولیتیلدگیری که نقش-دانند. طرح درس یک قرارداد صریح یادهیمی

 هاآنکند، یک ابزار تشخیصی که به ای موفقیت در درس به دانشجویان و مدارس را ترسیم می

ح آمادگی علمی موردنیاز و توصیف نیازها و سطوکند از طریق تعیین پیشدانشجویان کمک می

های درس و حجم کار، میزان آمادگی خود را برای یک درس مشخص کنند، یک منبع صریح چالش

گیزد انهای درسی، یک ابزار یادگیری که عالقه دانشجویان را برمیها برای فعالیتها و روشمشیاز خط

د نیاز خواهن هاآند که برای موفقیت در درس به کنو آن تارا به اطالعات، منابع و پیوندهایی مجهز می

ای از تعهدات شامل این تعهد که مدرس به دانشجویان چه خواهد آموخت و داشت، مجموعه

 (.Barbara Grass, 2016)هایی که دانشجویان برای تحقق همه آن تعهدات باید انجام دهند فعالیت

ترین ایراد یکی از دبیرانمان عدم مشخص کردن طرح درس در دوران دبیرستان شایدم بزرگ    

پیش رو قرار است چه اتفاقی بیفتد. هدف ایشان از این کار این  دانستیم در جلسهبود.درواقع ما نمی

 هایپرسشبود که ما هر جلسه آمادگی الزم را داشته باشیم یعنی هم برای تدریس هم امتحان و هم 

شفاهی آماده باشیم اما حقیقت قضیه این بود در طول سه سالی که با ایشان کالس داشتم همیشه 

ر شوم و حاض وقت نتوانستم با میزان آمادگی قابل قبولی در کالس درسهیچ سردرگم بودیم و نتیجه

بیشترین افت تحصیلی هم در میان دروس دیگر به این درس اختصاص داشت. در این رابطه 

(Schmidt(1993  بر تسهیل در نحوه تدریس، باعث مشخص بودن اهداف و طرح درس عالوهاذعان دارد

 ها وافزایش انگیزه دانشجویان برای حضور مرتب در کالس، تعقیب مطالب، شرکت فعال در بحث

 گردد.طورکلی یادگیری بیشتر میبه

روش تدریس مشارکتی بود.  استفاده از ی دیگر در بحث توجه به فرایندهای کالس درساستراتژ    

ها سعی داشتند فضای را به وجود آوردند که دانشجویان دادن دانشجو در بحث با مشارکتاین اساتید 

ه دهم کهایی را میمن بخش "اند کردهاشاره کنندگانمشارکتشرکت نمایند. یکی از  هابحثنیز در 

نظرات و همچنین  کنمکنم کتاب معرفی میدانشجویان در موردش صحبت کنند، راهنمایش می
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و کنم که بر گردن تشنوم ببینم در مسیر هستند یا خیر، اگر نباشن راهنمایی میشونو میهابحث

بندی خودشونو اعالم کنن و بگن به چه مسیر دوباره بعدازاین کار از نمایندگان گروها میخوام که جمع

اذعان داشته که فضاهای فعلی آموزشی فرصت بیان عقیده و  Jones )2007). "اندای رسیدهنتیجه

ان های انفعالی، وابستگی دانشجویاظهارنظر را از دانشجویان گرفته و گرایش اساتید بر تمرکز بر روش

یر وقتی اساتید ما را درگ به افزایش مشکالت یادگیری گردیده است.را به اساتید افزایش داده و منجر 

دانشجویم و ما  کردیماحساس می دهندمیشرکت  هابحثو ما را در  کنندمیی کالسی هابحثدر 

با مطالعه وارد کالس شویم  حتماً کردیممیهمیشه سعی  روازاینهم در فرایند یادگیری نقش داریم 

 .باشیم شاهد پیشرفت تحصیلی هم شدمیشرکت کنیم.این روش باعث  هابحثتا بتوانیم در 

(Keramati (2002 راتب مهای سطح باالتر بهیادگیری مشارکتی روی تقویت مهارت تأثیر : نویسدمی

 تر از رویکرد انفرادی است.بیش

اما  .کردندمیسقراطی نیز در کالس درس استفاده  در پژوهش از روش کنندگانمشارکت همچنین    

 کندمیمعین ن زیرا نچرا؟و دانش  گویدمیاما ن کندمیکه اشتباه  گویدمیاین روش به فرد  کهازآنجایی

(Robinson,1971) در این پژوهش از روش توضیحی تعاملی استفاده  کنندگانمشارکت. بر این اساس

های آموزگار/استاد از راه سخنرانی بلند اذعان دارد در این راهبرد، روشنگری Miller (2008) کردندمی

با  شودمیهای مذکور در آموزش مستقیم همراه یا کوتاه )گاه همراه با نمایش متنی( و دیگر گام

های بیشتر برای درگیر کردن شاگردان و گفتگوهای کالسی های سقراطی و پرسشپرسش و پاسخ

ی دهاگرد و یا شاگرد با دیگر شاگردان؛ و نیز نوشتن ایده و پرسشگری و سازمانمیان استاد و ش

درس استفاده  هایکالسدر  ش و راهبردروازاینچگونه  دهندمیتوضیح  کهطوریبههاست. ایده

 کنم این توضیحیها روشن میکنم که اول موضوع رو برا بچهمن به این شکل تدریس می". کنندمی

ها وارد گفتگو میشن اینجاست ها وارد گفتگو بشن وقتی بچهشه حاال در تعاملی اجازه میدم که بچه

اده از ها با استفعنوان یک متفکر انتقادی نشون میدی با به چالش کشیدن بچهکه تو نقشت رو به

وارد بحث میشن یعنی اونام وارد بحث میشن و یک  هادادهها بچه هام با استفاده از همون همون داده

 ."دیالکتیک بین استاد و دانشجو شروع میشه که خیلی موفقه

در این پژوهش در بحث توجه به فرایندهای مدیریت کالس  کنندگانمشارکتاستراتژی بعدی که     

ها بود. این اساتید در بحث ارزشیابی به دو نوع ارزشیابی بحث ارزشیابی درس به آن اشاره کرده بودند

 هایشیوهز ا بایستمیکه  کنندمی تأکیددر طول ترم و ارزشیابی در پایان ترم اشاره کردند. این اساتید 

تفاده نماییم که کل فرایند کالسی را در نظر بگیرد و در طول ترم میزان رشد تحصیلی از ارزشیابی اس

 کهطوریداده شود.به های کالسی اختصاصبیشتر اهمیت را به فعالیت شود ودانشجویان در نظر گرفته 

را  وباید کل فرایند کالس را در نظر بگیریم و یادگیری دانشج "9کند کننده کد اشاره مییا مشارکت

ترم اتفاق میافتد ما نباید ارزشیابی را محدود به آزمون و امتحان از بین نبریم چون یادگیری در کل

منظور از ارزشیابی در طول ترم این نیست  باید اضافه کرد که، این موضوع تأیید. در ترم کنیمپایان
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 استفاده از ارزشیابی در طول ترماساتید با  دهیم و به آن قانع شویم بلکه اینمرهکه به فراگیران فقط 

یک بخش پایدار از  عنوانبهبه نقاط قوت و ضعف فراگیران را تشخیص دهند و همچنین  توانمی

 .(Formative, 2000)تدریس و یادگیری به هدایت آموزشی کمک نماید 

ترم خیلی باره تجربه زیسته خود نمایانگر این است که دریکی از واحدهای درسی در طولدراین    

اما روز  دادم و...، تکالیف را کامالً انجام میکردممیها شرکت که در بحثطوریبه کردممیتالش 

نخوانده  اصالًرا من  هاسؤالاز شانس بد من یکی از آن  بود کهامتحان استاد دو تا سؤال مطرح کرده 

بیشترین نمره هم به خود اختصاص داده بود و من در آن امتحان نتوانستم  سؤالهمان  اتفاقاًبودم 

ترم بود من باید اون درس رو میفتادم و تمام خوب ظاهر شوم اگر استاد من پایبند به ارزشیابی پایان

تر بود و نمره باالیی لی براش مهمترم خیرفت اما خداروشکر استاد در طولهای ترمم به هدر میتالش

 ریراگفباور داشته باشند که هر  عمیقاًاین موضوع باید گفت که اساتید باید  تأییدرو هم گرفتم. در 

 دنبال کشفکه فقط به یابیارزشقابلیت رشد و یادگیری را دارد به شرط آنکه ابزارهای سنتی 

مهیا کنند که نمرگرایی از بین برود و بیشتر به دنبال  ایگونهبهرا رها کرده و شرایط را  هاستضعف

استفاده از  ترم استراتژی اساتیدهای پایانارزشیابی در .(,rastgar 2002)کیفیت باشند نه کمیت

آخر ترم "کند اشاره می 0کننده کد که مشارکتطوریهای تحلیلی بود بههای تشریحی و پاسخسؤال

در دوران تحصیل بهترین شکل ارزشیابی  "های تحلیلی رو در نظر دارمجوابهم سؤاالت تشریحی با 

به ترم اول ارشد که استاد یک کتابی رو دادند که نقد کنیم و سر جلسه نقدهایمان را  شودمیمربوط 

های دیگه ای رو برای نقد اون کتاب کامالً مستند و علمی بنویسیم این باعث شد ما بریم و منبع

در  اتوانند در جلسه امتحان از دانشجویان بخواهند تا ببخونیم که واقعاً روش جالبی بود. اساتید می

 .(Silva, 2009)اختیار داشتن حجم وسیعی از منابع مطلبی رو موردنقد و ارزیابی قرار دهند 

کننده روابط استاد دانشجو بود. گاهی روش شده توسط اساتید شرکتدومین استراتژی مطرح    

ائم در دطور ارتباطی استاد با دانشجو مبتنی بر لحن منفی است. در چنین مواردی استاد تقریباً به

کند. اتخاذ این لحن اگرچه ممکن است در یک دوره موقت کالس درس لحن ناراضی را انتخاب می

نفس دانشجویان، انتقال برخی از دانشجویان را به درس خواندن سوق دهد اما ضمن کاهش اعتمادبه

 هایو درنتیجه نیرو دهدمیآموزی مورد غفلت قرار تر و ماندگارتر را برای علمهای واقعی، قویانگیزه

ه در آید کآید. در کنار این مسئله یک فضای انسانی ناسالم به وجود میبه حرکت در نمی هاآنخالق 

گاه نوعی طور ناخودآتنها رابطه صمیمیت و درک متقابل بین استاد و دانشجو برقرار نشده بلکه بهآن نه

سازد که در آن استاد دائماً در جبهه مقابل ر میشرایط مخاصمه رابین استاد و دانشجو را به ذهن متباد

های . این شیوه بر شیوه شکوفایی خالقیت و تواناییشودمیانگیز جلوه داده قرار دارد و روز امتحان رعب

در چنین شرایطی الزم  (.Saviz, 2013) دهدمیدانشجویان ناکارآمد است و امنیت ذهنی را کاهش 

های مثبتی را با دانشجویان های درس و حتی در خارج از کالس درس ارتباطاست اساتید در کالس

 کهطوریبه اندکننده این مهم را رعایت کردهاساتید مشارکت دهدمیداشته باشند نتایج نشان 
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 احترامباید یک دوست قابلبه نظر من دانشجو بیرون از کالس "کند اشاره می 2کننده کد مشارکت

باشد، به نظر من باالتر از درس این است که باید نشان دهیم در کالس معلم و شاگرد هستیم به هم 

احترام بگذاریم و نظم انضباط کالسی باید کامالً رعایت بشه، در بیرون از کالس دوست باشیم ولی 

بیرون از کالس یک روابط انسانی خیلی  ای وجود دارد و به دانشجوها باید یاد بدهیم درفاصلهیک

عمیق با شاگردانمان ایجاد کنیم. در کالس یک رابطه آکادمیک و اجازه دهیم دانشجو هم سؤاالت 

درسی و غیردرسی که مرتبط با موضوع است در میان بگذارد ...بستگی به استاد دارد که بپذیرد یا 

کند یعنی اش را مطرح میا مشکالت شخصیپذیرم...وقتی شاگردی با شمنپذیرد، خود من که می

خواهد. من دیدگاه خیلی شما برایش قائل اطمینان هستی چون برای رفع مشکلش از شما کمک می

سنتی تدریس رو قبول ندارم که نباید به دانشجو راحت بود. اآلن باید رابطه تعاملی همراه با احترام 

 ."باشه 
و دانشجو بسیار مهم و تأثیرگذار است. این رابطه اگر بر مبنای برقراری ارتباط عاطفی بین استاد     

اصول صحیح برقرار شود، ماندگار، صمیمانه و ثمربخش خواهد بود. یک استاد باید با رفتار و اعمال 

های انسانی و اجتماعی آشنا کند. استادان بگذارد و عمل آنان را باارزش تأثیرخود بر دانشجویان 

درصدد مجهز کردن خویش بر ایجاد روابط مطلوب  یستیبا یعلمسائل شناختی و دانشگاه، جدا از م

و عاطفی با دانشجویان باشند، چراکه رعایت تعامالت عاطفی نتایج شگرفی به همراه خواهد داشت که 

 توانمیموجب تحوالت اساسی در نظام آموزشی خواهد شد. ازجمله نتایج مفید ایجاد تعامل عاطفی 

جاد های درسی، ایبه افزایش رشد و پیشرفت تحصیلی و اخالقی دانشجویان، حل مشکالت و تن گناه

محیطی سالم و بانشاط در فضای کالسی، ایجاد جاذبه و عالقه و انگیزه در بین دانشجویان، از بین 

 ت ورفتن روابط خشک و رسمی بین استاد و دانشجو خواهد شد. همچنان چنانچه روابط عاطفی مثب

کنند در کالس موردپذیرش خوب بین استاد و دانشجو برقرار شود دانشجویان همیشه احساس می

تنها عاملی در موفقیت تحصیلی دانشجویان است بلکه میزان مشارکت هستند و این مسئله نه

 (.Kahnuji,2017)بخشد های گروهی و حتی رابطه با همساالن را نیز بهبود میدانشجویان در فعالیت

ان بودند حتی دبیرستتأثیرگذار باشد در دوران کارشناسی و  تواندمیاین روابط استاد دانشجو بسیار "

طور مثال در چندین مورد به اساتید و معلمانی که روابط بسیاری خوبی با ما دانشجویان داشتند به

بط گونه رواکردیم اینگذاشتیم و بازی میدعوت ما در بیرون از دانشگاه قرار فوتبال بازی کردن می

نجام بیشتری را برای انجام تکالیف درسی اتنها باعث نشد ما از ایشان سو استفاده کنیم بلکه تالش نه

 Gershenson ). در این رابطه "کردیمدادیم و انگیزه بیشتری هم برای درس خواندن پیدا میمی

 .اذعان داشت که کیفیت رابطه استاد و دانشجو بر میزان پیشرفت دانشجویان تأثیرگذار است)2016

شناسد، احساس تعهد بیشتری به کند که استاد او را میکه دانشجو احساس میهمچنین هنگامی

های استاد و شیوه های او خواهد داشت. روشن است که این موضوع تابع نوع خواستهاستاد و خواسته

انند دگفت دانشجویان خود بیشتر متعهد به اساتیدی می توانمیطوری کلی هست اما به هاآنبیان 
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های کنند و قضاوتشناسند. دانشجویان با چنین اساتیدی احساس همدلی بیشتری میکه آنان را می

به دانشجویان کمک کند که مشکالت درسی  تواندمیدهند. وجود رابطه تری درباره آنان ارائه میمثبت

ده پیشنهادان زیر در ارتباط با پژوهش انجام ش.(,Lohr 2004)صورت کارآمدتری رفع کند خود را به

ایان در امتحان پ هاارزشیابیاساتید بیشتر به فرایندهای کالس درس توجه کنند و تمام  گرددمیارائه 

مثبتی با دانشجویان داشته باشند که با توجه به تجربه  الزم است اساتید روابط، ترم خالصه نگردد

 اردای در پیشرفت تحصیلی دانشجویان د توجهقابل تأثیرزیسته و تحقیقات گذشته ایجاد این روابط 

جدی در رابطه با کمی نگری در آموزش داشته  تجدیدنظریک آموزش عالی باید  رسدمیبه نظر  و

 باشد تا اساتید کیقیت تدریس را باالتر ببرند.
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