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 چکیده
-مـی  ایران هايدانشگاه در انسانی علوم هايرشته آموزش یندفرا در موجود مشکالت و هاچالش شناسایی و کشف پژوهش، این هدف

 عمیـق  هايمصاحبه از هاداده آوريجمع براي. است کیفی رویکردي داراي ،یشناخت روش و یشناخت معرفت حیث از پژوهش این. باشد
 علـوم  يحـوزه  منتخـب  يرشـته  پـانزده  در صالحیت داراي و برجسته استادان با) کلیدي مطلع افراد با مصاحبه( KII٢ تکنیک و کیفی

-چـالش  از؛ اند عبارت ایران در انسانی علوم يها رشته آموزش هايچالش که دهدمی نشان پژوهش این نتایج. است شده استفاده انسانی

 توانمی پژوهش هايیافته دیگر از. فرهنگی و نهادي يها چالش اجتماعی، ایدئولوژیک، سیاسی، زبانی، هايچالش بومی، و محیطی هاي
 از دقیق ارزشیابی سیستم نبود از؛ اند عبارت دیگر يعمده مشکالت. کرد اشاره انسانی علوم و دانشگاهی آموزش نظري يبنیه ضعف به

 شـناختی،  بـوم  شـرایط  بـه  توجـه  عدم گذاري،سیاست سطح در انسانی علوم هايرشته به کافی و الزم توجه عدم نیز و استادان تدریس
 هايتفاوت به توجه عدم باألخره و تدریس يمقوله به نگريسطحی نیز و سیاستگذار نهادهاي به انسانی علوم هايرشته کامل وابستگی

 .فردي

 .آموزش فرایند عالی، آموزش انسانی، علوم: واژگان کلیدي

                                                   
این مقاله مستخرج از بخشی از یک طرح پژوهشی ملی است که با حمایت پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی و با راهنمایی جناب آقـاي   . ١
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٢ . Key Informant Interview  



 مقدمه
 تربیـت  چـون هم ايعمـده  نقش داراي راستا این در هدفمند و هوشمند پویا، نظام یک عنوان به عالی آموزشی نظام

 يتوسـعه  بـراي  سـازي  زمینـه  و تحقیق گسترش دانش، ارتقاي و ترویج جامعه، نیاز مورد متخصص انسانی نیروي
 از هـا دانشگاه علمی یئته اعضاي و طلبدمی را خاصی پژوهشی – علمی وسواس اهداف، این تحقق و است کشور
 ،اجتمـاعی  و اقتصـادي  يتوسعه در عالی آموزش نقش که آنجا از. هستند کشور آموزشی نظام مهم و اصلی عوامل
. شودمی تربیت عالی آموزش بخش توسط مختلف هايبخش نیاز مورد متخصص انسانی نیروي و است کننده تعیین

 اجتمـاعی  و انسـانی  علـوم ). 1378سـتار، بود ( خواهد هابخش سایر يتوسعه یربنايز بخش این يتوسعه و تقویت
 ،پیچیـدگی  از ناشی افتراق این .سازدمی ممتاز فیزیکی و طبیعی علوم از را آن که است خاصی هايپیچیدگی داراي

 ایـن  تمـام  يریشه البته و است علوم این موضوع هاآن شناخت که گردد یبازم مسائلی یا مضامین ها،مقوله جنس به
-ویژگـی  يمالحظه با بایستی اًضرورت او شناخت که است الهی مخلوقات برترین از انسان. است انسان ،موضوعات

 حیـث  و سـتیزي  فرهنـگ  و پـذیري  فرهنـگ  ،منـدي  یختـار  ،یخودآگاه فکر، و شعور زبان، همچون شاخصی هاي
 عـالی  آمـوزش  نظـام  در اخیـر  هـاي سال در که ايپدیده .)1387 مهرمحمدي،پذیرد ( انجام جمعی و فردي التفاوت
 دانشـگاهی  هـاي رشـته  چشـمگیر  يتوسـعه  و بسط شاهد که است عالی آموزش در ٣يساز انبوه است، شده حادث

 آمـاري  و فنـی  معاونـت  در موجود آمارهاي طبق. یمهست کشور يها دانشگاه مختلف سطوح در انسانی علوم یژهو به
 نفـر  هزار 199 ،1388 سال سراسري آزمون در دانشجو نفر هزار 526 پذیرش کل از کشور آموزش سنجش سازمان

 علوم يها رشته در کشور دانشجویی جمعیت کل از درصد 50 قریب یعنی. اند شده یرفتهپذ انسانی علوم هايرشته در
 و آموزشـی  کیفیـت  ارتقاي جهت تالش ضرورت که است دیگري واقعیت نیز این. دارند اشتغال تحصیل به انسانی
 آمـوزش،  ي حوزه در کلیدي و اساسی مباحث از یکی امروزه. سازدمی آشکار را هارشته این وريبهره افزایش نهایتاً

 بـه  متعلـق  آمـوزش،  ي حـوزه  به مربوط معرفت و دانش. است مختلف هاي حیطه در علوم آموزش و عالی آموزش
. باشـد  مـی  دانشگاهی ي رشته دو و بیست شامل امروزه که است مستقل مطالعاتی ي حوزه یک عنوان به تربیتی علوم
 ،یشـناخت  معرفـت  رویکرد تربیتی، مکتب یا فلسفی هاي آموزه و مبانی از ملهم آن مختلف هاي مدل و آموزش اساساً

 تربیـت  و تعلـیم  ي حـوزه  به مربوط مباحث. باشد یم یادگیري از ارزشیابی رویکرد و یادگیري، شناسی روان رویکرد
 و فرهنگـی  هسـتار  از مهمـی  بخـش  دانشگاه استادان زیسته تجربیات و فهم. است نیز شناسی روان ي حوزه از متأثر
 علـوم  آمـوزش  متعـدد  متولیان و کنشگران میان در دلیل، همین به. است انسانی علوم به مربوط آموزشی و ايحرفه

 آموزش ي نحوه و سیاستگذاري در. است استوار گروه این تجربیات و ها یدگاهد بر فقط ،مطالعه این کشور در انسانی
 نظـر  بـه  ضروري برجسته استادان و فن اهل نظرات از گیري بهره موجود نیازهاي با مطروحه مباحث تطابق و علوم

 مختلـف  هـاي  حـوزه  استادان هاي دیدگاه کشف صدد در پژوهش، این در اصل این گرفتن نظر در با محقق. رسد می
                                                                                                                              .است بوده ها رشته این اثربخش آموزش ي نحوه ي زمینه در انسانی علوم
                                                                                                                          مسئله بیان

                                                   
٣ . massification  



 اتخـاذ  آموزشـی،  مختلـف  اهـداف . اسـت  آمـوزش  ورزد، مـی  مبـادرت  بـدان  انسـان  که اموري ترین پیچیده از یکی
 آموزشی مختلف موضوعات آموزشی طراحی به مربوط مباحث در. نمایند می بایجا را اي ویژه آموزشی راهبردهاي

 هـاي  حیطه از یک هر آموزشی اهداف تحقق براي و شوند می بندي دسته نگرشی و مهارتی، شناختی، ي حیطه سه در
 شناختی هاي حیطه در عمدتاً انسانی علوم ي حوزه در مطرح مباحث. است مطرح خاصی آموزشی هاي روش مذکور

 و باشـند  مـی  خاصـی  هـاي  ظرافت و یشترب یچیدگیپ داراي مهارتی ي  حیطه با قیاس در که گیرند می قرار نگرشی و
 یعنی). ذهنی هاي مهارت نه است 4بودن عملی معناي به مهارت البتهاست ( مهارتی ي حیطه از دشوارتر آنها آموزش

 تحقـق  و جسـت  بهـره  حوزه آن به مربوط خاص الگوهاي از بایست می 5نگرشی آموزش یا ها نگرش آموزش براي
). 1384 حـاتمی، نیسـت (  وصـول  قابل آموزش عمومی الگوهاي طریق از مذکور ي حیطه به مربوط آموزشی اهداف

 شـواهد  از برخـی . اسـت  نشـده  الزم توجـه  تحوالت این به ایران عالی آموزش نظام در رسد می نظر به که آن حال
 و ییطباطبـا  قاضـی  ،1379 کـاظمی،  ،1379 الدین، عین پرتو و رضوانی سعیدي( هستند مدعا این گواه نیز پژوهشی
 بر مؤثر فرهنگی مداخالت و مالحظات و سو، یک از انسانی علوم آموزش به مربوط هاي پیچیدگی). 1380 ودادهیر،

 تا شود اقدام حوزه این در اندرکار دست و مطلع افراد با مصاحبه به که نماید می ایجاب دیگر سوي از آموزش فرایند
 این تحقق از پس. یابیم دست ایران کشور در انسانی علوم آموزش مشکالت و ها کاستی موانع، از صحیحی درك به

 بـراي  مـؤثر  راهبردهـاي  تـدوین  و طراحـی  امکـان  آمده، دست به نتایج دادن قرار نظر مد با بعدي گام در مقصود،
  در مطلـع  و خبـره  افـراد  با کیفی هاي مصاحبه انجام. گردید خواهد میسر ایران هاي دانشگاه در انسانی علوم آموزش

 تـدریس  فراینـد  6یرخطـی غ ماهیـت  به عنایت با اینکه براي. است اهمیت حائز بسیار انسانی علوم آموزش ي حوزه
 بـه  ،7خطـی  نگـاه  با و علمی مستندات و مدارك به استناد با صرفاً توان نمی نگرشی، و شناختی هاي حیطه در یژهو به

 تجارب رو این از. یافت دست ایران هاي دانشگاه در انسانی علوم آموزش مورد در منسجمی و راهبردي الگوي یک
 و مکتوبـات  از بـیش  اطالعـاتی  و باشـد  راهگشـا  بسـیار  تواند می راستا این در استادان ي زیسته اطالعات و مستقیم

 مختلـف  مراحل و ها بخش در تواند می ها مصاحبه این از آمده دست به اطالعات. بگذارد محقق اختیار در مستندات
.                                                                                                                            گیرد قرار استفاده مورد پژوهش این

 پژوهش نظري مبانی
 است آن روش ترین ياقتصاد و ینتر ساده سیستمی هر در توسعه و رشد و تحول ایجاد براي که است ینبر ا اعتقاد

 تحول ایجاد يها مؤلفه و عناصر مهمترین شناسایی با سپس و شده یبررس و تحلیل سیستم آن يها مؤلفه و عناصر که
 – یـاددهی  نظـام  و درسـی  برنامـه  عناصـر  و هـا  مؤلفـه  میان در .نمود آغاز مؤلفه یا عنصر آن از را توسعه و رشد و

 در کـه  است برخوردار ویژه جایگاه از انسانی علوم دروس آموزش آن خاص نوع و آموزش کیفیت عنصر یادگیري
 سـوق  تحـول  و اصالح سمت به را آن يها مؤلفه و عناصر سایر توان یم آن مشکالت کاهش و تحول ایجاد صورت

                                                                                                      .داد

                                                   
٤ . operational  
٥ . Attitudinal Instruction 
٦ . heuristic  
٧ . algorithmic  



 آن عـالی  آمـوزش  نظام در کشوري هر ارتقاي و پیشرفت مبانی که است معتقد يا مقاله طی) 1385( کاظمی        
 یـن بـر ا  همگـان  لـذا  .اسـت  محوري نقش داراي نظام این ي شاکله در انسانی علوم بسیاري اعتقاد به و است نهفته

 ایـران  آموزشـی  نظـام  تعـالی  و رشد در اساسی بسیار نقش آن جایگاه به بخشی ارتقا و علوم این تقویت که باورند
                                                                                                                      ).11 اینترنتی منبع ،انسانی علوم مشکالت بررسی همایش مقاالت چکیده.(داشت خواهد اسالمی
 در آن یگـاه و جا منزلـت  در سزایی به نقش انسانی علوم به نسبت فرهنگی يها نگرش چگونگی تردید بدون        
 کـه  اسـت  حقیقـت  ایـن  بیـانگر  اسـالمی  و تمدن فرهنگ تاریخ به تحلیلی نگاه. است داشته اسالمی ایران ي جامعه
 تفکـر  و صـاحبان  هوشمند اندیشمندان توسط چالش پر و نوین هاي یهنظر پردازش و پویا هاي یشهاند تولید همواره

 بیشتر چه هر درك براي را خود سرآمد و مستعد فرزندان ها خانواده غالب.است بوده انسانی علوم ي حوزه در واگرا
و  یختـه و فره و متفکـر  باسـواد  آدم اصـوالً . نمودنـد  یمـ  هدایت قرآنی و علوم فلسفی مفاهیم،فارسی یاتو ادب زبان

 و نظري مفاهیم وتبیین یرو تحر نگارش کالم، و بیان انسانی، علوم يعرصه در که گردیدمی اطالق کسی به دانشمند
 ).                                                                9 اینترنتی منبع( داشت را تبحر و ورود بیشترین نوین هاي یهنظر پردازش

 بـا  هـدف  ایـن  بـه  نیـل  بـراي  انسانی علوم آموزش مشکالت بررسی مورد در پژوهشی طی )1385( رشیدي       
 وضـعیت  عنـوان  بـه  علـوم  آمـوزش  هاي یطهح و  سطوح در گرفته صورت هاي يبند طبقه نیز و آموزش به مراجعه
 و موجـود  وضعیت بین موجود يها فاصله به آن با ایران در انسانی علوم آموزش موجود وضعیت مقایسه و مطلوب
 کـه  داده قرار بررسی مورد است شده ها فاصله این آمدن به وجود باعث که مشکالتی و ها چالش و پرداخته مطلوب

 کم براي ییها حل راه سپس و برده نام را آموزش مناسب هاي یوهش از استفاده مشکالت این ي جمله از نمونه عنوان به
 آمـوزش  يهـا  روش در اساسـی  بازنگري و تغییر به میان آن از که کرده پیشنهاد ها فاصله این کردن پر نهایتاً و کردن

 ).            11 اینترنتی منبع ،انسانی علوم مشکالت بررسی همایش مقاالت چکیده( کرد اشاره توان یم
 بررسـی  به آن در که است پرداخته انسانی علوم يها رشته در علم تولید وضعیت به ايمقاله طی در) 1386( فاضلی
 علمی یئته اعضاي ارتقا براي ضروري شرط یک ي مثابه به اخیراً که خارجی مجالت در مقاله چاپ مسئله انتقادي
 یشـناخت  معرفت منظر از کشور يها دانشگاه در علمی مشکل این ابعاد که است نموده سعی و کرده اشاره شده مطرح
 در دانـش  و ایـده  انتقـال  و یـد از تول شـکلی  مثابـه  به خارجی مقاله چاپ اهمیت تأیید ضمن .نماید تبیین و تحلیل
 بررسـی  بـه  سـپس  و اسـت  گرفتـه  قرار نقد مورد یرناپذ اجتناب شرط یک مثابه به آن تلقی ،انسانی علوم يها رشته

 و گفتمـانی  هـاي  یتمحـدود  و پرداختـه  غـرب  و ایرانـی  انسانی علوم در اجتماعی و گفتمانی ،يا رشته يها تفاوت
 .   اند نموده تحلیل را مجالت  این در ایرانی مقاالت نشر اجتماعی

 و سـؤال  مورد در انسانی علوم يها رشته در منتخب استادان پاسخ از اطالع کسب دنبال به محقق ،پژوهش این طی
 و اعـم  معنـاي  بـه  آمـوزش  فراینـد  کلـی  طور به ،ایرانی منتخب استادان که این شناخت و است آن هاي یرمجموعهز

                                                                                                           .کنند یم روایت چگونه را اخص معناي به خود تخصصی حوزه در آموزش
 اسـاتید  از و رسـیده  یـد أیت به و طرح علمی شوراي در نظر مورد يها پاسخ به نیل براي که سؤاالت کلی چارچوب

  از اند عبارت است، هشد پرسیده
         ؟چیست ایران يها دانشگاه در انسانی علوم آموزش تهدیدهاي و ها چالش -

   ؟چیست ایران يها دانشگاه در شما تخصصی ي رشته آموزش چالش مهمترین



    ؟دارد ییها ضعف چه رایج تدریس هاي شیوه
      پژوهش یشناخت روش رویکرد و طرح

 خـود  نوبـه  به بندي مثلث همان یا متعدد هاي روش بکارگیري این، وجود با. است روشی چند ذاتاً کیفی پژوهش«
 طرح هر اعتبار و ارزش .)1998 فالیک،.»(سئوال مورد پدیده از عمیق فهمی تأمین براي است تالشی کننده منعکس

 تبیـین  بـه  قسـمت  ایـن  در تحقیق، متدولوژي بحث اهمیت به توجه با. است آن انجام ي نحوه یا روش به پژوهشی
 رویکـرد  مباحـث  شـامل  بخـش  ایـن . اسـت  شـده  پرداختـه  پـژوهش  شناختی روش و یشناخت معرفت نظري، مبانی

.                                                                                          است نامه مصاحبه و گیري، نمونه ي شیوه پژوهش، انجام روش نظري، و یشناخت معرفت
                                                                           پژوهش یشناخت روش و نظري ،یشناخت معرفت رویکرد

 سـر  واقعیت ي فلسفه با 9شناسی یهست که یدرحال. است دانش فلسفی ي نظریه 8یشناس معرفت ساده، تعریف یک در
 دربـاره  معرفت کسب یعنی مشخص هدف سوي به رفتن پیش خاص هاي شیوه یا اعمال 10یشناس روش و دارد، کار

. کنـیم  یمـ  کسب معرفت واقعیتی درباره چگونه ما که پردازد یم مهم این به یشناس معرفت ،گیرد یم بر در را واقعیت
 چیسـت؟ ) شـود  یم شناخته آنچه( شناسه و شناسا بین نسبت: کند یم مطرح را زیر يها سؤال معموالً یشناس معرفت
 و اجتمـاعی  علوم پژوهشگران شود؟ می قلمداد معرفت چیزي چه گیرد؟ می شکل ما معرفت چیزي چه از و چگونه
 براي. جویند یم تمسک متنوعی بسیار یشناخت معرفت مواضع و رویکردها به خود هاي تحلیل و مطالعات در رفتاري

 براي است، یرپذ کنترل و پذیر بینی یشپ قانونمند، جهانی فهم براي اي یوهش علم 11گرایان اثبات براي که یدرحال مثال،
 دوم دسـته  نظر از. ندارد وجود مسلمی و شده یفتعر پیش از بیرونیِ واقعیت هیچ گرایان برساخت و گرایان یعتطب

 و لیـنکلن  ؛2004 کـراوس، ( دارد قـرار  ما ذهن از خارج در که هستاري نه ماست شناخت بر مبتنی و موکول معانی
 ).2000 گابا،

 نظـر  در اي یـده پد هـر  فهم براي شیوه بهترین که پذیرد یم را رویکرد این حاضر پژوهش ،یشناخت معرفت حیث از 
 چه از جریان یا و داده رخ چیزي چه اینکه از آگاهی لذا. است شده واقع که است طبیعی بستر یا زمینه در آن گرفتن

 زنـدگی  و جهان زیست تجربه و ،آن جریانات در شدن ور غوطه طبیعی، محیط آن در شدن وارد مستلزم است، قرار
 در متفـاوت  فکـري  خطـوط  و هـا  سـوگیري  میـان  در. اسـت  جوامـع  و هـا  سازمان ،ها گروه افراد، روزمره اجتماعی
 و 12فـاي  برایـان  کـه  اسـت  قائل اجتماعی یشناس معرفت نوعی به مطالعه این اجتماعی، علوم معاصر یشناس معرفت
        آنهـا  ارزشـیابی  و معرفتـی  دعـاوي  همـه  ،یشناسـ  معرفت نوع این در. نامند می 14منظرگرایی را آن 13شواندت تامس

 مخـالف  منظرگرایـی . شـود  یمـ  تبیـین  و توصـیف  آن طریـق  از جهـان  کـه  گیـرد  یم صورت مفهومی چارچوبی در
 واسطه یب فهم به قادر آدمی که است مطرح فرض این که جایی. است ناب ي گرایانه تجربه و گرا واقع شناسی معرفت

. است» آن از خارج« آنچه هر از اي ساده ي یینهآ یا بازتاب) ذهن یعنی( معرفت اینکه و است تجربی جهان مستقیم و

                                                   
٨.  Epistemiology 
٩.  Antology 
١٠.  Methodology 
١١ . Positivists  
١٢. Fay, Brian 
١٣. Schwandt, Thomas A. 
١٤. Perspectivism 



 پرسـپکتیو  یـا  منظـر  از شناسـانه  معرفت تالش نوع هر که کند می تأکید امر این بر منظرگرایی گرایی، اثبات خالف بر
 دیدگاه اساس بر. است آن معرّف خودش، خاص فکري و سیاسی هاي دلبستگی و منافع که گیرد یم صورت خاصی

. کنـیم  پیـدا  راه آن بطـن  به و کنیم مشاهده مستقیماً را واقعیت همه از مهمتر و ،چیزي یچه توانیم نمی ما منظرگرایی،
).                                        2000 شواندت، ؛1996 فاي،( خاص منظري از مشاهده براي است تالشی مشاهده، هر خالصه، طور به
 رفتاري و اجتماعی هاي پدیده تحلیل در اجتماعی گرایی برساخت رویکرد از خاصی نوع مطالعه این نظري، حیث از
 و اسپکتور مالکوم توسط 1970 دهه اواخر در که است داده قرار مبنا را) اجتماعی مسائل به نسبت تعریفی رویکرد(

 وضـعیت  یـا  شـرایط  کـه  فرایندي به که است رویکردي اجتماعی گرایی برساخت. است شده مطرح 15کیتسوز جان
 مـردم  کـه  اسـت  متمرکـز  فراینـدي  بر گرایان سازنده بر هاي تحلیل. کند می توجه رسد می نظر به دار مسئله اجتماعی

 . انگارند می اجتماعی مسائل مثابه به را اجتماعی شرایط برخی
 چند پارادایمی، چند ،اي رشته یانم رویکردي کیفی پژوهش. است کیفی نوع از پژوهش این ،یشناخت روش حیث از 

 اجتمـاعی  فراینـدهاي  و هـا  یـده پد از را دار یمعنـ  و عمیق بررسی امکان که است گرایانه طبیعت و تفسیري روشی،
 از آن از حاصـل  نتـایج  و ها یافته که پژوهشی نوع هر« ،16کوربین جولیت و استراوس انزلم نظر طبق. کند یم فراهم
 مـی  کیفی پژوهش. است کیفی پژوهش باشد، نیامده بدست سازي کمی هاي شیوه سایر یا آماري هاي روش طریق
 طـور  همـین  و مردم احساسات هیجانات، رفتارها، شده، سپري تجربیات زندگی، در تعمق و واکاوي گونه هر تواند

 و استراوس( »گیرد بر در را ها ملت میان هاي تعامل و فرهنگی هاي پدیده اجتماعی، هاي جنبش سازمانی، عملکرد
 ).  10-11: 1998 کوربین،

 کلیـدي  هـاي  چهره و استادان که است این تحلیل و فهم پی در پژوهش این مشابهی، یشناخت روش رویکرد اتخاذ با
 در فعالیـت  اساسـاً  و دارند تأکید مواردي چه به خود تخصصی هاي حوزه اثربخش آموزش براي ایران انسانی علوم
 و زیسـته  تجـارب  و هسـتند  قائـل  خود ي رشته آموزش وضعیت بر ذهنی معانی چه ؛فهمند یم چگونه را حوزه این

 راهبردهـایی  چه آنها نهایت در و ؛کنند یم درك چگونه را شوند یم بر ساخته آنها طریق از معانی این که فرایندهایی
 .کنند می پیشنهاد انسانی علوم هاي رشته اثربخش آموزش براي را

 روش
 و 18یشـناخت  معرفـت  ،17شـناختی  هسـتی  حیـث  از حاضـر،  پـژوهش  رویکـرد  شـد،  ذکـر  نیز تر یشپ که همان طور

 و برجسـته  اسـتادان  با عمیق هاي مصاحبه تحقیق، از بخش این انجام جهت.  است کیفی رویکردي 19یشناخت روش
 شاخصی و برجسته هاي شخصیت کلیدي مطلع افراد. است پذیرفته انجام مطالعه مورد ي ها رشته در صالحیت داراي
 در شـده  تولید دانش اصلی ي بدنه که آنجایی از. باشند می نظر مورد هاي زمینه در اي حرفه مقبولیت داراي که هستند
 اعضاي رو این از است، مبتنی کلیدي افراد هاي روایت و نظرات بر عمدتاً مختلف جوامع در انسانی علوم هاي حوزه

 گروه با کیفی هاي مصاحبه انجام صورت به را تحقیق از بخش این اجراي طوالنی مذاکرات از پس پژوهش شوراي

                                                   
١٥. Spector, Malcolm & Kitsuse, John I. 
١٦. Struss, Anselm & Corbin, Juliet 

١٧ . Ontological 
١٨ . Epistemological 
١٩ . Methodological 



 بـا  مسـتقیم  برقـراري  امکـان  و شـود  مـی  محسـوب  هـا  داده آوري جمع ابزار از یکی مصاحبه. رسید توافق به مذکور
 هـاي  العمل عکس و ها حالت از بسیاري مصاحبه جریان در که است این بر اعتقاد. سازد می فراهم را شونده مصاحبه

.                                               یافت دست او هاي دیدگاه و ها نگرش از صحیح درك به و کرد مشاهده توان می را شونده مصاحبه طبیعی
 عنـوان  تحت کیفی عمیق ي مصاحبه نوع یک پژوهش، از بخش این انجام براي مصاحبه روش ترین مناسب          

 با مصاحبه. آید می شمار به کیفی تحقیقات در ها روش ترین رایج ي جمله از که بود  20»کلیدي مطلع افراد با مصاحبه«
 مبنـاي  بـر  که است کیفی مصاحبه نوعی) نظران صاحب از بعضی تعبیر به(21نخبگان با مصاحبه یا کلیدي مطلع افراد

 راهنمـاي « کـه  ،»)بـاز « هـا  سـؤال  از متشکل عموماً( يکلید ها مکتب از 22ساختاري نیمه و شده یینتع پیش از طرحی
 فراینـد  و پدیـده  موضوع، به نسبت که رود می کار به اشخاصی از اطالع کسب براي ،شود یم نامیده نیز 23»مصاحبه

 قابلیت از که مصاحبه نوع این در. هستند برخوردار زمینه آن در ارزشمندي تجربیات از یا و داشته اشراف نظر مورد
 تـا  کنـد  می ترغیب را شونده مصاحبه ،ها سؤال ترتیب به جدي توجه بدون پژوهشگر است برخوردار باالیی انعطاف
 نـوع  این. کند روایت نظر مورد اجتماعی فرایند یا و پدیده موضوع، با رابطه در را خود ي تجربه یا و دیدگاه عقیده،

 محـیط  آنهـا،  یرشـفاهی غ رفتارهـاي  و شـونده  مصاحبه افراد درباره ارزشمندي تکمیلی اطالعات با معموالً مصاحبه
 فـریمن،  لیپسی، راسی،است ( همراه میدانی  هاي یادداشت از یتوجه قابل حجم همچنین و مصاحبه مکان یا پژوهش

 ).                        132 ؛2004
 شده ضبط يها مصاحبه نظر، مورد هاي رشته منتخب استادان با کیفی هاي مصاحبه انجام از پس پژوهش، این در       

  .گرفت قرار گیري نتیجه و تحلیل مورد و شد تبدیل 24متنی صفحات هب
. بود باشند، اي حرفه مقبولیت و صالحیت داراي که شاخصی هاي  چهره مورد در توافق ي مسئله مرحله این در       

 مورد در تحقیق علمی شوراي نهایتاً ،صالح يذ استادان گزینش مورد در مختلف هاي استدالل و ها بحث طرح از پس
.                                                                                                       است شده ارائه 1 جدول در آنها مشخصات که رسید توافق به استادان از نفر شانزده

                                                                                                                                                 مضامین
 مصـاحبه  15 از که است استوار کیفی متنی عمدتاً مواد و ها داده بر فصل این در شده ارائه هاي یافته و نتایج مضامین،

 خاص يها روش و رویکردها از استفاده با و است آمده به دست انسانی علوم حوزه کلیدي مطّلعین یا برگزیدگان با
 و هـا  یـل تحل ،)2005( کیفـی  هـاي  داده مـدیریت  کتـاب  در ریچـاردز  لـین  رویکرد یژهو به ،ها داده از نوع این تحلیل
 کلیـدي  و مهـم  مضامین فصل این مشخص، طور به. است آمده عمل به مناسب هاي يپرداز مقوله و ها يپرداز مفهوم

 فهم تطبیقی، شکل به و گیرد می بر در را پژوهش کیفی هاي داده تحلیل و میدانی کار فرایند در شده بر ساخته معرفت
 ي هـا   رشـته  ي بهینـه  آمـوزش « بـر  آن خـاص  هـاي  داللـت  و» آموزش« از دانشمندان داستانی خط یا روایت طرز و

 یـا  داسـتان  ي درباره قسمت این تر، دقیق عبارت به. کند می منعکس را» ایران هاي دانشگاه در انسانی علوم تخصصی
 .است ایران هاي دانشگاه در انسانی علوم آموزش ي نحوه داستانی خطوط

                                                   
٢٠ . Key Informant Interview 
٢١. Interview with Elites 
٢٢. Pre-determinated and Semi-structured Set of Key Questions 
٢٣. Interview Guide 
٢٤  Tapescript  



                                                                                             مصاحبه متون تحلیل هاي شیوه و کدگذاري

 توصـیفی، : از انـد  عبارت که است کرده مشخص را کیفی يها پروژه در متمایز کدگذاري شیوه سه) 2005( ریچاردز
  .تحلیلی و موضوعی

 مـوارد  یـا  مشـاهدات  بـه  مربوط هاي یصهخص و مشخصات درباره اطالعاتی کدگذاري نوع این :توصیفی کدگذاري
 . گیرد دربرمی را) ها سازمان یا و انستیتوها شوندگان، مصاحبه پاسخگویان، نظیر( مطالعه مورد

 کـد  نـوع  ایـن . آن موضـوع  اساس بر متنی گذاري عنوان جز نیست چیزي کدگذاري نوع این: موضوعی کدگذاري
 .است کیفی پروژه یک در کاوي معنی و تفسیر فرایند به شدن وارد در گام اولین گذاري

. کند رهنمون اي نظریه تصدیق یا و نظریه ظهور به را کیفی پژوهشگر تواند یم کدگذاري نوع این: تحلیلی کدگذاري
 و وقـایع،  مباحـث،  معـانی  بـر  کیفـی  پژوهشگر تأمل و کیفی پژوهش تفسیري ماهیت بر تحلیلی کدگذاري واقع در

 .  کند یم تأکید تجربیات
 در انسـانی  علـوم  آمـوزش  هاي یوهش از تر واقعی تصویري ترسیم و پژوهش این کلیدي ها سؤال به پاسخ منظور به 

 کـه  شـد  بنـدي  طبقـه  فرعـی  مضمون و دو عمده مضمون یا موضوع 1 ذیل در فصل این مباحث ایران، هاي دانشگاه
                                            از؛ اند عبارت

                                                                          ایران هاي دانشگاه در انسانی علوم آموزش هاي چالش -1
  اصلی یهما درون فرعی هاي یهما درون

 اساتید تخصصی ي رشته آموزش چالش مهمترین-1
                                                                  چیست؟ ایران يها دانشگاه در
                   دارد؟ ییها ضعف چه رایج تدریس هاي یوهش-2

 علـوم  يها چالش به اساتید نگرش ي نحوه
                                                                               ایران يها دانشگاه در انسانی

 علـوم  کلیـدي  مطلعـین  هاي روایت و گردد ترسیم پژوهش کلی داستانی خط که است شده کوشش  قسمت این در
                                                                                                        .                                     شود ارائه و بندي جمع منسجم طور به ایران انسانی

 میـان  ایـن  در. دهـد  مـی  قـرار  الشـعاع  تحـت  را جامعـه  مختلـف  ارکان و ها سازمان تمامی اجتماعی سریع تغییرات 
 آمـده  وجـود  بـه  شـرایط  با را خود باید گرفته صورت تحوالت به توجه با و نیستند مستثنی قاعده این از ها دانشگاه

 و کرد مشاهده نیز علمی هاي حوزه و ها رشته تک تک در را تحوالت این توان می تیزبین نگاه با. دهند تطبیق را خود
 در را انسانی علوم هاي رشته آموزش روي پیش اساسی هاي چالش نظران، صاحب از برخی. نمود مالحظه را ها چالش

 سیاسی يها چالش زبانی، يها چالش بومی، و محیطی يها چالش اند؛ کرده بندي دسته شکل بدین ایران هاي دانشگاه
 يهـا  چـالش  جمعیتـی،  يهـا  چـالش  دانشـگاهی،  فرهنگ و نهادي يها چالش اجتماعی، يها چالش ایدئولوژیک، و

 از برخـی  آمـده،  دسـت  بـه  کیفی هاي داده در). 1387 فاضلی،( معرفتی يها چالش و انگیزشی، يها چالش جنسیتی،
 اساسـاً  یا و اند  نموده غفلت نیز دیگر بعضی به پرداختن از و اند کرده تأکید ها چالش این از بعضی به کلیدي مطلعین

 کلیـدي  مطلعین کلی، طور به. اند کرده رفتار کارانه محافظه آنها بیان در یا و شوند نمی محسوب چالش آنان دیدگاه از
داننـد   مـی  مواجـه  جدي هاي چالش با را ایران هاي دانشگاه در انسانی علوم هاي رشته آموزش مختلف، هاي رشته در
).                                                                                                                           6 ،5 ،4 ،3 ،2 شماره پاسخگوي(



 این اهمیت و وجاهت شدن دار خدشه موجب ایران در انسانی علوم هاي رشته به کافی توجه عدم که رسد می نظر به
 هاي رشته در تحصیل براي تقاضا کاهش موجب پدیده، این). 5 شماره پاسخگوياست ( شده ایران در علم حوزه از

 دیـدگاه  در پدیـده  این. دهند می نشان عالقه انسانی علوم هاي رشته در تحصیل براي کمی دانشجویان و شده مذکور
 ي حـوزه  در جـدي  چالش و خطر ،تربیتی علوم ي رشته کلیدي مطلع. خورد می چشم به نیز منتخب استادان از یکی
 این بر دارد، تجربه زمینه این در دهه سه از بیش که او. داند می حوزه این به ضعیف دانشجویان ورود را تربیتی علوم
 سـال  ده دانشجویان. هستند جدید دانشجویان از بهتر قبلی دانشجویان که بیند می العین يرأ به سال هر که است باور
.                                                                                                                            است تربیتی علوم ي حوزه در جدي چالش یک این. باشند نمی فعلی دانشجویان با قیاس قابل پیش
 شأن خور در زندگی شرایط به علم تولید براي ها دانشگاه علمی یئته اعضاي. است بر هزینه دانش ي توسعه و تولید
 آن تبـع  به و شد خواهد گروه این زندگی کیفیت افت موجب دستمزدها و حقوق بودن پایین. نیازمندند علمی افراد

 مهمترین حقوق، ي رشته کلیدي مطلع. گذاشت خواهد نامطلوب تأثیر است، آن از بخشی نیز آموزش که آنها کار بر
 ایـران  در حقوق ي رشته استادان امروزه او نظر به. کند می عنوان رشته این استادان گري اي حرفه را رشته این چالش

 مبـادرت  وکـالتی  و حقوقی دفاتر ایجاد به معموالً دانشگاه، از خارج اشتغال امکان و دستمزدها بودن پایین خاطر به
 بـا  بیشـتر  ي مباحثـه  بـه  نیاز که تکمیلی تحصیالت دانشجوي بنابراین. هستند دانشجو دسترس در و کمتر ورزند می

 چالش این او نظر به. شود می محسوب خأل یک و نیست مهیا او براي فرصت این دارد، قوانین نقد جهت خود استاد
 و مـواد  یـادگیري  ي دوره  صـرفاً  کارشناسـی  ي دوره اینکه دلیل به. نیست صادق حقوق کارشناسی ي دوره مورد در

                              .                                                                                                                            آنها نقد نه است، قوانین
 کـرده  عنوان ایدئولوژیک چالش را ایران در رشته این ي عمده و اصلی چالش ،یشناس جامعه کلیدي مطلعین از یکی
 يا رسـانه  ي جامعـه  در کـه  منظر این از او نظر به. کند می تلقی فرصت هم و تهدید هم را شرایط این او البته. است
 فرصـت  یک و مبارك ي پدیده یک عنوان به ،اند شده یلتبد مرجع گروه یک به شناسان جامعه که این از ایران، امروز

 ایـن . برسد دیگران گوش به آنها صداي و شوند شنیده که دارند دوست همیشه شناسان جامعه او نظر به. کند می یاد
 دیگـر  طرف از. دارند جدي حضور هاي رسانه در آنها معموالً و افتاده اتفاق ایرانی ي جامعه در االن که است چیزي

 است ممکن موارد از خیلی در که دارد وجود ایرانی ي جامعه در خاص هاي پژوهش انجام براي هایی محدودیت نیز
 ).                      2 شماره پاسخگويدهد ( ترویج حوزه این عالمان در سانسوري خود

 یـک  به راجع خواهد می که فردي. دارد ها فعالیت اثربخشی و ییکارا در سزایی به تأثیر مثبت نگرش و عالقه داشتن
 براي). 1384 حاتمی،( باشد نگرشی چنین داراي خود بایستی کند، ایجاد مخاطبان در مثبت نگرش و انگیزه موضوع
 انسانی علوم هاي رشته استادان از برخی در عالقه وجود عدم. است نیاز مدرس مثبت نگرش به نیز اثربخش تدریس

 را انسانی علوم و مدیریت آموزش چالش ینتر مهم مدیریت، کلیدي مطلع. شود مطرح چالش یک عنوان به تواند می
).                                                                                                                           6 شماره پاسخگويداند ( می مدیریت علوم ي حوزه در تدریس به مند عالقه مدرسان ورود عدم

 دلیـل  بـه . کند می عنوان نظري بنیه ضعف را انیانس علوم و دانشگاهی آموزش چالش ینتر مهم ،فلسفه کلیدي مطلع
 قوي و غنی معرفتی میراث و سنت نبود دلیل به و اجتماعی، و انسانی علوم يها رشته در علمی تولیدات بودن پایین

 اجتمـاعی  و انسـانی  علوم يها رشته. باشد نمی مدرسان پژوهش مبتنی ها رشته این در ها آموزش علوم، این زمینه در



 فاضـلی، ( ینـد نما تولیـد  را خاص هاي گفتمان ای ها سنت اند نبوده قادر هنوز ایران، در آن هفتادساله سابقه رغم یعل
1387                                                                                .( 
 بحـث،  ایـن  شـاید . اسـت  انسـانی  علوم آموزش در اصلی موارد از یک فرهنگی، و شناختی جامعه مباحث به توجه

 امکـان  شـناختی  بـوم  شـرایط  به توجه بدون. باشد علم هاي حوزه سایر با انسانی علوم آموزش افتراق وجه مهمترین
  دروس، محتواي کردن سازگار مسئله مهمترین. شد نخواهد محقق انسانی علوم هاي حوزه از یک هیچ مؤثر آموزش

 بـا  آمـوزش  بـه  کلـی  رویکردهـاي  آموزشـی،  ابزارهـاي  تـدریس،  يها روش آموزشی، يها دوره درسی، يها برنامه
 بـین  مناسـبات  به توجه با که است این امر، این نظري بنیان. است يا منطقه و جغرافیایی ،محیطی یستز هاي یژگیو

 آموزش در باید الجرم درگیرند، آن با حوزه این کنشگران که اجتماعی و فیزیکی محیطی با اجتماعی و انسانی علوم
 فاضـلی، ( یردقرار گ مالحظه مورد آموزش در يا منطقه و محیطی یستز مقتضیات که کرد عمل يا به گونه علوم این

 صـریح  طور به نیز اوقات گاهی و ضمنی طور به موارد برخی در کلیدي مطلعین هاي بحث اکثر در عامل این). 1387
 بـومی  صراحت، به را ارتباطات و اجتماعی علوم آموزش چالش ینتر مهم ،ارتباطات علوم کلیدي مطلع. بود متبلور
 در فرهنگـی  مطالعـات  و انسـانی  علـوم  پژوهشـگاه  رئـیس  گلشنی مهدي. کند یم تلقی ایران در ها رشته این نکردن
 انجـام  شرق ي روزنامه با علوم وزارت يها پژوهشکده و ها پژوهشگاه روساي گردهمایی حاشیه در که وگویی گفت
 علم که چیزي که صورتی در. است رانده مصنوعی کارهاي طرف به را ما ISI مجالت به وابستگی: «است گفته داد،

 انسـانی  علوم. بخورد نیز داخلی نیازهاي رفع درد به که باشیم هایی نوآوري دنبال به که است این دهد می رونق را
 چه علوم این اینکه به اصالً .کنیم می تقلید داریم هست غرب در که را آنچه عین و است تقلیدي اغلب ما کشور در

).                                                                                                                       782 شماره شرق، ي روزنامه.»(کنیم نمی فکر دارند تطبیق ما فرهنگی و بومی خصوصیات با قدر
 وزارت دوره در انسـانی  علـوم  ي حـوزه  براي منطقی و جدید هاي ریزي برنامه از وزیر فرهنگی معاون و علوم وزیر

 علوم لزوماً و کند پیدا گرایش داخلی تولیدات سوي به باید انسانی علوم که معتقدند آنها). هماناند ( داده خبر جدید
 علـوم  تولیـدات  شـدن  داخلی علوم وزارت مدیران. نباشد غربی يها آموزه با منطبق اقتصادي یا سیاسی یا اجتماعی

).                                                                                                   هماندانند (می ها دانشگاه شدن تر اسالمی و» دانشگاه و حوزه وحدت« سیاست با راستا هم را انسانی
.                                           داند می نفت به وابسته دولتی اقتصاد را ایران در اقتصاد آموزش چالش ترین مهم اقتصاد، کلیدي مطلع
 ایـن  در متخصـص  نیروهـاي  تربیت هدف بودن نامشخص را ادبیات آموزش چالش ینتر مهم ،ادبیات کلیدي مطلع
                                      .                                                                                                                            کند یم عنوان زمینه
 و دنیـا  کـل  در آن بـه  توجهی یب را انسانی علوم و بدنی تربیت  آموزش چالش ینتر مهم ،بدنی تربیت کلیدي مطلع
 .داند یم ایران
 توجـه  عدم ایران دانشگاهی آموزش در را تاریخ باألخص انسانی علوم آموزش چالش ینتر مهم ،تاریخ کلیدي مطلع
                                                                                                              داند می پایه علوم به جامعه افراطی تأکید و توجه و حوزه این به کافی
 دریست هاي شیوه به ناظر هاي کاستی و ها ضعف ایران، هاي دانشگاه در انسانی علوم آموزش مهم هاي چالش از یکی
 نظرات تشابه وجه بارزترین. اند کرده اظهار را یتوجه جالب نظرات نیز ارتباط این در کلیدي مطلعین. باشد تواند می

 روش در آنهـا  شـدن   خالصـه  و کنونی تدریس هاي روش نبودن فعال از؛ است عبارت زمینه این در کلیدي مطلعین
.                                                                                                                            سخنرانی تدریس روش حقیقی معناي به نه هم آن سخنرانی تدریس



 مکـاران ه سـایر  تـدریس  ي نحـوه  از زیادي اطالع من« که است داشته اظهار شناسی، جامعه کلیدي مطلعین از یکی
 تکنولـوژي  امکانـات  از اسـتفاده  بـا  بایستی االمکان حتی شناسی جامعه مباحث در تدریس که است معتقد او.» ندارم

.                                                                                               شود ارائه بصري -سمعی صورت به) نکته این روي تأکید( حتماً و حتماً درس، و گیرد انجام آموزشی
 را تحصـیلی  مقـاطع  تمام در تدریس و دارد تدریس ي سابقه سال 40 از بیش که تربیتی، علوم ي رشته کلیدي مطلع
 اسـتادان  از بسـیاري  او بـاور  بـه . دانـد  می صرف، سخنرانیِ را تدریس رایج ي  شیوه بزرگ ضعف است، کرده تجربه
 آموزش کیفیت آمدن پایین موجب همین و شوند نمی گزینش واقعی و اصلی معیارهاي با دانشگاه در استخدام هنگام

 کمرنـگ  آنهـا  در را تعامـل  بحـث  و کنـد  مـی  قلمداد اصلی ایراد را تدریس رایج هاي روش بودن منفعل او. شود می
.                                                                                                                            داند می ضروري ها رشته تمام در را معلمی هاي مهارت پرورش او. داند می

 زمینـه  ایـن  در نقصـان  تـرین  عمده را استادان تدریس از دقیق ارزشیابی سیستم یک ودنب کلیدي، مطلع این همچنین
 فردي یک وقتی بنابراین. معناست یب ما دانشگاهی نظام در ضعیف استاد و خوب استاد بین تفاوت او نظر به. داند می
 نیـز  او کـم  کـم  شـود،  نمـی  قائل ضعیف افراد کار و او کار بین فرقی هیچ دانشگاهی سیستم و کند می کار خوب هم

 در را ها دانشگاه ارزیابی و نظارت دفاتر نقش وي. دهد می دست از زمینه این در را خود حساسیت و شود می دلسرد
 را آموزشـی  تکنولوژي هاي نوآور و امکانات از گیري بهره تربیتی، علوم ي رشته کلیدي مطلع. داند می مهم زمینه این
  .داند می ضروري درس هاي کالس در

 و نگري یسطح را یشناس روان ي رشته آموزش در موجود هاي ضعف و مشکالت یشناس روان ي حوزه کلیدي مطلع
 مطالب به دانشجویان دادن عادت و ها کالس سر نویسیِ جزوه آن بارز مصادیق از. کند یم قلمداد منفعل هاي آموزش

 جدیداالسـتخدام  استادیار یک او نظر از. کند می ذکر را علمی نظر از ناصواب مواقع برخی در و سطحی و عمق کم
 سیاسی علوم آموزش رایج هاي شیوه هاي ضعف سیاسی، علوم ي رشته کلیدي مطلع. ندارد را جزوه تدوین شایستگی

 .نماید می مطرح) آموزش( یدرس يها برنامه اجراي و درسی ي برنامه بعد دو در را
 مطـرح  عمـده  مشکالت از یکی عنوان به دانشگاهی مراکز در را فرهنگی و علمی نشاط نبود  جغرافیا، کلیدي مطلع

 دانشجو که دارد وجود مسائلی که است معتقد او البته. داند می جغرافیا کنونی آموزش هاي ضعف از را آن و نماید می
 ارتبـاط  وجود عدم به ایشان. نماید می مختل را آموزش و آورد می دانشگاه به خود تربیتی محیط از و قبلی مقاطع از

 این ي گستره او. کند می عنوان دانشگاهی سطح در آموزش مسائل از دیگر یکی را دانشجویان و استادان بین مناسب
 بـا  دانشـجو  و ایـی  رشته موضوع با دانشجو دانشجو، با دانشجو بین ارتباط وجود عدم به و نموده تر وسیع را ارتباط
 .                                                            نماید می اشاره اجتماعی محیط
 و دانـد  مـی  داخلـی  علمی منابع در محدودیت رشته را این آموزش ضعف ترین عمده  حقوق، ي رشته کلیدي مطلع
 کـار  دانشـگاهی  همکـاران  اکثر او باور به. کند می جستجو دانشگاهی همکاران کاري هاي گرفتاري در را آن ي ریشه

 دانشـجویان  و باشـند  نداشته علم تولید و نوشتن براي کافی وقت که شود می باعث کار این و دهند  می انجام وکالت
 دانـد  نمی هم نقیض را معلمی و وکالت کار البته او. ننمایند راهنمایی کافی قدر به تکمیلی تحصیالت در نیز را خود

  حقـوق  استادان زمینه این در و باشد تواند می کالسی مباحث غناي باعث وتجربی عملی کار که است معتقد حتی و
 همکـاران  سـوي  از تجـارت  و وکالـت  کـار  اگر که است معتقد ولی کند، می مقایسه پزشکی هاي رشته استادان با را

.                                                                                                                            بود خواهیم حقوق ي رشته در آموزشی کیفیت آمدن پایین موجب شود، دانسته مرجح معلمی شغل به دانشگاهی



 عـدم  او نظـر  بـه . کنـد  می اشاره قرآنی علوم کنونی تدریس روش در عمده ضعف دو به  قرآنی، علوم کلیدي مطلع
 در مـا  هـاي  آموزش شدن فقیرتر باعث قرآنی علوم ي زمینه در جهان تحقیقی و آموزشی مراکز سایر با ارتباط وجود

 و آثـار  از مـا  کـه  دارد مـی  بیـان  و کـرده  اشاره جهان در اسالمی مراکز ي گسترده هاي فعالیت به او. است زمینه این
 ضـعف  قرآنـی  هاي آموزش در را پردازي زمینه عدم همچنین او. بریم نمی يا بهره خود هاي آموزش در آنها تحقیقات

 بلکه نکند بیان را عبارات فقط باید استاد قرآنی علوم آموزش در او باور به. داند می رایج تدریس هاي روش ي عمده
.                                                                                                                            است مغفول کنونی رایج هاي آموزش در معموالً نکته این. نماید تشریح نیز را بحث آن به مربوط لطائف و اشارات
 بـر  تأکیـد  و اطالعات صرف ي ارائه ارتباطات، علوم و اقتصاد تاریخ، بدنی، تربیت فلسفه، مدیریت، کلیدي مطلعین

 قدیمی مطالب ،شده منسوخ منابع از استفاده و گویی جزوه ،یرفعالغ رویکردي از استفاده ،)محفوظات( شناختی بعد
.                                                                                                              اند کرده عنوان ایران هاي دانشگاه در آموزش هاي روش ضعف ترین مهم را کهنه و

 و زبان آموزش ي حوزه در تدریس هاي روش ضعف ترین مهم را مخاطبان عالیق  به توجهی یب ،ادبیات کلیدي مطلع
                                                                                                                             .                 است کرده عنوان فارسی ادبیات

 از بخشـی  تنهـا  هـا  ینا و نیست ذکرشده موارد این به محدود انسانی علوم آموزش هاي چالش است مسلم که آنچه
 از برخی بازگویی امکان یا و است کرده خطور تحقیق این در کننده مشارکت افراد ذهن به که باشد تواند می ها چالش
 تمـام  بـازگویی  از کلیـدي  مطلعین امتناع شاهد بارها محقق، ها، مصاحبه اثناي در چون. است داشته وجود ها چالش

 محقـق  از بالفاصـله  انـد،  پرداختـه  تلـخ  واقعیـات  برخـی  بیـان  بـه  که وقتی مطلعین از بعضی و است بوده واقعیات
 در ایـن  با. نیست موجود واقعیات تمامی ،شده مطرح هاي چالش حال هر به. نشود فاش جایی آنها نام که اند خواسته

 تـوان  می ایران هاي دانشگاه در انسانی علوم آموزش هاي چالش مورد در کلیدي مطلعین اظهارات از کلی تحلیل یک
 دیـدگاه  کـه  دهد می نشان آنها هاي گفته. ندارند حوزه این هاي چالش مورد در نظري و عمیق نگاه یک آنها که گفت
 هـاي  مؤلفـه  تمـامی  گرفتن نظر در بدون ي،ا حرفه ملموس موانع و شخصی تجارب به محدود چالش، مورد در آنان

 در علمـی  عمیـق  تحلیل وجود عدم و گرایانه کل نگاه نداشتن. است دانشگاهی سطوح در آموزش فرایند در اثرگذار
 ادعا بتوان شاید. است بوده تحقیق این طول در انکار یرقابلغ خأل کلیدي مطلعین سوي از عالی آموزش فرایند مورد
 تمـامی  در ایران هاي دانشگاه چالش و عارضه مهمترین علم، مولد و عمیق تفکر وجود عدم و نگري یسطح که کرد

 از برخی باروري و توسعه البته. دارند و داشته دخالت آن ظهور و بروز در مختلفی عوامل که است علمی هاي زمینه
 منـد  نظام و کلی یسازمان فرهنگ یک نبودن حاکم و يا جزیره هاي فعالیت اما گرفت، نادیده نباید را علمی هاي حوزه

 عـدم  در اثرگـذار  عوامـل  شناسایی. کرد نخواهد تضمین به را عالی آموزش نظام موفقیت دانشگاهی، هاي فعالیت بر
 .                      طلبد می را مدونی و مستقل ي مطالعه یک ایران هاي دانشگاه باروري

 گیري بحث و نتیجه
 مطلعـین  یا و نظر صاحب افراد هاي روایت کشف پژوهش این اصلی هدف شد، بیان اول قسمت در که طور همان  

 رو ایـن  از. اسـت  ایران هاي دانشگاه در انسانی علوم هاي رشته اثربخش آموزش ي نحوه و ها چالش مورد در کلیدي
 زیسـته  تجربیـات  و فهـم  کلـی،  طـور  بـه . شـود  مـی  بندي تقسیم راهبردها و ها چالش بخش دو به گیري نتیجه بخش



 پیچیـده،  است فرایندي انسانی علوم آموزش که دهد می نشان منتخب هاي رشته در انسانی علوم برجسته دانشمندان
 .          تخصصی و یرخطیغ سطحی، چند

   ها چالش) الف

 به را ما که است درد احساس این دیگر عبارت به. است جویی چاره براي اي مقدمه چالش، احساس منطقی لحاظ به 
 النظـري  دقیق هیچ بر ایران هاي دانشگاه در انسانی علوم آموزش روي پیش هاي چالش. اندازد می مداوا و معالجه فکر

 مختلـف،  هـاي  رشـته  در کلیـدي  مطلعین کلی، طور به. کند می اذعان آن بر عالمی و منصف فرد هر و نیست پوشیده
 هاي داده در الوصف، مع. دانند می مواجه جدي هاي چالش با را ایران هاي دانشگاه در انسانی علوم هاي رشته آموزش

 دیگـر  بعضی به پرداختن از و اند کرده تأکید ها چالش این از بعضی به کلیدي مطلعین از برخی آمده، دست به کیفی
 رفتـار  کارانـه  محافظـه  آنهـا  بیـان  در یـا  و شـوند  نمی محسوب چالش آنان دیدگاه از اساساً یا و اند نموده غفلت نیز

    .اند کرده
                                                                 سیاستگذاري سطح در انسانی علوم هاي رشته به توجه عدم.) 1. الف

 سـطح  در هـا  رشـته  ایـن  بـه  توجـه  عدم کلیدي، مطلعین نظر از انسانی علوم آموزش در جدي هاي چالش از یکی  
 يا حرفــه و شــغلی تنــزل آن تبــع بــه و  مــذکور هــاي رشــته اجتمــاعی وجاهــت تنــزل نتیجــه در و سیاسـتگذاري 

 ورود داوطلبان سوي از انسانی علوم هاي رشته در تحصیل براي اندك تقاضاي باألخره و ها رشته این التحصیالن فارغ
 .است شده ها دانشگاه به

                                                                                    اظهارنظر و ورزي اندیشه هاي محدودیت.) 2. الف
 در انسـانی  علـوم  شـدن  ایـدئولوژیک  کلیـدي  مطلعـین  نظـر  از. اسـت  اندیشـه  آزادي علـم،  ي توسعه ملزومات از 

 قرمزهایی خط یا چارچوب در تواند می فقط علم که تعبیر این به. است اساسی هاي چالش از یکی ایران هاي دانشگاه
 بـردار  هزینـه  بسیار دینی ي حوزه در شکنی تابو که جایی آن از و بپردازد تبیین و تحقیق به است کرده تعیین دین که

 نظیـر  انسـانی  علـوم  هـاي  حـوزه  از بسـیاري  در بنـابراین  نیسـت،  هزینـه  ایـن  پرداختن به حاضر کسی هر و است
 طـور  بـه  واقعیـات  بیـان  از احتـراز  و دانشـمندان  خودسانسـوري ) سیاسـی  و تربیتـی رفتاري ( علوم و شناسی جامعه

 انسـانی  علـوم  هـاي  حـوزه  در علمـی  ي توسـعه  و تولید در جدي مانع یک پدیده این. است مشهود يا مالحظه قابل
                                 .                                                                                                                            شود می  محسوب

 شناختی بوم شرایط به توجه عدم.) 3. الف
. شـد  نخواهـد  محقـق  انسـانی  علـوم  هـاي  حـوزه  از یک هیچ مؤثر آموزش امکان شناختی بوم شرایط به توجه بدون

 ابزارهـاي  تدریس، يها روش آموزشی، هاي دوره درسی، يها برنامه  دروس، محتواي کردن سازگار مسئله مهمترین
 امر، این نظري بنیان. است اي منطقه و جغرافیایی ،محیطی یستز هاي ویژگی با آموزش به کلی رویکردهاي آموزشی،

 با حوزه این کنشگران که اجتماعی و فیزیکی محیط با اجتماعی و انسانی علوم بین مناسبات به توجه با که است این
 در اي منطقـه  و محیطـی  زیسـت  مقتضـیات  کـه  کـرد  عمل اي گونه به علوم این آموزش در باید الجرم درگیرند، آن

 .   قرارگیرد مالحظه مورد آموزش
 آنها واقعی ي توسعه عدم و دولت به انسانی علوم هاي رشته کامل وابستگی.) 4. الف



 علمـی  تولیدات کاهش نتیجه در و نفت اقتصاد و دولتی هاي بودجه به ها دانشگاه وابستگی نظیر؛ دیگري هاي چالش
 و زبان مانند( انسانی علوم هاي رشته از برخی در انسانی نیروي تربیت هدف بودن نامشخص آنها، مستقیم خدمات و

 در آمـوزش  جـدي  هـاي  کاسـتی  و تهدیـدها  از انسانی علوم هاي رشته به توجه عدم کلی طور به و ،)فارسی ادبیات
 .                    است ایران هاي دانشگاه

                                                    استادان آموزشی ي ها فعالیت مورد در مدون ارزشیابی نظام نبود.) 5. الف 
 زمینـه  ایـن  در نقصـان  ترین عمده استادان، تدریس از دقیق ارزشیابی سیستم یک نبود کلیدي، مطلعین برخی نظر از

 فردي یک وقتی بنابراین. معناست یب ما دانشگاهی نظام در ضعیف استاد و خوب استاد بین تفاوت آنان نظر از. است
 نیـز  او کـم  کـم  شـود،  نمـی  قائل ضعیف افراد کار و او کار بین فرقی هیچ دانشگاهی سیستم و کند می کار خوب هم

 ارزیـابی  و نظـارت  دفـاتر  نقـش  میـان  ایـن  در. دهـد  مـی  دست از زمینه این در را خود حساسیت و شود می دلسرد
                                      شود تبیین جدي طور به بایستی ها دانشگاه

                                                                               درسی ي برنامه تدوین در تحوالت به توجه عدم.) 6. الف  
 هـاي  برنامـه  تـدوین  در علمی، هاي حوزه در شده حادث تحوالت و مخاطبان عالیق موجود، واقعیات به توجه عدم

 علمـی  منـابع  در محـدودیت  دانشـجویان،  و اسـتادان  بین مناسب ارتباط وجود عدم انسانی، علوم هاي رشته درسی
 دانشـگاهی  مراکز در فرهنگی و علمی نشاط نبود نیز و تحقیقی، و آموزشی مراکز سایر با ارتباط وجود عدم داخلی،

.                                                                                                                         است کلیدي مطلعین نظر از انسانی علوم آموزش ي حوزه در دیگر ي عمده مشکالت از ایران
                                                                                                 تدریس ي مقوله به نگري یسطح.) 7. الف
 - انـد  قرارگرفتـه  مصـاحبه  مـورد  که کلیدي مطلعین تمام تقریباً که داد نشان تحقیق این کیفی هاي داده تحلیل نتایج

 از یکـی  عنوان به تدریس به آنان .اعتقاددارند تخصص یک عنوان به تدریس، به -شفاهی اظهارات سطح در حداقل
 جـدي  و مهـم  خـود  ي رشته آموزش در را آن هاي تکنیک و اصول به توجه و کنند می نگاه دانشگاهی هاي تخصص

 و دانـش  نیز تدریس هاي روش مورد در باید خود، تخصص کنار در دانشگاه استاد یک آنان باور به. نمایند می تلقی
 جـذب  بـه  نکتـه  ایـن  بـه  توجـه  بـدون  ایران هاي دانشگاه عمدتاً که است حالی در این .باشد داشته را الزم مهارت

 هـاي  مهـارت  به توجه بدون است، تاریخ تخصصی دکتراي مدرك داراي که فردي یعنی. نمایند می اقدام علمی یئته
 مـدرس  عنـوان  بـه  او جـذب  بـه  حوزه، این در وي شایستگی بر دال مدارکی یا گواهی ي مطالبه و معلمی اي حرفه

 .        نیست خوبی معلم الزاماً است، اطالعاتی داراي که فردي هر که آن حال و. شود می اقدام دانشگاه
                                                                                                                دانشجویان ناصحیح تجمیع.) 8. الف

 فاحش هاي تفاوت. کرد عمل دقت با باید آن تفسیر در ولی است ضروري کامالً امر یک فردي هاي تفاوت به توجه
 در شبانه و روزانه دانشجویان که هایی کالس در مخصوصاً آنها یادگیري هاي توانایی و کالس یک دانشجویان علمی

 آموزشـی،  هـاي  هزینـه  تعدیل براي ها دانشگاه از بسیاري در. است ملموس و مشهود کامالً ،اند شده ادغام کالس یک
 فراینـد  در اختالل موجب اقدام این و کنند می تجمیع روزانه هاي کالس در را شبانه همان یا دوم نوبت هاي ورودي
 .                                               شود می آموزش

                                                                                                                                        راهبردها) ب



 تدریس تخصصی  مباحث با مرتبط آنان تحصیلی ي رشته که کلیدي مطلعین از دسته آن که است باور این بر محقق
 هـدف  راسـتاي  در و سـؤال  بـه  معطـوف  کـامالً  را خود نظرات و اند داشته  سؤاالت از تري روشن درك است، بوده

 پـایینی  سـطح  در معلمـی  ي حرفـه  تخصصـی  سـواد  لحاظ به شوندگان مصاحبه اغلب اما؛ اند داشته بیان گر مصاحبه
 انسـانی  علـوم  هـاي  رشـته  در دانشـگاهی  و اي رشته فرهنگ از تر صحیح تصویري به دستیابی محقق نظر به. اند بوده

 بـه  توجـه  و سـطحی  چنـد  و تطبیقـی  مطالعـات  مسـتلزم  علـوم،  این آموزش جهت مناسبی الگوي تدوین و کشور
 بـه  راهبردهـاي . اسـت  پیچیده فرایند این در  ٢٥درگیر و ذینفع هاي گروه ي همه ي زیسته تجارب و فهم و ها روایت
 .گردد می يبند دسته ذیل شرح به پژوهش این از آمده دست

                                                                                                            تدریس فرایند بودن پویا.) 1. ب
 جریـان  بـودن  زنـده  و پویـا  بـه  تواند می وقتی مدرس یک. است زنده و تعاملی پویا، فرایندي یک آموزش          
 بـه  منتخب هاي رشته کلیدي مطلعین عمدتاً. باشد داشته اعتقاد دانشجو عمل آزادي به که باشد داشته ایمان آموزش
.                                                                                                                            اعتقاددارند یادگیري جریان در دانشجو عمل آزادي

                                                                                                                آموزش از صحیح ارزشیابی.) 2. ب
 اشـاعه  هـم  و تکـوینی  ارزشیابی مروج هم تواند می دهند، می دانشجویان به ترم طول در استادان که تکالیفی          

 تـر  غنـی  و بیشتر نیز را دانشجو و استاد تعامالت تواند می فعالیت، این همچنین. باشد پژوهشگري ي روحیه ي دهنده
 خود دانشجویان از مختلف طرق به آموزش، طول در و بوده موافق تکوینی ارزشیابی با کلیدي مطلعین اغلب. نماید

.                                                                                                                            کنند می دنبال طریق این از را مختلفی اهداف و آورند می عمل به ارزشیابی
                                                                                                        آموزشی منابع انتخاب معیارهاي.) 3. ب

 سـطح  کیفی ارتقاي براي بنابراین. است مطرح آموزش ي کننده یینتع و اصلی عناصر از یکی عنوان به آموزشی منابع
 مخاطبـان  زبـان  به بودن، علمی بودن، روز به نظیر؛ معیارهایی به باید ایران هاي دانشگاه در انسانی علوم هاي آموزش

 بـه  توجـه  کلیـدي  مطلعـین  اکثـر . شـود  توجه بودن کار بازار نیازهاي با متناسب بودن، آنها عالیق با متناسب بودن،
.                                                                                                                            گیرد قرار درسی منبع انتخاب محور باید دانشگاهی هاي رشته تحوالت

                                                                                                                     خردورزي بر تأکید.) 4. ب
 اساسـی  محورهـاي  از یکـی  عنـوان  به باید خردورزي و ورزي اندیشه بر تأکید که معتقدند کلیدي مطلعین از برخی

 ي اولیه راهبرد با راهبرد، این. گیرد قرار اندرکاران دست نظر مد ایران هاي دانشگاه در انسانی علوم هاي رشته آموزش
.                                                                                                                            دارد همسویی محور سؤال آموزش

                                                                        قرآنی علوم آموزش در خداوند رضاي تحصیل به اعتنا.) 5. ب
 عناصـر  از یکـی  عنـوان  بـه  توانـد  مـی  خـدا  رضـاي  تحصـیل  و قربت قصد داشتن قرآنی علوم کلیدي مطلع نظر از
 هـا  رشـته  برخـی  کـه  رسد می نظر به رو این از. باشد علم از حوزه این ترویج و آموزش در تأثیرگذار و کننده یینتع

                                                                                شد نخواهد تحصیل مطلوب ي نتیجه آنها، به نظر امعان بدون که است خاصی اختصاصات و ظرائف داراي
  آموزش فرایند در مباحثه توجه.) 6. ب

                                                   
٢٥ . Stakeholders 



 عـدد  یک ریاضی علوم در عدد دو ضرب حاصل مثال براي. دارند علوم سایر با ماهوي تفاوت انسانی، علوم مباحث
 اسـت  مناظره و بحث نیازمند انسانی علوم موضوعات و مفاهیم اکثر که آن حال و ندارد مباحثه به نیاز و است ثابتی

 تعـارف  اسـت،  رایـج  جـدي  نقد ایران هاي دانشگاه در بگوییم اگر. نماید می ایجاب را نقدپذیري و نقادي روحیه و
 شود می تأکید آن بر چه اگر. است شده واقع مهجور ما امروزي ي جامعه در نقد که است مبرهن همگان بر. ایم کرده
 براي رو این از. دارد ناخوشایندي بسیار تبعات یابد، وقوع اگر هم نادر موارد در و افتد می اتفاق کمتر عمل در ولی

 پـرورش  و انتقـادي  تفکـر  کردن نهادینه به ایران، هاي ه دانشگا در انسانی علوم هاي رشته مطلوب ي توسعه و ترویج
 . است نیاز نقدپذیري ي روحیه

                                                                                                                    فردي هاي تفاوت به توجه.) 7. ب
 ي زمینـه  و شخصـی  تجـارب  به توجه با فردي هر و ندارند ها پدیده از یکسانی دقیقاً درك انسانی افراد از یک هیچ

 نظـري،  اخـالق  سـطح  در کـم  دسـت . کنـد  مـی  تفسـیر  و تعبیر، درك، را قضایا و امور خویش، فرد منحصربه ذهنی
 نـوع  و اعتقاددارنـد  آنهـا  با تعامل و دانشجویان عمل آزادي فردي، هاي تفاوت به انسانی علوم هاي رشته دانشمندان

 بـا  ارتبـاط  برقـراري  بـراي  متنوعی هاي سبک یا ها شیوه کلیدي مطلعین. نهند می ارج را یافته سازمان شک از خاصی
 ضـروریات  از دانشـجویان  فـردي  هـاي  تفـاوت  بـه  توجـه  بنـابراین، . کننـد  مـی  اتخاذ آنها سازي اقناع و دانشجویان
 اند کرده تأکید نکته این به کلیدي مطلعین تمامی و است انسانی علوم هاي رشته آموزش در انکارناپذیر

 دانشگاهی تحصیالت مختلف سطوح براي متفاوت آموزشی راهبردهاي.) 8. ب
 بـه  يا رشـته  از توانـد  می راهبردها و اصول این طلبد، می را اي ویژه راهبردهاي و اصول ها دانشگاه سطح در آموزش

 سـطوح  در آمـوزش  این بر عالوه. نماید ایجاب را يا رشته خاص آموزشی استلزامات و باشد متفاوت دیگر ي رشته
 یـادگیري  مقتضـیات  و شـرایط  بـه  توجـه  بـا ) تخصصی دکتراي و ارشد کارشناسی کارشناسی،( دانشگاهی مختلف

 از بیش کلیدي مطلعین اکثر که دهد می نشان پژوهش این کیفی هاي داده تحلیل نتایج. باشد متفاوت بایستی مخاطبان
 مقـاطع  در شـده  ارائـه  مطالب کیفیت و سطح به کنند، تأکید مختلف مقاطع در تدریس مختلف هاي شیوه به که آنچه

 .                                              نمایند می تأکید تحصیلی مختلف
 محـور،  سـؤال  محور، مباحثه محور، مسئله آموزش بر کلیدي مطلعین که دهد می نشان پژوهش هاي داده تحلیل     
.                                                                                        دارند تأکید فردي هاي تفاوت بر مبتنی و ارتباطات، و اطالعات فناوري از مند بهره

 هـاي  دیـدگاه  ي مداخلـه  بـه  حسـاس  محـور،  گـروه  محور، پیامد محور، موقعیت آموزش به کلیدي مطلعین         
 بـه  نسـبت  حسـاس  گروهـی،  محـور،  مشـاور  ارزشیابی، با شده یقتلف ارزشیابی، با هماهنگ حساس، معنا شخصی،

 .                       اند نکرده اي اشاره فراشناخت
 قلمـداد  آموزش به بخشیدن غنا براي يا وسیله را آن و داشته اعتقاد محور شبکه آموزش به معدودي کلیدي مطلعین

 .  کنند می
    آموزشی و اجرایی راهبردهاي

 انسانی علوم هاي حوزه به مربوط مشاغل احراز در گرایی تخصص به توجه .1

 دانشگاه از خارج هاي مشغله کاهش و استادان معیشت سطح ارتقاي .2

 انسانی علوم هاي حوزه در بیان و اندیشه آزادي شرایط ایجاد .3



 انسانی علوم هاي حوزه در متخصص انسانی نیروي تربیت کردن هدفمند .4

 استادان آموزشی هاي فعالیت براي منسجم ارزشیابی سیستم یک ایجاد .5

 قشر دو این روابط شدن تر صمیمی و دانشجو و استاد ي رابطه مناسب فرهنگ ي اشاعه .6

 ایران هاي دانشگاه در فرهنگی و علمی نشاط ترویج .7

 جهان پژوهشی و علمی مراکز سایر با ارتباط برقراري .8

 ها دانشگاه علمی هیئت اعضاي براي» آموزشی تکنولوژي و تدریس« به مربوط تخصصی هاي دوره کردن الزامی .9

 آموزش فرایند در» دانشجو و استاد بین مداوم تعامل« تفکر کردن نهادینه .10

 آموزش جریان در پژوهشگري ي روحیه ترویج .11

 نیازهاي با متناسب بودن، آنها عالیق با متناسب بودن، مخاطبان زبان به بودن، علمی بودن، روز به هاي مالك به توجه .12
 آموزشی منابع انتخاب در محتوا بودن کار بازار

 تکمیلی تحصیالت مقطع در ویژه به واحد هاي کالس در شبانه و روزانه دانشجویان تجمیع عدم .13

 انسانی علوم هاي رشته آموزش در خردورزي کردن نهادینه .14

 يا رشته اختصاصات و ها ویژگی به توجه .15

 انسانی علوم هاي رشته آموزش در انتقادي تفکر کردن نهادینه و ترویج .16

بگشاید و بیش از پیش شاهد توسعه و  را کشور انسانی علوم هايگره از گرهی بتواند پژوهش این نتایج که امیدوارم
دانم کـه از  هاي ایران اسالمی باشیم. در پایان بر خود وظیفه میعلمی در دانشگاهي ارزشمند پیشرفت در این عرصه

 تمامی اساتیدي ارجمندي که در این پروژه مشارکت و همکاري داشتند، تشکر و قدردانی نمایم.
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