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 چکیده

ر هزاره سوم آموزش عالی از آموزش مبتنی بر عمل فکورانه د هاییژگیپژوهش حاضر باهدف شناسایی و

است. روش پژوهش ازنظر هدف انجام شده علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان دیدگاه اعضای هیئت

اطالعات نیز با استفاده  یآورنظر روش تحلیل، کیفی از نوع پدیدارشناسی بوده است و جمع کاربردی و از

دقیقه متغیر  45تا  20ها از زمان مصاحبهم شد. مدتصورت فردی انجااز مصاحبه عمیق نیمه ساختاریافته و به

علمی کنندگان در پژوهش شامل اعضای هیئتبود و تا رسیدن به اشباع اطالعات ادامه داشت. شرکت

انجام شده با استفاده  یها. مصاحبهدادندینفر را تشکیل م 15دانشگاه سیستان و بلوچستان بودند که مجموعاً 

افزار ها با استفاده از تحلیل محتوا و نرمهوتحلیل دادمنظور تجزیهسپس به ضبط و MP3از دستگاه 

MAXQDA  .آموزش در هزاره سوم ازنظر اساتید شامل  هاییژگینشان داد و هایافتهتحلیل شد

های دانش، مهارت و نگرش اساتید، دانش، مهارت و نگرش دانشجویان، ساختار و مدیریت، ماهیت مؤلفه

العمر، تواند به یادگیری مادامیمها یژگیولذا توجه به این . باشدیرنامه درسی و فرهنگ متکنولوژی، ب

و آموزش کاربردی کمک نموده و برای دانشجویان  هانگرشو  هامهارت، هادانشتشخیص شکاف بین 
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 مقدمه

وزه نقش آموزش عالی در توسعه و پیشرفت کشورها عیان و جایگاه آموزش و امر

پژوهش دانشگاهی بر کسی پوشیده نیست. کشورهای مختلف مسیر توسعه و پیشرفت خود 

کنند تا شاهد تحوالت بیشتر گذاری آموزشی و تربیت نیروی انسانی دنبال میرا در سرمایه

جه به تحوالت جهانی و نیازهای رو به رشد ناشی از در جامعه شوند. در کشور ما نیز با تو

شده و شاهد تغییرات شدن و تغییرات اجتماعی به آموزش عالی اهمیت زیاد دادهجهانی

کمی و کیفی آن طی چند سال اخیر بوده است. آنچه مسلم است آن است که در هزاره 

را رقم خواهد زد و آینده هزاره سوم  یهاسوم ارتباطات و اطالعات محور تحوالت قرن

همچون دهکده جهانی، عصر انفجار دانش و ... برای توصیف هزاره  ییهااستفاده از واژه

 سوم استفاده شده است.

 آن با همواره که جهان هاییفرا پیچیدگی مداوم و تغییر و تحوالت با افزایش

 در هانظامدیگر  از بیش عالی آموزش خصوصاً نظام اجتماعی های سیاسینظام روبروست،

 نظام اثربخشی و کارآمدی .اندقرارگرفته عمومی افکار و جامعه بررسی و نقد معرض

 و علمی خود رسالت انجام در آن و پاسخگویی پذیریمسئولیت میزان دانشگاهی و

 و بستگی دارد )دایجل اساسی هایچالش بررسی به منابع و هااز فرصت بهینه استفاده

ها شامل مواردی از قبیل انتظارات فزاینده در این چالش (. برخی از2002، 1کیوکو

ها با تغییرات اجتماعی و آموزش عالی، مرتبط کردن برنامه یهاخصوص کیفیت برنامه

دانشجویی، پارادایم متغیر در  هاییتاقتصادی، تحوالت تکنولوژیکی، تغییرات در جمع

است که آموزش عالی در  توجه اینخصوص آموزش و یادگیری است. البته نکته قابل

حالی پای به هزاره سوم گذارده است که تحوالت عمیقی را تجربه نموده و بسیاری از 

که آموزش عالی  ییهارو یکی از چالشارکان آن دستخوش تغییر گردیده است. ازاین

 روست کیفیت، توسعه و رشد آموزش است.ایران با آن روبه
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جامعه خود بوده و نسبت به تمام مسائل مبتال به  تربیت افراد ماهری که در تعامل با

روز و دقیق میسر است. به یهاجامعه خود حساسیت نشان دهند از طریق آموزش

آموزش سنتی و  هاییوههزاره سوم در پی آن هستند که از طریق تغییر در ش یهادانشگاه

کترونیکی به این العمر و آموزش التأکید بر رویکردهای نوین آموزش چون آموزش مادام

ها و ها در هزاره سوم آموزش هم ازنظر نوع آموزشمهم دسترسی پیدا کنند. لذا دانشگاه

آموزش شامل تغییر گذشته متفاوت خواهد بود.  یهاهم ازنظر ارائه آموزش با دانشگاه

( و تشویق دانشجویان به 2009، 1باورها و عادات یک یادگیرنده )الیت و همکاران

زیادی در  هاییچیدگیخاص است. آموزش با پ یهاالب برای هدفیادگیری مط

( سه رویکرد عمده را در آموزش تشخیص 1971) 2آموزشی همراه است. گرین هاییطمح

عنوان آموزش یا تعلیم محتوا محور است که از آن به –( اولین رویکرد معلم محور 1داد: 

یادگیری محور اشاره دارد  –شجو محور ( دومین رویکرد به دان2محتوا نام برده شده است. 

( سومین رویکرد، 3که این رویکرد مستلزم آموزش، پرورش یا هدایت دانشجو است. 

 (.2012، 3دانشجو است )فوک –برقراری تعامل بین استاد 

آموزشی برای مؤسسات آموزش عالی به دالیل مختلف زیر،  یزانرمجریان و برنامه 

مندند که خود را ثابت کنند که ها عالقه( آن1: دهندیوب متعهد به آموزش پیشرفته و خ

( با اعتماد و کار یالنالتحص)فارغ یدهندگانکیفیت و اثربخش، ارائه قادرند با آموزش با

( 2ها یکی نیست. با انتظارت از آن نفعانیبلدی را وارد بازار کنند اگرچه خدمات ذ

ها اطمینان دهند که به سازمان خواهندیها مو مدیران ارشد دانشگاه گذارانیاستس

( سومین 3. نمایندیبیش از یک عمر آماده م یادانشجویان را برای اشتغال و رشد حرفه

دلیل، عملکرد پژوهشی است که مؤسسات آموزش عالی برای حفظ شهرت و تعادل بین 

 نند.عنوان یک ضرورت نگاه کعملکرد آموزشی و عملکرد پژوهشی، به آموزش خوب به
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 هاییک( معتقد بودند آموزش باکیفیت، کاربرد مؤثر تکن2012) 1هنارد و روزریر

( یک تعریف مشابه 2015) 2آموزشی برای تولید نتایج یادگیری دانشجویان است. هاتیوا

. او معتقد بود آموزش باکیفیت به دهدیکه فقط بر نتایج آموزش متمرکز است ارائه م

و به رشد ادراک صحیح از  انجامدیموزش عالی مارتقاء کیفیت یادگیری در آ

و همچنین نگرش دانشجویان  هاییها و توانامهم، طیف وسیعی از مهارت یهاموضوع

ارائه استاد، اشتیاق  یهاآموزش خوب را مهارت هاییژگی. دانشجویان ونمایدیکمک م

و همکاران  یبلروم)ک دانندیعادالنه استاد م یبنداستاد، آمادگی و ساماندهی و طبقه

تدریس خوب  هاییژگی( گزارش داد که از منظر دانشجویان و1999) 4، شیهان3(.2001

منصفانه، بررسی کارهای پژوهشی و  هاییابیشامل سخنان آموزنده و جالب استاد، ارز

( اشاره کردند که 2002مشارکت یادگیرندگان است. عالوه بر این، اسپنسر و اشملکین )

تدریس خوب را ارزش نهادن به نظرات دانشجویان، نگران بودن  هاییژگیدانشجویان و

. همچنین دانندیاستاد برای دانشجویان، باز بودن دیدگاه اساتید نسبت به نظرات تفاوت م

( 1996(؛ لومن )2004(؛ کان و همکاران )2003گرایمل فورمن و گایر ) یهانتایج پژوهش

( در 2012ن راستا قابل تائید است. اندرسون و همکاران )( نیز در ای2005) یسو اکپاال و آل

( 1از مدرسان خوب، سه عامل  یدر خصوص درک دانشجویان دکتر یامطالعه

( 2(، یامحور، اخالق محور، حرفه کننده )پاسخگو، برقراری ارتباط، شاگردهدایت

 کردند.مند بودن آن کشف ( عالقه3دهنده )متخصص بیان، مدیریت کالس( و انتقال

 6(، میوجس و همکاران2015(، چاوا و همکاران )2016) 5آزیگوی و همکاران

 هاییژگی(، در پژوهش خود که باهدف بررسی و2008) 7(، کریمرز و کیریکدس2014)

آموزش مؤثر بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان انجام داده بودند به این نتایج دست یافتند 
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، ساختار، پرسش و پاسخ، الگوهای تدریس، یریگکه عوامل معلم ازجمله )جهت

عنوان محیط یادگیری، مدیریت زمان و ارزیابی( با کاربردی، کالس درس به یهابرنامه

نتایج یادگیری دانش آموزان در ارتباط است. بعالوه از دیگر نتایج آن، تأثیر خیلی زیاد 

ن نسبت به سایر عنوان محیط یادگیری بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزاکالس درس به

خوب، شخصیت مناسب  یزیرعوامل بود. میلر معتقد است تدریس خوب نیازمند برنامه

ها و ها برای اظهار وجود، انتخاب رسانهمدرس، حضور دانشجویان و فرصت دادن به آن

ارزشیابی کارآمد برای سنجیدن میزان  یهاوسیله مناسب تدریس و استفاده از روش

 نجش میزان اثربخشی فرایند تدریس است.یادگیری مستقیم و س

که مدرسان دانش موجود را طی یک  دهدیتدریس نشان م ٔ  مرور منابع علمی درزمینه

عمل »طورکلی این فرایند . بهکنندیفرایند متفکرانه برای استفاده در کالس درس آماده م

یفی باشد و . این فرایند ممکن است در یک سطح ساده و توصشودیخوانده م« 1فکورانه

معلم بر اساس قواعد کالسی اقدام به تدریس کند و یا اینکه در سطح باال و تحلیلی باشد و 

ها اقدام خود تأمل کند و نسبت به بهبود آن هاییتمند درباره فعالصورت نظاممدرس به

( معتقد است که اطالعات مدرسان برای استفاده در دنیای تدریس 2005) 2کند. شوانت

وپرداخته شود. چنین عملی استفاده ساده نظریه در عمل نیست وسط خود او ساختهباید ت

ترین مفهوم ذهنی توسط مدرس است. مهم یهابلکه مستلزم فرایند تفکر، تأمل و برداشت

در نظریه شوآب، مفهوم عمل فکورانه است که ناظر بر فرایندی است که طی آن 

درسی خاصی که تعیین  یباط با ابعاد برنامهمتین، سنجیده و معقول در ارت هاییمتصم

. عمل فکورانه، معرف شودیقرار دارد، اتخاذ م یزرتکلیف برای آن در دستور کار برنامه

درسی یا  یزیرفعالیت در جریان برنامه ترینیچیدهحال پو درعین ینترترین، شاخصمهم

 (.1381درسی )پژوهشگر( است )مهرمحمدی،  یزیرصفت برنامه

و  یاعنوان یکی از اصول اساسی عملکرد حرفهبه یاطور گستردهمل فکورانه بهع

عنوان یک فرایند شده است. همچنین بهابزاری برای یادگیرندگان در آموزش عالی پذیرفته

                                                                                                                                        
1 Reflective practice 
2 Schwandt 
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توجه، تکرارشونده و طور آرام و با رویکردی قابلکنندگان بهکه به موجب آن مشارکت

دی افکار خود، اعمال، چارچوب مفاهیم اساسی توصیف شده اکتشافی، برای بررسی انتقا

است که بتوانند جهت ارتقاء انتقال یادگیری و آگاهی از عملکرد بالینی آینده خود و 

(. تعاریف عمل فکورانه در 2009، 1خود استفاده کنند )ساندرز یاتوسعه تربیت حرفه

ساز است. ف منسجم، مشکل(. این عدم تعری2013ماهیت و کاربرد متفاوت است )مون، 

برای دانشگاهیان مهم در نظر گرفته شده است و اغلب سردرگم است  فکورانهاگرچه عمل 

 (.1996که چگونه آن موفق خواهد شد )موریسون، 

به بیانی دیگر، یک درک ثابت و سازگار از عمل فکورانه وجود ندارد، لیکن کروز، 

 یهاعمل فکورانه دارای معانی و مترادف ( یادداشت نمودند که2007گلینگم و ملندز )

مختلف با مفاهیمی مشابهی مانند تفکرانه )فکورانه( در ادبیات اجتماعی کار استفاده 

فکورانه یا انجام شده، گوش دادن،  هاییه. عالوه بر این، تفکر یک ایده از الشودیم

(. البته باید 2004، روزانه با خود، متن و دیگران است )جانز هاییادداشتصحبت کردن و 

فکورانه و هدفمند  هاییتگفت که عمل فکورانه متمایز از تفکر روزانه است؛ زیرا فعال

 2برگی(. به همین منوال، فال1996مند به تبدیل تجربه به دانش است )رولف، عالقه

ع ها و منافوتحلیل فکورانه از اهداف، ارزش( خواستار ارزش فکورانه محور یا تجزیه2001)

برداشت کرد. همچنین  3( ایده تفکر فکورانه را از فوکو2001) برگیشد. در اینجا فال

مختلف با عناوینی ازجمله تدبیر و دوراندیشی،  یهاعمل فکورانه را در زمان 4ارسطو

 حکمت عملی، ذوق و استعداد، هنر و تخصص اشاره کرده است.

( و به 1993سطوح سازمانی )کیم، هدف از عمل فکورانه، افزایش یادگیری در افراد و 

عبارتی بهبود مداوم عمل آموزشی و افزایش یادگیری یادگیرندگان است. اهداف ویژه 

 اند از:عمل فکورانه عبارت
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2 Flyvbjerg 
3 fouko 
4 Aristotle 
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که به نتایج یا اهداف طراحی شده دست یابد، یک فرایند برای مشاهده ( درصورتی1

یادگیری برای هر  یهاک( کامل کردن سب3( ساختن یادگیری عینی؛ 2بررسی نماید؛ 

( یافتن 5؛ یادر نظر گرفته بیشتر برای هر واقعه یها( ارائه پاسخ4اتفاقی در زندگی ما؛ 

( اضافه کردن ارزش برای خود و عملکرد خود 6معانی و ادراک درون اقدامات )اعمال(؛ 

 (.1996کار بودن به متخصص بودن )باتلر، ( انتقال از تازه7و 

در ادبیات دانشگاهی به  اییندهطور فزابه یاانه برای عمل حرفهمزایای عمل فکور

(. عمل فکورانه عبارت است از فرایند تجارب 2013رسمیت شناخته شده است )مون، 

مشخص و تلفیق آن با دانش جدید  یهایادگیری، بررسی و ارزیابی دانش قبلی در تجربه

عمل  هاییژگی( و2013مون )(. 2013، 1برای آگاهی از عمل بعدی )جاسپر و روزا

باهدف  هایدهفکورانه را شامل فرایندهای شناختی، عنصر انتقادی قوی، بررسی و بازسازی ا

. همچنین او به این داندیبهبود عمل، رشد و پیشرفت خود و داشتن احساسات عاطفی م

رفتارها منسجم از  یانتیجه رسیده است که در تعریف عمل فکورانه، هیچ رفتار یا مجموعه

وجود ندارد و نتایج عمل فکورانه یادگیری و عمل، توانمندسازی و مستقل بودن و شاید 

( پنج نکته درباره ماهیت سیاسی و 1999سوی تفکر است. کمیز )به یریگیک جهت

بلکه نشان  دهدیکه عمل فکورانه همه چیز را نشان نم دهدیانتقادی عمل فکورانه ارائه م

یک رویکرد پیچیده و دست نیافتنی را به وجود  تواندیانه مدرسان مآموزش فکور دهدیم

 شده است:طور خالصه در ذیل توضیح دادهآورد. این نکات به

سوی عمل است و به یریگنیست بلکه آن یک جهت« فکر صرف»( عمل فکورانه 1

جهان معاصر به  هاییچیدگیارتباط بین فکر و عمل در یک زمینه اجتماعی است. پ

( عبارت از عمل و تفکر درباره 1972) 2گرا نیاز دارند و طبق گفته فریرهمدرسانی عمل

( یک موضوع فردی نیست بلکه انواع 2 ؛جهان خود به منظور تبدیل تفکر به عمل است

( عمل 4 ؛( دارای ماهیت خنثی و ارزش رایگان نیست3 شود؛یروابط اجتماعی را شامل م

( عمل فکورانه یک فرایند خودکار یا یک 5 ؛ وغیرفعال نیستاجتماعی  یهافکورانه، نظام

                                                                                                                                        
1 Jasper, Rosser 
2 Freire 
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جدید نیست، بلکه عملی است که توانایی افراد را  هاییدهعمل کامالً خالقانه برای تولید ا

ارتباطی، فرایندهای  هاییتدر ساختن زندگی اجتماعی از طریق مشارکت در فعال

 .کندیو اعمال اجتماعی بیان م گیرییمتصم

 1طور عمده و به منظور جلب، آثار بوشانک بهتر از مفهوم عمل فکورانه بهبرای در

تعریف از عمل فکورانه انجام شده  55طور عمیق بررسی نمود که ( نظریاتی را به2006)

( یک تعریف قطعی از مفهوم 2006است. با توجه به تنوع معانی عمل فکورانه، بوشان )

کرد بین چندین نوع از دالیل منطقی )مبانی(،  وجود، او مشخص. بااینکندیایجاد نم

 ( خالصه نموده است.1فرایندها و موضوعات عمل فکورانه را در جدول )

 (2006: انواع فرایندها، موضوعات و مبانی از عمل فکورانه توسط بوشان )1جدول 

 مبانی )دالیل منطقی( فرایند موضوعات فرایند روند تأمالت )فرایند عمل فکورانه(

 تفکرات مختلف یا روشن بودن عمل ررسیب

 توجیه وضعیت افراد دانش اجتماعی تفکر و ادراک

 تفکر درباره اعمال یا مباحث تجربه حل مسئله

 تغییر تفکرات یا دانش اطالعات وتحلیلتجزیه

 گرفتن یا بهبود عمل نظریه ارزیابی

 بهبود یادگیری دانش آموزان معانی ایجاد، توسعه، تبدیل

 تغییر خود یا جامعه اورهاب 

  خویشتن 

  مسائل مربوط به عالقه 

( عمل 1( سه دیدگاه مرتبط با عمل فکورانه ارائه دادند: 1990گریمت و همکاران )

 یهاعمل در فرایند فکورانه برای کمک به تکرار روش یاعنوان ابزار واسطهفکورانه به

( عمل 2اند؛ تجربی آن را مؤثر دانستهکه تحقیقات  شودیکالس درس مدرسان استفاده م

رقابتی آموزش که دانش تجربی، تنها بخشی از فرایند را  هاییدگاهفکورانه در میان د

دیگران جهت عمل مستقیم استفاده شده و به وسیله  یرسان، برای اطالعدهدیتشکیل م

 ( عمل فکورانه3؛ شودیادراک آموزش علمی و وضعیت محتوای آموزش حمایت م
                                                                                                                                        
1 Bushan 



 1396 پاییز، 8، شمارة دوم، سال های کیفی در برنامه درسیپژوهشفصلنامة /  98

 

عنوان معلم عمل شده و به هاییتعنوان بازسازی تجربه منجر به ادراک جدیدی از موقعبه

برای تضمین کردن مفروضات درباره آموزش و منابع دانش که هر دو از محتوای 

 .شودیکاربرده مچگونگی عمل و از کاربرد عملی دانش شخصی مشتق شده است، به

( رایج شد و چارچوب 1987 – 8319) 1عمل فکورانه با آثار دونالدشون

. دهندیایجاد شده توسط او، کسب دانش را صرفاً از باال به پایین نشان م یشناختمعرفت

که افراد نیاز به آموزش مبتنی به عمل فکورانه دارند  دهدی( هشدار م1991 – 1987شون )

رفتن مدرک و امیدوار است که با آموزش مبتنی بر عمل فکورانه، دانشجویان بعد از گ

(. 2000کارگیرند )فوک و همکاران، شان را بهها و دانش، بتوانند مهارتیلیالتحصفارغ

فرایند آموزش با عمل فکورانه را  هاییژگیدیویی، و هاییشه( بر مبنای اند1983شون )

که برخی موضوعات و  شودیاو، عمل فکورانه زمانی شروع م یتصحیح نمود که به گفته

( بین نظریه 1983کننده، جالب و متحیرکننده است. شون )، نگرانیزبرانگمباحث چالش

عمل »را به نام  یاحمایت و نظریه کاربرد تمایز قائل شد و یک شکل از آموزش حرفه

کننده و کاربردی را بررسی توصیف کرد که در آن دانشجویان نظرات حمایت« فکورانه

 3(، پوالنی1963) 2زجمله فیلسوفانی از قبیل گوتهکردند. عمل فکورانه در آثار طرفدارانی ا

(، شو آب 1977) 5مننبرنامه درسی ازجمله ون پردازانیه( و نظر1978) 4(، ویگینز1967)

 کاربرده شده است.( به1971)

آموزش یاد دهندگان  یهاعمل فکورانه در حال حاضر یک شایستگی کلیدی در برنامه

 اییندهطور فزا، بهیاعنوان یک صالحیت حرفه، بهکشورهای غربی است. فراتر از این

 ,Paquay, 1994; Zeichnerها شده است )تبدیل به پارادایم غالب تعلیم و تربیت آن

( در دو دهه 2000آموزش مبتنی بر عمل فکورانه )دژاردن،  یها(. به اصطالح برنامه1983

ها آماده کردن مدرسان تربیت آن تعلیم و یهاگذشته فزونی یافته و هدف بسیاری از برنامه
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( که اشاره کرد این یک مسیر جدید است 2000رأی دژاردن )فکور است. ما در اینجا هم

. در حقیقت مفهوم عمل باشدیکه با وجود عدم اساس نظری موجب انتظارات سنگین م

 (2006گونه که ادبیات آن اثبات نموده است )بوشان، فکورانه نامشخص است، همان

شده است. برای اینکه پایه خالصه 1تدریس توأم با تفکر در شکل  یاایند چرخهفر

تنها به تجارب کالسی نیازمند هست، بلکه مناسبی برای تدریس فکورانه داشته باشید، نه

 (.1385، 1باید درک خوبی از یادگیری و تدریس دروس داشته باشد )پارکینسون

 
 : فرایند تدریس همراه با تفکر1شکل 

به رسمیت  یبردارعمل فکورانه یک امر حیاتی برای دانشجویان جهت اندوختن و بهره

خواهد شد  هایستگیشخصی و افزایش شا یهاشناخته شده است؛ زیرا موجب توسعه فلسفه

. لذا در ارتباط با پژوهش حاضر، کندیدر آینده آگاه م یاها را از عمل حرفهو آن

اند. ک بعدی از ابعاد پژوهش را مورد بررسی قرار دادهمطالعاتی صورت گرفته که هر ی

باره بسیار نادر است. در این ارتباط نتایج پژوهش بوتانی و اگرچه مطالعات تجربی دراین

درصد از تمامی مدارس آمریکای شمالی حداقل یک  %56( نشان داد 2017همکاران )

عنوان تمام وضوع مهم را بهم 11اند. تحلیل کیفی پژوهش سؤال پژوهش را بررسی نموده

موانع در آموزش فقدان مربیان ماهر و زمان  ینترمفاهیم عمل فکورانه نشان داد. فراوان

دهندگان عمل فکورانه را باارزش دانستند و با آموزش مبتنی بر محدود است. بیشتر پاسخ

ین فعالیت نفس و توانایی ندارند. همچنین چند به عمل فکورانه، تعداد محدودی اعتماد

                                                                                                                                        
1 Parkinson 
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ها نوشتن بود. بعالوه، نتایج آن ترینیجبرای آموزش فکورانه بکار برده شد که را یابرنامه

درسی طولی در عمل فکورانه ممکن است نیاز به یک تغییر  یهانشان داد اجرای برنامه

برای توسعه دانشگاه در مورد معنا ارزش تفکر کودکانه و اینکه  ییهافرهنگ و فرصت

 ه بهترین آموزش دست یابد.چگونه ب

( در پژوهشی باهدف تأثیر عمل فکورانه در یک کالس زبان 2017) 1تورس و گونز

دانشگاهی به این نتایج دست یافتند که عمل فکورانه تأثیر مثبتی بر عملکرد دانشجویان و 

 هایینهها دارد. ماهیت پیچیده عمل فکورانه در همه زمنقش مثبتی در یادگیری آن

شده است. همچنین نتایج پژوهش مطلوب آموزشی شرح داده هاییوهیری و تقویت شیادگ

( که باهدف تفکر، عمل فکورانه و تمرین عمل فکورانه انجام داده بود، 2013) 2الی و بیلی

تا حسی برای توصیف تجربیات ارائه شود و  دهدینشان داد که فرایند فکورانه اجازه م

ها و آگاهی خود به عمل و ارزش هایت. درک واقعآوردیغان مبرای آگاهی آگاهانه به ارم

 شودی. این تجسم خودآگاهی موجب افزایش همدلی سازگارانه مکندیفکورانه کمک م

به کاهش نشخوارهای فکری منجر شود.  تواندیو تمرکز بر تجربه تجسم خودآگاهی م

ود اگر مورد استفاده قرار نوبه خآموزش داده شود و این به تواندیخودآگاهی درونی م

 یا)پیشرفت( و عملکرد حرفه یاگیرد باعث استفاده از عمل فکورانه که برای خودتوسعه

 ، شود.باشدیسودمند م

مدلی برای آموزش و ارزیابی  سازییه( در پژوهشی باهدف نظر2012) 3رایان و رایان

 یهادر مورد روش یادگیری در آموزش به این نتایج دست یافتند که ادبیات ضعیفی

 یهاآموزشی یا دوره یهایافته برای آموزش یادگیری فکورانه در برنامهمتداول و توسعه

یا علمی بصری نیست و نیاز به  یاکه تفکر حرفهآموزش عالی وجود دارد. با توجه به این

 آموزشی خاص در انجام کارها دارد، یک رویکرد برنامه یا دوره طوالنی الزم یمداخله

که مداخالت آموزشی صریح و استراتژیک، با حمایت منابع  کنیمیاست. ما استدالل م
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زمینه عمل فکورانه در آموزش عالی  و گسترده در آمیزیتپویا، برای رویکردهای موفق

 ضروری است.

( نشان داد که مدرسان برای مشارکت 2010) 1برگر و همکاراننتایج پژوهش وولفنس

عنوان یک کالسی را به یهامند باشند. او بحثخصصی الزم بهرهدانشجویان از دانش ت

خود را برای  دهدیکه به شاگردان اجازه م داندیروش تدریس مناسب و باارزش م

اجتماعی و سیاسی آماده کنند. همچنین نفوذ در نظرات خصوصی شاگردان،  یهامشارکت

که در  داندیس را از عواملی مواگذاری نقش استاد به شاگرد و موقعیت معلم در کالس در

مباحث مشارکتی شاگردان تأثیر دارند. همچنین برای تغییر نگرش دانشجویان ارائه شده 

( که باهدف ارتقای عمل فکورانه در آموزش 1995) 2است. نتایج پژوهش موران و داالت

دارد.  طورکلی تفکر نقش مهمی در آموزشدانشجو معلمان انجام شده بود، نشان داد که به

. مدرسان با داشتن گیرندیمعلمان در طول تعلیمات تعاملی افکار دارند و اغلب تصمیم م

ها و اقدامات یادگیرندگان آموزشی بر روی تصورات، برنامه یهاو باورهای نظام هایهنظر

فکور، یک  یاعنوان یک حرفهبه یلالتحص. دانشجو معلم در حال فارغگذارندیتأثیر م

. شودیاو م یااست که عمل فکورانه موجب رشد و تغییر با تجربیات حرفه معلم کامل

تفکر و حمایت  یافتهدانشجو معلمان نیاز به تفکر در تمرکز، سیستماتیک )اصولی( و ساخت

ها باید مسئولیت توسعه خود را به عهده خود دارند. همچنین آن یهاو راهنمایی در تالش

اگر  رسدیها درونی شود. به نظر ممعناداری در رفتار آنبگیرند؛ چراکه هرگونه تغییر 

مدرسان نتوانند آموزش خود را مبتنی بر عمل فکورانه ارائه دهند یادگیری کمی اتفاق 

 .افتدیم

است.  یزبرانگگفت عمل فکورانه فعالیتی پیچیده و فکری چالش توانیدرنهایت م

ور و کیفیت پشتیبانی توسط کننده فکمشارکت یهاموفقیت آن بستگی به مهارت

به مدرسانی ماهر  جویان، دانشدانشگاهدر  مدرسانزمینه آموزش  متخصصان دیگر دارد. در

ها را پشتیبانی نماید که نه تنها قادر به تحلیل فکورانه مسائل باشند، نیاز دارند که بتواند آن
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ا در مورد عملکرد بلکه توانایی مهارت در تحلیل فکورانه، تحلیل و مشارکت در گفتگوه

تحت حمایت  دانشگاهخود را داشته باشند. نتایج یک فرضیه وجود دارد که افزایش تجربه 

)کلین و  شودیطور بدیهی منجر به افزایش یادگیری دانشجویان مسیستم آموزش به

 (.2013همکاران، 

ه ساز هزاربا توجه به اهمیت مطالبی که ذکر آن رفت و عوامل و نیروهای دگرگون

 هاییهشدن، عصر دیجیتال و ظهور سرماسوم نظیر فناوری ارتباطات و اطالعات، جهانی

ترین سرمایه عصر حاضر، تغییرات شتابان در عرصه اطالعات و منسوخ عنوان مهمفکری به

ها را تحت تأثیر قرار داده است. بدیهی است ها، مؤسسات آموزشی و سازمانشدن دانش

 یرپذره تنها از طریق آموزش مناسب در قالب عمل فکورانه امکانکه شرط بقا در این هزا

عنوان یک ویژگی ضروری سو آموزش مبتنی بر عمل فکورانه بهاست. همچنین از یک

آموزش مدرسان نگریسته شده  یهابرای اساتید کارآمد و عنصری حیاتی و مهم در برنامه

یق بر آموزش عملی اساتید دارد است و از سوی دیگر یکی از عوامل مهمی که تأثیر عم

؛ پلک و 2013انجام شده )بوتانی و همکاران،  یهاتفکر فکورانه است. نتایج پژوهش

باره حاکی از آن است که آموزش مبتنی بر عمل فکورانه به ( دراین2005، بگینگر

ازآن  دانش خود و پس یهاالعمر، شناخت شکافیادگیرندگان، قدرت یادگیری مادام

و این عمل ناظر بر اتخاذ بهترین و  نمایدیت ارتباط بین این ارتباط کمک متقوی

ترین تصمیم یا تصمیم سنجیده و متین همراه با تأمل و تدبر و در ارتباط با موقعیت، مناسب

 هایژگی؛ بنابراین پژوهش حاضر درصدد است تا وباشدیموضوع یا مأموریتی خاص م

علمی دانشگاه اعضای هیئت دیدگاهدر هزاره سوم از  آموزش مبتنی بر عمل فکورانه را

 سیستان و بلوچستان را مورد بررسی قرار دهد.

 پژوهش یشناسروش

صورت مصاحبه فردی بود این پژوهش یک مطالعه کیفی و از نوع پدیدارشناسی و به

 صورت جداگانه مصاحبه به عمل آمد. در طی فرایند مصاحبه باکه با هر یک از افراد به

گر به این نتیجه رسید که باید روی مشابه هر فرد درنهایت مصاحبه یهاتوجه به صحبت
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آموزش از منظر اساتید تمرکز بیشتری نماید. به اعتقاد محققان کیفی، چون  هاییژگیو

اجتماعی شرکت کرده، تجربیاتی متفاوتی دارند، قادر خواهند  یهاافراد فعاالنه در تعامل

نائل گردند. در پژوهش حاضر  هایدهلف به فهم و شناخت پدبود که به طرق مخت

هدفمند متناسب با موضوع پژوهش انتخاب  یریگکنندگان با استفاده از روش نمونهشرکت

کننده در پی کسانی بود که تجربه غنی از پدیده مورد بررسی و توانایی و شدند. مصاحبه

 تمایل به بیان روشن آن داشته باشند.

کنندگان بستگی به موضوع دارد، اما افراد و بحث گروهی تعداد شرکتدر مصاحبه 

نفر از  15کنندگان شامل انتخاب شده معموالً نقش و تجارب مشترکی دارند. شرکت

 یاطور جداگانه مصاحبهاساتید دانشگاه سیستان و بلوچستان بودند که با هر یک از افراد به

حرمانه بودن )گمنامی( اطمینان داده شد. کنندگان نسبت به مصورت گرفت. به شرکت

نتخاب به روش ا از بعالوه، در مورد ضبط صدا از آنان اجازه گرفته شد. این افراد پس

باز و نیمه ساختاریافته قرار گرفتند. مصاحبه فردی تحت  یهافردی متمرکز مورد مصاحبه

ا پویایی افراد بر رهبری پژوهشگر در شرایطی غیررسمی انجام شد. این کار باعث شد ت

انجام شده با اساتید با استفاده از دستگاه  یهاها بیفزاید. مصاحبهکمیت و کیفیت داده

MP3 وتحلیل وتحلیل بر روی کاغذ پیاده شدند. تجزیهضبط و سپس به منظور تجزیه

تحلیل شد. بدین  12نسخه  MAXQDAافزار ها با استفاده از تحلیل محتوا و نرمداده

 یهاها بر روی کاغذ، چندین بار مصاحبهه بعد از پیاده کردن محتوای مصاحبهترتیب ک

پیاده شده خوانده شد و سپس کدهای اولیه )جمالت و مفاهیم اصلی( استخراج شدند. در 

ازآن هر مرحله بعد، کدهای اولی که مربوط به هم بودند در یک گروه قرار گرفتند، پس

کنندگان تطبیق داده شدند. در مرحله آخر شرکت یهاهآمده با گفتدستیک از کدهای به

زمان کنندگان تطبیق داده شدند. مدتشرکت یهاآمده با گفتهدستکدها و موضوعات به

دقیقه متغیر بود و تا رسیدن به اشباع اطالعات ادامه داشت. به اعتقاد  45تا  20ها از مصاحبه

وط بودن است و مقصود آن است که هر جنبه دیگری از روایی، مناسبت و مرب 1همرسلی

                                                                                                                                        
1 Hammersley 
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اند و هم برای کسانی که گزارش آنان پژوهشی هم باید برای افرادی که مطالعه انجام داده

با معنا و مفید باشد و این مالک برای ارزشیابی پژوهش کیفی دارای اهمیت  خوانندیرا م

مشابه روایی و پایایی ها که به نوعی شایانی است. به منظور تبیین صحت و استحکام داده

ها، بازنگری کمی است، با استفاده از مطالعه و بررسی مستمر داده یهاپژوهش

کنندگان ها توسط شرکتوتحلیل انجام شده توسط همکاران، طرح و بازنگری نوشتهتجزیه

 ها انجام گرفت.در مطالعه مقبولیت داده

 هایافته

علمی هزاره سوم ازنظر اعضای هیئت آموزش مبتنی بر عمل فکورانه در هاییژگیو

 دانشگاه سیستان و بلوچستان چیست؟

با توجه به رشد  ند، پژوهشگران دریافتساختاریافتهیمهصورت نبا اجرای مصاحبه به

 هاییصهنوین و پیشرفت این تکنولوژی، آموزش باید دارای مشخصات و خص هاییفناور

اند هایی را مطرح کرده. لذا اساتید ویژگیقبل متفاوت باشد یهاباشد که با آموزش دهه

که تاکنون در پژوهشی یافت نشده است. با توجه به اینکه پژوهش انجام شده، یک پژوهش 

مبتنی بر  های آموزشکننده در طی فرایند مصاحبه بر روی ویژگیکیفی است، مصاحبه

 در عصر تفکر تمرکز بیشتری دارد. عمل فکورانه

آموزش مبتنی بر  هاییژگیترین وانجام شده، مهم یهامصاحبه و 2با توجه به جدول 

اساتید، دانشجویان، ساختار و مدیریت، برنامه درسی، »عمل فکورانه را در شش ویژگی 

ویژگی  6های رو هر یک از مؤلفهمعرفی نموده است. ازاین« ماهیت تکنولوژی و فرهنگ

 ن گردیده است.بیا یهااز مصاحبه یابه شرح ذیل توأم با خالصه
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 آموزش مبتنی بر عمل فکورانه هاییژگی: و2جدول 

های مؤلفه

 اصلی

زیر 

 هامؤلفه

 هامصاحبه یانمونه توضیحات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شاگرد 

 )دانشجو(

 

 

 دانش

که موضوعی هنگامی: ٍّگویدیم 1کننده شماره شرکت افزایش دانش امور واقعی

خواسته  هاکنند. از آنرا به دانشجویان تدریس می

حفظ  واریطور طوطجای اینکه مطالب را بهشود به

 ها را در زندگی خود به کار ببرند.کنند آن

ابراز نمود: باید به دانشجویان  10کننده شماره شرکت

تر، منطق ذاتی توصیه شود برای یادگیری بهتر و سریع

ها را رعایت و یا کشف کرده و مطالب و الگو پدیده

 یز فرابگیرند.به همان ترتیب ن

دارد: اساتید اظهار می 11و  9شونده شماره مصاحبه

تالش کنند در حین تدریس، دانش فراشناختی شامل 

دانش مربوط به خود یادگیرنده )مانند آگاهی از 

ها و های مطالعه، هدفها، عادتها، عالقهرجحان

نقاط قوت و ضعف( دانش مربوط به تکلیف یا 

مربوط به راهبردهای موضوع یادگیری و دانش 

ها را نیز یادگیری و چگونگی استفاده درست از آن

 آموزش دهند.

 

 افزایش دانش مفهومی

 افزایش دانش روندی

 فراشناخت

 

 

 

 

 

 

 

 نگرش

که اساتید : هنگامیکندیبیان م 8کننده شماره شرکت میل به خالقیت

اهدافی  ، ازشوندیدر اولین جلسه وارد کالس درس م

ها برسانند این که در ابتدای جلسه باید به اطالع آن

ننشینند و نسبت  روحیاست که در کالس خشک و ب

 به موضوعات و مباحث انتقاد کنند.

اظهار داشت: دانشجویان  11شونده شماره مصاحبه

برای اینکه در تمامی دروس خود موفق باشند باید 

ان باشد. همچنین ها نمایتمایل به موفقیت در چهره آن

از آن لذت  کنندیها از اینکه درس را مطالعه مآن

 ببرند.

ابراز نمود: دانشگاهیان  16و  12کننده شماره شرکت

 میل به استقالل

 میل به موفقیت

 پذیرییسکمیل به ر

 افزایش عزم و اراده

 میل به سازگاری )انطباق(

 العمرتعهد به یادگیری مادام

افزایش احساس لذت از 

 یادگیری

 پذیرییتتوسعه حس مسئول

 میل به انتقادپذیری



 1396 پاییز، 8، شمارة دوم، سال های کیفی در برنامه درسیپژوهشفصلنامة /  106

 

در طول تدریس سعی کنند دانشجویان را به تعهد  

شخصی نسبت به یادگیری تمامی علوم فراتر از نیاز و 

ها و اغنای حس شناخت و درک پدیده یلبه دل

بینی و استفاده بهینه از عمرشان آگاه هانگسترش ج

 سازند.

 

 

 

 

 

 

 مهارت

بیان داشت: دانشجویان عالوه  13شونده شماره مصاحبه مهارت خود انگیزگی

بر اینکه باید در انجام کارها مهارت فردی داشته باشند 

باید در انجام تکالیف خود مهارت مشارکتی داشته 

 باشند.

دارد: مدرسان با اظهار می 9شونده شماره مصاحبه

شویق و ارائه بازخورد مثبت نسبت به تمامی سؤاالت ت

شده توسط دانشجویان در طول کالس به رشد مطرح

 ها کمک نمایند.مهارت پرسشگری آن

های ابراز نمود: استفاده از روش 4کننده شماره شرکت

فعال و نوین تدریس، مشارکت دانشجویان در امر 

تدریس و همچنین شرکت مستمرشان در مباحث 

های کالمی، غیرکالمی و س بر توسعه مهارتکال

 ها مؤثر خواهد بود.نفس آنافزایش اعتمادبه

 

 مهارت خودکنترلی

 مهارت خودآگاهی

 هاییتسلط به برخی از فناور

 هوشیاری اجتماعی

 مهارت اجتماعی

 ارتباطی و ادراکی یهامهارت

 کالمی و غیرکالمی یهامهارت

 هارت انجام کارگروهیم

 مهارت پژوهشی

 یگرمهارت پرسش

 نقادی یهامهارت

 مهارت حل مسئله

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دانش

 

تدریس  یهاآشنایی با روش

 جدید

ابراز نمود: هر مدرس قبل از  7کننده شماره شرکت

های ها و روشورود به کالس باید بر اصول و مهارت

تدریس اشراف کافی داشته و با مطالعه مستمر نسبت به 

 های نوین اقدام نماید.ها و آشنایی با روشارتقای آن

اظهار داشت: یکی از  10کننده شماره مشارکت

های ترین الزامات تدریس مؤثر آگاهی از ویژگیمهم

شناختی و فیزیولوژیکی دانشجویان و محتوای روان

 .باشدیدانش مورد تدریس م

گوید: با شناخت می 14کننده شماره مشارکت

ی تخصصی و درک روز در حوزهموضوعات به

ها و ایجاد ارتباط ها در سایر پدیدهالگوها و رویه

 خردورزی نظامند

آموزشی در  یهاشناخت چالش

 دریست

فنی و  یهاشناخت تناقض

 تخصصی در حرفه استادی

 افزایش دانش تخصصی

آگاهی و شناخت بیشتر از تفکر 

 انتقادی
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 اساتید

منطقی بین علوم به سطوح باالی دانش یعنی  آگاهی از نیازهای دانشجویان

 فراشناخت و تحلیل صحیح آن دست پیدا نمود.

 

افزایش دانش مربوط به 

 دانشجویان هاییژگیو

آگاهی از دانش و محتوای 

 جدید

 فرا تحلیل دانش موجود

 

 

 

 

 

 

 

 نگرش

 یانهجوافزایش نگرش مشارکت

 در یادگیری

: داشتن صحه صدر، گویدیم 2کننده شماره شرکت

ظرفیت نقدپذیری، احترام به دانشجویان و مشارکت 

ها در تمامی امور کالس سبب آموزش جدی آن

 تر و ماندگارتر مطالب خواهد شد.راحت

معتقد است: لذت از تدریس،  5شونده شماره مصاحبه

شخصی و اخالقی به برگزاری پربار تمامی  تعهد

های ها و اعتقاد راسخ به استفاده از ظرفیتکالس

ممکن در جهت بهبود شرایط علمی و ارتقای رفاه 

های برجسته اساتید تأثیرگذار جامعه از ویژگی

 .باشدیم

دارد: اساتید برای اظهار می 3کننده شماره مشارکت

صیتی با موفقیت در تدریس باید دارای شخ

گیری الزم، توانایی نفس زیاد، قدرت تصمیماعتمادبه

 روز و کارآمد و خود ارزیاب باشند.کنترل رفتار، به

 

 توسعه نگرش دانشجو محوری

 تمایل به خودارزیابی

افزایش احساس خودکارآمدی 

 یاحرفه

 یاافزایش اعتماد حرفه

 العمرتأکید بر یادگیری مادام

 پذیرییسکافزایش ر

 ایجاد باور به تغییرپذیری

 افزایش انتقادپذیری

 توسعه استقالل فردی

 افزایش صبر و تحمل

 توسعه فرهنگ مطالعه

 اعتقاد به پیوند نظریه و عمل

افزایش احساس لذت از 

 تدریس

افزایش توجه به نیازهای فردی 

 و معنوی دانشجویان

 اور به تفکر سیستمیب

 پذیرییتافزایش حس مسئول

 افزایش احساس تعهد به تدریس

 

 

ابراز داشت: با مطرح نمودن  12شونده شماره مصاحبه ایجاد انگیزه در دانشجویان

های مفید و کاربردی جهت ایجاد انگیزه در پرسش  بهبود مهارت تدریس
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 مهارت

تفکر  بینییشتوسعه مهارت پ

 دانشجویان

 فرد آموزشهای منحصربهدانشجویان و خلق روش

 توان بازده کالس را افزایش داد.می

اظهار کرد: با رعایت انضباط  8کننده شماره شرکت

در کالس از هدر رفت وقت و منابع جلوگیری شده و 

با سپردن تکالیف آموزشی و پژوهی فردی یا گروهی 

توان سبب و ارزشیابی مستمر مطالب تدریس شده می

 تحقق اهداف گردید.

عتقد است: با ایجاد محیطی م 6شونده شماره مصاحبه

حال هدفمند و ارائه مطالب سرشار از نشاط و درعین

توان زمینه های ذهنی میروز و متنوع و خلق چالشبه

الزم برای انگیزه درونی دانشجویان نسبت به یادگیری 

 و درک بهتر مطالب را فراهم نمود.

بیان نمود: تسلط بر  15کننده شماره مشارکت

های علم به معنی عام و روش های پژوهشروش

ی تخصصی به معنی خاص در جهت پژوهشی حوزه

افزایش دانش تخصصی در بخش نظری و دانش 

کاربردی سبب پیشبرد اهداف پژوهشی تدریس 

 گردد.می

 ارتباطی یهابهبود مهارت

 جتماعیمهارت کنترل ا

 یابهبود مهارت مشاهده حرفه

 یابهبود مهارت قضاوت حرفه

 ارتقای مهارت پژوهش

 تقویت مهارت کار گروهی

سنجش و  یهاافزایش مهارت

 ارزشیابی

 افزایش مهارت نقادی

 مهارت کار در فضای مجازی

 بهبود مهارت پرسشگری

بری بهبود مهارت مدیریت و ره

 کالس

 خلق دانش

 -آفریننده راهبردهای یاددهی 

 یادگیری

 تغییر و اصالح منابع تدریس

 پذیرییتافزایش مسئول

 دانشجویان

 یزبرانگایجاد محیط چالش

 افزایش مهارت حل مسئله

 

 

 

 

 

ساختار و 

 مدیریت

و نقطه  هایدگاهدریافت د 

 نظرات دیگران

ظهار داشت: یک مدیر موفق باید از ا 4کننده شرکت

علمی و سایر کسانی که در حوزه تمامی اعضای هیئت

ها نظرخواهی و مدیریت فعالیت دارند از آن

خود اعمال  هاییزیرها را در برنامهآن هاییدگاهد

 نماید.

بیان کرد: استفاده از  9شونده شماره مصاحبه

عایت ترین افراد، اجرای صحیح مقررات و رشایسته

جنبه اعتدال و دارا بودن روحیه انتقادپذیری از 

 احساساتکنترل هیجانات و 

 کنجکاوی مفهومی

 تفکر انتقادی

 تفکر سیستمی

 فروتنی

 گرییمرب
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 های یک مدیر موفق است.ویژگی تدوین و اجرای قوانین

معتقد است: پرهیز از  6شونده شماره مصاحبه

ای با امور جاری و برقراری رابطه برخوردهای کلیشه

های مختلف سبب منطقی و هدفمند افراد و بخش

 گردد.تحقق اهداف دانشگاه می

 

 پرهیز از استبداد

 رعایت انصاف و اعتدال

تسهیل اداری موجود در اعزام 

 مطالعاتی یهااساتید به فرصت

 

 

 

 

 

 

ماهیت 

 تکنولوژی

ذخیره دانش و  یهایوهارتقاء ش 

 یادگیری یهاروش

ابراز کرد: استفاده از وسایل  7شماره  شوندهمصاحبه

های نوین سبب آموزشی و تکنولوژیکمک

، جلوگیری از اتالف انرژی و جویانتوجه دانشجلب

 افزاید.زمان شده و بر کیفیت یادگیری نیز می

بیان نمود: با عنایت به پیشرفت  11کننده شماره شرکت

های ، دیگر محدودیتهای نوینیافزون فناورروز

منطقه جغرافیایی، زمان تعیین شده، مکان کالس، 

وجود مدرس، تعداد فراگیران و محتوای آموزشی 

 برای یادگیری دانش وجود ندارد.

 حضور از دور

 تعامل

 مشارکت

 یادگیری فعال

 ایجاد انگیزش

 یریپذقابلیت انعطاف

 مبتنی بر فناوری یهاداع روشاب

برنامه 

 درسی

نو در تدریس و  هاییدهطرح ا 

 یادگیری

اظهار کرد: در تعیین محتوای  4کننده شماره شرکت

های جسمی و درسی باید به نیازهای افراد، ویژگی

های روحی، ماهیت دانش، نیازهای جامعه و بنیان

 شده توجه ویژه کرد.فلسفی پذیرفته

طور مستمر بیان نمود: باید به 13ده شماره شونمصاحبه

محتوای آموزشی توسط کارشناسان مورد پایش و 

ارزیابی قرار گیرد و در صورت لزوم اصالح و دائماً 

 روزرسانی گردد.به

ابراز کرد: وجود ارتباط افقی  9کننده شماره مشارکت

ها و مقاطع مختلف و عمودی بین محتوای دروس پایه

ناپذیر است ولی این به معنی تکرار تحصیلی اجتناب

محتوا و یا ارائه برنامه درسی موازی سایر دروس 

 باشد.)برنامه درسی زائد( نمی

 

 جدید هاییدهاستفاده از ا

حرکت از فضای سطحی به 

 حافظه فضایی

ارزشیابی  یهااستفاده از روش

 کارآمد

 یاپرورش شهروند حرفه

 منصفانهپرورش قوه نقد 

ارزیابی از کمی  هاییوهتغییر ش

 به کیفی

 طراحی محصوالت فرهنگی

 مدیاتعامالت پویا و مولتی

پرهیز از ارائه محتوای متناسب با 

 سالیق شخصی
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 گیرییجهبحث و نت

منجر به  تواندیدر مورد آن م ینگرآموزش، فرایندی پیچیده است که هرگونه ساده

تی، آموزش ها را با شکست مواجه سازد. به عبارهدر رفتن نیروها و امکانات شود و تالش

بهترین ابزار برای توسعه مطلوب اطالعاتی است و باید اقرار کرد در صورت اشتباه در 

گزینش سیستم آموزشی مبتنی بر نیازهای هزاره سوم و عدم توجه به کارکردهای آموزش 

در جامعه اطالعاتی با نقصان و کاستی مواجه خواهیم شد؛ بنابراین، توسعه آموزش نیازمند 

 هاییژگیآن است. از ین رو هدف از پژوهش حاضر شناسایی و هایییژگشناخت و

آموزش مبتنی بر عمل فکورانه در هزاره سوم آموزش عالی در دانشگاه سیستان و بلوچستان 

اصلی )دانش،  یهاها، مقولهپژوهش نشان داد که پس از تحلیل مصاحبه هاییافتهبود. 

 دانش یسازشبکه

تدوین محتوا با تأکید بر سه 

 بخش شناخت، انگیزش و رفتار

تأکید بر محتوای 

 یاختشنمعرفت

 آموزشی متنوع یهاتهیه بسته

 یاپرورش شهروند حرفه

 آموزش مبتنی بر دیالوگ

 

 

 

 فرهنگ

بیان نمود: در تدوین محتوای  13شونده شماره مصاحبه انطباق فرهنگی در آموزش 

آموزشی باید از چترهای فلسفی و فرهنگی مسلط بر 

انیت جامعه با تأکید بر جمهوریت، اسالمیت و ایر

 استفاده کرد.

اظهار کرد: عالوه بر فراهم  14کننده شماره شرکت

های آشکار فرهنگی و نمودن شرایط نیل به جنبه

مذهبی و قوانین و مقررات برنامه درسی باید به 

های پنهان برنامه درسی نیز اهتمام تعامالت و جنبه

 ورزید.

 آموزش مبتنی بر فرهنگ

 شناساندن هنر اسالمی

شناساندن فرهنگ، آداب و سنن 

 مطلوب جامعه اسالمی

شناساندن تاریخ، فرهنگ و 

 تمدن اسالمی
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اساتید، ماهیت تکنولوژی، برنامه درسی،  نگرش و مهارت دانشجو، دانش، نگرش و مهارت

 ساختار و مدیریت و فرهنگ( به دست آمد.

نگرش  شودیکه موجب آموزش فکورانه در آموزش دانشجویان م هایییژگیاز و

این یافته با نتایج پژوهش تورس و اساتید و دانشجویان نسبت به موضوع آموزش است. 

 یساکپاال و آل(، 2010و همکاران ) برگروولفنس(، 2013(، الی و بیلی )2017گونز )

اشملکین  ،(2003گرایمل فورمن و گایر )، اسپنسر، (2004کان و همکاران )، (2005)

نقش نگرش در توان گفت یمهمسو بوده است. در تبیین آن  (1996لومن )( و 2002)

نیروهای وظیفه تدریس را افزایش فرایندهای انگیزشی و  ترینیترین و اصلیادگیری، مهم

فایده درونی از قبیل عالیق و اشتیاق به یادگیری هستند. آموزشی که فاقد انگیزش باشد، بی

نقشی مثبت در آموزش داشته باشد. اگرچه  تواندیاست و هیچ ویژگی مانند نگرش نم

دیگری تأثیر دارد. بعالوه، بحث آموزش  هاییژگیجهت افزایش نگرش یا تغییر نگرش، و

درس اساتید با کسانی سروکار دارند  یهایل و درس نیست و در کالسفقط مسئله تحص

که با یک رباط یا ماشین که فاقد حس و عاطفه هست، تفاوت دارند. دانشجویانی که 

و بالعکس. دیدگاه و  گیرندینگرش مثبت به آموزش داشته باشند بهتر مباحث را یاد م

 موزش و موقعیت تحصیلی آنهاست.کننده کیفیت آنگرش اساتید و دانشجویان، تعیین

تواند بر ادراک یمو  ها بسیار حیاتی استعالوه بر نگرش اساتید و دانشجویان، دانش آن

یید رسیده است. بدین تأ( به 2015ها تاثیرگذار باشد که در نتایج پژوهش هاتیوا )صحیح آن

در تمامی دروس دانشجویان برای اینکه  که اظهار داشت 11شونده شماره مصاحبهترتیب 

ها از اینکه ها نمایان باشد. همچنین آنخود موفق باشند باید تمایل به موفقیت در چهره آن

 از آن لذت ببرند. کنندیدرس را مطالعه م

دیگر آموزش، آموزش مبتنی بر فناوری است. فناوری در آموزش،  هاییژگیاز و

است که اولین بار توسط پاپرت  تعلیم و تربیت سازییراهی برای پیشرفت یادگیری و غن

 ( همخوان بوده است.2017این یافته با نتایج پژوهش بوتانی ) موردحمایت قرارگرفته بود.

آموزشی و استفاده از وسایل کمک نمود کهابراز  7شماره  شوندهمصاحبهباره، دراین

ان شده و ، جلوگیری از اتالف انرژی و زمجویانتوجه دانشهای نوین سبب جلبتکنولوژی
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استفاده از فناوری در آموزش، عالقه به کسب دانش با لذا  افزاید.بر کیفیت یادگیری نیز می

. همچنین فناوری در دهدیمختلف را افزایش م هاییتمتنوع و متناسب موقع یهاروش

آموزش منجر به بهبود کیفیت تدریس، مقابله با مشکالت آموزشی جمعی، ایجاد 

زشی، فراهم ساختن آموزش مستمر، تقویت نقش استاد، تأکید بر برابر آمو یهافرصت

انسانی آموزش، داشتن ظرفیت گسترده برای ذخیره و دستکاری اطالعات، تقلیل  یهاجنبه

اعتماد برای دانشجویان، کنترل ها و مفاهیم، فراهم کردن آموزش قابلزمان آموزش مهارت

ک به کاهش فاصله عملکرد موجود یادگیری دانشجویان توسط خودشان و همچنین کم

 .شودیدانشجویی م یهامیان گروه

دیگر آموزش در هزاره سوم، ساختار و مدیریت است. انتخاب ساختار  هاییژگیاز و

مدیریتی مناسب بر رضایت تمامی اساتید، کارکنان و دانشجویان، رشد مستمر دانشگاه و 

اشتباه مدیریتی تنش به وجود آورده و کارایی و اثربخشی آن خواهد شد و انتخاب ساختار 

این یافته . شودیدانشگاه و عدم انگیزه کار در کارکنان و اساتید م یورمنجر به کاهش بهره

(، چاوا و همکاران 2016آزیگوی و همکاران )(، 2017با نتایج پژوهش تورس و گونز )

ی و بیلی و ال (2008(، کریمرز و کیریکدس )2014) 1(، میوجس و همکاران2015)

ها با متغیر آموزشی امروزی، مدیران دانشگاه هاییطدر مح( همسو بوده است. 2013)

شرایط محیطی و جو دانشگاه را با ساختارهای جدید دانشگاه تطبیق داده و اصالحات الزم 

دانشگاه و  یوررا در آن به عمل بیاورند و از آشفتگی در دانشگاه جلوگیری و ارتقا بهره

به آن در رنکینگ جهانی کمک نماید؛ بنابراین ساختار و مدیریت صحیح در افزایش رت

که هر رئیس دانشگاهی یا فردی بر اساس نظر شخصی اقدام نکند  شودیدانشگاه موجب م

 بلکه در چارچوب اهداف دانشگاه گام بردارد.

ه آموزش در هزاره سوم، برنام هاییژگیهمچنین عالوه بر موارد ذکرشده، از دیگر و

( 2012(، رایان و رایان )2017ی بوتان )هاپژوهشاین یافته با نتایج . باشدیدرسی دانشگاه م

ماهیت و تدوین برنامه درسی دانشگاه باید باشد. یم( همخوان 1995و موران و داالت )

                                                                                                                                        
1 Muijs et al 
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ای طراحی گردد که متناسب با نیازهای دانشجویان، جامعه و صنایع کشور باشد و گونهبه

وسوی بعد چهارم دانشگاه یعنی کارآفرینی سوق دهد. در همین را به سمتدانشجویان 

اظهار داشت که در تعیین محتوای درسی باید به نیازهای  4شونده شماره ارتباط مصاحبه

های فلسفی های جسمی و روحی، ماهیت دانش، نیازهای جامعه و بنیانافراد، ویژگی

التحصیالن جرای برنامه درسی در دانشگاه، فارغشده توجه ویژه کرد. لذا پس از اپذیرفته

الزم را فراگرفته باشند تا بتوانند با باالترین  یهاباید بتوانند آمادگی، کفایت و مهارت

بعالوه، پس از طراحی و تدوین برنامه درسی دانشگاه باید  کیفیت وارد عرصه کار شوند.

له اجرا باذوق و هنر اساتید و دهی نمود و در مرحآن را بر اساس اصول صحیح سازمان

خالقیت فردی آنان به یک تدریس موفق مبدل سازند. در مرحله تدریس هر استاد با اتخاذ 

فرد خویش ی الزم آن و با سبک منحصربههامهارتو  هاروش، هامدلرویکرد مناسب، 

ز سبب یادگیری اثربخش در دانشجویان خود بگردد. همچنین در مرحله پایانی آموزش ا

برنامه درسی و محصوالت برنامه درسی ارزشیابی صورت گرفته و با ارزشیابی تکوینی و 

 پایانی از پیشرفت تحصیلی دانشجویان نیز اطمینان حاصل نمایند.

این یافته با آموزش مبتنی بر عمل فکورانه، فرهنگ است.  هاییژگییکی دیگر از و

، یافرهنگ در هر جامعهو بوده است. ( همس2010و همکاران ) برگروولفنسنتایج پژوهش 

. یابدیهر جامعه انتقال م یهاو نگرش یهاسازنده آن جامعه است که از این طریق ارزش

بیان نمود که عالوه بر فراهم نمودن شرایط  14شونده شماره در ارتباط با فرهنگ، مصاحبه

درسی باید به تعامالت و  های آشکار فرهنگی و مذهبی، قوانین و مقررات برنامهنیل به جنبه

تایلور قابل تأیید  یهاها در صحبتهای پنهان برنامه درسی نیز اهتمام ورزید. این گفتهجنبه

از علوم، هنرها، افکار، اعتقادات،  اییچیدهفرهنگ، مجموعه پ داردیاست. او اذعان م

است که یک  ییهاطور خالصه تمامی آموختهقوانین و مقررات، آداب و رسوم و سنن و به

. لذا یک دانشجو باید این سطح از کندیعنوان یک عضو جامعه دریافت مدانشجو به

و ملی  یافرهنگ را دریافت کرده باشد که عالوه بر پایبندی به فرهنگ بومی، منطقه

 ها، آداب و سنن احترام قائل گردد.فرهنگخویش، به سایر خرده
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ما بخواهند به یک  یهاامروزه اگر دانشگاه گفت توانیم یبنددرنهایت در مقام جمع

تبدیل شوند باید اسباب و ابزار آن را فراهم کنند، بدین معنی که به  چهارمدانشگاه نسل 

صورت جدی دیده آموزش دانشجویان توجه زیادی شود. آموزش با مهارت در آن به

یان مثبت شود شود، نگرش اساتید و دانشجویان نسبت به آموزش و آینده تحصیل دانشجو

تخصصی، مهارتی و تکمیلی مورد نیاز صنایع و جامعه برگزار نمایند. اعضای  یهاو دوره

بهتر از دانشگاه، باید به بحث  هاییهیئت علمی به عنوان مرکز ثقل دانشگاه جهت خروج

مهارت، دانش و نگرش دانشجویان ورود پیدا کنند. بعالوه، با توجه به جایگاه و نقش 

هزاره سوم که مبتنی بر تکنولوژی است و با رویکرد جدی به مبحث جامعه  آموزش در

 یمندی ارتباطی جهت بهرهادانایی محور گرایش عمومی در فراگیری و استفاده از ابزاره

هر چه بیشتر اطالعات و یافتن جایگاهی مناسب در جامعه اطالعاتی هزاره سوم که درواقع 

انکار و گریز است. به همین محدودیت باشد غیرقابلیک جامعه جهانی و بدون  تواندیم

صورت تکنولوژی به یهاجهت هدایت و حرکت جامعه باید در مسیری باشد که آموزش

العمر مدرسان باید در دانشگاه به یادگیری مادامصورت پذیرد.  یرگجانبه و همههمه

های فکری جهت یتوانمند العمر،دانشجویان توجه الزم را داشته باشند. با یادگیری مادام

استدالل و تفکر انتقادی در دانشجویان نهادینه و با کمک آن، چارچوب یادگیری چگونه 

مثابه نماید و مبانی رشد مستمر در حیات شغلی و نیز ایفای نقش بهیمیادگیری را تقویت 

ری گذرانند. بعالوه با یادگییمشهروندان و اعضای آگاه جامعه را در اختیار آنان 

ها ملتزم ، زمینه تغییر دانش، مهارت و نگرش در اساتید و دانشجویان ایجاد و آنالعمرمادام

باشند. این نقش مهم دانشگاه و اساتید در یمهای نوین به فراگیری کسب دانش در زمینه

نمایند دانشگاه و یمبیان  هاآنیید رسیده است. تأ( به 2005ی کناپر و کروپلی )هاگفته

العمر دارند و نیازمند عالی نقش مهمی در کمک به تشکیل سیستم یادگیری مادام آموزش

 ای هستند.یستهشاتوجه و رسیدگی 

تربیت نیروی انسانی از  هادانشگاهترین هدف یمحورکه طورکلی با عنایت به اینبه

الزم در هزاره سوم  ی آموزش عالیهارسالتطریق آموزش است. برای نیل به اهداف و 

 ایران شامل: عالیدر آموزش آموزش مبتنی بر عمل فکورانه است تا شرایط و الزامات 
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اساتید، کارکنان و  مندیرضایت ای ارتقای سطحانتخاب ساختار مدیریتی مناسب بر

، آموزش مبتنی بر فناوریهای فنی و علمی برای یرساختزایجاد و توسعه  ،دانشجویان

نسبت به آموزش، اصالح اساتید و دانشجویان  مثبت نگرشتالش در جهت ایجاد و ارتقای 

و درنهایت ایجاد  در سطح درس، رشته و دانشکده هادانشگاه درسی یهابرنامهو بازنگری 

را فراهم کرده تا در پرتوی این نوع آموزش شاهد  العمرمادامیادگیری  فرهنگو ارتقای 

ی باشیم که آموختگاندانشدر آموزش مبتنی بر عمل فکورانه ی هاشاخصافزایش و بهبود 

بررسی شرایط برای تفکر در هر عمل و واضح بودن دالیل  ماننداز مبانی عمل فکورانه 

درباره افراد جامعه و تالش در جهت درک  تأملبا  انجام آن، ارتقای سطح دانش اجتماعی

عات، ارتقا و وتحلیل اطالطور مستمر با استفاده از تجزیهآنان، تغییر در تفکرات و دانش به

های روزآمد، بهبود یادگیری و تغییر خود یا حتی تغییر یهنظرایجاد اعمال جدید با ارزیابی 

 توسعه و تبدیل باورها و معانی ذهنی خویش و العمرمادامجامعه با کمک اصول یادگیری 

 هاساختیرها زدانشگاه شودیآمده، پیشنهاد مدستبا توجه به نتایج به برخوردار باشند. لذا

الزم را در دانشگاه جهت توسعه آموزش فراهم نمایند. همچنین از نتایج این پژوهش 

صورت یک دوره آموزشی بدو خدمت یا در حین خدمت اعضای محترم هیئت علمی به

 مند شوند.کشور بهره یهادانشگاه
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