
 

  اسالمی و ایرانی سیتدر يالگو مطالعه تطبیقی
  بر پایه تجارب جهانی

  1بر نظر دانشجویان علوم انسانی تهران) تأکیدبا (
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  چکیده
 يشـنهاد یو ایرانـی پ  اسـالمی  سیتـدر  يالگـو  یقـ یتطب ۀمطالعـ حاضر، هدف پژوهش 

اسـت   یتجارب جهـان  هیتهران بر پا يها دانشگاه یعلوم انسان يها رشته ارشد انیدانشجو
هـاي علـوم    تا بتوان در نهایت به الگوي تدریس اسالمی و ایرانی براي دوره ارشـد رشـته  

انسانی دست یافت. پژوهش کیفی حاضر با اسـتفاده از روش مطالعـه تطبیقـی و نظریـه     
کنندگان دانشـجویان ارشـد شـش دانشـگاه دولتـی       انجام شده است. مشارکت اي زمینه

ساختاریافته قـرار   هستند که مورد مصاحبه نیمه 1398نفر در سال  120تهران به تعداد 
بـراي  صـورت گرفتـه اسـت.     )ياشباع نظر( گیري نظري اند. در این پژوهش نمونه گرفته
هـا   مصـاحبه  یی،ایپا نییجهت تع و گانکنند مشارکتتوسط  نظرخواهی از ،ییروا نییتع

شـوند.   يکدگـذار  دوبـاره هـا   شد تا مصـاحبه  سپرده ان تدریسنظر صاحباز  نفر 10به 
هـاي مطـرح جهـان و     هاي ایـران، دانشـگاه   هایی میان تدریس در دانشگاه ها تفاوت یافته
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 1398بهار و تابستان ، سیزدهم، شماره هفتمسال 

هاي اسـالمی و ایرانـی را نشـان داد. همچنـین تفـاوت آشـکاري        ارزش براساستدریس 
هـاي تهـران    پیشنهادي دانشجویان علـوم انسـانی دانشـگاه    الگوي اسالمی ـ ایرانی یان م

ایـن در الگـوي اسـالمی ایرانـی      بـر  هایی وجـود دارد). عـالوه   گرچه تفاوت( مشاهده نشد
هـاي اسـالمی و ایرانـی     ه اصـلی در بـافتی از ارزش  مؤلفـ  هشت ،پیشنهادي این پژوهش

هـاي   یی اسـت. در مجمـوع بـا توجـه بـه یافتـه      ها زیربخشداراي  هریکوجود دارد که 
، دانشجویان ارشد بیش از هـر چیـز در   الگوي اسالمی ـ ایرانی در گفت توان  پژوهش می

مـداري، حمایـت،    مـداري، دیـن   تدریس اساتید خود به دنبـال احتـرام، انگیـزش، ارزش   
  هستند.بودن  یی، تعامل و کاربرديگرا انسان

  ها، دانشجویان ارشد. ، تدریس، دانشگاهایرانیالگوي اسالمی ـ : واژگان کلیدي
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  اسإلمی و ایرانی بر پایه تجارب جهانی سیتدر يالگو مطالعه تطبیقی
 )تهران یانسان علوم انیدانشجو نظر بر دیتأک با(

  مقدمه و بیان مسئله. 1
 هـاي بشـريِ   تـرین تمـدن   اي بسیار طو�نی دارد زیرا ایران جزء قدیمی آموزش و تدریس در ایران سابقه

. در دوران اس�می که اوج درخشش مراکز آموزشی، آمـوزش و تـدریس در تـاریخ و    استشده  شناخته
در دوران خ�فت عباسی، آمـوزش عـالی    الحکمه بیت تأسیسپس از ، بوده استس�می تمدن ایرانی و ا

در دوران  نظامیـه  دارستري به خـود دیـد تـا جـایی کـه مـ       وضع فراگیر کم کمهاي اس�می   در سرزمین
ـ گر( شدنددایر  اصفهان و هرات ،نیشابور ،بلخ ،بغداد در چندین شهر همانند سلجوقی ). 54: 1914، 1زوی

داشت. رشد و پیشرفت ایران و کشـورهاي اسـ�می نیـز در     تأکیدآموزي  اس�م از ابتدا روي علم و علم
 وامـدارِ  ،مطـرح جهـان   يامـروز  يها دانشگاهگفت توان  حتی میسید. به اوج خود ر ،دوران ورود اس�م

برخـی  هـا و   در دانشـگاه  يا دانشـکده  يهـا  يبند میاز تقس برخیمثال  يبرا .هستند یاس�م يها دانشگاه
  .)23: 1396زمانی، ( اس�م به اروپا منتقل شده است يایو دن رانیاز ا ،سیتدر يها روش

تــدریس دانشــگاهی  ویـژه  بــهد شــد و در زمینـه تــدریس و  قدرتمنــ اروپـا  ،بـا گذشــت زمــان 
بنـابراین   ؛اسـ�می ایجـاد کـرد   هاي  هاي زیادي را در خود و سایر کشورها از جمله کشور پیشرفت
 هـاي  همؤسسـ مـدارس و   رفته رفته .شدآغاز  دارالفنونتأسیس با  در ایران آموزش عالی نویندوران 

مدرسـه   تـوان  جمله مـی  آناز  هک کردندکار آغاز به  دارالفنونبا  برجسته آموزش عالی دیگر همراه
کـم بـه تعـداد     ). کـم 1397فراسـتخواه و همکـاران،   ( نـام بـرد   را مدرسه علوم سیاسـی و نیز  نظام

خورشـیدي   1305سال ـ دانشگاه تهران ـ در    دانشگاه جامع ایراننخستین ها افزوده شد و  دانشگاه
ایران نیز با وجـود تمـام مشـک�ت و    ق�ب اس�می اناز  پس). 8: 1386، همایون تکمیل( شد ایجاد

هـاي نـوین و پیشـرفت     ویژه مشک�ت اقتصادي که کشور با آن مواجه بـود، بـه تعـداد دانشـگاه     به
  ).1387نوروززاده و فتحی واجارگاه، ( هاي تدریس افزوده شد روش

هـا   رد. دانشـگاه پوشی کـ  توان از آن چشم حیاتی است که نمی ینقش يتدریس در جوامع کنونی دارا
ـ تول جامعه، هاي تیواقع لیتحلبه  اي د توجه ویژهیویژه در سطح جهانی رقابت شدیدي دارند و با به و  دی

�ت یتحصـ  يهـا  ویـژه در دوره  و تـدریس بـه   ینشـ کفرا هـاي  حل راه ۀعرض ،نوین ينقد دانش و فناور
 ارائـه  و یعلم دانش دیتول به قادر تا نندک يبازنگر را خود تمأموری دیبا ها دانشگاهداشته باشند.  یلیمکت
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ـ ز يالگوهـا  جهـان  در گرچها ،این بر ع�وه باشند. ارشد يها دوره در ویژه به مناسب تدریس الگوي  يادی
 نتیجـه  در وانـد   نشـده  يسـاز  یبـوم  ما کشور يبرا الگوها نیا اما دارد وجود ها دانشگاه در سیتدر يبرا

 خـود  بهتـر  هرچـه  نقش ایفاي در ها دانشگاه تردید بی ندارد. ودوج تدریس براي ایرانی ـ اس�می الگوي
 مطـرح  هـاي  مؤلفـه  استخراج مندنیاز زمینه این در هستند. جامعه شرایط با مناسب تدریس الگوي نیازمند

 و اسـ�می  تـدریس  در گـذار تأثیر عوامـل  شـناخت  و بررسی سپس و جهان مطرح تدریس هاي الگو در
 يمحتـوا  اسـتاد،  سیتـدر  روش شـامل  توانـد  مـی  گـذار تأثیر هاي همؤلف این م.هستی ها دانشگاه در ایرانی
 و پـژوهش  و آمـوزش  ،اسـتاد  اي حرفـه  تیح�صـ  ،زمان مکان، ،دانشجو دانشکده، زاتیتجه ،یآموزش
 اجتمـاعی،  اهـداف  آکادمیـک،  يآزاد ماننـد  هایی مشخصه همچنین ).23 :1396 زمانی،( باشد يتکنولوژ
 در و شـته دا تـأثیر  سیتـدر  بـه  توجه و توسعه در سیتدر و دانشگاه ستمیس شناخت اخ�قی، و سیاسی

 کشـورمان  در ویـژه  بـه  تـوان  نمـی  البته دارد. تیاهم زین دانشگاه درون يها تعارض و ها ییایپو نهیزم نیا
 ۀتوسـع  و تـدوین  در مهمی بسیار نقش البته صد که گرفت نادیده را ایرانی و اس�می پیشینه و دین نقش
 بـومی  شـرایط  بـا  متناسـب  که اثربخش تدریس الگوي ها دانشگاه در دارند. ها دانشگاه در تدریس يالگو

ـ فکی بـا  متخصص یانسان يها هیسرما تیترب اي، حرفه آموزش در را یمهم نقش است،  و دانشـمندان  ت،ی
 یملـ  رنـوآو  يها ستمیس از تیحما در دیجد دانش دیتول نیهمچن و اقتصاد حوزه ازین مورد پژوهشگران

  ).87 :2011 ،1چن و وانگ و،یل( دارد عهده بر
 قـرار  جهـان  سراسر در مختلف اننفع ذي و گذاران استیس ارک دستور در بومی تدریس الگوي توسعه

ـ  تعـداد  گذشـته  سـال  چنـد  یطـ  ،اساس نیهم بر و گرفته  یعـال  یآموزشـ  هـاي  مؤسسـه  از یروزافزون
 ییهـا  راهبـرد  ،هاي تدریس در آمـوزش عـالی   بهبود الگواز طریق  توسعه حال در و افتهی توسعه يشورهاک
ـ ا ین میان، نظام آموزش عـال ی. در ااند در پیش گرفته یو دانشگاه یعلم يبه برتر یابیدست يبرا ـ ران نی ز ی

 انـداز  چشممثال در سند براي ر از توجه به این امر است. یناگز یهاي جهان با جنبشیی راستا  به منظور هم
ـ بـه ا  هـایی  اشـاره شور و برنامه پنجم توسـعه  ک یجامع علم ، نقشه1404ران یا  ن موضـوع شـده اسـت   ی
ویـژه دانشـجویان تحصـی�ت     اکنون دانشـجویان بـه   باوجوداین،). 1389شوراي عالی انق�ب فرهنگی، (

خوانـدن در   تکمیلی نسبت به تدریس بعضی از اساتید خود رضایت چندانی ندارند و اگر فرهنـگ درس 
ویژه دانشـجویان تحصـی�ت    دانشجویان و به از نظر بیشترِ .شدند محیط دانشگاهی نمی وارد ،کشور نبود

                                                      
1. Liu, Wang & Cheng 
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  اسإلمی و ایرانی بر پایه تجارب جهانی سیتدر يالگو مطالعه تطبیقی
 )تهران یانسان علوم انیدانشجو نظر بر دیتأک با(

اساتید از نظر اخ�قی و ارتباط اسـتاد و دانشـجو در وضـعیت خـوبی هسـتند امـا از نظـر فـن          ،تکمیلی
 ،يمحمـود ( بـا حـد مطلـوب فاصـله دارنـد      ،، کیفیت تدریس و تسلط علمـی مؤثرریزي  تدریس، برنامه

: 1391؛ نوبخـت و رودبـاري،   157: 1392کرد زنگنـه، صـابر و صـابر،     ؛13: 1388، يعباد و يپازارگاد
با توجه بـه شـرایط    سیتدر نینو يها روش کاربردبا هدف  یآموزش يها برنامهاص�ح منظور  بدین). 22

ـ  يارتقــابـه منظــور   اسـ�می و ایرانــی کشــور   دشــو یمــ شـنهاد یپ انیدانشــجو يتمندیو رضــا يریادگی
در این راستا مناسب است کـه از تجـارب    .)67: 1392، مازیر و دستورپور ات،یب ،یزارعیی، خو یتمرقا(

) کـه در زمینـه تـدریس اسـ�می و     دیاسـات  سیتدر نهیدر زم( ویژه دانشجویان ارشد دانشجویان به ۀزیست
  شد را ارائه کرد.تدریس مناسب دوره ار الگوي اس�می ـ ایرانیبهره گرفت تا بتوان  ،ایرانی آگاهی دارند

همخوانی نـا از جمله نارضایتی دانشجویان از تدریس اسـاتید خـود،    ،شدگفته با توجه به مطالبی که 
المللـی،   هاي معتبر بین بندي هاي ایران در رتبه پایین دانشگاه ۀهاي دانشجویان و بازار کار، رتب میان مهارت

پـژوهش   خأل ،و ایرانی و بسیاري مطالب دیگراس�می هاي  همخوانی الگوهاي تدریس کنونی با ارزشنا
هـاي علـوم    دانشـجویان ارشـد رشـته    ۀگیري از تجارب زیست در الگوي تدریس اس�می و ایرانی با بهره

انسانی در تدریس اساتید مشهود است. برخورداري از الگوي تدریس اس�می و ایرانی موجـب افـزایش   
هـاي   کردن بـه آن خطـا   سب با شرایط کشور است و با عملشود زیرا این الگو متنا وري آموزشی می بهره

هـاي تـدریس بـر     همؤلفجانبه  بنابراین نیاز است در پژوهشی به صورت همه ؛رسد آموزشی به حداقل می
آن الگـوي   براسـاس سازي شده و  شرایط کشور بومی براساسسپس پایه تجارب جهانی به دست آید و 

ـ مید است این الگو بتواند در تدریس اعضاي هی. اشودایرانی ارائه و تدریس اس�می  علمـی، مـدیران    تئ
  باشد.راهگشا مندان  ویژه مدیران آموزشی و تمامی ع�قه به

  هاي پژوهش اهداف و پرسش. 2
بـا   هـاي علـوم انسـانی    براي دوره ارشد رشته 1اس�می و ایرانی سیتدر يالگو نییتب ،هدف این پژوهش

هاي روز دنیـا)   تدریس( بر پایه تجارب جهانی تهران یدولتي ها دانشگاه ارشد انیدانشجوتکیه بر دیدگاه 
ارشـد   يهـا  دورهبررسی وضعیت موجود و مطلوب تدریس در است. همچنین هدف دیگر این پژوهش 

کـه   اسـت  ارشـد  دانشـجویان  ۀتجارب زیسـت  براساسهاي دولتی تهران  هاي علوم انسانی دانشگاه رشته

                                                      
  انسانی است. علوم هاي رشته در تدریس ركمشت نقاط بر کیدأت پژوهش این در .1
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  تدوین الگوي تدریس اس�می و ایرانی باشد.براي  يکات بسیارتواند حاوي ن بررسی آن می
 کارکردهـا،  به توجه بدون کشور عالی آموزش هاي همؤسس و ها دانشگاه با توجه به گسترشدر ادامه 

هـاي اسـ�می و ایرانـی در     تعالی تـدریس بـا توجـه بـه جنبـه      و دانشگاهی عوامل کیفیت ارتقاي مسئله
  :شود ح میمطر هایی پرسش ،ها دانشگاه

  هاي علوم انسانی چگونه است؟ هاي ارشد رشته وضعیت موجود و مطلوب تدریس در دوره. 1
  ؟چگونه استهاي پیشنهادي دانشجویان  الگوي تدریس اس�می و ایرانی حاصل از برآیند الگو. 2

  پیشینه پژوهش. 3
و  یعلمـ  هیئـت  ياعضـا  سیتـدر  يهـا  همؤلفـ  ۀسیمقا) به 1397( يجعفرو  تبار ی، حاجیرض رعربیم

مشـابهت و   ۀدهنـد  اند. نتایج پژوهش نشان پرداخته دانشگاه مازندران انیدانشجو دگاهیمدرسان مدعو از د
میـان،  در این مختلف است.  يها مدعو رشته و مدرسان یعلم هیئت ياعضا سیتدر یتفاوت در اثربخش

متعلـق بـه    یاثربخشـ  نیشتریب و یتیو علوم ترب یشناس ستیز یلیمتعلق به رشته تحص یاثربخش نیکمتر
هاي آموزش، الگوهـا،   ) به نظریه1395( ) و اسدزاده1396( درتاج و کرد نوقابیبوده است.  کیزیرشته ف
و  ارائه شده اسـت تدریس  بارۀاط�عات مفیدي در ،این دو کتابدر  اند. ها و فنون تدریس پرداخته روش

  پرداخته شده است.ر هاي کشو توجه کافی به تدریس در دانشگاهبه فقدان 
عنصـر اصـلی و کلیـدي     علمـی  هیئـت هاي آموزشی،  فعالیت فراینددر معتقد است ) 1395( شعبانی

هـا،   کـه بـا نظریـه    اسـت  و اثربخش دار ، دینکارآمد اي علمی هیئت. آید به شمار میتحول نیروي انسانی 
را فراهم سـازد کـه بـه جـاي     محیطی  ،آشنا باشد و با بینشی اقتضایی تدریسهاي  مبانی، اصول و روش

انتقــال اط�عــات و تحمیــل اندیشــه، احســاس امنیــت، شایســتگی، خــودکنترلی و خودتحــولی را در   
بنـابراین   ؛شـوند  مـی  شـان  معمار تعلـیم و تربیـت   دانشجویان خود ،صورت این در ؛کند ایجاد جویاندانش

  .دنش باشهاي آموز و تسهیلگر فعالیت دینی)( ه، راهنماد نباید سازما اساتید
مـدیریت جهـادي و اسـ�می در آمـوزش کـارآفرینی       تأثیر) نیز به بررسی 1395( غریب و همکاران

ـ مثبـت مـدیریت دینـی     تـأثیر  ۀدهنـد  نتایج این پژوهش نشان اند. پرداخته ر آمـوزش کـارآفرینی اسـت.    ب
، یلیشـته تحصـ  رمیـان   رسیدند که جهینت در پژوهش خود به این )1393( یو رمضان یمیسل ،این بر ع�وه

 ۀها رابطـ  آن سیتدر تیفیبا ک ،یعلم هیئت ياعضا يمدرك دکتر دریافتو دانشگاه محل  سیسابقه تدر
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  اسإلمی و ایرانی بر پایه تجارب جهانی سیتدر يالگو مطالعه تطبیقی
 )تهران یانسان علوم انیدانشجو نظر بر دیتأک با(

 ی، غ�مـ ياسد .نداردي تأثیر یعلم هیئت ياعضا سیتدر تیفیک بر تیجنس ، ولیوجود دارد يدار معنی
ـ از د یمـوزش عـال  اثـربخش در آ  سیتـدر  يها همؤلفعوامل و ) نیز به بررسی 1393( همتان و بلند  دگاهی

 يهـا  همؤلفمشخص شد در این پژوهش  اند. پرداختهدانشگاه کردستان  یعلم هیئت يو اعضا انیدانشجو
ـ ، ارزیآموزشـ  يهـا  شـامل مهـارت   انیاثربخش از نظـر دانشـجو   سیتدر  مـداري  ، ارزشنـد م نظـام  یابی

بـر   عـ�وه زیـرا  اسـت،  اوت متف یعلم هیئت ياز نظر اعضا همؤلف نی. اهستند يو منش فرد مداري) دین(
به شـمار   یدر آموزش عال گریه مهم دمؤلفدو  یو عوامل ارتباط یاخ�ق هاي ویژگی، مواردي که بیان شد

درس  طـرح  ،یروابـط انسـان   يهـا  همؤلفـ یافتنـد  دردر پژوهش خـود  ) 1393( یو رمضان یمیسل. آیند می
، مـدرس  یتیشخصـ  يهـا  یژگـ یو مناسـب،  سیروش تدر قیانجام دق ،يریادگی طیمطلوب، توجه به مح

  .اثربخش دارند سیتدر ریرا بر متغ تأثیر نیشتریموقع، ب به یابیو ارزش مداري دین
ـ فیک تیوضـع  یافتند کهدردر پژوهش خود ) 1392( زنگنه، صابر و صابر کرداین  بر ع�وه  يهـا  دوره تی

 يوب و مـورد انتظـار  در سـطح مطلـ   يو دکتـر  ارشـد  کارشناسی انیدانشجو دگاهیاز د یلیتکم �تیتحص
ـ  همچنـین اسـت.   بـا�تر ها  همؤلف ریاز سا یعد ملموسات و همدلب نیانگیمولی  نیست دو گـروه علـوم    نیب
ـ فیک یعلـوم انسـان   انیوجـود داشـته و دانشـجو    يتفاوت معنـادار  یعلوم انسان ریو غ یانسان خـدمات   تی
 در پـژوهش خـود دریافتنـد   ) 1390( یدقو صا یصالح ،یمانیبر اند. دانسته يتر شده را در حد مطلوب ارائه

 تیو امکانـات دانشـگاه، وضـع    زاتیتجه ،یآموزش يمحتوا دهی سازمان ،یعلم هیئت سیعوامل روش تدر
 سـایر دانشـجو از   يگـذار تأثیر ند، ولـی مؤثر یآموزش عال تیفیدر بهبود ک یعلم هیئتت یدانشجو و وضع

ـ  يالگوهـا  انـداز  چشـم ) به بررسی 2017( 1دانشچهو  ورمونتدیگر  سوي از .است شتریعوامل ب ي و ریادگی
توانـد در تربیـت دانشـجویانی     توجـه بـه دیـن مـی    از نظـر آنـان،    اند. جویان پرداختهدانش ددر مور تدریس
بیـان کـرده اسـت از دیـد دانشـجویان      نیـز  ) 2017( 2ابوالحجـا گذار باشـد.  تأثیرمدار و کارآمد بسیار  ارزش
مدت، دانشـجویان اسـت.    عامل پیشرفت بلندترین  اهمیت زشیابی و کمعامل در تدریس خوب، ارین تر مهم

  دارد. تأثیرجنسیت و رشته تحصیلی دانشجو نیز بر درك از تدریس 
هـاي تـدریس    ) بـه بررسـی روش  2016( 3اللهـی و خلیلـی   شیرانی بیدآبادي، نصـر اصـفهانی، روح  

هدف این پـژوهش ایـن اسـت     اند. ههاي آن پرداخت ها و محدودیت اثربخش در آموزش عالی و نیازمندي

                                                      
1. Vermunt & Donche 
2. Abu Alhija 
3. Shirani Bidabadi, Nasr Isfahani, Rouhollahi & Khalili 
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بهترین پروفسـورها بررسـی کنـد. نتـایج ایـن       هاي هکه تدریس اثربخش را در آموزش عالی بر پایه تجرب
محور اسـت.   محور و استاد ترین روش تدریس، روش ترکیبی است که دانشجو پژوهش نشان داد مناسب

  نیز توجه شود.پیشین  یو آمادگ ی بر پایه شرایط بومیآموزش يزیر برنامه همچنین باید به
دین و شرایط بومی بـر تـدریس    تأثیرپژوهشی در زمینه  خأل ۀدهند نشان این پژوهش ۀبررسی پیشین

 ایرانـی و الگوي اسـ�می   براساسگرفته توجهی نسبت به تدریس  هاي صورت در کشور است. پژوهش
ها هسـتند   می در زمینه تدریس در دانشگاهمنابع قدی ۀها ندارند. این تحقیقات بیشتر ترجم در تمامی دوره

که بیان شد با شرایط بـومی کشـور    طور همان..) خاص توجه ندارند و .ارشد و دکتري و( اي که به دوره
موجـود و مطلـوب    تیوضـع گفـت میـان   تـوان   در نتیجه می ؛و حتی استانداردهاي جهانی فاصله دارند

با توجـه  . )1392، يستار( وجود دارد يتفاوت معنادار کشور هاي اس�می و ایرانی) در دانشگاه( سیتدر
 اي جانبـه  پژوهش در این زمینه و با تکیه بر تجارب دانشجویان ارشد نیـاز اسـت پـژوهش همـه     به خأل

هاي مطرح در تدریس) در زمینه مطالعه تطبیقـی الگـوي تـدریس اسـ�می و ایرانـی       همؤلفتمامی شامل (
  هاي تهران بر پایه تجارب جهانی صورت گیرد. م انسانی دانشگاههاي علو پیشنهادي دانشجویان رشته

  نظري هاي همالحظ. 4
  تعریف مفاهیم. 4- 1

هایی ارائه شده اسـت.   در ادامه تعریف ،شدن مفاهیمی که مورد نظر پژوهش حاضر است به منظور روشن
ـ یا و یاسـ�م  سیتـدر  يالگو، 1ها در دانشگاه سیتدر يالگوها عبارتند از  این تعریف و  3تجـارب ، 2یران

  4.هاي علوم انسانی رشته

  ها الگوي تدریس در دانشگاه. 4- 1- 1

هـاي   همؤلفـ میـان  موجـود  نظـم  و ها  تیاز واقع شده و نظري ها صورتی ساده تدریس در دانشگاه يالگو
ایـن  ست. ها کنش و واکنش آنج حاصل از یارتباط و نتاشیوۀ موجود،  يها ریو نشانگر متغ تدریس است

الگوهـاي تـدریس    باید با توجه به شرایط اس�می و ایرانی کشور طراحی و بـه کـار گرفتـه شـود.     الگو

                                                      
1. The Teaching Pattern at Universities 
2. Islamic and Iranian Teaching Pattern 
3. Experiences 
4. Humanities 



  ۱۲۱  زاده ، سعیده تقییادگارزاده، مرتضی طاهري، غإلمرضا ندوشن غیاثیاسإلمی و ایرانی / حسین عبدالهی، سعید  سیتدر يالگو مطالعه تطبیقی

 

  اسإلمی و ایرانی بر پایه تجارب جهانی سیتدر يالگو مطالعه تطبیقی
 )تهران یانسان علوم انیدانشجو نظر بر دیتأک با(

ـ  يهـا  ریتواننـد شـامل تصـو    یمو  هستند یها انتزاع اثربخش در دانشگاه ، یکـی گراف يهـا  شی، نمـا یذهن
 .)16: 2006، 1رامسـدن ( باشـد  میـان اسـتاد و دانشـجو)    ویژه به( هاي موجود تیاز واقع یانیب يها شینما

 ارائه شده است. 1شماره ها و انواع مختلفی هستند که در جدول  همؤلفالگوهاي تدریس داراي 

  الگوي تدریس اسالمی و ایرانی. 4- 1- 2

 در اسـ�می و ایرانـی و   شـناختی  هسـتی  و شـناختی  معرفـت  مبانی بر ایرانی مبتنیو  اس�می تدریس يالگو
 یها سبب ایجـاد فرهنـگ خاصـ    ها و آرمان است. ارزش یرانیاس�می و ا هاي  آرمان و ها ارزش چهارچوب

هاي مطـرح در کشـور از جملـه اقتصـاد،      براي کشور شده است. این فرهنگ بسیار غنی است و سایر جنبه
دادن بـه   جهـت بـراي  هـا   باید از آن ؛ بنابرایندهد قرار می تأثیرسیاست، مسائل اجتماعی و تدریس را تحت 

  ).72: 1390واعظی، ( هداف اس�می و ایرانی تدریس بهره بردالگوهاي تدریس و تحقق ا

  تجارب. 4- 1- 3

در نتیجه کسـب   ؛فهمد یآن را م نیمع یتیموقع ایکه فرد در بافت است  واسطه  بی و میمستق یدرک تجربه
شـود.   هـا مـی   ترین دانـش  ارزش که موجب کسب با همراه است واسطه یبو درك  یآگاه یبا نوع تجربه
  ).121: 2013 2،هگ استروم و لیندبرگ( باید مکتوب شوند ،استفاده شوند قابلتجارب ه اینکبراي 

  انسانی هاي علوم رشته .4- 1- 4

ین تـر  مهـم دهنـد. یکـی از    هـایی قـرار مـی    هاي مشترکی در گروه معیار براساسهاي دانشگاهی را  رشته
و  شـوند  یمـ  سیتـدر  یز آموزش عالمراک گریها و د که در دانشگاه هاي علوم انسانی است ها، رشته گروه

هاي علوم انسانی بحث مهمـی اسـت    رشته ،به لحاظ نظري .)2001، 3آبات( رندیگ یمورد پژوهش قرار م
از دانشگاهی به دانشـگاه دیگـر متفـاوت اسـت. در ایـن      که  هاي مختلفی از آن وجود دارد بندي  که طبقه
م پزشکی، علـوم پایـه، هنـر و مهندسـی را شـامل      هایی غیر از علو هاي علوم انسانی رشته رشته ،پژوهش

سـازمان  ( فلسـفه را نـام بـرد    الهیـات و تاریخ، حقوق، علـوم تربیتـی، زبـان،    توان  میشود. براي مثال  می
  ).1397سنجش، 

                                                      
1. Ramsden 
2. Hagstrom & Lindberg 
3. Abbott 
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  ارچوب مفهومیهچ. 4- 2
 رتنـد عباهـا   همؤلفـ تدریس مطرح کرد. این  ۀهایی را در زمین همؤلفتوان  هاي جهانی می با توجه به تدریس

، زدن داربسـت ، دهنـده  سـازمان  پـیش ، پرسیدن سـؤال ي، و سخنور فن بیان، درس طرح( تدریس فنوناز: 
ي آمـوز  مفهـوم ی، مشارکت يریادگی، یگروه بحث( سیتدر روشي)، مغز بارشو  و فراشناخت شناخت
ي، آمـوز  تسـلط ، محـور  مسـئله  آمـوزش ، نقـش  يفـا یاي، بـازخورد  یسـخنران یی، خودشکوفا، اي شبکه
ي، دسـتور ریغ سیتـدر ، و تفکر يپرداز عهید، بمدار رزش، ادانشجو ارائهی، علم کاوشی، بیترکی، رانسخن

و  منـابع  )،غیرهو TA( مدرس کمک یبا همراه سیتدری، گروه سیتدری، شناخت رشدی، اجتماع مطالعه
 یـی  راستا هم، دانشجو به سمت پژوهشدادن  سوق، دانشجو يبرابودن  دیمف، روزبودن به( سیتدر يمحتوا

 اسـتاد  تسـلط ، بودن یسیانگل، بودن دسترس در، تنوع، دانشجو يها با تواناییبودن  متناسب، با اهداف درس
اسـتاد در   پذیري دسترس، کننده حمایت، ایو پو زانندهیانگ، محترمانه، مانهیصم( تعاملاستاد)،  يها کتابو 

 تیریمـد )، غیـره و ضیتبع کننده، کسل، ورمحاستاد، رانهیسختگی، رسماي،  حرفه  ، اخ�قخارج از ک�س
ی، تعـامل ـ   مسـتقیم  غیـر ( تـدریس  راهبـرد )، گرایانـه  رفتـار و  جویانـه  غیرمداخلهیی، اقتضا، گرایانه تعامل(

 کـرد یروی)، شینمامستقیم ـ   غیرو  مستقیم نیمه، مطالعه مستقلـ   مستقیم غیر ،میمستقی، تجربـ   مستقیم غیر
ی، شخصـ ، نقادانـه ی، اجتمـاع ی، شـناخت ( ي تـدریس الگـو یـی) و  اجرا و درمانگر، بخش رهایی( تدریس
  ي).رفتارو  یانهگرا انسان

  روش پژوهش. 5
و نظریـه   1از روش مطالعـه تطبیقـی  آن بـراي رسـیدن بـه اهـداف      که است یفیک کاربردي وپژوهش،  نیا

یجـه کدگـذاري بـاز،    در نت ؛اسـتفاده شـده اسـت    هاي کیفـی  ه عنوان روش پژوهش و تحلیل داد به 2بنیاد داده
وضعیت موجـود و   ،محوري و انتخابی و آمار توصیفی و استنباطی به کار گرفته شده است. در این پژوهش

) از دیـدگاه دانشـجویان شـش دانشـگاه دولتـی تهـران بررسـی،        ایرانیو الگوي اس�می ( مطلوب تدریس
انـی پیشـنهادي بـراي مقطـع ارشـد      است تا در نهایت به الگوي تدریس اس�می و ایرشده مقایسه و تحلیل 

هایی در سـطح ملـی و جهـانی صـورت      ابتدا مطالعه ،. براي این منظورایم دست یافتههاي علوم انسانی  رشته
الگوي مفهومی ایجـاد شـود.   بر پایه تجارب جهانی هاي مطرح در تدریس شناسایی و  همؤلفگرفت تا تمامی 

                                                      
1. Comparative Study 
2. Grounded Theory 
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  اسإلمی و ایرانی بر پایه تجارب جهانی سیتدر يالگو مطالعه تطبیقی
 )تهران یانسان علوم انیدانشجو نظر بر دیتأک با(

همچنـین ایـن الگـوي مفهـومی وجـه تطبیـق در        دند.ها هـدایت شـ   مصاحبه ،این الگوي مفهومی براساس
، فنـون هـا عبارتنـد از:    همؤلفـ بیان شده است. این  1هاي آن در جدول شماره  همؤلفپژوهش حاضر است که 

  .الگوو  کردیرو، سیتدر راهبرد، تیریمد، تعامل، سیتدر يو محتوا منابع، سیتدر روش
 1398تهـران در سـال    دولتی دانشگاه ی ششسانهاي علوم ان ارشد رشتهان یدانشجو ،کنندگان شرکت

نفـر   120نمونـه   ۀاشباع نظري) صورت گرفته است و انـداز ( 1گیري نظري هستند. در این پژوهش نمونه
سـاختاریافته قـرار    نیمـه  ۀدانشجویان ارشد آگاه در زمینـه موضـوع پـژوهش) کـه مـورد مصـاحب      ( است
 16 دانشـگاه بهشـتی  ، نفـر  20، دانشگاه تهـران  نفر 34 طباییاند. از این تعداد از دانشگاه ع�مه طبا گرفته
انـد   نفر انتخاب شـده  18و دانشگاه الزهرا نفر  13، دانشگاه تربیت مدرس نفر 19، دانشگاه خوارزمی نفر

توسـط   ینیا بـازب ی يزیمم ییاز روا ،ییروا نییتعبراي رسید. به اشباع �زم این پژوهش  ۀتا بتوان در زمین
از متخصصـان   نفـر ده هـا بـه    مصـاحبه  ییایپا نییتعبراي  نی. همچنشده استاستفاده  انشوندگ مصاحبه
 دوباره کدگذاري کنند.ها را  شد تا مصاحبه سپرده تدریس

  هاي پژوهش یافته. 6
هـاي   وضـعیت موجـود و مطلـوب تـدریس در دوره    ( پرسش اول پژوهشهاي پژوهش مربوط به  یافته

ارائـه شـده اسـت. در ایـن جـدول       1شـماره  در جـدول   )ه اسـت؟ هاي علوم انسانی چگون ارشد رشته
پـذیري   مقایسـه بـراي  هاي مختلف مطـرح در تـدریس    همؤلفوضعیت موجود و مطلوب هر دانشگاه در 

 ۀارائه شده است. در اینجا به صورت خ�صه مطالبی که حاصل بررسـی و مقایسـ  در کنار هم  ،تر راحت
شـده  ، بیـان  ستها اس�می و ایرانی پیشنهادي) در دانشگاه  الگوهاي( وضعیت موجود و مطلوب تدریس

  بندي صورت گرفته است. در انتها جمعو 

  . فنون تدریس6- 1
  ها وضعیت موجود فنون تدریس در دانشگاه. 6- 1- 1

بیـان؛ در دانشـگاه    و روشـنی  دادن و نشان حیتوض و سخنوري، فن بیاندر دانشگاه ع�مه  :موارد نیشتریب
و  فـن بیـان   دانشـگاه بهشـتی  ي؛ در و سـخنور  فـن بیـان  و  الؤسـ  دنیپرسـ ، دادن نشانو  حیتوضتهران 
و  فـن بیـان  ، دادن و نشـان  حیتوض؛ در دانشگاه خوارزمی الؤس دنیپرسو دادن  و نشان حیتوضي سخنور

                                                      
1. Theoretical Sampling 
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ي و و سـخنور  فـن بیـان   دادن، و نشـان  حیتوضـ ؛ در دانشگاه تربیت مـدرس  پرسیدن سؤالسخنوري و 
، و استفاده از فناوري و برآینـد  پرسیدن سؤال دادن، و نشان حیتوض س)(الزهرادانشگاه ؛ در پرسیدن سؤال
  است. پرسیدن سؤالي و و سخنور فن بیانتوضیح،  :شش دانشگاه
در دانشـگاه   دادن؛ گـوش و زدن  ، داربسـت شـناخت و فراشـناخت  در دانشگاه ع�مه : موارد کمترین

، شـناخت و فراشـناخت   دانشـگاه بهشـتی  ي؛ در مغـز  بـارش و دادن  گوش، شناخت و فراشناختتهران 
و بـارش مغـزي؛ در   دادن  ، گـوش شـناخت و فراشـناخت  در دانشگاه خـوارزمی   دادن؛ گوشداربست و 

 ،شـناخت  س)(الزهـرا ؛ در دانشگاه روشنی بیانو  شناخت و فراشناختدانشگاه تربیت مدرس داربست، 
و دادن  ، گـوش شـناخت و فراشـناخت   :شـگاه برآیند شش دانو دادن  ي و گوشبارش مغزو  فراشناخت
  است.زدن  داربست
موارد مطرح در وضعیت موجـود فنـون تـدریس بیشـترین شـباهت را       بیشترین ۀدر زمین :بندي جمع
ی بـا هـم دارنـد و همچنـین دانشـگاه      خـوارزم  ی وبهشـت هاي تهران و تربیت مدرس بـا هـم و    دانشگاه

موارد مطرح در وضـعیت موجـود    در کمتریندارد. نشگاه خوارزمی بیشترین شباهت را با برآیند شش دا
هاي تهران و خوارزمی با هم و ع�مه و بهشتی با هم دارنـد و   بیشترین شباهت را دانشگاه ،فنون تدریس

  .دارندهمچنین دانشگاه ع�مه و بهشتی بیشترین شباهت را با برآیند شش دانشگاه 

  ها وضعیت مطلوب فنون تدریس در دانشگاه. 6- 1- 2

؛ در روشـنی بیـان  دهنـده و   سـازمان  پـیش  ،درس) طـرح ( مفهومی  نقشهدر دانشگاه ع�مه  :موارد نیشتریب
 دانشگاه بهشـتی ي؛ در و سخنور فن بیانو  دهنده سازمان شیپ، درس) طرح( مفهومی نقشه دانشگاه تهران 

، نقشـه  شـنی بیـان  روي؛ در دانشـگاه خـوارزمی   و سخنور فن بیان، درس) طرح( مفهومی نقشه داربست، 
پرسـیدن  درس) و استفاده از فناوري؛ در دانشگاه تربیت مـدرس شـناخت و فراشـناخت،     طرح( مفهومی 

فـن  درس)، استفاده از فناوري و  طرح( مفهومی نقشه  س)(الزهراو سخنوري؛ در دانشگاه  فن بیان، سؤال
پرسـیدن  و سـخنوري و   یـان فـن ب درس)،  طـرح ( مفهومی نقشه  :برآیند شش دانشگاهو سخنوري و  بیان

  است. سؤال
بـارش مغـزي و شـناخت و فراشـناخت؛ در دانشـگاه       دادن، در دانشگاه ع�مه گوش :موارد کمترین

بـارش مغـزي و    دادن، گـوش  دانشگاه بهشـتی و بارش مغزي؛ در دادن  و نشان حیتوض دادن، گوشتهران 
در دانشگاه تربیـت   زدن؛ و داربست بارش مغزي دادن، شناخت و فراشناخت؛ در دانشگاه خوارزمی گوش
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  اسإلمی و ایرانی بر پایه تجارب جهانی سیتدر يالگو مطالعه تطبیقی
 )تهران یانسان علوم انیدانشجو نظر بر دیتأک با(

بـارش مغـزي    دادن، گوش س)(الزهرادر دانشگاه  دادن؛ مفهومی و گوش دهنده، نقشه  سازمان مدرس پیش
  است.دادن  بارش مغزي و توضیح و نشان دادن، گوش :برآیند شش دانشگاهو  دهنده سازمان و پیش
شـباهت را   نیشـتر یب ،سین تـدر مطلـوب فنـو   تیدر وضـع  مطـرح مـوارد   نیشـتر یبدر  :بندي جمع
ـ ا بـر  ع�وهتهران دارند و ع�مه و  يها دانشگاه  نیشـتر یب س)(الزهـرا ي ع�مـه، تهـران و   هـا  دانشـگاه  نی

فنـون   ،مطلـوب  تیدر وضـع  طـرح مـوارد م  نی. در کمتـر هسـتند شش دانشگاه دارا  ندیشباهت را با برآ
ـ  دارنـد  بهشـتی ع�مـه و   يها شباهت را دانشگاه نیشتریب سیتدر بیشـترین   تهـران  دانشـگاه  نیو همچن

میـان وضـعیت موجـود و مطلـوب فنـون      گفـت  توان  در کل می دارد. شش دانشگاه ندیبا برآرا شباهت 
دهـد دانشـجویان از    خورد. ایـن مسـئله نشـان مـی     به چشم می اندکیهاي  ها تفاوت تدریس در دانشگاه

هـاي اسـ�می و ایرانـی،     وجه بـه ارزش عد توضعیت موجود فنون تدریس رضایت نسبی دارند ولی در ب
داشته باشند تا بتوان به نتایج بهتـري در  توجه بیشتري نیاز است اساتید دادن  هاي شناختی و گوش مهارت

  هاي مطرح در تجارب جهانی نیز اهمیت دارند. تدریس دست یافت. این موارد در تدریس

  . روش تدریس6- 2
  ها اهدر دانشگ سیتدر روش موجود تیوضع .6- 2- 1

سـخنرانی،  ؛ در دانشـگاه تهـران   آمیـزي  مفهومسخنرانی، ارائه دانشجو و در دانشگاه ع�مه  :موارد نیشتریب
؛ سخنرانی، ارائه دانشجو و سخنرانی بـازخوردي  دانشگاه بهشتی؛ در سخنرانی بازخوردي و ارائه دانشجو

ـ ه تربدر دانشـگا  سخنرانی، ارائه دانشجو و بحث گروهـی؛  یدر دانشگاه خوارزم سـخنرانی،  مـدرس   تی
و  ارائه دانشجو، سخنرانی و بحـث گروهـی   س)(الزهرا؛ در دانشگاه ارائه دانشجو و سخنرانی بازخوردي

  است. سخنرانی، ارائه دانشجو و سخنرانی بازخوردي :برآیند شش دانشگاه
؛ در میمفهـو هـاي   تدریس معکوس، وابستگی متقابل مثبت و نظـام در دانشگاه ع�مه  :موارد نیکمتر

تـدریس معکـوس،    دانشـگاه بهشـتی  ؛ در سـازي  تدریس معکوس، آموزش آگاهی و شبیهدانشگاه تهران 
هـاي   معکوس، وابسـتگی متقابـل مثبـت و نظـام    تدریس  ی؛ در دانشگاه خوارزمآموزش آگاهی و قیاسی

ر ؛ دیمفهـوم هـاي   متقابل مثبـت و نظـام   یمعکوس، وابستگتدریس مدرس  تی؛ در دانشگاه تربمفهومی
تـدریس   :برآینـد شـش دانشـگاه   و  اي معکوس، قیاسـی و یـادگیري برنامـه   تدریس  س)(الزهرادانشگاه 

  است. مفهومیهاي  معکوس، وابستگی متقابل مثبت و نظام
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شـباهت را   نیشـتر یب ،سیتـدر  روش موجـود  تیدر وضـع طـرح  مـوارد م  نیشـتر یبدر  :بندي جمع
شـش   ندیشباهت را با برآ نیشتریب این دو دانشگاه همچنیندارند و  و تربیت مدرس بهشتیهاي  دانشگاه

شـباهت را   نیشـتر یب ،سیتـدر موجـود روش   تیدر وضع طرحموارد م نی. در کمترهستنددانشگاه دارا 
شـش   نـد یبـا برآ را شـباهت  بیشـترین  دانشـگاه  این دو  نیو همچن تربیت مدرس و بهشتیهاي  دانشگاه

  .ندداردانشگاه 

  ها در دانشگاه سیتدر روش مطلوب تیوضع. 6- 2- 2

بحـث  ؛ در دانشـگاه تهـران   اي بحث گروهی، یادگیري مشـارکتی و شـبکه  در دانشگاه ع�مه  :موارد نیشتریب
خودشـکوفایی، بحـث گروهـی و آمـوزش      دانشـگاه بهشـتی  ؛ در اي یادگیري مشـارکتی و شـبکه   ،گروهی
مـدرس   تیدر دانشگاه ترب ؛اي و یادگیري مشارکتی بحث گروهی، شبکه ی؛ در دانشگاه خوارزممحور مسئله

، بحـث  آمـوزي  مفهـوم  س)(الزهـرا ؛ در دانشـگاه  بحث گروهی، یادگیري مشارکتی، سـخنرانی بـازخوردي  
  است. آموزي مفهومیادگیري مشارکتی و  بحث گروهی،برآیند شش دانشگاه: و  گروهی و سخنرانی

؛ در دانشـگاه  مفهومیي ها تدریس معکوس، آموزش آگاهی و نظامدر دانشگاه ع�مه  :موارد نیکمتر
تدریس معکـوس، آمـوزش    دانشگاه بهشتی؛ در سازي اي و شبیه تدریس معکوس، یادگیري برنامهتهران 

مفهومی و کاوش به شیوه قضـایی بـا   هاي  فردي، نظام ی؛ در دانشگاه خوارزماي آگاهی و یادگیري برنامه
؛ در دانشـگاه  وزش آگاهی و قیاسیتدریس معکوس، آممدرس  تی؛ در دانشگاه تربتحلیلیهاي  یادداشت

تدریس معکـوس،   :برآیند شش دانشگاهو  اي و وابستگی متقابل مثبت قیاسی، یادگیري برنامه س)(الزهرا
  است. آموزش آگاهی و قیاسی

شـباهت را   نیشـتر یب ،سیتـدر  روش مطلـوب  تیدر وضـع  طـرح مـوارد م  نیشـتر یبدر : بندي جمع
شـش دانشـگاه    ندیشباهت را با برآ نیشتریبمچنین دانشگاه ع�مه هدارند و  ع�مه و بهشتی يها دانشگاه

ي هـا  شباهت را دانشـگاه  نیشتریب ،سیتدرمطلوب روش  تیدر وضع طرحموارد م داراست. در کمترین
شـش   نـد یبـا برآ را شـباهت  تربیت مدرس بیشـترین  دانشگاه  نیو همچنبهشتی و تربیت مدرس  ع�مه،

هـاي آشـکاري    ها تفاوت هاي تدریس در دانشگاه د و مطلوب روشدر کل وضعیت موجودارد. دانشگاه 
 دارنـد گرایش هاي سنتی تدریس  بیشتر اساتید به روش حاضر درحال ،که بیان شد طور همانبا هم دارند. 

خواهنـد مباحـث    مـی  آنـان براي مشـارکت بدهنـد از   مجالی مانند سخنرانی) و اگر بخواهند به دانشجو (
بحـث گروهـی و   ( هـاي تعـاملی   این در حالی است که دانشـجویان مشـتاق روش  ک�سی را ارائه دهند. 
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  اسإلمی و ایرانی بر پایه تجارب جهانی سیتدر يالگو مطالعه تطبیقی
 )تهران یانسان علوم انیدانشجو نظر بر دیتأک با(

هاي اس�می و ایرانی کم اسـت زیـرا    یادگیري مشارکتی) هستند. در این بخش نیز توجه اساتید به ارزش
اي  بایـد توجـه ویـژه    ،در زمینـه تـدریس   هاي ایرانی و اس�می کشـور  در این صورت با توجه به ارزش

کـه رشـد و    شد می هاي تدریسی گذاشتن نسبت به استفاده از روش دانشجو و ارزشنسبت به مشارکت 
هـاي مطـرح در جهـان     با بررسی تدریسگونه نیست.  انه اینتأسفشکوفایی دانشجو را به دنبال دارد که م

آمـوزي   اي، تیمـی، تسـلط   هاي تدریسی مانند تـدریس شـبکه   ها به روش شود که آن این نکته روشن می
  ار توجه دارند.بسی غیرهو

  . منابع و محتواي تدریس6- 3
  ها در دانشگاه منابع و محتواي تدریس موجود تیوضع .6- 3- 1

؛ در دانشـگاه تهـران   هاي خودشان و تسلط استاد ، کتاببودن دسترس دردر دانشگاه ع�مه  بیشترین موارد:
بـا اهـداف   بـودن   راسـتا  د، هـم تسلط اسـتا  دانشگاه بهشتی؛ در بودن دسترس در، تسلط استاد و بودن روز به

هـاي   بـا توانـایی  بـودن   متناسب تسلط استاد، کتاب خودشان و ی؛ در دانشگاه خوارزمبودن روز بهدرس و 
 س)(الزهـرا ؛ در دانشـگاه  بودن روز بههاي خودشان، تسلط استاد و  کتاب مدرس تیدر دانشگاه ترب استاد؛

تسلط اسـتاد،   :برآیند شش دانشگاه و بودن دسترسدردانشجو به سمت پژوهش و دادن  ، سوقبودن روز به
  است. هاي خودشان و کتاب بودن روز به

بـا  بـودن   متناسـب و بـودن   زبانـه دوبـودن،   رساله یا طرح تحقیقـاتی در دانشگاه ع�مه  کمترین موارد:
 اه بهشـتی دانشـگ ؛ در با تجهیـزات بودن  دوزبانه، انگلیسی و متناسب؛ در دانشگاه تهران ایدن يها استاندارد
بـا  بـودن   دوزبانـه، مطـابق   یدر دانشگاه خوارزم بودن؛ و آن�ینبودن  رساله یا طرح تحقیقاتی بودن، دوزبانه

هـاي   بـا توانـایی  بـودن   مطـابق مـدرس   تی؛ در دانشگاه ترببا تجهیزاتبودن  هاي دنیا و متناسب استاندارد
 س)(الزهـرا ؛ در دانشـگاه  تجهیـزات  بـا بـودن   هـاي اسـتاد و متناسـب    بـا توانـایی  بـودن   دانشجو، مطـابق 

بـودن   رساله یا طرح تحقیقـاتی  بودن، دوزبانه :برآیند شش دانشگاهو بودن  انگلیسی و فارسی بودن، دوزبانه
  دانشجوست.هاي  با تواناییبودن  و متناسب
شـباهت را   نیشـتر یب ،منابع و محتواي تـدریس  موجود تیدر وضعطرح موارد م در بیشترین :بندي جمع

شـباهت را  بیشـترین   دانشگاه تربیت مدرسدارند و  خوارزمی و تربیت مدرس ،بهشتیتهران،  يها شگاهدان
 ،موجـود منـابع و محتـواي تـدریس     تیدر وضـع  طرحموارد م در کمترین. ستشش دانشگاه دارا ندیبا برآ
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  .دارنددانشگاه شش  ندیبا برآرا شباهت بیشترین هر دو و  بهشتیع�مه و  يها شباهت را دانشگاه نیشتریب
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دانشجو بـه  دادن  کاربردي) و سوق( براي دانشجوبودن  ، مفیدبودن روز بهدر دانشگاه ع�مه  بیشترین موارد:
دانشـجو بـه سـمت    دادن  کـاربردي)، سـوق  ( براي دانشـجو بودن  مفید؛ در دانشگاه تهران سمت پژوهش

بـودن   دانشجو به سمت پژوهش و مفیـد دادن  سوق ،بودن روز به دانشگاه بهشتی؛ در بودن روز بهو  پژوهش
ـ مف ،بـودن  روز بـه  ی؛ در دانشگاه خوارزمکاربردي)( براي دانشجو ) و يکـاربرد ( دانشـجو  يبـرا بـودن   دی

دانشـجو و  بـراي  بودن  ، مفیدبودن روز بهمدرس  تیدر دانشگاه ترب دانشجو به سمت پژوهش؛دادن  سوق
بـا اهـداف    یـی  راسـتا  دانشجو به سمت پژوهش، همدادن  سوق ،بودن روز به س)(الزهرا؛ در دانشگاه تنوع

بـا اهـداف   یی  راستا دانشجو به سمت پژوهش و همدادن  ، سوقبودن روز به :برآیند شش دانشگاهو درس 
  است. درس

؛ در دانشـگاه تهـران   هاي خودشان و کتاببودن  آن�ین بودن، زبانهدودر دانشگاه ع�مه  کمترین موارد:
بـراي  بـودن   هاي خودشان و مفید کتاب بودن، دوزبانه دانشگاه بهشتیدر  بودن؛ مقاله و کتاب بودن، دوزبانه
ـ در دانشگاه ترب بودن؛ و فارسیبودن  رساله یا طرح تحقیقاتی بودن، دوزبانهی ؛ در دانشگاه خوارزماستاد  تی

در  بـودن؛  و رساله و طـرح تحقیقـاتی   با تجهیزاتبودن  هاي استاد، متناسب ییبا توانابودن  متناسب مدرس
برآینـد شـش   و بـودن   و فارسـی بـودن   هـاي اسـتاد، دوزبانـه    با توانـایی بودن  متناسب س)(الزهرادانشگاه 
  است.بودن  و فارسی هاي خودشان کتاب بودن، دوزبانه :دانشگاه
شـباهت   نیشـتر یب ،منابع و محتواي تدریس مطلوب تیدر وضع طرحموارد م در بیشترین :بندي جمع

دارنـد و  بـا هـم    س)(الزهراو  دانشگاه بهشتیع�مه، خوارزمی و تربیت مدرس با هم و  يها را دانشگاه
. در ا هسـتند دارشـش دانشـگاه    نـد یشباهت را با برآ نیشتریبدانشگاه ع�مه، خوارزمی و تربیت مدرس 

 يهـا  شـباهت را دانشـگاه   نیشـتر یب ،منابع و محتواي تـدریس مطلوب  تیدر وضع طرحموارد م کمترین
شـش   نـد یبـا برآ را شـباهت  بیشـترین  دانشـگاه  این سه  نیو همچندارند  (س)الزهراتهران، خوارزمی و 

در  سیتـدر  يمنـابع و محتـوا  در کـل وضـعیت موجـود و مطلـوب      ،ایـن  بـر  ع�وه. هستنددارا دانشگاه 
مثل تسلط اسـتاد، کتـاب   ( بر استادمحوري تأکیدهم دارند. در انتخاب منابع نیز  هایی با ها تفاوت دانشگاه
بـودن)   و پژوهشـی بودن  ، کاربرديبودن روز بهمثل ( منبع) به جاي شاگردمحوري بودن دردسترساستاد و 

 دهنـد  را مورد توجه جدي قرار میمنابع  بودن روز بهاساتید  حاضر درحالگفتنی است خورد.  به چشم می
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  اسإلمی و ایرانی بر پایه تجارب جهانی سیتدر يالگو مطالعه تطبیقی
 )تهران یانسان علوم انیدانشجو نظر بر دیتأک با(

هاي اس�می و ایرانی در انتخاب منـابع زیـاد بـه     اما باز هم توجه به ارزش ،بسیار مثبتی است ۀو این نکت
منـابع مناسـب بـا توجـه بـه شـرایط اسـ�می و ایرانـی          نبودخورد. شاید این مسئله ناشی از  چشم نمی

شـود بـراي    مـی  تـ�ش هاي جهـانی نیـز    در تدریسطلبد.  مسئو�ن را می ۀکشورمان باشد که توجه ویژ
  داشته باشد.وجود مدار، دقت فراوانی در تدوین و انتخاب منابع درسی  داشتن شهروندان ارزش

  . تعامل براي تدریس6- 4
  ها در دانشگاه تعامل استاد و دانشجو موجود تیوضع. 6- 4- 1

، رسـمی و  محترمانـه ؛ در دانشـگاه تهـران   صمیمانه، محترمانه و رسمیدر دانشگاه ع�مه  بیشترین موارد:
ی رعایت حدود اخـ�ق و  ؛ در دانشگاه خوارزممحترمانه، رسمی و صمیمانه دانشگاه بهشتی؛ در صمیمانه

ـ در دانشـگاه ترب  محترمانـه؛  حقوق طرفین، صـمیمانه و  ؛ در صـمیمانه، محترمانـه و رسـمی   مـدرس   تی
ند شش دانشـگاه:  برآیو صمیمانه، محترمانه و رعایت حدود اخ�ق و حقوق طرفین  (س)الزهرادانشگاه 

  است. محترمانه، صمیمانه و رسمی
؛ در محترمانـه  غیـر ثبات در ارتباط، حـداکثر ارتبـاط بـا دانشـجو و     در دانشگاه ع�مه  کمترین موارد:

و  محـور  دانشجوثبات در ارتباط،  دانشگاه بهشتی؛ در محور دانشجو ثبات در ارتباط، آزاد ودانشگاه تهران 
، ثبات در ارتبـاط  استاد خارج از ک�س يریپذنا دسترس یدر دانشگاه خوارزم حداکثر ارتباط با دانشجو؛

ــ؛ در دانشــگاه تربو آزاد ــاط، مــدرس تی ــات در ارتب ــواآزاد و  ثب  (س)الزهــرا؛ در دانشــگاه محــور محت
ثبـات   :برآیند شـش دانشـگاه  و  ضیتبعحدود اخ�قی و حقوق طرفین، ثبات در ارتباط و  نکردن رعایت

  است. اي حرفه  اخ�قبر  مبتنید و در ارتباط، آزا
شـباهت را   نیشتریب ،تعامل استاد و دانشجو موجود تیدر وضع طرحموارد م در بیشترین :بندي جمع
همچنین دانشـگاه ع�مـه و   دارند و  ع�مه و تربیت مدرس با هم و دانشگاه تهران و بهشتی يها دانشگاه

در  طـرح مـوارد م  در کمتـرین . هسـتند شـگاه دارا  شـش دان  نـد یشباهت را با برآ نیشتریبتربیت مدرس 
تهران و تربیت مـدرس بـا هـم     يها شباهت را دانشگاه نیشتریب ،موجود تعامل استاد و دانشجو تیوضع

  دارا هستند.شش دانشگاه  ندیبا برآرا شباهت بیشترین  دانشگاهاین دو  نیو همچندارند 

  ها گاهدر دانش تعامل استاد و دانشجو مطلوب تیوضع. 6- 4- 2

محترمانـه،  ؛ در دانشـگاه تهـران   صمیمانه، انگیزاننده و پویا و محترمانـه در دانشگاه ع�مه  بیشترین موارد:



 هشی مطالعات الگوي پیشرفت اسالمی ایرانیه علمی ـ پژوفصلنامدو ۱۳۰

 

 1398بهار و تابستان ، سیزدهم، شماره هفتمسال 

، صـمیمانه  استاد در خارج از کـ�س  پذیري دسترس دانشگاه بهشتی؛ در کننده حمایتانگیزاننده و پویا و 
ـ در دانشـگاه ترب  نـده و پویـا؛  محترمانه، صمیمانه و انگیزان ی؛ در دانشگاه خوارزمو محترمانه مـدرس   تی

و  صمیمانه، محترمانه و انگیزاننـده و پویـا   (س)الزهرا؛ در دانشگاه صمیمانه، محترمانه و انگیزاننده و پویا
  ست.صمیمانه، محترمانه و انگیزاننده و پویابرآیند شش دانشگاه: 

تبعـیض،   (س)الزهـرا درس و خوارزمی، تربیـت مـ   ،بهشتیتهران، ، در دانشگاه ع�مه کمترین موارد:
تبعـیض، عـدم ثبـات در ارتبـاط و      :برآینـد شـش دانشـگاه   و  کننـده  حمایـت  عدم ثبات در ارتباط و غیر

  است. کننده حمایت غیر
شـباهت را   نیشتریب ،تعامل استاد و دانشجو مطلوب تیدر وضع طرحموارد م در بیشترین :بندي جمع
شـش دانشـگاه    نـد یشباهت را بـا برآ همچنین بیشترین و  دارند (س)الزهراتربیت مدرس و  يها دانشگاه

ها با هـم   تمامی دانشگاه ،مطلوب تعامل استاد و دانشجو تیدر وضع طرحموارد م در کمترین. هستنددارا 
و با برآیند شش دانشگاه شباهت دارند. همچنین در کـل وضـعیت موجـود و مطلـوب تعامـل اسـتاد و       

عـد محترمانـه و   ب حاضـر  درحـال  ،که بیان شـد  طور همانبا هم دارند. هایی  ها تفاوت در دانشگاه دانشجو
تر اسـت و ایـن در حـالی اسـت کـه دانشـجویان نیازمنـد         ررنگدر تعامل استاد و دانشجو پبودن  رسمی

هاي اسـ�می و   در وضع موجود توجه به ارزش ،این بر ع�وهصمیمیت، احترام، انگیزه و حمایت هستند. 
ویژه در خارج از کـ�س، تبعـیض و    پذیري استاد بهنا احترامی، دسترس بی خورد زیرا ایرانی به چشم نمی

ها مواردي هستند که باید در تعامل استاد و دانشـجو   در ارتباط استاد و دانشجو آشکار است. این یثبات بی
نشـان  هـان  هاي مطرح ج تدریس در دانشگاهبررسی بروند تا بتوان به نتایج آموزشی خوبی رسید.  میاناز 
 خـوبی  بـه نکاتی است که اساتید ین تر مهماز میان استاد و دانشجو اي  اخ�ق حرفهبر  مبتنیتعامل دهد  می

  کنند. رعایت می

  مدیریت تدریس. 6- 5
  ها دانشگاهدر  مدیریت تدریس موجود تیوضع. 6- 5- 1

؛ گرایانـه  گرایانه و تعامل ر، خوارزمی و تربیت مدرس رفتابهشتی ، تهران،در دانشگاه ع�مه بیشترین موارد:
گرایانـه   گرایانه و رفتار تعامل نیز شش دانشگاه ندیو برآگرایانه  گرایانه و رفتار تعامل (س)الزهرادر دانشگاه 

  است.
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  اسإلمی و ایرانی بر پایه تجارب جهانی سیتدر يالگو مطالعه تطبیقی
 )تهران یانسان علوم انیدانشجو نظر بر دیتأک با(

جویانـه و   غیرمداخلـه  خوارزمی و تربیـت مـدرس   ،بهشتیتهران، ، در دانشگاه ع�مه کمترین موارد:
جویانـه   مداخلـه  غیرشش دانشگاه  ندیو برآ جویانه ضایی و غیرمداخلهاقت (س)الزهرا؛ در دانشگاه اقتضایی

  است. و اقتضایی
شـباهت را   نیشـتر یب ،مـدیریت تـدریس   موجـود  تیدر وضـع  طرحموارد م در بیشترین :بندي جمع
 (س)الزهـرا دانشـگاه  همچنـین  دارنـد و  خوارزمی و تربیت مـدرس   ،بهشتیتهران، ع�مه،  يها دانشگاه

 موجـود  تیدر وضـع  طـرح مـوارد م  داراسـت. در کمتـرین  شـش دانشـگاه    ندیرا با برآشباهت بیشترین 
شـش   ندیبا برآ و خوارزمی و تربیت مدرس ،بهشتیتهران، ع�مه، شباهت را  نیشتریب ،مدیریت تدریس

  .دارنددانشگاه 

  کالس درس تیریمد مطلوب تیوضع. 6- 5- 2

دانشـگاه  ؛ در گرایانه و اقتضایی تعامل تربیت مدرس ، تهران، خوارزمی ودر دانشگاه ع�مه بیشترین موارد:
 نـد یو برآگرایانـه و رفتـارگرایی    تعامـل  (س)الزهـرا ؛ در دانشگاه جویانه مداخله غیرگرایانه و  تعامل بهشتی

  است. گرایانه و اقتضایی تعاملشش دانشگاه 
دانشـگاه  جویانـه؛   مداخله غیررفتارگرایانه و  خوارزمی، تهران و ع�مه يها در دانشگاه کمترین موارد:

 (س)الزهـرا یانه و اقتضایی؛ دانشگاه جو مداخلهرفتارگرایانه و اقتضایی؛ دانشگاه تربیت مدرس غیر بهشتی
برآینـد حاصـل از شـش دانشـگاه رفتارگرایانـه و       ،ایـن  بـر  عـ�وه یانـه اسـت.   جو مداخلهاقتضایی و غیر

  یانه است.جو مداخلهغیر
شـباهت را   نیشـتر یب ،مـدیریت تـدریس   مطلـوب  تیدر وضـع  طرحموارد م در بیشترین :بندي جمع
دارنـد امـا   شش دانشگاه  ع�مه، تهران، خوارزمی، تربیت مدرس با هم و با برآیند حاصل از يها دانشگاه

بـا هـم    دانشگاه ع�مه، تهران و خوارزمی مدیریت تدریسمطلوب  تیدر وضع طرحموارد م در کمترین
در  وضعیت موجـود و مطلـوب مـدیریت کـ�س     ،هستند. همچنین در کل داراشش دانشگاه  ندیبا برآو 

تـر   گرایانه در مدیریت اسـاتید پررنـگ   عد تعاملگرچه ب حاضر درحال هایی با هم دارند. ها تفاوت دانشگاه
گر است. این در حالی است کـه دانشـجویان    محور) بسیار جلوه استاد( عد رفتارگرایانهاست اما همچنان ب

هـاي اسـ�می و    از منظـر ارزش یانه را بیشـتر مـدنظر دارنـد؛    جو مداخلهاملی، اقتضایی و غیرمدیریت تع
  تر است. ایرانی و تجارب جهانی نیز این نوع مدیریت پسندیده
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  . راهبرد تدریس6- 6
  ها در دانشگاه سیراهبرد تدر موجود تیوضع .6- 6- 1

مسـتقیم،  ؛ در دانشگاه تهران مستقیم نیمهاملی و تعمستقیم ـ   غیرمستقیم، در دانشگاه ع�مه  بیشترین موارد:
تعـاملی و  مسـتقیم ـ    غیـر مسـتقیم،   دانشـگاه بهشـتی  ؛ در تجربـی مسـتقیم ـ   غیـر تعـاملی و  مستقیم ـ  غیر
در دانشـگاه   ؛مسـتقیم  نیمـه تعـاملی و  مسـتقیم ـ    غیـر مستقیم،  ی؛ در دانشگاه خوارزمتجربیمستقیم ـ   غیر
مسـتقیم ـ    غیر (س)الزهرا؛ در دانشگاه تجربیمستقیم ـ   غیرتعاملی و ـ   مستقیم غیرمستقیم، مدرس  تیترب

تعـاملی و  مسـتقیم ـ    غیـر مسـتقیم،   :برآینـد شـش دانشـگاه   و  تجربـی مسـتقیم ـ    غیـر مستقیم و  تعاملی،
  است. مستقیم نیمه

مطالعـه  مسـتقیم ـ    غیرتجربی و مستقیم ـ   غیرنمایشی، مستقیم ـ   غیردر دانشگاه ع�مه  کمترین موارد:
دانشـگاه  ؛ در مطالعه مسـتقل مستقیم ـ   غیرنمایشی و مستقیم ـ   غیر، مستقیم نیمه؛ در دانشگاه تهران مستقل
ی ؛ در دانشـگاه خـوارزم  مسـتقیم  نیمـه مطالعـه مسـتقل و   مسـتقیم ـ    غیـر نمایشـی،  مسـتقیم ـ    غیر بهشتی

ـ ؛ در دانشـگاه ترب بـی تجرمسـتقیم ـ    غیرنمایشی و مستقیم ـ   غیر مطالعه مستقل،مستقیم ـ   غیر مـدرس   تی
مسـتقیم ـ    غیـر  (س)الزهـرا ؛ در دانشگاه مطالعه مستقلمستقیم ـ   غیرو  مستقیم نیمهنمایشی، مستقیم ـ   غیر

نمایشـی،  مسـتقیم ـ    غیـر  :برآینـد شـش دانشـگاه   و  مسـتقیم  نیمهمطالعه مستقل و مستقیم ـ   غیرنمایشی، 
  است. بیتجرمستقیم ـ  غیرمطالعه مستقل و مستقیم ـ  غیر

شـباهت را   نیشـتر یب ،سیراهبـرد تـدر   موجـود  تیدر وضـع  طـرح مـوارد م  در بیشترین :بندي جمع
همچنـین دانشـگاه   دارنـد و  تهران و بهشتی بـا هـم    هاي ي ع�مه و خوارزمی با هم و دانشگاهها دانشگاه

در  طـرح ممـوارد   داراسـت. در کمتـرین  شـش دانشـگاه    ندیشباهت را با برآ نیشتریب خوارزمیع�مه و 
 دانشگاه بهشـتی ع�مه و خوارزمی با هم و شباهت را دانشگاه  نیشتریب ،سیراهبرد تدرموجود  تیوضع

شـش دانشـگاه    ندیشباهت را با برآ نیشتریبهمچنین دانشگاه تربیت مدرس دارند و با هم  (س)الزهراو 
  .ستدارا

  ها در دانشگاه سیراهبرد تدر مطلوب تیوضع. 6- 6- 2

مطالعـه  مستقیم ـ   غیرتجربی و مستقیم ـ   غیرتعاملی، مستقیم ـ   غیردر دانشگاه ع�مه  بیشترین موارد:
؛ تجربیمستقیم ـ   غیرمطالعه مستقل و مستقیم ـ   غیرتعاملی، مستقیم ـ   غیر؛ در دانشگاه تهران مستقل
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  اسإلمی و ایرانی بر پایه تجارب جهانی سیتدر يالگو مطالعه تطبیقی
 )تهران یانسان علوم انیدانشجو نظر بر دیتأک با(

؛ در تجربـی مسـتقیم ـ    غیـر مطالعه مسـتقل و  مستقیم ـ   غیرتعاملی، مستقیم ـ   غیر دانشگاه بهشتیدر 
ـ در دانشگاه ترب ؛تجربی و مستقیممستقیم ـ   غیرتعاملی، مستقیم ـ  غیر یدانشگاه خوارزم مـدرس   تی

تعـاملی،  مسـتقیم ـ    غیر (س)الزهرادر دانشگاه  ؛یتجربمستقیم ـ   غیرو  میمستق ،یتعاملمستقیم ـ   غیر
تجربـی و  مستقیم ـ   یرغتعاملی، مستقیم ـ   غیربرآیند شش دانشگاه: و تجربی مستقیم ـ   غیرمستقیم و 

  است. مستقیم
؛ در دانشـگاه تهـران   و مسـتقیم  مسـتقیم  نیمهنمایشی، مستقیم ـ   غیردر دانشگاه ع�مه  کمترین موارد:

نمایشـی و  مسـتقیم ـ    غیـر ، مسـتقیم  نیمه دانشگاه بهشتیدر نمایشی و مستقیم؛ مستقیم ـ   غیر، مستقیم نیمه
؛ در مطالعـه مسـتقل  مسـتقیم ـ    غیـر و  مسـتقیم  نیمـه نمایشی، ـ مستقیم   غیر ی؛ در دانشگاه خوارزممستقیم

؛ در دانشـگاه  مطالعـه مسـتقل  مسـتقیم ـ    غیـر و  مستقیم نیمهنمایشی، مستقیم ـ   غیرمدرس  تیدانشگاه ترب
 :برآینـد شـش دانشـگاه   و  مسـتقیم  نیمـه مطالعه مستقل و مستقیم ـ   غیرنمایشی، مستقیم ـ   غیر (س)الزهرا
  است. مطالعه مستقلمستقیم ـ  غیرو  مستقیم نیمهی، نمایشمستقیم ـ  غیر

شـباهت را   نیشـتر یب ،سیراهبـرد تـدر   مطلـوب  تیدر وضـع  طـرح موارد م در بیشترین :بندي جمع
همچنـین دانشـگاه   دارنـد و   با هـم  (س)الزهراتهران و بهشتی با هم و دانشگاه تربیت مدرس و دانشگاه 

 تیدر وضـع  طـرح مـوارد م  در کمترین. اما ستنشگاه داراشش دا ندیشباهت را با برآخوارزمی بیشترین 
ایـن   نیهمچن خوارزمی و تربیت مدرس دارند. يها شباهت را دانشگاه نیشتریب ،سیراهبرد تدرمطلوب 

وضعیت موجود و مطلـوب راهبـرد    ،در کلدارد. شش دانشگاه  ندیبا برآرا شباهت بیشترین دانشگاه دو 
اسـتادمحور) و سـنتی   ( با هم دارند. در این زمینه نیـز راهبـرد مسـتقیم   هایی  ها تفاوت در دانشگاه تدریس
مطرح در جهـان  ررنگی دارد که از نظر دانشجویان بهتر است به سمت راهبردهاي تعاملی و نوین نقش پ

  انتقال داد. خوبی بههاي اس�می و ایرانی را نیز  حرکت کرد تا بتوان ارزش

  . رویکرد تدریس6- 7
  ها در دانشگاه سیتدر کردیرو جودمو تیوضع. 6- 7- 1

، در دانشـگاه تهـران  و  ؛بخـش  اجرایـی، درمـانگر و رهـایی    ، بهشتی و تربیـت مـدرس  در دانشگاه ع�مه
نیز اجرایی، درمـانگر  شش دانشگاه  ندیبرآ بخش است. درمانگر، اجرایی و رهایی (س)الزهراخوارزمی و 

  است. بخش و رهایی
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ع�مه، بهشتی و تربیت مدرس با هـم   دانشگاه ،سیتدر رویکرد وضعیت موجود نهیدر زم :بندي جمع
  .همخوانی دارندشش دانشگاه  ندیبا برآو 

  ها در دانشگاه سیتدر رویکرد مطلوب تیوضع. 6- 7- 2

خوارزمی، تربیـت مـدرس    ،بهشتیتهران، ؛ در دانشگاه بخش اجرایی و رهایی درمانگر،در دانشگاه ع�مه 
بخـش، درمـانگر و    رهـایی  :برآینـد شـش دانشـگاه    نگر و اجرایی اسـت. بخش، درما رهایی (س)الزهراو 

  است. ییاجرا
تهـران،   يهـا  شـباهت را دانشـگاه   نیشـتر یب سیتـدر  رویکـرد  مطلوب تیوضع نهیدر زم :بندي جمع
همچنـین  . هسـتند شـش دانشـگاه دارا    نـد یبرآ با هم و با (س)الزهراخوارزمی، تربیت مدرس و  ،بهشتی

مـل  أهایی با هم دارند که قابل ت ها تفاوت در دانشگاه سیتدر يو محتوا منابع وضعیت موجود و مطلوب
عدم توجـه کـافی بـه    ( رویکرد اجرایی ،بیشتر مورد توجه اساتید است حاضر درحالرویکردي که  است.

توجه کامل به دانشجو و رشـد او) بیشـتر   ( بخش دانشجو) است و این در حالی است که رویکرد رهایی
بـا توجـه بـه     ،بخش که امروزه در جهـان طرفـداران بسـیار دارد    رهاییجویان است. رویکرد دانش مدنظر
  از اهمیت فراوانی برخوردار است.هاي اس�می و ایرانی نیز  ارزش

  . الگوي تدریس6- 8
  ها در دانشگاه سیتدر الگوي موجود تیوضع. 6- 8- 1

تهـران،  ؛ در دانشگاه پردازش اط�عاتتی و رفتاري، شناخ (س)الزهراو  در دانشگاه ع�مه بیشترین موارد:
رفتـاري،   :برآیند شـش دانشـگاه  و  رفتاري، شناختی و اجتماعی است خوارزمی و تربیت مدرس ،بهشتی

  است. پردازش اط�عاتشناختی و 
؛ در دانشــگاه تهــران گرایــی یانــه، نقادانــه و ســاختنگرا انســاندر دانشــگاه ع�مــه  کمتــرین مــوارد:

؛ در دانشـگاه  گرایـی  یانـه، نقادانـه و سـاختن   گرا انسان دانشگاه بهشتی؛ در خصی و نقادانهیانه، شگرا انسان
گرایـی و   یانه، سـاختن گرا انسانمدرس  تی؛ در دانشگاه تربگرایی یانه و ساختنگرا انساننقادانه،  یخوارزم
نقادانــه،  :هبرآینــد شــش دانشــگاو  یانــه، شخصــی و نقادانــهگرا انســان (س)الزهــرا؛ در دانشــگاه نقادانــه
  است.یانه گرا انسانگرایی و  ساختن
شـباهت را   نیشـتر یب ،سیتـدر  موجـود الگـوي   تیدر وضـع  طـرح مـوارد م  در بیشترین :بندي جمع
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دارنـد و  بـا هـم    (س)الزهراخوارزمی و تربیت مدرس با هم و دانشگاه ع�مه و  ،بهشتیتهران،  دانشگاه
 داراسـت. در کمتـرین  شـش دانشـگاه    ندیاهت را با برآشب نیشتریب (س)الزهراهمچنین دانشگاه ع�مه و 

ع�مه و بهشتی با هـم   يها شباهت را دانشگاه نیشتریب ،سیتدر موجود الگوي تیدر وضع طرحموارد م
شـباهت را   نیشـتر یب همچنین دانشگاه ع�مه و بهشـتی دارند و  با هم (س)الزهراهاي تهران و  و دانشگاه

  .دهستنشش دانشگاه دارا  ندیبا برآ

  ها در دانشگاه سیتدر الگوي مطلوب تیوضع. 6- 8- 2

شـناختی،  ؛ در دانشـگاه تهـران   و اجتمـاعی  پردازش اط�عاتشناختی، در دانشگاه ع�مه  بیشترین موارد:
ی اجتمـاعی،  ؛ در دانشـگاه خـوارزم  اجتمـاعی و نقادانـه   ،شـناختی  دانشگاه بهشتی؛ در اجتماعی و نقادانه

ـ اه تربدر دانشـگ  شناختی و نقادانـه؛  ؛ در دانشـگاه  پـردازش اط�عـات  نقادانـه، اجتمـاعی و   مـدرس   تی
  است.اجتماعی و نقادانه  شناختی، :برآیند شش دانشگاهو شناختی، نقادانه و اجتماعی  (س)الزهرا

رفتـاري،  ؛ در دانشـگاه تهـران   گرایی یانه و ساختنگرا انسانرفتاري، در دانشگاه ع�مه  کمترین موارد:
؛ در دانشـگاه  پـردازش اط�عـات  یانـه، رفتـاري،   گرا انسـان  دانشـگاه بهشـتی  در یانه؛ اگر انسانشخصی و 

ـ ؛ در دانشگاه تربگرایی یانه و ساختنگرا انسانرفتاري،  یخوارزم گرایـی و   رفتـاري، سـاختن  مـدرس   تی
رفتـاري،   :برآینـد شـش دانشـگاه   و  گرایی، شخصـی و رفتـاري   ساختن (س)الزهرا؛ در دانشگاه شخصی
  است.گرایی  انه و ساختنیگرا انسان

شـباهت را   نیشـتر یب ،سیتدر الگوي مطلوب تیموارد موجود در وضع در بیشترین :بندي جمع
شش دانشگاه  ندیشباهت را با برآهمچنین بیشترین دارند و تهران، بهشتی و خوارزمی  يها دانشگاه

شـباهت را   نیشـتر یب ،سیتدر مطلوب الگوي تیموارد موجود در وضع در کمترین. اما هستنددارا 
در  .هسـتند شش دانشـگاه دارا   ندیشباهت را با برآبیشترین دارند و  ع�مه و خوارزمی يها دانشگاه

هـایی بـا هـم دارنـد.      هـا تفـاوت   در دانشـگاه  سیتـدر وضـعیت موجـود و مطلـوب الگـوي      ،کـل 
 يکـه الگـو   بر نتایج) است و این در حالی است تأکید( بر الگوي رفتاري تأکیدبیشتر  حاضر درحال
الگوهـاي  از ) از نظر دانشجویان بیشتر مد نظر است. همچنـین �زم اسـت   فرایندبر  تأکید( شناختی

هاي اس�می و ایرانـی   با توجه به ارزشدر جهان امروز بهره گرفت تا مطرح  ۀیانگرا انساننقادانه و 
  بتوان به نتایج بهتري دست یافت.
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  به پرسش نخست پژوهشپاسخ  بندي جمع. 7
دیدگاه دانشـجویان نسـبت بـه     براساسهاي معتبر دنیا و  با مرور منابع مرتبط، بررسی تدریس در دانشگاه

هـاي ایـران و    مطلـوب)، میـان تـدریس در دانشـگاه    ( تدریس موجود کشور و تدریس اس�می و ایرانی
جـود دارد.  وتفـاوت  هاي اس�می و ایرانـی   هاي مطرح جهان و همچنین تدریس مطابق با ارزش دانشگاه

روش، راهبرد، رویکرد و الگـوي تـدریس، مـدیریت و تعامـل اسـتاد و دانشـجو        ۀها در زمین این تفاوت
هـاي   هاي مطرح جهان و توجـه بـه ارزش   توان با الگوگرفتن از تدریس در دانشگاه آشکارتر است که می
در  ویـژه  بـه ( بهبـود تـدریس  ویژه با تکیه بر دیدگاه دانشجویان ارشد، گام مهمـی در   اس�می و ایرانی به

هاي سـنتی و اسـتادمحور فاصـله گرفـت و بـه سـمت        از روشباید دوره ارشد) برداشت. در این زمینه 
بایـد  همچنـین  . ش رفـت هـاي اسـ�می و ایرانـی پـی     مطابق با ارزش محور دانشجوهاي تعاملی و  روش

هـاي نـوین تـدریس مطـابق بـا       همؤلفـ ها و سایر  سازي فنون، روش پیادهرا براي  هاي مناسب بسترسازي
اهـداف   ،. در ایـن صـورت  انجـام داد هاي اسـ�می و ایرانـی    از آن ارزش تر مهماستانداردهاي جهانی و 

زیـرا تـدریس نقـش اساسـی در      ،شود ها محقق می وا�ي اس�می و ایرانی در تدریس و حتی سایر زمینه
  تحقق اهداف کشورها دارد.

هاي پیشنهادي دانشجویان  حاصل از برآیند الگوي الگوي تدریس اسالمی و ایرانی .8
  ؟چگونه است

ایرانـی  هاي پژوهش که حاصل برآیند نظرات دانشجویان در مورد الگوي تدریس اسـ�می و   یافته ۀپای بر
بـافتی از   ه درمؤلفـ هشت بر پایه تجارب جهانی است، الگوي تدریس اس�می و ایرانی بهتر است داراي 

ها شامل فنـون تـدریس، روش تـدریس، منـابع و محتـواي       همؤلفیرانی باشد. این هاي اس�می و ا ارزش
 ؛ بنـابراین تدریس، تعامل استاد و دانشجو، مدیریت، راهبرد تدریس، رویکـرد و الگـوي تـدریس اسـت    

  :هاي پژوهش به صورت زیر خواهد بود حاصل از یافته الگوي اس�می ـ ایرانی
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 )تهران یانسان علوم انیدانشجو نظر بر دیتأک با(

  ه)مؤلفترین  به کلی ترین جزئیاز ( می و ایرانی. الگوي تدریس اسال1شماره شکل 

  
درس مشـخص   در این الگوي تدریس اس�می و ایرانی مشخص است که دانشجویان بیشتر نیازمند طرح

روز و کاربردي، تعامل صـمیمانه   مثل بحث گروهی)، منابع به( هاي تدریس تعاملی از سمت استاد، روش
جانبـه) و الگـوي    رشد همه( بخش راهبرد تعاملی، رویکرد رهاییهمراه با انگیزش و حمایت، مدیریت و 

هـایی متشـکل از    یانه و نقادانه هستند. الگـوي پیشـنهادي دایـره   گرا انسانبر بعد  تأکیدتدریس شناختی با 
از هـم جـدا    هـا  همؤلفاین  .اند گرفته هم و در بافتی اس�می و ایرانی قرار ه است که در درونِمؤلفهشت 

بافت اس�می و ایرانی کشور ارتباط کامل دارند. چنین الگوهـایی بـه الگوهـاي پیـازي     با هم و  نبوده و با
  قرار گرفته است. يدیگر ۀکه هر �یه در دل �ی اند معروف

  گیري نتیجه. 9
دیـدگاه دانشـجویان    براساسایرانی بر پایه تجارب جهانی و پژوهش در مورد الگوي تدریس اس�می و 

هـاي   با�یی برخوردار است. این الگو گرچه بیشتر مناسب تدریس در دوره ارشد رشـته از اهمیت  ،ارشد

 هاي اسالمی و ایرانی ارزش

 گرایانه و نقادانه الگوي شناختی با تأکید بر بعد انسان

 بخش رویکرد رهایی

 راهبرد غیرمستقیم ـ تعاملی

 گرایانه و اقتضایی مدیریت تعامل

تعامل صمیمانه، 
 انگیزاننده و حمایتی

روز و  منابع به
 اربرديک

روش تدریس 
 بحث گروهی

  فن
 طرح درس
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توان با تکیه بر آن به اط�عات مفیدي براي تـدریس دسـت    هاي کشور است اما می علوم انسانی دانشگاه
مـرتبط بـا    از بررسی کامل منـابع داخلـی و خـارجیِ   پس یافت. اهمیت پژوهش حاضر در آن است که 

ها و استخراج اط�عـات، وضـعیت موجـود تـدریس و در نهایـت الگـوي تـدریس         ر دانشگاهتدریس د
هـاي پـژوهش نشـان     دیدگاه دانشجویان ارشد بررسی و ارائه شده است. یافتـه  براساساس�می و ایرانی 

هـاي اسـ�می و    ه باشـد کـه درون بـافتی از ارزش   مؤلفـ  هشتدهد الگوي تدریس بهتر است داراي  می
فنون تدریس، روش تدریس، منـابع و   ترین شاملِ ترین به کلی ها از جزئی همؤلفاند. این  ر گرفتهایرانی قرا

محتواي تدریس، تعامل استاد و دانشجو، مدیریت، راهبرد تدریس، رویکـرد و الگـوي تـدریس هسـتند.     
ئـه  ارا سـخنرانی و  سیروش تـدر  دادن، و نشـان  حیفـن توضـ   ،از همـه  شیها ب در دانشگاه حاضر درحال

خـود اسـتاد، تعامـل    ي هـا  کتـاب ها مسـلط اسـت و همچنـین     منابعی که استاد بر آندانشجو، استفاده از 
توسـط   يرفتـار  يو الگو ییاجرا کردی، رومیراهبرد مستق گرایانه، گرایانه و رفتار تعامل تیریمحترمانه، مد

بـا  هـاي کشـور    دانشـگاه اي که میـان وضـع موجـود تـدریس در      با مقایسه. شود به کار گرفته می دیاسات
مشـخص شـد بیشـترین     ،هاي اسـ�می و ایرانـی صـورت گرفـت     بر ارزش تأکیدو  هاي جهانی تدریس

از  اسـت، ولـی  هاي تدریس، تعامل، مدیریت، راهبرد، رویکرد و الگـوي تـدریس    تفاوت در زمینه روش
  شور وجود دارد.هاي ک تري در تدریس دانشگاه قبول سطح بهتر و قابل ،نظر فنون تدریس و منابع

است با توجه به الگوي تدریس اس�می و ایرانی پیشنهادي، دانشجویان بـیش از هـر چیـز در    گفتنی 
یـی، تعامـل و   گرا انسـان تدریس اساتید خـود نیازمنـد احتـرام، انگیـزه و پویـایی، صـمیمیت، حمایـت،        

وش بـه موضـوع جدیـد    پژوهش حاضر بدین ربار است  نخستینهستند. با توجه به اینکه بودن  کاربردي
هـاي   هاي علوم انسانی دانشـگاه  تدریس اس�می و ایرانی با تکیه بر دیدگاه دانشجویان ارشد رشته يالگو

دشـوار  نتایج این پـژوهش بـا آثـار مشـابه      ۀبر پایه تجارب جهانی) پرداخته است، بنابراین مقایس( دولتی
هـایی   با نتایج حاصـل از پـژوهش  حدودي تا نتایج پژوهش حاضر گفت توان  نگري می با کل ، ولیاست

 )، زمـانی 1397( زاد و کیهـانی فاضـل   منیؤ)، پورجمشـیدي، مـ  1392( )، سـتاري 1395( مانند اسـدزاده 
هـا بـه    ) همخوانی دارد. ایـن پـژوهش  2016( ) و شیرانی بیدآبادي و همکاران2017( )، ابوالحجا1396(

ها و فنـون و سـایر    �زم در این زمینه، روش وجهفقدان تها، کمبودها و  اهمیت بحث تدریس در دانشگاه
توجـه مناسـبی نسـبت بـه     کـدام   ، ولـی در هـیچ  انـد  ها اشـاره کـرده   مرتبط به تدریس در دانشگاهنکات 
به ترجمه آثـار   اصو�ً ،خاص اي بر دوره تأکیدبدون هاي اس�می و ایرانی کشورمان نشده است و  ارزش
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 )تهران یانسان علوم انیدانشجو نظر بر دیتأک با(

  شده است.بسنده جهانی قدیمی 
یک از شـش   توان به طور مشخص گفت تدریس کدام هاي پژوهش نمی دیگر با توجه به یافته سوي از

اسـاتید، دانشـگاه    پـذیري  دسـترس دانشگاه ع�مه از نظر براي مثال  ؛دانشگاه دولتی تهران شبیه هم است
بـه از  جان روز و استفاده از کمک مدرس، دانشگاه تربیت مدرس از نظر حمایـت همـه   تهران ارائه منابع به

بدون نمره پایان ترم)، دانشـگاه خـوارزمی   ( يفرایندهاي ارزشیابی  از نظر روش دانشگاه بهشتیدانشجو، 
نکـات منفـی   برخی از نظر احترام به دانشجو برجسته هستند. البته  (س)از نظر انگیزش و دانشگاه الزهرا

است. تمـامی ایـن   شده  مشخص 1شماره از شش دانشگاه وجود دارد که در جدول  هریکدر مورد نیز 
در نتیجـه اسـاتید بـا نگـاهی متعهدانـه و       ؛تدریس در کشـور هسـتند   ۀدهند ها در کنار هم نشان مشخصه

ي نو نسـبت  انداز چشمتوانند  هاي این پژوهش می والدینی نسبت به دانشجویان و وظایف و بر پایه یافته
  .کنند تأمین، دانشجویان و جامعه را ها داشته باشند تا بتوانند رضایت خود به تدریس در دانشگاه

وضعیت مطلوب  براساسشده  مرتب( هاي علوم انسانی .نظرات دانشجویان ارشد رشته1شماره  جدول
  1)الگوي اسالمی ـ ایرانییت مطلوببا  حاصل از مجموع نظرات دانشجویان

  (س)الزهرا  تربیت مدرس  خوارزمی  بهشتی  تهران  ع�مه  ها سرفصل
 ششمجموع 

  دانشگاه
س

دری
ون ت

فن
  

جود
مو

وب  
مطل

جود  
مو

وب  
مطل

جود  
مو

وب  
مطل

جود  
مو

وب  
مطل

جود  
مو

وب  
مطل

جود  
مو

وب  
مطل

جود  
مو

وب  
مطل

  

 مفهومی نقشه 
  درس) طرح(

12  17  9  17  6  9  8  11  5  3  2  9  43  67  

  55  70  8  10  7  7  6  11  9  9 12  10  13  23  و سخنوري فن بیان
  55  57  7  11  10  7  8  7  7  6 10  13  13  13  پرسیدن سؤال

  53  43  7  3  1  3  8  4  9  4  13  7  15  12  2دهنده سازمان پیش
  51  10  6  3  6  0  7  2  11  1  9  3  12  1  3زدن داربست

                                                      
 يهـا  افتـه یبـه کـل    یابیدسـت بـراي  . شده استجدول حذف  يها فیردبرخی  ،به منظور کاهش تعداد صفحات پژوهش. 1

  مراجعه شود. ،شده استدریافت که پژوهش از آن  يا پژوهش به رساله
  .)1398زاده،  یتق( دیو جدپیشین مطالب  وندیپ. 2
  .)1398زاده،  یکامل (تق ییبه توانا دنیکمک تا رس تدریجی شدن وکم فیضع يبه دانشجو يقو يدانشجو ایکمک استاد . 3



 هشی مطالعات الگوي پیشرفت اسالمی ایرانیه علمی ـ پژوفصلنامدو ۱۴۰

 

 1398بهار و تابستان ، سیزدهم، شماره هفتمسال 

  (س)الزهرا  تربیت مدرس  خوارزمی  بهشتی  تهران  ع�مه  ها سرفصل
 ششمجموع 

  دانشگاه

س
دری

ون ت
فن

  

جود
مو

وب  
مطل

جود  
مو

وب  
مطل

جود  
مو

وب  
مطل

جود  
مو

وب  
مطل

جود  
مو

وب  
مطل

جود  
مو

وب  
مطل

جود  
مو

وب  
مطل

  

  48  3  8  1  11  1 10  0  4  1  7  0  8  0  1شناخت و فراشناخت
  25  16  2  1  7  4  2  2  3  3  5  1  6  5  2بارش مغزي

  روش تدریس
  63  46  8  8  8  3  12  9  7  6  10  7  18  13  3بحث گروهی

  48  19  5  5  6  3  7  3  5  1  11  3  14  4  4ي مشارکتییادگیر
  34  40  9  5  2  4  7  3  5  5  5  8  6  15  5آموزي مفهوم

  33  5  2  1  1  0  9  0  4  1 8  1  9  2  6اي شبکه
  32  11  3  1  2  1  7  2  9  2 7  5  4  0  7خودشکوفایی

 31  52  5 5  6  5  3  6  6  9  5  13  6  15  8سخنرانی بازخوردي

  29  14  5  2  5  3  3  1  5  4  5  2  6  2  9ایفاي نقش
آموزش 

  10محور مسئله
5  7  8  6  3  7  6  4  2  1  4  3  28  

28  

  25  11  1  0  2  1  5  3  7  1  5  2  5  4  11آموزي تسلط
                                                      

 ییشـناخت: توانـا   / فـرا  )غیـره و یو هوش یحرکت ،یهاي حس ییتوانا( ها هاي آن ییآموزان و توانا شناخت: شناخت دانش. 1
  .)1398زاده،  یتق( )غیرهو رانیآموزان، معلمان، مد دانش( گرانیپردازش ذهن خود و د تیریمد
  .)1398زاده،  یتق( یگروه يریگ میمشورت و تصم. 2
  .)1398زاده،  یتق( دشیو دفاع از عقا انیب يدانشجو برا دنیکش چالش به. 3
  .)1398 زاده، یتق( فیو ضع يقو انیشامل دانشجو یآموزش يها گروه لیتشک. 4
  .)1398زاده،  یتق( میمفاه نیدرك روابط ب. 5
  .)1398زاده،  یتق( غیرهمتخصصان، افراد و  گر،ید دیبا اسات انیکردن ارتباط دانشجو فراهم. 6
  .)1398زاده،  یتق( رشد تیو ظرف یپرورش درك شخص. 7
  ).1398 زاده، یتق( تبدیل سخنرانی به روش تعاملی. 8
  ).1398 زاده، یتق( کردن دانشجویان زيبا نقش براساستدریس . 9

  ).1398 زاده، یتق( ی و گردآوري اط�عاتاستد�ل علّ. 10
  .)1398زاده،  یتق( ها گرفتن استعداد نظر همه با در يبه حد تسلط برا دنیرس. 11



  ۱۴۱  زاده ، سعیده تقییادگارزاده، مرتضی طاهري، غإلمرضا ندوشن غیاثیاسإلمی و ایرانی / حسین عبدالهی، سعید  سیتدر يالگو مطالعه تطبیقی

 

  اسإلمی و ایرانی بر پایه تجارب جهانی سیتدر يالگو مطالعه تطبیقی
 )تهران یانسان علوم انیدانشجو نظر بر دیتأک با(

  (س)الزهرا  تربیت مدرس  خوارزمی  بهشتی  تهران  ع�مه  ها سرفصل
 ششمجموع 

  دانشگاه

س
دری

ون ت
فن

  

جود
مو

وب  
مطل

جود  
مو

وب  
مطل

جود  
مو

وب  
مطل

جود  
مو

وب  
مطل

جود  
مو

وب  
مطل

جود  
مو

وب  
مطل

جود  
مو

وب  
مطل

  

  25  88  7 10  5  11  5  15  3  12  1  15  4  25  سخنرانی
  25  9  3  1  4  2  6  1  6  2  2  1  6  2  1ترکیبی

  24  11  2  2  0  1  6  3  5  2  5  6  6  3  2کاوش علمی
  22  74  3  13  3  9  8  15  3  11 2  10  3  16  ارائه دانشجو

  21  4  3  1  2  0  4  1  3  0 5  1  4  1  مدار ارزش
  21  11  1  1  1  1  3  2  5  1  4  4  7  2  3پردازي و تفکر بدیعه

  21  11  1  1  3  0  6  2  4  2 1  2  6  1  4تدریس غیردستوري
  19  10  2  4  0  0  5  1  6  1  3  3  3  1  5مطالعه اجتماعی
  16  7  1  0  0  0  2  1  2  2  7  4  4  0  6رشد شناختی

  14  17  1  2  1  0  5  6  2  3 2  3  3  3  7وهیتدریس گر
تدریس با همراهی 

  TA(8( کمک مدرس
0  2  5  6  0  1  0  1  0  2  0  1  5  13  

 اي تدریس کتابخانه
  9)غیرهسواد اط�عاتی و(

4  1  6  6  4  2 1  1  0  0  6  2  21  12  

  12  7  2  1  2  1  3  0  2  0 2  1  1  4  10استقرایی
                                                      

  .)1398زاده،  یتق( سیاستفاده از چند روش تدر. 1
  ).1398زاده،  یتق( فراگیري نظام پژوهش و کشف. 2
  ).1398زاده،  یتق( اندیشانه انتقادي و باز .3
  ).1398زاده،  یتق( سازي براي رشد فردي، استق�ل و عزت نفس ظرفیت. 4
  ).1398زاده،  یتق( حل مشک�ت جامعه با مشارکت. 5
  .)1398زاده،  یتق( یتحول شناخت تیتقو. 6
  .)1398زاده،  یتق( )یمیت( درس کی سیدر تدر دیمشارکت اسات. 7
  ).1398 زاده، یتق( به استاد در تدریسماهر تجربه و  با يک دانشجوکم. 8
  ).1398زاده،  یتق( کید آن بر محیط کتابخانه و امکانات آن استأتدریسی که ت. 9

  ).1398زاده،  یتقبه دانشجو (گیري کلی  نتیجه ۀاجاز و بندي این اط�عات بندي و عنوان گروه ،یک موضوع ۀتشریح و تفسیر عناصر سازند. 10



 هشی مطالعات الگوي پیشرفت اسالمی ایرانیه علمی ـ پژوفصلنامدو ۱۴۲

 

 1398بهار و تابستان ، سیزدهم، شماره هفتمسال 

  (س)الزهرا  تربیت مدرس  خوارزمی  بهشتی  تهران  ع�مه  ها سرفصل
 ششمجموع 

  دانشگاه

س
دری

ون ت
فن

  

جود
مو

وب  
مطل

جود  
مو

وب  
مطل

جود  
مو

وب  
مطل

جود  
مو

وب  
مطل

جود  
مو

وب  
مطل

جود  
مو

وب  
مطل

جود  
مو

وب  
مطل

  

  6  5  0  0  0  0  2  2  1  1 0  1  3  1  1اي یادگیري برنامه
  5  5  0  0  0  0  1  2  2  0 1  1  1  2  2قیاسی

  منابع و محتواي تدریس
 83  59  13  10  10  6  16  9  12  8  17  12  25  14  بودن روز به

 براي دانشجوبودن  مفید
  کاربردي)(

10  17  9  19  4  10  7  10  2  7  6  9  38  72 

دانشجو دادن  سوق
  به سمت پژوهش

4  13  4  19  5  11  4  9  2  5  10  11  29  68 

با دن بو راستا هم
  اهداف درس

13  6  10  12  9  7  6  8  6  4  5  10  49  54 

با بودن  متناسب
  هاي دانشجو توانایی

2  9  5  9  2  8  2  6  0  1  4  6  15  39 

 37  18  6  2  6  2  7  4  8  3  5  4  5  3  تنوع

 30  51  6  9  4  5  5  6  4  6  4  10  7  16  بودن دسترس در

 30  22  3  1  3  3  7  8  4  4  5  1  8  5  بودن انگلیسی

 28  60  8  9  3  8  6  14  3  9  3  11  5  15  تسلط استاد

 11  53  1  2  5  9  2  13  0  6  2  8  1  15  هاي خودشان کتاب

  تعامل

  74  65  13  12  9  8  12  10  10  7  12  10  18  18  صمیمانه
  71  75  11  11  6  7  13  10  10  14  16  12  15  20 محترمانه

                                                      
بار چه میزان و بـه چـه طریـق بایـد آمـوزش       شدن این مطلب که هر هاي �زم براي یادگیري و مشخص بندي واحد تقسیم. 1

  ).1398 زاده، یتق( داده شود
درك و ارتبـاط   اتیـ مربـوط بـه کل  یی از آن مسائل جز پس رد،یگ یصورت م يبند میدرك و سپس تقس یکل میابتدا مفاه. 2

  .)1398زاده،  یقت( شود یبرقرار م



  ۱۴۳  زاده ، سعیده تقییادگارزاده، مرتضی طاهري، غإلمرضا ندوشن غیاثیاسإلمی و ایرانی / حسین عبدالهی، سعید  سیتدر يالگو مطالعه تطبیقی

 

  اسإلمی و ایرانی بر پایه تجارب جهانی سیتدر يالگو مطالعه تطبیقی
 )تهران یانسان علوم انیدانشجو نظر بر دیتأک با(

  (س)الزهرا  تربیت مدرس  خوارزمی  بهشتی  تهران  ع�مه  ها سرفصل
 ششمجموع 

  دانشگاه

س
دری

ون ت
فن

  

جود
مو

وب  
مطل

جود  
مو

وب  
مطل

جود  
مو

وب  
مطل

جود  
مو

وب  
مطل

جود  
مو

وب  
مطل

جود  
مو

وب  
مطل

جود  
مو

وب  
مطل

  

  63  14  9  3  5  1  10  3  8  2  14  4  17  3  انگیزاننده و پویا

  58  19  6  2  4  1  10  5  9  3  14  5  15  3  کننده حمایت
پذیري استاد  دسترس

  خارج از ک�س
9  11  5  13  4  11  4  7  3  3  4  8  29  53  

رعایت حدود اخ�قی 
  و حقوق طرفین

12  12  9  11  6  7  11  5  4  1  6  6  48  42  

  19  53  3  5  2  6  2  7  3  10  4  11  5  14  رسمی
  7  21  1  2  0  1  1  7  2  3  2  4  1  4  سختگیرانه

  5  36  3  4  1  6  0  6  0  6  1  6  0  8  استادمحور

حدود  نشدنِ رعایت
  اخ�قی و حقوق طرفین

4  0  4  0  2  0  6  0  1  0  0  0  17  0  

پذیري استاد نا دسترس
  خارج از ک�س

3  0  7  0  3  0  1  0  1  0  2  0  17  0  

  0  37  0  5  0  5  0  7  0  3  0  6  0  7  کننده کسل
  0  20  0  2  0  1  0  5  0  3  0  3  0  6  کننده حمایت غیر

  0  17  0  1  0  3  0  4  0  3  0  4  0  2  تبعیض
  مدیریت

  92  62  16  13  9  7  14  11  9  6  15  9  29  16 1گرایانه تعامل
  30  20  0  0  3  2  5  4  7  6  7  5  8  3  2اقتضایی

  26  3  1  2  1  1  5  0  8  0  5  0  6  0  3جویانه مداخله غیر

                                                      
  ).1398زاده،  تقی( تعامل استاد و دانشجو. 1
  ).1398 زاده، یتق( تا در ک�س درس مشکلی پیش نیایدبگیرد کید بر اینکه استاد باید تصمیماتی أت. 2
  ).1398 زاده، یتق( ارتقاي رشد فردي و آزادي دانشجو. 3



 هشی مطالعات الگوي پیشرفت اسالمی ایرانیه علمی ـ پژوفصلنامدو ۱۴۴

 

 1398بهار و تابستان ، سیزدهم، شماره هفتمسال 

  (س)الزهرا  تربیت مدرس  خوارزمی  بهشتی  تهران  ع�مه  ها سرفصل
 ششمجموع 

  دانشگاه

س
دری

ون ت
فن

  

جود
مو

وب  
مطل

جود  
مو

وب  
مطل

جود  
مو

وب  
مطل

جود  
مو

وب  
مطل

جود  
مو

وب  
مطل

جود  
مو

وب  
مطل

جود  
مو

وب  
مطل

  

  20 61  3  5  4  7  4  11  2  9  5  12  2  17  1گرایانه رفتار
  راهبرد تدریس

ـ  غیر   89  67  13  13  9  6  12  9  13  6  17  10  25  23  2تعاملیمستقیم 
ـ  غیر   50  16  7  3  3  2  11  4  77  1  5  5  17  1  3تجربیمستقیم 

  43  90  9  9  6  10  8  15  6  14  5  16  9  26  4مستقیم
مستقیم ـ  غیر

  5مطالعه مستقل
6  14  3  8  0  8  2  4  0  3  2  3  13  40  

  20  21  4  3  2  0  2  7  3  1  2  1  7  9  6مستقیم نیمه

ـ  غیر   14  7  0  1  0  0  2  3  4  0  4  2  4  1  7ینمایشمستقیم 

  تدریس رویکرد

 69  15  12  4  5  2  15  2  14  2  14  3  10  2  8بخش رهایی

  59  59  6  12  6  3  6  13  5  8  12  16  24  7  9درمانگر

  27  67  1  4  6  13  1  6  2  8  3  9  14  27  10اجرایی

                                                      
  ).1398 زاده، یتق( �س درس مشکلی پیش نیایدتا در ک هایی بگیرد کید بر اینکه استاد باید تصمیمأت. 1
  .)1398 زاده، یتق( بحث و یادگیري اشتراکیـ  محور شاگرد. 2
  ).1398 زاده، یتق( مدار فعالیتـ  محور شاگرد. 3
  )1398 زاده، یتق( استاد ارائه درس توسط. 4
  ).1398 زاده، یتق( صینفس دانشجو براي پیشرفت شخ به ابتکار عمل همراه با اعتمادـ  محور شاگرد. 5
  ).1398 زاده، یتق( ترکیبی)( محور محور و هم استاد هم دانشجو. 6
  ).1398 زاده، یتق( )غیرهدادن الگو و شنا، نشان( دادن عملی نشانـ  محور شاگرد. 7
  ).1398 زاده، یتق( او ۀجانب توجه کامل نسبت به دانشجو و رشد همه. 8
  ).1398 ،زاده یتق( نگاهی به دانشجو نیم. 9

  ).1398 زاده، یتق( به دانشجو یتوجه بی. 10



  ۱۴۵  زاده ، سعیده تقییادگارزاده، مرتضی طاهري، غإلمرضا ندوشن غیاثیاسإلمی و ایرانی / حسین عبدالهی، سعید  سیتدر يالگو مطالعه تطبیقی

 

  اسإلمی و ایرانی بر پایه تجارب جهانی سیتدر يالگو مطالعه تطبیقی
 )تهران یانسان علوم انیدانشجو نظر بر دیتأک با(

  (س)الزهرا  تربیت مدرس  خوارزمی  بهشتی  تهران  ع�مه  ها سرفصل
 ششمجموع 

  دانشگاه

س
دری

ون ت
فن

  

جود
مو

وب  
مطل

جود  
مو

وب  
مطل

جود  
مو

وب  
مطل

جود  
مو

وب  
مطل

جود  
مو

وب  
مطل

جود  
مو

وب  
مطل

جود  
مو

وب  
مطل

  

  ي تدریسالگو
  59  51  7  6  2  4  10  9 12  7  13  11  15  14  1شناختی
  56  23 5  2  5  3  11  5  8  3  13  5 14  5  2اجتماعی
 50  3  7  1  7  0  7  0  8  0  11  1  10  1  3نقادانه

  39  12  3  1  2  1  6  2  8  3  7  1  13  4  4شخصی
  27  4  4  1  3  0  4  1  4  0  8  1  4  1  5یانهگرا انسان

  21  68  4  9  2  6  2  11  5  12  5 14  3  16  6رفتاري

                                                      
  ).1398 زاده، یتقفرایند (کید بر أت. 1
  ).1398 زاده، یتق( کید بر روابط و مشارکتأت. 2
  ).1398 زاده، یتق( دکتر مهر محمدي)( گرایانه و چرایی داشتن به همه موارد تدریس نگاه بررسی. 3
  ).1398 زاده، یتق( دانشجو ۀتکیه بر نیاز و خواست نفس با به رشد تفکر کیفی و اعتماد. 4
  ).1398 زاده، یتق( رهبري و یادگیري اکتشافی خود. 5
  ).1398 زاده، یتق( کید بر نتایجأت. 6



 هشی مطالعات الگوي پیشرفت اسالمی ایرانیه علمی ـ پژوفصلنامدو ۱۴۶

 

 1398بهار و تابستان ، سیزدهم، شماره هفتمسال 

  

  فهرست منابع
  ، تهران: دانشگاه ع�مه طباطبایی.هاي آموزشی ها و روش نظریه)، 1395( اسدزاده، حسن

اثربخش در آمـوزش   سیتدر يادیبن يها همؤلفعوامل و « ،)1394( وانیبلندهمتان، ک ؛لیخل ،یغ�م ؛محمد ،ياسد
، 11 دوره ،یتـ یترب نینـو هاي  شهیاند ،»دانشگاه کردستان یعلم هیئت يو اعضا انیدانشجو دگاهیاز د یعال

  .123- 149 ، صص1شماره 
آمـوزش   تیـ فیبـر بهبـود ک   مؤثرعوامل  یبررس« ،)1390( محمدرضا ،یصادق ؛محمد ،یصالح ؛بوالقاسما ،یمانیبر

، شـماره  6 دوره ،یتـ یپژوهشـنامه ترب  ،»مقطـع  نیا انیدانشجو دگاهیاز د یلیتکم �تیدر دوره تحص یعال
  .1- 24 ، صص26

وارونـه   سیروش تـدر  یابیـ و اعتبار توسـعه «)، 1397( فاطمه، فاضل یهانکی ؛برکراد، ا یمنؤم ؛می، مريدیپورجمش
، 4، شـماره  24، دوره یآموزشـ  یابیو ارزشـ  يریگ مطالعات اندازه ،»انیدانشجو قیعم يریادگیبهبود  يبرا

  .207- 233صص 
علـوم   يهـا  رشـته  یلـ یمک�ت تیتحصـ  يهـا  در دوره سیاثربخش تدر يالگو یطراح«)، 1398( زاده، سعیده تقی

  .تهران ع�مه طباطباییدانشگاه  شناسی و علوم تربیتی واندانشکده ر يله دکتراسر »یانسان
  .42، شماره 4 ، دورهماهنامه حافظ ،»یخیو تار یاجتماع یپژوه ملت« ،)1386( ناصر ،همایون تکمیل

ترجمـۀ  ، بـراي تـدریس  هـایی   الگوهاي یادگیري: ابزار)، 1388( هاپکینز، دیوید ؛جویس، بروس آر.؛ کالهون، امیلی
  لطفعلی عابدي، تهران: سمت. و ديمحم محمود مهر

آمـوزش عـالی: راهبردهـا،    هـاي   همؤسسـ ها و  آموزش در دانشگاههاي  شگرد)، 1392( کیچی، مک ؛جی.، ویلبرت
  غ�محسین شاهینی و عبدالمهدي ریاضی، تهران: مرکز نشر دانشگاهی. ۀترجم، ها پژوهش و نشریه

مطالعـات   ،»مـدرس  تیـ دانشـگاه ترب  یعلمـ  هیئـت  ياعضـا  سیتـدر  تیـ فیک یابیارزش« ،)1396( ، جوادیحاتم
  .184- 163، صص 19، شماره 7 دوره ،یآموزش یابیو ارزش يریگ اندازه

، تهـران: دانشـگاه   ها، فنون هاي آموزش: الگوها، راهبردها، روش نظریه)، 1396( کرد نوقابی، رسول ؛فریبرز درتاج،
  ع�مه طباطبایی.

مبـانی نظـري و عملـی کـاربرد اینترنـت در      ، )1396( ، عبـداهللا تبار قاسم ؛کبر، اراد یمنؤم اسماعیل؛ ،یزوارک یزارع
  ، تهران: آواي نور.تدریس و یادگیري فرایند
 ،»در آمـوزش عـالی   آمـوزش  کیفیـت  بـر  مـؤثر  عوامـل  بنـدي  تحلیل و اولویت شناسایی،«)، 1396( زمانی، اصغر

  .23- 35، صص 11، شماره 6 سال ،آفرینی ارزش و نوآوري



  ۱۴۷  زاده ، سعیده تقییادگارزاده، مرتضی طاهري، غإلمرضا ندوشن غیاثیاسإلمی و ایرانی / حسین عبدالهی، سعید  سیتدر يالگو مطالعه تطبیقی

 

  اسإلمی و ایرانی بر پایه تجارب جهانی سیتدر يالگو مطالعه تطبیقی
 )تهران یانسان علوم انیدانشجو نظر بر دیتأک با(

ــازمان ــور  س ــوزش کش ــنجش آم ــري  )، 1397( س ــون سراس ــته آزم ــاب رش ــه انتخ ــابی ،دفترچ  :20/5/98 :بازی
http://www.sanjesh.org/FullStory.aspx?gid=1&id=4617  

ریـزي   پژوهش در برنامـه  ،»انیدانشجو دگاهیاثربخش از د سیتدر يها همؤلف یابیارز« ،)1392( نیصدرالد ،يستار
  .134- 146، صص 2، شماره 10 دوره ،یدرس

 و علـوم کردستان  يها دانشگاه یعلم هیئت ياعضا سیتدر تیفیک یابیارز« ،)1393( ، قبادیرمضان ؛، جمالیمیسل
 یدانشـگاه علـوم پزشـک    یمرکز مطالعات و توسعه آمـوزش پزشـک   ،یمطالعات آموزش ،»سنندج یپزشک
  .1- 8 ، صص1 ، شماره3، دوره ارتش
  ، تهران: سمت.ها و فنون تدریس پرورشی: روش هاي آموزشی و مهارت)، 1395( شعبانی، حسن

  ، تهران: شوراي عالی انق�ب فرهنگی.نقشه جامع علمی کشور )،1389( شوراي عالی انق�ب فرهنگی
بر آمـوزش   يجهاد تیریمد تأثیر یبررس«)، 1395( ریاردشي، ریش ؛ستارهی، عباس ی؛عل، طالب یعل؛ عباسغریب، 

  .31- 46، صص 8، شماره 4، دوره ي پیشرفت اس�می ایرانیالگو ،»ها در دانشگاه ینیکارآفر
 نیتضـم هـاي   نظـام اي  سـه یمقا لیـ تحل« ،)1397( محمـود  ،ییطباطبـا  یفراستخواه، مقصود؛ بازرگان، عباس؛ قاض

در  ریـزي  برنامـه پژوهش و  ،»یجهان يها در جهان: وجوه اشتراك و افتراق در تجربه یآموزش عال تیفیک
  .1- 20 ، صص2شماره  ،44 دوره ،یآموزش عال

 دگاهیـ از د یلـ یتکم �تیتحصـ  تیـ فیک تیوضـع  یبررس« ،)1392( میصابر، مر ؛نیالبن کرد زنگنه، آزاده؛ صابر، ام
 ، صـص 1، شـماره  6، دوره یآمـوزش عـال  ، »رازیدر دانشگاه شـ  یلیتکم �تیتحص يها دوره انیدانشجو

180 -157.  
 دگاهیـ از د دیاسـات  یتجربـه آموزشـ   یابیارزشـ «)، 1388( عبـاس  ،يعباد ؛مهرنوش ،يپازارگاد ن؛یحس ،يمحمود

، 2، دوره )یآموزشـ  يراهبردهـا ( یآموزش در علوم پزشـک  يراهبردها، »یلیتکم �تیتحص انیدانشجو
  .1- 14، صص 42شماره 

 نیـی تب« ،)1392( شـهناز  مـاز، یر ؛میدسـتورپور، مـر   ؛رضـا یعل ،اتیـ ب ؛فاطمه ی،زارع ؛السادات عفت یی،خو یمرقات
آمـوزش بهداشـت    ،»يریادگیآموزش و هاي  وهیش درباره یلیتکم �تیتحص انیو دانشجو دیاسات دگاهید

  .67- 82 ، صص3، شماره 1 دوره ،س�مت يو ارتقا
 ياثـربخش اعضـا   سیتـدر  يها همؤلف سهیمقا«). 1397( فاطمه ي،جعفر ؛محسن ،تبار یحاج ؛رضا ی،رض رعربیم

، 3، شـمار  6 ، دورهیپژوهـ  سیتدر ،»دانشگاه مازندران انیودانشج دگاهیو مدرسان مدعو از د یعلم هیئت
  .206- 217 صص
  ویندا میري، تهران: سمت. ۀ، ترجمها راهنماي تدریس در دانشگاه ،)1380( میلر، ماري اف ؛میلر، دبلیو. آر

م در دانشـگاه علـو   دیاسـات  سیتـدر  تیـ فیاز ک انیدانشـجو  یابیارز«)، 1391( مسعودي، رودبار و حهیمل، نوبخت
  .22- 26، صص 21، شماره 21، دوره طب و تزکیه ،»تهران یپزشک



 هشی مطالعات الگوي پیشرفت اسالمی ایرانیه علمی ـ پژوفصلنامدو ۱۴۸

 

 1398بهار و تابستان ، سیزدهم، شماره هفتمسال 

ه مؤسسـ تهـران:   ،یدانشـگاه  یدرسـ  ریـزي  برنامهبر  يدرآمد ،)1387( واجارگاه، کوروش ینوروززاده، رضا؛ فتح
  .یآموزش عال ریزي برنامهپژوهش و 

ـ یا یاسـ�م  يالگـو  يراهبـرد هـاي   شهینشست اند نینخست)، 1390( یمحمدتق ،یواعظ  رخانـه یدب ،شـرفت یپ یران
  .يراهبرد يها شهینشست اند
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