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.مقدمه1

کوشتشکتهبتهاستادا دانشتگادةزیستةهایدرسدانشگاهی:تجربروایتیازکالسکتاب
مطالعتاتفرهنگتیواجترتاعیةازسویانتشاراتپشوهشت  1396عباسکایریدربهار

ایازوفناوری؛بهزیورطبع راستهش داس ،مجروعته،وابستهبهوزارتعلوم،تحطیطات
هتایدرساستتادا کتالسةزیستتةرانیاس کههرگیباتررکتزبترتجربتشانزددسخن

ةهتادرپشوهشت  رانیسخن،هارا هایاساسیکهسخندانشگاهیارائهش داس  پرسش
حتولو،وفناوریارائهشت داست ،مطالعاتفرهنگیواجتراعیوزارتعلوم،تحطیطات

هتایاستتادازکتالسةزیستتةتجرب»ان ازاینقرارهستن :وریپرداختهحوش  بهسخن
هتایدرسشا چهبودداس ؟ یاکتالسدورا دانشجوییةبهتجربی درسدانشگادباعنا

یومشت التفرهنگتیوئشتودمستاتریازحالداشتن ؟چگونهمتییک ئدرگذشتهمسا
هتایکتالسالبته،برایفهت گونتاگونی«اجتراعیو موزشکالسدرسرافهرس کرد؟

وعلرتیکتاربردیدرایتنمجروعته،درسازاستادا ستهدانشتگاددولتتی، زاداستالمی
رانتیوهادعوتش  کتابداراییکدیباچهویکمط مه،شتانزددمتتنستخنرانیسخن

است وفهرست «موضتوعی»بوددونرایهفطط«تخصصیةنامواژد»نرایهاس  کتابفاق 
 :هتاجرپش ،طرحجلتگیرد ویراستارکتاب:سریهسیادرادربرنری«اسامیخاصوعام»

صفحه 463توما ،2300جل ،قیر 700،تیراژ:1396ل:بهاروقربانی،چاپا
هتای متوزشیود   هئپردازی  مسامشخصاتکتاببهبحثاصلیمطالهمیةدرادام

چهقبیازانطتالب،هایدرسدانشگاهیازدیرباز(کالسprofessional education)ایحرفه
هتایمختلتف موزشتیونظترا حتوزدموردتوجهاستادا وصتاح ،وچهبع ازانطالب
یصتفو؛1327یار؛هوشت1332ی ؛صت 1328امیرهوشرن بهبنگری )1پشوهشیبودداس 

هااز  هنگامیموردتوجهقرارگرف واهریت یود   هئ( اینمسا1363یفس؛1372
بترای(practical experience)عرلتیةجرب(وتlearningیادگیری)ةاساسیپی اکردکهمسئل

عنتوا چهدرایتنگستتردبتههایدرسضرورتکانونیپی اکرد اما  استادا کالس
دالنتهایهت رابطتهةمثاببه«شاگردیاستادنظام»عطفم نظرهرگیاستادا بوددةنطط
(empathic relationship(عری وعاطفی،)affectiveاست کته)هرتارددرگتروارتباطتات

مفطوددقرارداشتهکهدرنظتام موزشتیمتاةحلطةمنزل(بهrational communication)عطالنی
بسیارک به  پرداختهش داس وایندودلییاصلیدارد:

نبتود(وتش یالتدولتیبهم رکتحصتیلیوب،هاتوجهصرفنهادها،سازما (الف
جتاهدانشگاهی اگرایندودلییمنططیوبتة موختشغیهراهنگومناس برایفرددانش
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ارتباطتات»ترقلر ادکنی ،اهریت وضترورتوجتودراازمیا سایردالییدیگر،محوری
ترخواه ش  ایتنهایدرسدانشگاهی،روشنایوت وینیکالسدرمسیرحرفه«عطالنی

ةارچوبتجربتهچدرهایدرسدانشگاهیروایتیازکالسس کهاگرکتابهرا بحثیا
هتاوحتتیانتختابرانتیکرد،بهیطتین،نتوسستخنبه  تررکزمیاستادا دانشگادةزیست

کوش تاایتنکتتابراکتهش  درهرحال،نویسن دمیمی«ترتخصصیوفنی»استادا بسیار
(درcultural studies)مطالعتاتفرهنگتیةال عرصتبهکوششی تیازمتخصصتا وفعتا
مطالعاتفرهنگیواجتراعیتهیهشت د،موردنطت وةداخیکشورودرانتشاراتپشوهش  

نهادهتایپتیشةارزیابیقرارده تاضرنمعرفیمواردونطانقوتوضعفکتابوارائت
هتاواییبرایرفتعکاستتیهاصالحی،درصورتام ا راهنراییبرایخوانن گا وتوصیه

ترکتابباش  بهبودوطرحبهتروتخصصی
تحلیلیاستتفاددتتوصیفیةدانی براینط وبررسیکتابحاضرازشیوطورکهمیهرا 

ش دواز  طری بهطرحجُستارهایمطالهونیزمطالعهوتحلییساختارونط درونتیاثتر
 اشتاردهتمةتوا بهدون تانتخابایناثربراینط وبررسیمیشود ازدالییپرداختهمی
شتفاهیةتجربتةاینکتتابموردبررستیازمعت ود ثتارچتاپشت ددرحتوز(کرد:الف
هتایکهاثرحاضرازجرلتهکتتاباین(هایدرساستادا دانشگاهیایرا اس وبکالس

تأمتیعنتوا اثتریقابتیاعیبوددوبههایعلوماجترهاوکتابمنتخ شورایبررسیمتن
اعضایشوراقرارگرفتهاس  موردتوجه


.معرفیاثر2

(وformلحتا یتاهرکشت ی )پیشازنط کتابالزماس کهایناثترموردبررستیرابته
صتراح تأمیبهمعرفتیگتذاری  موضتوسکتتاببتهارچوبیقابیه(درچcontent)1محتوا
درزیتربتهمعرفتی2هاس  رانیوانتخابجُستارهایسخن،ل ،محتواطرحجةکنن روشن

پردازی  ترکتابمیتخصصی

.توصيفشكلیاثر3

کوشتش:؛بتهاستادا دانشگادةزیستةهایدرسدانشگاهی:تجربروایتیازکالسنامکتاب:
مطالعتاتفرهنگتیواجترتاعی،نتوسجلت :ةعباسکایری،تهترا :انتشتاراتپشوهشت  

کتتابگرمحتترمصفحه کوشش463کا ذی؛قطعکتاب:وزیریکوچک،تع ادصفحات:
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(ستازما دادداست  oral experiencesهتایشتفاهی)رانیباتجربتهرادرشانزددمتنسخن
:نت ارد،ویراستتار:ستریهاستامیةموضوعی:دارد،نرایةتوصیفییافنین ارد،نرایةنامواژد
23000جل ،قیرت :700،تیراژ:1396ل:بهاروپش ،طرحجل :هاجرقربانی،چاپاسیاد

هاعبارتاس از:هاوفصیوتوضیحات:ن ارد عنوا ، رایی:سادد،زیرنویستوما ،صفحه
کتترد کتتالسدرس/مطصتتودپشوهشتت  د،مط متته،عبتتاسکتتایری،زنتت گیةدیباچتت
 بادی،تتاریخکتالسخواد،یادگیریوماهی ناسازگارکالسدرس/حسینابراهی فراس 

 موزشوپرورشعصترج یت ةهاییدرباردرسدرایرا پیشامُ ر /اسرعییخلیلی،ای د
تت ریس؛بتازخوانیةداری/پرویتزاجاللتی،مستئلکتالسةدرایرا /اسرعییخلیلی،تجربت

پتشود/هایدور/منوچهر شتیانی،دانشگاد متوزشهو لرا سالدانشجوییدرفرانسةتجرب
فرانسه/ستاراشتریعتی،ةهای موزشیبراساستجربمحرودمهرمحر ی،تعلی دیندرنظام

یتکةمحر ی،تجربتعلی موزشهنر/کیوا ةزیستةهایهنر،تجربدرکالسةزیستةتجرب
درکتالسدرس/«  »ةعلتینتویری،تجربتنعررت ریسدردانشگاد زاداسالمی/حستی

ةکالسدردانشگادعلریکاربردی/زهتراروزیبیت گلی،تجربتةزیستةرحی خستو،تجرب
تت ریسدردانشتگادجتامعةت ریسدردانشگادجامععلریکاربردی/فرزانهزُخلی،تجرب

یتهونرایت توفی راه/ابیرا در لرا وایست رةیستزةتجربعلریکاربردی/مسعودکیا ،
گونتههتی کتتابپایا در گیرن میبرهایج اگانهرادرفهرس من رجاتکتابوعنوا 

!دربرختیازاست نشت دمعرفتیهتافصتیبرایتف ی یصورتبهت ریلیمأخذیامنابع
را شخصستخنرس دربیا یاکالمنظرمیتخصصیکهبهةهادرح دویاسهواژفصی

گترمحتترمدرایتنزمینتهچی دش داس والبتته،کوشتشنوش صورتپاارائهش دوبه
شناستییتااصتطالح(content extension of concepts)ویتشدگستترشمحتتواییمفتاهی بته

کتهان !چنتا کارنبستهاستنادیرابهگیروقابی(تالشچش special terminologyتخصصی)
گرامیومتخصصفضای موزشعلریدرکشورعنای دارنت ،انتشتارچنتینخوانن گا 

یانشست تخصصتیهستتن ،نیازمنت تت قی ،،رانی،میزگردهاییکهبر م دازسخنکتاب
ایاثرشیاکالمشپتسازچنت ینموضعفردمتخصصوبازخوانیحرفهةبازنگریوارائ

3 باروسپسانتشار  اس 


واییاثرمحتخالصة.4

 ئتمطصتودفراستتخواد)عضتوهیکرد کالسدرسزن گیل،باموضوسورانیادرسخن
داننت ومتی«من مسئله»ریزی موزشعالی(کالسدرسراپشوهشوبرنامهةسسؤعلریم
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هتا،محتیط،اجترتاعی،فضتا،موقعیت ةشخصینظیرسازةشناسانهایگونه  رادرعنوا 
پرستشو»ان وستپسومی ا مبادلهطرحکردد،وضعی ،روی رد،زنجیرد،تجربه،سیست 

جُستارهایاوست وازةکهبر م را سخنهادرپایا بحثرانی)کهدرا ل سخن«پاسخ
چتهازشتود   رست (ارائتهمتیکارشناستش ییش د  ازوبهانجاممتی«یکیادوسه»

بتود خیلتیازمفتاهی بتاربتط ی پراکن گیجُستتارهاوبتیرانیبرمیمحتوایاینسخن
ةمثابت(یاکتالسبته1396:17کایریها)دیگراس  برایمثال،کالسحاویموقعی یک

اهتای  ب و توجهبهکتاربردحرفته«مفاهی دره »ش  ( یعنیتنی د21هرا :موقعی )
4درگسترشجُستارهای موزشیکال وخُرد 

حستین،«درسکتالسناستازگارماهیت ویتادگیری»رانیدوم،باموضوسدرسخن
مطالعاتفرهنگیواجتراعی( کتالسدرسة علریپشوهش  ئ بادی)عضوهیابراهی 

را«درسبتود کتالسمجازی»تعبیریپن ارن وبهمی«مصنوعیوانسا ساخته»راامری
دهن  اوکالسدرسراییینگاهیتاریخیبهبازبینیفراخوانت دوازموردتأکی قرارمی

محتور،دانشتجویا هتایستنتیووبکتالسةهایتغییرات موزشعالی،مطایستعنوا 
هایکاربردیبهگسترشبحثپرداختههایاستادباتوضیحباهوشدرسنخوا وویشگی

کنت مت عایچهدرایتنقستر توجتهراجلت متی  « پاسخپرسشو»اس  سپس
را«درسکتالس»ةان :ماکلرتگرمحترمجناب قایخلیلیاس کهتصریحکرددپرسش

وفرانسته،ای !ودرواژگا التین، لرانیبرگزی د(class room)انگلیسی  واژةنیزبرای
5معادلیبرای  ن اری  

عییخلیلتیااسر،«پیشامُ ر ایرا دردرسکالستاریخ»باموضوسرانیسوم،درسخن
رانتیمطالعاتفرهنگیواجتراعی(کهدراینکتابدوسخنة)هر ارپشوهشیپشوهش  

ةستازانگرمحترمدرمط مهدرتوضیحروشتنمتفاوتراارائهکردن ،وچرایی  راکوشش
ان !کالسدرسرابتهتحتولتتاریخیم رستهدررانیتصریحن رددبرگزاریهردوسخن
هایینظیر متوزشدرزمتا مادهتا، متوزشوبن یکرددوازعنوا ایرا تادانشگاددرجه

ةهخامنشیا ،مت ارسیونتا ،مت ارسعتالی، متوزشوپترورشدردورةپرورشدردور
تترت تراررست بتیشرمینظان کهبهوسن جُستارهاییبهردبردد،سلوکیا ،جن یشاپور
درایتنقستر « پرسشوپاستخ»ان وسپسهارام نظرقرارداددتاریخوپراکن گیدورد

هتاوستیرتتاریخیگیرینظریرویافترادوشخصتی ترتوجهخوانن دبهجه ه بیش
را موردنظرواقتعشت داست وگوییودربخشیه تررکزبرنگادسخن موزشوکلی

 ربطیبهموضوسکتابن ارد هی
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دریت  متوزشوپترورشعصترج ةدربارهاییای د»رانیچهارم،باموضوسدرسخن
 متوزشوةهاییکلتیدربتارترمعرفیش ن (بهطرحای داسراعییخلیلی)کهپیش،«یرا ا

یی،شتایگا هایکسروی،طباطباان  اوباطرحدی گادپرورشعصرج ی درایرا پرداخته
های متوزشهاییمانن ویشگی وردوباعنوا بهتحلیی موزشنوینایرا معاصررویمی
علریه،نسب فتردةبازاربام رسةرش یه،رابطةوپرورشایرا پیشازورودم رسه،لحظ

زبا بتهشترحوبستطةگانوجامعه،انجرنخانهوم رسه،سبک موزشوپرورشوسه
را دراینقسر ه ستخن« پرسشوپاسخ»ان وسپسجُستارهایموردنظرشا پرداخته

بن هستن وتلطتی فوکتوییونطت پای«قابوساختارمنططی موزشوپرورش»محترمبه
انت کتهدان ونهتأیی   راوبراینادعاتأکی ورزیت  موزشوپرورشرام نظرقراردادد

ختود«یهتنایرانتی»تتربتادرایرا فلسفه موزشوپرورشدرعریوجودن اردوبتیش
( 124:هرا خواستهوهرچهخواستهمواجههستی )

پرویتزاجاللتی)مت یرگترود،«یدارکتالسةتجربت»رانیپتنج ،بتاموضتوسدرسخن
جُستتارهایینظیترةزیستةتجربشناسیایرا (بهشناسیفیل وسینرایانجرنجامعهجامعه
انتطتالحفظیتاتبترانتطتالدانتش،مشت التتت ریس متوزشعلتومةکالس،سلطةادار

حضتوردرةاجتراعی،افولنظام موزشیدبیرستا ،ضرورتیادگیریتاریخوادبیات،نحو
پرستشو»ان وستپسگیریدرکالسپرداختهکالسدرس،شرایطبیرونیکالس،سخ 

رابستیارختاصوشتغیاستتادیرا«کالسدرس»را گرامی دراینقسر سخن«پاسخ
کاریقلرت ادکترددوستعیداردازخواهیرادرمطابیبیان  م رکمن پن اشتهخیلیقاع د

نظام موزشیصحیحبهیکوضعی اثرگتذارپرورشتیبرست کتهمطت مات  راکتالس
بتاورتأکیت ورزیت دکتهکتالس موزشتیختوبدرکن  اوبرایندرسخوبفراه می

کتارختودةت ریسدروسینظیرتاریخ،زبا خارجی،ادبیاتفارسی،حتیامالراسترلوح
( 140:هرا موضوسکتابهراهنگاس )ده کهتاح ودیباقرارمی

درفرانستهوییدانشجوةتجربی:بازخوانیست رةمسئل»رانیشش ،باموضوسدرسخن
گترعلتوماجترتاعی(بتهطترحمنتوچهر شتتیانی)استتادوپتشوهش،«دوریهالرا سال 

فرهنگ،اضالستت ریس،کارکردهتایةف رییاسازن ةهاییمانن نطشاستاد،عرلموضوس
را محترمبتهمطایستهودراینقسر سخن« پرسشوپاسخ»ان وسپسدانشگادپرداخته

نظترترشت دوبتهترواردمواردج یانشجوییاکتفاکرددوک دةتاح ودیبازخوانیتجرب
هتایدرسورس ی یازدالیی  کهولت ستنونبتود درفضتایتت ریسکتالسمی
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را گرامیدرهردوفضایایرانتیوختارجیازکنونی  باش  البتهسخنة موزشوتجرب
ةمش التاستادودانشتجورانططتهاینابوجالبیبهبحثونظرپرداختهاس وتجربه

( 179-169:هرا خوانیدارد)دان واینباموضوسکتابه کانونیمی
 ئتمحرودمهرمحر ی)عضوهی،«پشود موزشدانشگاد»رانیهفت ،باموضوسدرسخن

،پشوهتیشخصی، متوزشةهایینظیرتجربعلریدانشگادت ربی م رس(بهطرحموضوس
را محتترمدرایتنقستر ستخن« پرسشوپاستخ»ان وسپسوکیفی ت ریسپرداخته

رامحوراصلیپیشرف فرهنگیو موزشیقلر ادکتردداست  ازنظتراو«پشوهی موزش»
بختشداد  تولی دانش گتاهیپشوداس وبرو پشوهیرکناصلیدانشگاد موزشدانش

ازدیتت گادویدرستتطح متتوزشعتتالیفطتتطستتطوح متتوزشعتتالیاستت  ةدرهرتت
توان کالسدرسرااب اسکنت ودرنتیجتهبتهشرننیس ،بل هاستادمی«گراییتخصص»

 یت  متوزشرا برمتیهایایتنستخنطورکهازدی گادامتیازهایخاصدس یاب  هرا 
 نط ج یبرایتنگیردمیبرایوسیعرادرتاریخیخاصینیس وگستردةمح ودبهبره

را راازبسیاریعوامتیمهت واثرگتذاربترگراس کهسخنبحثهریننگادوسیعوکی
( 208-204:هرا )دارد موزشعالیبرحذرمی

ةتجربتبراستاس موزشتیهتاینظتامدردیتنتعلتی »رانیهشت ،باموضتوسدرسخن
هاییمانن الگتویعلریدانشگادتهرا (بهطرحموضوس ئی)عضوهیعتیساراشر،«فرانسه

های موزشدیندرایرا وفرانسه،دیتندردومعنتا،دیتندر موزشدیندر رب،نظام
دوالگتوبراستاسمفهتومةقانو اساسیفرانسه، موزشدیندرایرا بع ازانطالب،مطایس

در« پرستشوپاستخ»انت وستپسداختهدینوفرهنگ،خوانشدوباردازمنابعفرهنگیپر
شناستیمفهتوم»هایفرانسهوایرا درتحلیلیتجربهةرا محترمبهمطایساینقسر سخن

را درسراستتربحتتثودرکمتفتتاوتاز  تررکتتزکتتردداستت  نگتتادستتخن«دیتتن
ستهوبتود دیتندرفرانشناختیاس وترایزهنرودینکتانو توجتهاووالئیتکجامعه
ةدهت وایتننحتوبود درایترا وبستتر موزشتی  جتا کتالماوراتشت ییمتیدینی

را هتایستخنمرکزیبسیاریازجُستتارهاودیت گادةم نطط رویاروییباایندونوسپی
درایترا تلطتیعالی موزشةمفطودةو شناییبا  راحلط«هنر»را اس  درنهای سخن

ان وایتنمن بوددهاازشناخ درس وصحیح  بهردکرددکهجوامعیچو فرانسهسال
( 262:هرا )ربطزیادیبهموضوسکتابن ارد

ساستا فتاطری،«هنترهتایدرکتالسیستتهزةتجربت»موضتوسرانینه ،بتادرسخن
ینظیتردوگتانگیدرهت ف،هتای علرتیدانشتگادتهترا (بتهطترحموضتوسئهی)عضو
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را محتترمکتهازدراینقستر ستخن« پرسشوپاسخ»ان وسپسگریزی،پرداختهنظ 
اصتلیاوةاستادا دانشگادهنراس ،ووضعی ایندانشگادرابهواکاویگذاشتهود   ت

جُستارهاینظریوروی ردعرلیبهفضای موزشهنراس  ایشا عامیاصتلیبستیاری
دان وبراینباوراست کتهدانشتجویا دانشجویا هنرمی«گریزینظ »ازمش الترادر

رست کتهایتننظرمیهایعلومانسانیوهنر بهخصوصدرحوزدایرانیضعیفهستن ،به
رادرا هت هتاونظرهتایشخصتیستخنترتوأمباد   هرانیه بسیارکلیوبیشسخن

( 271-266:هرا )هانیزب یهیو ش ارهستن هاونرونهاس وا ل مثال
محرت ی)عضتوکیوا علتی،« موزشهنرةیستزةتجرب»رانیده ،باموضوسدرسخن

هاییمانن  موزشوپرورشبیرار،هنرمنت یتا علریدانشگادتهرا (بهطرحموضوسئهی
ؤثردردانشتجویا ،تفتاوتدانشتگادگر،تفاوت موزشسنتیوم ر ،متغیرهایمپشوهش

وجتودنت ارد!«پرسشوپاستخی»پردازن ودرپایا هی  زادودولتیوفضایمجازیمی
را محترمکهازاستادا هنردانشگادتهرا اس بترایتنبتاوراصتراردراینقسر سخن

نشتگادبتهکارهتاینیس !ازنظراودا«قل دانشگاد»وجههی به«کالسدرس»ورزدکهمی
هارافططبهت ریسوتولیت محتتوایده وارزیابیعلریو ثارهنریاستادا اهریتینری

تربهحواشتیتررکتزداردتتااصتیموضتوس رانیبیشمطالهمح ودکردداس  اینسخن
زپتردازدوزمتانیمحتتواراعامتیبستیاریامتی«مط مه»ب و توجهبه«ساختار»گاهیبه

( 288-283:هرا )شرردمش التبرمی
،«یدردانشتگاد زاداستالمیسعرترتت ریکةتجرب»رانییازده ،باموضوسدرسخن

هتایینظیتر علریدانشگاد زاداسالمی(بتهطترحموضتوسئعلینویری)عضوهیحسین
عوامیاُفت کیفی تحصییدرمسیرقهطرا،نوستالشیورودبهدانشگاد، موزشتحطی بنیاد،

ةمثابتسنتیت ریس،تعامیاستادودانشجو،کتالسدرسبتهة موزش،شیوةکیفی ،امامزاد
دونهتاد متوزشعتالیونتاقوسمترااستتادةعرتومی،فضتای موزشتی،مطایستةحوز

ةرا محترمکهازاستادا باستابطدراینقسر سخن« پرسشوپاسخ»ان وسپسپرداخته
بهکاهشکیفی  موزشدانشتگاهی«انتطادی»اسالمیاس بانگاهیبهاکرالدانشگاد زاد
ختوانیکنت  ایشتا نتاه هتایکتاربردیتررکتزمتیایتوصیفیوتوجهبهمثالدرمطایسه

ارش وک سوادیافرادبهیتاهرمتخصتصرادوکارشناسیبهکارشناسیةایازدوررشته
را چتهماحصتیبحتثایتنستخنکن    نشگاهییکرمیعامیکلی یضعفایننهاددا

طتورجت یهاس کهبای بتهانتطادوانتطادپذیریبروضعی  موزشیدانشگادةاس ،رابط
مطرحنظرقرارگیرد درسگفتارهاومنابعبهروزباشن واستادبهموضتوعیکتهتت ریس
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رانتیبتادرس معرفتیکنت  ایتنستخنجاوهکامیداشتهباش ومنابعرابةکن احاطمی
( 331-297:هرا دارد)موضوسکتابهراهنگیزیادی

رحی خستتو)عضتو،«درکالسدرس“  ”ةتجرب»رانیدوازده ،باموضوسدرسخن
کتالس،ةتترینجلستهتاییماننت مهت  علریدانشگاد زاداسالمی(بهطرحموضوسئهی

انت وواخالقمعلریپرداخته،عنوا دکتر،ارزیابیاستاددوزیمحور،سریوگویمتنگف 
وگتوبتیناستتادوتربتهنطتشتعامتیوگفت را بیشاینسخن« پرسشوپاسخ»سپس

کنت  ایتندانشجوتأکی کرددودرایتنزمینتهنظتارتاستتادرابستیاراثرگتذارتلطتیمتی
ایومت هایحرفته تربهپتیک رانیا ل بهتوضیحوضعی موجودتوجهداشتهوسخن

کتهمحتورنگتاد خترایتنةکنت  ن تتت موزشیدانشگاد زاداسالمیتررکزمتیتخصصی
نظترگنتگونتامفهومبیتا استاداس !کهبه«حالخوب»بررا تربی دانشجومبتنیسخن

( 351-350:هرا )ش داس 
،«یکتاربردیکتالسدردانشتگادعلرتةیستزةتجرب»رانیسیزده ،باموضوسدرسخن
هایینظیرنگتادبی گلی)م رسدانشگادجامععلریکاربردی(بهطرحموضوسزهراروزی

بنت یدانشتجویا ،جتزودیتاکتتاب،ماهیت تحطیر میزبهدانشگادعلریکتاربردی،دستته
پرستشو»یا هی ان ودرپااستادودانشجوپرداختهةدانشگاد،کارجرعیدانشجویی،رابط

را درکتیبتهارتطتایستطحمهتارتدر ی کهاینستخننظرمیوجودن ارد!به«پاسخی
«باورپتذیری  »و«ستطحتجربته»کترد تربهکاربردیهایدرستوجهداشتهوک کالس

را مراکزعلریکاربردیتع ددارن ودرحطیطت دربیندانشجویا اعتطاددارد ازنظرسخن
را عت مانستجاموکناجراییوسیستری موزشهستتن  ایتراداصتلیبترایتنستخنر

پارچگیمطال اس  یک
علرتیجتامعدانشتگاددرتت ریستجربتة»رانتیچهتارده ،بتاموضتوسدرسخن

هتاییفرزانهزحلی)م رسدانشگادجامععلریکاربردی(بهطرحموضتوس،«کاربردی
گتونییابییالرانه،تعامیاحساستیدانشتجوواستتاد،نتاه مانن استادیامادر،ارزش

ان وهاپرداختهکالسوخبرگیدرت ریس،تفاوتکالسدیروزباامروز،تغییرارزش
حستیوةرانتیا لت بتهتجربترس کهاینستخننظرمیبه« پرسشوپاسخ»سپس

عنتوا مفهتومکلیت یبته«گتونیناه »علریتوجهداردودر  ةاخالقیدرکنارتجرب
افتادگیکالسدرسایفتاکتردداست  ازدیت گادرا نطشیمه درعط م نظرسخن

را دانشگادعلریکاربردیه سازمانیخصوصیبودد)چو هرشخصحطیطیسخن
هایحطوقیاست ،توان   راتأسیسکن !(وه نهادیدولتیباحضورشخصی می
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توان حضوریوسیعواثرگتذاربتراینظر،چنیندانشگاهینریمثیص اوسیرا ازاین
گوییوابهامدرمواضعازجرلهانتطادهتایاساستیهایعلریداشتهباش !کلیپیشرف 

رانیاس  بهاینسخن
،«یکتاربردیدردانشتگادجتامععلرتیست رةتجرب»رانیپانزده ،باموضوسدرسخن

هتتایینظیتترمستتعودکیتتا )متت رسدانشتتگادجتتامععلرتتیکتتاربردی(بتتهطتترحموضتتوس
هایعلری،جایگاداستادازدیروزتاامروز،دانشگادهزینهیاسرمایه،ام تا کتارسوءهاضره

پرستشو»رانتیهتی پردازن  درپایتا ایتنستخنجرعیدرکالس،رضای دوسویهمی
دهت ،نگتادرا راتش ییمتیماحصیکالماینسخنچهصورتنگرفتهاس !  «پاسخی
ت ریسدردانشگادعلرتیکتاربردیاست وبترةایدورا دانشجوییخودباتجربمطایسه

صترفنیست ودرةگذاردکهامروزددانشجومانن دیتروزفطتطشتنون اینباورصحهمی
،هتایرضتای استتادا،شاخصهاازاستادا خودجلوتراس  بهدیگرمعنبسیاریازجنبه

دانشجو لطونوسدیگریش داس  ازایننظر،دردانشگادجامععرلیکتاربردیامنیت 
شون ،ارزیابی موزشیمناستبیهابهموقعپرداخ نریالزحرهشغلیخیلیپاییناس ،ح 
بنتابراین،درص اس !عنوا یکم رسایندانشگادزیرپنجادوجودن اردورضای منبه

نظترتربهرانیبیششود اینسخنایقلر ادنریایننهاددانشگاهیهرگزنهادمؤثروحرفه
شخصینزدیکاس  

ابتراهی ،«یترا در لرتا وایست رةیستزةتجرب»رانیشانزده ،باموضوسدرسخن
ةماننت تجربتهتاییگرعلوماجتراعیوم رسدانشگاد(بهطرحموضوستوفی )پشوهش

ت ریسدرایرا ،نگادازباالبهپایین،ةت ریسدر لرا ،تجربةدانشجوییدر لرا ،تجرب
رانی،محتتوایبحتثدراینسخن« پرسشوپاسخ»ان وسپسعطالنی خاصپرداخته

عامیاثرگذاربرمحیطخارجیوعامیتأثیرپذیرازمثابةبه«را تجربهوحضورسخن»بین
هتایرا کتالسنظترستخنگیرد بهدیگرمعنا،بهحیطداخلیدرچالشونظرقرارمیم

هاینابخودرادارن ومشرولزما دیروزوامروزیاخوبودرسدرهرزما تجربه
ترگرفتهوبهساختنوراج ی«فضایکالس»شون  ازطرفی،هران ازداستادب بود نری

روتترترتررکزکن ،بههرتا انت ازددانشتجوپیروتترودنبالتهبیش«وگوییشرایطگف »
هتاوت ریسدرهردوکشتورایترا و لرتا ویشگتیةرا تجربشود!ازنظراینسخنمی

مناسباتمنططهوعطالنی خاصخودشا رادارن وهی فضاییرانبای بردیگریارجح
حا مفهومیباموضوسکتابلرانیبهناس  اینسخ«تجربه»چهمه اس دانس و  

هراهنگیزیادیدارد 
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هارانیسخنآورندةگردگر:.معرفیکوتاهکوشش5

ةتحطیطتاتیمطالعتاتکتالسدرسدرپشوهشت  ةعباسکایری)ویراستارومت یربرنامت
وفنتاوری(ازجرلتهم رستا و،مطالعاتفرهنگتیواجترتاعی،وزارتعلتوم،تحطیطتات

شناسیایترا است مطالعاتفرهنگیوجامعهةومعاصر حوز،من پشوهن گا جوا ،عالقه
(،مت رک1375گتریاجترتاعی)پشوهشةکهم رککارشناسیراازدانشگادتهرا دررشت

ریومت رکدکتت،(1378شناستی)جامعتهةارش راازدانشتگادتهترا دررشتتکارشناسی
حاضتراستتادیاران  اودرحالشناسیازدانشگادتهرا اخذکرددجامعهةتخصصیرادررشت

هتایینظیترزنت گیروزمترد،مذکورنیزهستن  عالی تخصصیاوبهموضتوسةپشوهش  
شتودوشناسیتاریخ،روای وسایرمرتبطمتیف ریدینی،جامعهاخالقشهرون ی،روشن

هتایکتاربُردی،رانیونشس دراینمواردوت وینکتابومطالتهسخنهایمتع دتجربه
ومطبوعاتیداشتهاس  ،تخصصی


.نقدشكلیاثر6

ایبتهایپنجصفحهگفتارن ارد دارایمط مه پیشداردایدوصفحهةاثرموردبررسیدیباچ
فصتلینیست  صتورتاجرتالیاست  قالت   اس  فهرس مطال بتهگرقل کوشش

اس کهدرپایا هرموضوسبهاستثنایستهمتوردازرانیونشس تجربیسخنةمجروع
گتربتاشتخصوکوشتش،پرسشوپاسخازجان برگزارکنن گا ،هر تارا ،هارانیسخن
هتاونتوسنگتادگیتریدراصتیازپرستشوپاستخرا صورتگرفتهاست  نتیجتهسخن
بر م داس  کتتابدارایطترحستادد،قلت «زیستهدرکالسدرسةتجرب»هابهرا سخن

وصتحافیمعرتولیاست  امتا،طترح، راییمعرولی،کیفی چاپخوبمتناس ،صفحه
هاییدارد،ازجرلهبخشیازپایینجل خیلیخالیاست وختوبنظرکاستیرویجل به

مشابه  رویجلت استتفاددهای موزشیتصویرکالسدرسیابودطراحجل ازطراحی
نسخهاس ،قطعکتابمناست در مت دوبهتتر700بهشرارگا کتابکهکردن  باتوجهمی

تترکردن تادربازارنشرو شناییبیشنسخهاستفاددمی1000بودناشرمحترمازشرارگا 
کرد تریدس پی امیمن بهتوزیعبیشمخاطبا عالقه


انیواغالطچاپیخو.نمونه7

ةدقت موردبررستیومطالعتهاوا النامالییوچاپیبهکتابازنظربررسیمیزا اش ال
شتود عنتوا خطتامشتاه دنرتیرس کتهموردخاصتیبتهنظرمیویراستارقرارگرفتهوبه
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خوانیدقیطتیرویهترفصتیانجتامان ونرونهویراستاراثرج ی خوبومطلوبیداشته
مفهتومیبتاهت زیرنتویسةرا درمطایستفتهاس  اماخیلیبهتربوداگرمواضعسخنگر
یتا«اجرتاسنظتر»هایمواف ومخالفبتهش ن ،یعنیویراستارمحترمازمجروسدی گادمی
زیرنتویس»شت یایبههایمطایسهارچوبویراستاریهدرپایا هرفصیدرچ«تواف کلی»

رسان ن  ایمیرانجامکاربردیبهینهکاررابهس«تطبیطی



.ميزانرعایتقواعدعمومینگارشوویرایشتخصصیاثر8

ایناصیاست کتهمستائیویرایشتیونگارشتیدرةدهن یاهرومحتوایهرکتابنشا 
لحتا نگتارشوتوا ایعا کردکتهکتتابحاضتربتهطولمتنرعای شودودرکیمی

خاصینیس ومتنازروانتیوروشتنیخاصتیبرختورداراست  ویرایشدارایمش ی
انت ومتتنمنت بتوددرس کهویراستارمحترمدراینبخشه ازدق باالییبهردنظرمیبه

ان  ایرافراه کرددپالودد



.روانیورساییاثر9

محتتواییدرکتیبتاهت لحتا هایمجزا،امابهرانیسخنةکهکیاثرمجروعبهاینتوجهبا
مرتبطهستن ودرکارهاییگرد وریدراینش یوسیاقتوجهبهروانتیورستاییمتتن

تأمتیومطلتوبیرو،متنکتابدرسطحووضتعی قابتیدرنط اثربسیارمه اس ،ازاین
ةرا ازواژهتااگترستخنقرارداردوموردخاصیمشاه دنشت  حتتیدربرختیازفصتی

ان درس ودقیت گرمحترمسعیکرددخاصیدربیا وکالماستفاددکردد،کوششکلی ی
  رادرزیرنویسمتنلحا کنن  



.نقدمحتوایی:نظممنطقیاثر10

ه پیوستههایبهرانیایازسخنطورکهتوصیفش ،کتابحاضردراصیمجروعههرا 
«هتایمتفتاوتزیس استتادا دانشتگادةتجرب»برلحا نظریومحتواییبوددومبتنیبه

 راوعطای بهردببرن تتاةان ازهرگرمحترمسعیکرددها،کوششاس  درترتی فصی
بنت باشتن  درکتیکتتاب،پتای«نظاممنططیمطال »ازنظرنظ موضوعیومحتواییبه

اومفهتومختودبرخوردارنت وهامستطیهستن وبهتنهاییازمعنترانیهرک امازسخن
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جایسایرموارد،هی تأثیریدرکیاثترن اشتتههابهرانیجاییبرخیازسخنشای جابه
ازدیربتاز«ایترا کشتوردرتت ریستتاریخوفلسفه»باش  درمجروس،اگرازجُستارهای

تریبتهمعنایعری ش ،نظ منططیاثرگردهایتلفیطیه استفاددمیتاکنو درقال میز
دلیتیشتود بایت اضتافهکتردبتهگرف ودرنظرخواننت گا متؤثرترواقتعمتیخودمی
بتود محتتوایرانیمشابه منططیمطال پاییناس ،ولینزدیکبود هرسخنمستطی

کلیمطال باالس  


ها.نظممنطقیفصل11

اجترتاعی)کتها لت در ثتارمطالعاتفرهنگتیوةپشوهش  «عرومیةدیباچ»کتاباز
«روا وروشتنةمط مت»کنت وپتسازتألیفوترجرهاز  بهردبردداس (  تازمتی

بهپایا رستی د«نرایه»هاپرداختهودرنهای بارانیهایسخنگرمحترمبهعنوا کوشش
 بامواضتعهامستطیبوددوهرک امنظ خودرادارن والبتهچورانیاس  ا ل سخن

هتاینظروچالشان ،طبیعیاس کهدارایاختالفاشخاصواستادا متفاوتبیا ش د
هتایرانینظ منططیخودراداردوازبختشمشابهه هستن  ولیدرمجروسهرسخن

گرمحترمستعیکتردددررس کهکوششنظرمیش دومرت برخورداربوددوبهتف یک
من باش واینموج مطلوبیت تجربتیبهرد«طرفیاصیبی»زرعای رانیاطرحسخن

ةارائت»و«گیترینتیجته»رانتیدوعنتوا کارش داست  البتتهاگتردرپایتا هترستخن
توانس بستیارطورج اگانهمیش ن ،هربحثبهرانیافزوددمیبههرسخن«نهادهاپیش

مفی واثرگذارترباش  

لحاظعلمیاعتبارمنابعبه.ميزان12

ارچوبهتمستتطیدرچةشت هتایارائتهرانیجاییکهکتاب،گرد وریمجروعهسخناز  
توا از  انتظتارکتتابهاس ،نریاز  «پرسشوپاسخ»استادا ودرنهای ةزیستةتجرب

اثتربتاروطبیعیاس کتهمتادرکتیعلریخاصبامعیارهای موزشیروزداش ؛ازاین
یلتهتایممواجتهنباشتی  امتا،اگترقتراربتودایتنکتتاببترای متوزش«منابعارجاعی»

گترمحتترمبایت ازهایسراسرکشوراختصاصداددشود،ب یهیاس کهکوشتشدانشگاد
جرعتیازداورا ةواسطبهرا سخنرانیباهراهنگیشخصمنابعپایانییام ریهرسخن

بخشی ن  ناییدیگرمیکارمععلریبه
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.ميزاناعتبارمنابعازنظرروزآمدی13

استتادا ةزیستتةهتایتجربترانیسخنةطورکهدرتوصیفپیشین م ،کتابمجروعهرا 
گرمحترمچتو حیتثارتباطتاتبهدی گادکوششدانشگاددرکالسدرساس وباتوجه

نت ارد امتااگترایتن«روز مت ی»منابعازنظترایدارد،نیازیبهاعتبار وریشفاهیوتجربه
داد مورددرنظرگرفتهش دبودبهکاراعتبارباالییمی


ها.دقتدراستنادهاوارجاع14

هتاییهاییهنتیوکالمتیبتهاعتبتارتجربتهسراسرکتابمرلوازاستنادهایشفاهیوارجاس
متنتیمتنییااستنادبترو نا،هی نوسارجاسدرو ان  بهدیگرمعهابیا کرددرا اس کهسخن
  چنتینبتوددةارائةلحا محتواوساختارارائهنش داس ،چو نوسکاروشیودرکیاثربه

کرد ترش  اثرکرکمیمن کار م دبود،خیلیبهارزشاس ؛ولیاگرچنیندقتیبه

.بررسیعلمیاثر15

هتارانیواصیمحتوای  ،هرک امسعیکردن بهتحلییمضترو سخنبهزما هرباتوجه
رس باهت ای ونظرمیزیستهدرکالسدرسبپردازن وبهةومسائیمه  موزشوتجرب

انت ؛لیتکمستئلهایتنخوبیبر مت دهاازپساینامرنیزبهویشدجلسهم یری جُستارهابه
بتاوریتجربته»ةبهمسائیومواردفراوانیکهدرحوزباعنای هایاخیراس کهدرطیسال

ترختالیاست وهایتخصصیهاوموضوسپیش م د،جایبرخیازعنوا «کالسدرس
تریداشت ،بتراینرونته زادیبیتا دربهبعضیجُستارهانیزبای نگادارزیابانهواصولی
یاخالقیدرکالسدرس،وجت ا وئ،مساکالسدرس،ارتباطاتعطالنیاستادودانشجو

توجتهولحا علرتیکتارقابتیو یرد    امادرکیاثرحاضربه،انضباندرکالسدرس
تعرلی مناستبیبترایا لت استتادا وپشوهنت گا توان الگویعلریمطلوبیاس ومی

 موزشوپرورشدرسطحکشورباش  ةحوز

سوگيرهایاحتمالینظرهاوةارائنحوة.16

استتادا ومتخصصتا »عنتوا هتابتهرا هاونظرهتایستخنهادی گادرانیدرا ل سخن
نگاهشتا بتهمستائیدانشتجووةتت ریسودایترةبهنوستجربباتوجه«های موزشیحوزد

نطت »صتورتوبعضتیبته«فتردیةتجربت»کالسدرسمطرحش دکهبرخینطیمستطی 
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و«زیستتهةتجربت»ارچوبهتایتنمتوارددرچةزکالسدرساس  البته،هرا« یرمستطی 
ایتوصتیه»ترابعتادسوگیریاحترالین اشتهوبیشةش دکهجنبارائه«سیرتحولی موزش»

متتاهفتت ایتنموضتوسوهتایدرانیهاوجوددارد براینرونه،درسخندر  «یاتذکری
 ی  چش میهابهرانیترازسایرسخنبیش

روزآمدیو.نوآوری17

نتووبته»هرتاردةلحا فط ا منابعفارسیدرایتنحتوزبه«متنحاضر»رس کهنظرمیبه
مضترونیوموضتوس»لحتا هتابتهرانتیبهتشابهبرختیازستخنباش  لیک،باتوجه«روز

«منتابعم رتی»هتایبعت روزه باش ،الزماس تادرچاپاگرحتینووبه«مشترک  
یتانامتهدرسهتایروزدرقالت هاازنظرنوسنگادبه موزشوتوجهبهدیت گادرانیسخن
 شون ش پانوی سا

هاموردخاصیدیت درا هاواطالعاتشفاهیدرکالمسخنمیزا روز م یداددةدربار
گتویمستائیبنیتادی متوزشطورج اگانه،پاسخرانیرابهتوا هرسخنشود،ونرینری

هتایتاتحشتیه»هایبع یرو،ضروریاس تادرویراس دانشگاهیامروزتلطیکرد،ازاین
هتایپرستشرانی)درکییاجزء  (افزوددشود بخشبهاصیهرسخن«روزهایبهن ته

دارداختصتاص«صرفوتبادلعلرتیةتجرب»تربهنطیرانیبیشوپاسخدرپایا هرسخن
من وملیوجهانیهستی  هاینظامتردر  شاه روز م ینگادوک 

هرایفرر سازواریمحتوایعلمیوپژوهشیاثرربرامبرانیوپريش.18

موردقبول

کترد درکتالسدرس،یتادگیریوماهیت هتایینظیترزنت گیازنظرپرداختنبهموضوس
زیستهدرکتالسةت ریس،تجربةایرا ،مسئلناسازگارکالسدرس،تاریخکالسدرسدر

هتایموردقبتولهایاساستییتافتر ها   کتابتاح مطلوبیباپرسشدرسومانن   
ایحرفتهةچتو فرهنتگتت ریس،تجربتهراهنگیدارد؛ولیپرداختنبهجُستارهاییهت 

هتایریس،استت اللساختی،اخالقیتاتتت ةکارکردی،تجربةای،تجربمطایسهةموف ،تجرب
هایکشوراس ،مطلت بصری،ادراکجرعیکهنیازروزبستر موزشیاستادا ودانشگاد

چنیندربخشپرسشوپاسخه کهبایت هاوجودن ارد ه رانیخاصیدرمحتوایسخن
تترشتاه نطتیتجربتهیتاایهارنظرهتایفتردیشاه تأکی براینمواردمزبورباشی ،بیش
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هتاینُهت ودهت رانتیهستتی  بترایمثتال،ستخنگرا پرسشگرودیارا سخنشخص
کنن وباتوضتیحنری«من مسئله»هایمرتبطبا  راوجهکالسدرسهنرو موزشهی به

هایدوازدهت وچهتارده کتهدرا لت متواردتحلیتیرانیگذرن یاسخنکلیاز  می
شود!هایکاربردیمنجرنریحییاتوصیهرادةاس وبهارائ«واضحومعرولی»مسائی

هایتحصتیلیالزموهاینظام موزشعالیگسترشوتطوی مهارتی یازضرورت
نظتام موزشتیةکنونیدیگروییفةاساسیدردانشجویا اس  درجوامعپیچی دوپیشرفت

ان یشتی  یس ،بل هبر موزشچگونتهمستطی درجریا یادگیرینةیادانشگادنیزم اخل
هتایرانتی( درستخن1390هرتتیوهاشتریبنگری بتهاس )ش دبنا موختنچگونهو

عرل ردتحصتیلیدانشتجویا ةچنین،بهبودوتوسعکتابایننگادکانونیوجودن ارد ه 
تحصتیلیهاس کهاساسموفطی وپیشرف درهرمططتع دانشگادههایمی یازه ف
شود عرل ردتحصیلیافرادمتأثرازعوامیمختلفیاس کهی یازایتنعوامتی،محسوبمی

( در1385:186هایمطالعتهوخوانت  افتراداست )کوشتا وحیت ریهایامهارتعادت
ایهابهایننوسعرل ردهاهی اشتاردهاومحتوایعلریوپشوهشی  رانیسخنةمجروع
مت نظر«شتفاهیوکالمتی»صتورت  هت بته« وریتجربته»کهفططاس  درحالینش د
هاقرارگرفتهاس  را سخن

.سازواریمحتوایعلمیبامبانیواصولدینیواسالمی19

استتادا و«ةزیستتةتجربت»تربهطرحترتوصیفش ،بیشکهپیشکتابموردبررسی،چنا 
پرداختهاس  طترح«فردیهایمستطیرانیسخن»درقال هایمختلفمتخصصا دانشگاد

هی منافاتیبامبانیواصتولدینتیواستالمینت اردوهرگتیجُستارهایاستادا محترم
زاهری تعه اخالقیوادبکالمیاستادا گرامتیاست کتهئحاةان  ن تعلریارائهش د

«فضتایمطت س»عنوا به«کالسدرس»ارادتبهلحا احتراموهابهارزشباالی  ةنشان
هتابتهجایگتادواالورفیتعهتایاعتطتادی  بنت یاس کهخوداینامرازاصتولوپتای

اس  « موزشوپرورش»


هاکارگيریابزارهایعلمیبرایتفهيمموضوع.ميزانبه20

نظرستخنوپیتامس کهبهایاایدوصفحهدیباچهةکهتوصیفش ،دربردارن کتابچنا 
گترکتتاببتهقلت کوشتشة مط متنت اردهتایخاصتیکلیناشراس ونرونهیتامثتال
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امتا،هاست رانتینوعیشرحمختصرومعرفیکوتادسخنکایری(فراه  م دکهبه)عباس
ودرح ودپنجصتفحهاست  فهرست مطالت کتتابتفصتیلین اردایه پیامبرجسته
توانت ازنطتانقتوتاثترباشت  اس وایتنمتی«موضوعیةنرای»اکتابداراینیس ،ام

بتهاهت افدرستیهانیزدرکتابوجودن ارد؛کهباتوجتهفصیةبن ینهاییوخالصجرع
پرستشو»رانییافصیتنهتاکلیت تفهتی موضتوسکتاببهتربودباش  درپایا هرسخن

هتایپایتانیهت بتهقلت ضرن،بهتربودکتهپرستشرا اس  درسخنباشخص«پاسخ
ترگنجانت دگرا مطرحشودتادرپایا هرفصیبرایتأمیبیش پرسشئهایاهیرا سخن

ها،ازجرلهابزارهایعلریتحلیلیهستن کتهمخاطت رابتهکتاوش،شود ایننوسپرسش
و ماریاارقتامخاصتی،صاویر،ج ولها،ارقام،تانگیزن  ازمؤلفهوتف ربرمی،جووجس 

رانیاستفاددنش داس !واینه ازجرله)درمتناثر(توسطهی سخنرانیدرهی سخن
هتاایفراه نش دوفططدربرخیازفصینامهنطانضعفکتاباس  درپایا کتاب،واژد

کارگیریابزارهایعلریبرایان  درنهای ،میزا بهرا زیرنویسش دهایسخنبعضیواژد
هایمزبوراس  تفهی موضوسدراینکتاببسیارمح ودوناچیزودرح توضیح


.وضعيتاصطالحاتومفاهيمتخصصیاثر21

توجهوتأمیاس ،اماهی فصلیدرپایا یتاهادرکیقابیرانیت وینکتابوترتی سخن
هتارا رس کهخودستخننظرمی بهن ارددرانتهایبحثاصطالحاتیامفاهی تخصصی

ه ازجُستارهایشا چنینبرداشتین اشتهوفططبهنطیوطترحموضتوسموردنظرشتا و
ةهاودرح چنت واژیافصیهارانیان  دربرخیازسخنرانیدرباب  پرداختهنیزسخن

،16فحاتصت،صورتزیرنویسشاه برخیازمفاهی هستی  برایمثالمعرولی  ه به
رانتیستخن)از43،51،53فحاتص،(لوارانیسخن)از35یا32،34یا21،22،26،31
گتر    بهتر  بودکتهکوشتش یردو،(چهارمرانیسخن)از116و105فحاتص،(مود

زدن وبرایهرفصییتاپایتا  ورینهاییکتاب،دس بهچنیناق امیمیمحترمدرجرع
ش  هافهرس میرا کتاباصطالحاتومفاهی تخصصیم نظرسخن



«ارتباطاتعقالنی»ةمثابشاگردیبهر.نظاماستاد22
عطتفةحاینبحثپرداخ کهدرکتتابحاضترنططتاینمطاله،نویسن دبهطرةدرمط م

ایرابطتهةمثابتبته«نظاماستتادشتاگردی»م نظرهرگیاستادا توجهخاصبهمفهومکلی
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مفطتوددةحلطتةمنزلتبه«عطالنیارتباطات»وعاطفیاس کههرارددرگرو،دالنه،عری ه 
قرارداردکهدرنظام موزشیمادرکشورایرا اسالمیبسیارک به  توجهشت داست و

ان از:دالیی  ه عبارت
 وتش یالتدولتیبهم رکتحصیلی،هاتوجهصرفنهادها،سازما (الف
دانشگاهی اگرایندودلیتیة موختنبودشغیهراهنگومناس برایفرددانش(ب

دلیتیپتنجبته«ارتباطتاتعطالنتی»قبولباشن ،اهری وضترورتوجتودمنططیوقابی
رودهایدرسدانشتگاهیککتهانتظتارمتیایوت وینیکالسویشگیزیردرمسیرحرفه
هایبع یبه  توجتهختاصداشتتهباشت  بستیارکار مت وکتابحاضردرویراس 

ارتباطتات»شودکهگانهسعیمیهایپنجرخواه بود؛اماپیشازطرحویشگیتتخصصی
راتعریفوماهی   رابازشناسی  «عطالنی


.ارتباطاتعقالنی:تعریفوماهيت23

محتوروهت ف،(interactional(،تعتاملی)reciprocal)ارتباطاتعطالنیفعالیتیتطتابلی
(goal orientedاس کهسه)معنایمیا دوفردبههایتعاملیجنبهدارد درابت ا،پیام

از  ،گوییبهنیازهتایموقعیت است  بعت هاوپاسخیابیبهبرخیازه فدس 
گیرنت ،وهایدیگرطترفینرابطتهرادرنظترمتیهاوبرنامههایعطالنیه فتعامی

یتابیبتههت فمنظوردست ابههایدیگررهایعطالنیدراصیه فسپس،تعامی
مشترکاس ودوفترددرهایشا بهواقعفعالی کهتعامیپذیرن ،طوریمشترکمی

و6( ارتباطتاتعلرتیEemeren et al. 1993: 6رستان )مشترکمیةرابطهرابهنتیج
طورخاصارتباطاتعطالنیارتباطیاس کهدرباف   سازوکارهایافتراداعت به

بهه فاصتلیمشتترک«تشاگردهااستاد»تعبیردیگرهاوبهازمتف را یاپیروا   
 Hansonتوجتهدارنت )(advancement of science«)پیشترف علت »درتعاملشا یتا

وفنتتاورا نیازمنتت ،پشوهتتا ستتو دانشتترن ا ،دانتتش( ازدیتت گادهان14-15 :1973
ارتباطاتیمؤثرن تابتوانن :

دانتش(،experiencesها)(،تجربهthoughtsها) ان یشهوعریراازطری تزری ان یشه1
(knowledge)، هابرانگیزانن وبارورسازن ؛هایدیگرا وتعامیبا  وپیشرف

کاریراکتاهشداددوازاتتالفوقت وةکارهایدیگرا احترالدوباراز با گاهی2
گیریکنن ؛انرژیافرادپیش
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هایج ی یتاناشتناختههایالزمرابرایفعالی درزمینه اطالعاتمط ماتیوپیشینه3
فراه سازن ؛

ی وستتیوهایالزمرابرایانجامفعالی موجتودفتراه  ورنت )عل اطالعاتودادد4
( 1388:6هر ارا 

دا فعالنظرهانسو راتأیی کردونشا دادکهنیرتیشیری1300هایفعالی ةمشاه 
(،exchang of informationویشددرتبادلاطالعتات)ازوق اینافراددرارتبانبادیگرا ،به

(صترفreadingوخوان  )،(writingنوشتن)(،listeningداد )گوش(،dialogueوگو)گف 
عصترا وهت ،یاپشوهن گا باشاگردا ،پیشینیا ،هرحال،استادا ،دانشرن ا ش داس  به

هستن وهرشاخهازعلت وفنتاوریبتا،«ارتباطاتعطالنی»تعبیریوبه،خویشدرتعامی
«ارتباطتاتعلرتی»وکیواح (science(دارد عل )mutual)هاارتباطاتمتطابیدیگرشاخه

کتهبنیتا اصتلی،بخشیاز  اس ،نهچیزیکهبه  افزوددش داس  ارتباطاتعلرتی
است  «علت »عامیکتانونیگستترشدانتشوتستریعاستتفادداز،ارتباطاتعطالنیاس 
(وrepetition وردکتهکارهتایعلرتیت ترار)اینام ا رافراه می7ارتباطاتکامیوباز

اثتریة(دربتارconsciouslyهابررسیشود؛ایننط ،بررستی،وقضتاوت گاهانته)ایج  نت
( 1388:7ازعلی وستتیوهر تارا نطتیبه،Hanson 1973: 13)علریبسیارضرورتدارد

تنهتا متوزشو ی ،نتهبرمیعطالنیارتباطاتجاازتعریفوماهی کهتااینبنابراین،چنا 
گیتریکتارکالسدرسکهت اوموپیوستگی  نیزنیازمن ارتباطاتعلریوبهت ریسدر

وعتاطفی،دالنه،عری ه ةرابطیکهدرگروعلریارتباطاتقواع   اس  درواقع،ب و 
شتود بادیگریاس ،دانشیاعل نهانتطالیافتهونهازنسلیبهنسیدیگتربازتولیت متی

هایدرسدانشگاهیبتهشترطیایکالسزیردرمسیرت وینیوحرفهةگانهایپنجویشگی
کهموردتوجهوت قی استادا محترمقرارگیرد،بسیارکار م وتخصصیخواه بتود؛ایتن

شون :ه محسوبمی«ارتباطاتعطالنی»بارزةنوعیمشخصهابهویشگی
مطالت  موزشتینیازمنت نتوعیاستاددرکتالسدرسودرانتطتالمَسرتعلمی:.1
اس  بهدیگرمعنا،لذتیادگیریدرگرولذتدانستتن(scientific pleasure)علریمسرت

(knowingاس ودانشجوییکهازاینمسرتدوسویهبی)ةنصی نران ،بهیطینبتهجایبت
کرد فردیخودواستاد گادش دوراد موختنرامؤثروعری طیخواه میا 
دلتیاستاددرکالسدرسودرانتطالمطالت  موزشتینیازمنت هت دلیعلمی:هم.2
و()تبست ،نشتان،nonverbalصورت یرکالمتی)(بادانشجوبهscientific empathy)یعلر
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وروای شفاهی(اس  دانشجوازایتنطریت ،()بیا ،اقناسverbalرویی(یاکالمی)خوش
دان  استعل کرددواینفضارابخشیازوجودخودمیبهکالسدرساحس

استاددرکالسدرسوانتطالمطال  موزشتینیازمنت خودیت خودیتعلمی:.3
و،(یاخودبودگیدانشیاس  اگراستادبتهبرداشت ،تفستیرscientific selfhood)یعلر

بترایدانشتجوبتهصترفتوان نگرشمعینیدرجُستارهایموردنظرشدس نیازدنری
کهفططم یریااستادکالساس ،معتبرباشت  مشتروعی علرتیدرگتروخودیت این

علریاس  

استاددرکالسدرسودرانتطتالمطالت  موزشتینیازمنت نظتارتنظارتعلمی:.4
(یامهاردانشسوگیرانهاس  استادخوبو گتاددرکتالسscientific supervision)علری

و،نظتر،تردیت ،برتتریوگتو،بحتث،اختتالفبادانشجودرتعامیپیوستهقراردارد؛گفت 
هایرفتاریبتهعتزتسوگیریکشان د،امااگرهرک امازاینکنشةورطتوجهیاورابهبی

ة(دانشجوم درسان ،میزا سوگیریکاهشیافتتهوبتهطبتعنیتزجایبتself-esteemنفس)
سازد استادانیکهبرحیاتیتاهریوبتاطنیکتالسدرسهارامستح  میفردی  میا 

توأما نظارتعلریدارن درنزددانشجویانشا ازاعتبارباالییبرخوردارهستن  

استاددرکالسدرسودرانتطالمطال  موزشینیازمنت عطالنیت عقالنیتعلمی:.5
بود درطرحجُستارهایعلرتیاست  کارکردهتایی(یامنططscientific rationalityعلری)
تتبرانگیزاننت د میتزوکنش،تهنجاریبخش،اجتراعیت گاهیتاست اللی،اطالعاتیابرازی

هایتعلیریوتربیتیمتفتاوتفعالی ةعطالنیداددواورادرکلیةنوست ریساستادوجهبه
کارگیرنت بتهیطتینهارابهنیاهری داددو  کن  استادانیکهبهاینکارکردهایعطالمی

هایدرسبرجستهواثرگذاریخواهن داش  کالس
(وبستترcommunicative channel)ارتباطیمجراییةمنزلب ینترتی ،کالسدرسبه

روابتطاجترتاعی موزشتیوتعلیرتیپرورشتیمیتا ةمجروع«ارتباطاتعطالنی»اصلی 
هرنظتام موزشتیکرتکةهاس وبهرفعنیازهایاولیاستادا ودانشجویا دردانشگاد

( تتاریختحلیلتیعلت ارتباطتات1369:46کن )مطایسهشتودبتالسنست یولسنست یمی
هتایدرسدا کتالس(استاscientific community  اس کهاجتراسعلری)دهن ةنشا 
 موزشتیةنامتهاوان یشهوعرلشا حتتیشتجردتوان بهانسجامگفتارهایعلری  می
(educational pedigree(منجرشود)؛1387:769راجترزبنگری بهJonassen 1995: 54; 

Laurillard 1993: 74-92 )
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.ارتباطاتعقالنی:روایتیبرایآموزشاثربخش24

هر تاری  بتهاصتیةتوان برپایتعطالنیتنهاروایتیاس کهکالسدرسمیارتباطات

(cooperative principleبین)دی گادمعناشناختی پتاولنظر،ایناز شودب لدانشجوواستاد
هتایگترایسرادرشتناسبستیار موزنت داست  اگتر متوزد(زبتا Paul Griceگترایس )

کتارببنت ی بتهویشدمیا استادودانشجوبتهبه«یکالسدرسارتباطاتعطالن»ارچوبهچ
جتا،هایدرسخواهی داش  دراینیطینروایتیمتفاوتبرای موزشاثربخشدرکالس

ایمرحلتهارتباطاتخودرادرح الزمدر»گذرانی :اصیهر اریگرایسراازنظرمیة موز
وگتوییه فموردقبولیادرجه تبادلکالمدرگفت ده وبارُخمی«وگوگف »کهدر  

براینرونته،اصتولهر تاریبتیناستتادودانشتجو«!داریبهانجامبرسا کهدر  شرک 
( 224-1394:223وهر ارا توان درچهاراصیزیرخالصهشود)راسخمهن می

بهدیگرستخن،اگترسعیکنی ایهارهایشراصحیحباشن  (quality).اصلکیفیت:1
کافیبرای  شواه دراختیارداشتهباشی  چتهاستتادوةان ازکنی بای بهچیزیرابیا می

ورزیکننت تتاکتالسبتهچهدانشجودرتعامیزبانیبای برمبانیشواه وقتراینستخن
اعتبارم انیوزمانیتب ییشود 

هایکنونیشراتاح موردنیازبرایه ف(ارتبانکالمیquantity).اصلکمیت:2
دهن دباشن  بهدیگرمعنا،درتعامیزبانیبادانشجواستادمویتفاست اطالسةم الر

(بپتردازدوارتبتانکالمتیcredible information)اطالعاتموث ةتاح موردنیازبهارائ
(verbal communicationخودرابیش)ه  ترازح انتظارگسترشن 

هتایختودانستجامداددومترتبطبتابهاجزایکالموگفتته(relation).اصلرابطه:3
(یتاirrelevant words)ربتطهتایبتیموضوسموردبحتثستخنبگوییت  ازکتالمیتاواژد
ایهارهایپراکن دچهاستادوچهدانشجوامتناسکنن  

روشنسخنبگویی  ازگنگتیودوصریحو(expression manner)بیان:ة.اصلشیو4
ومنظ صتحب کنیت  استتادانیکتهجُستتارهای،پهلوییمعنااجتنابکرددمختصر،موجز

کننت ،فضتایکتالسراعطالیتیومنططتیهایدقی وروشنبیتا متیخودرابااست الل
( Grice 1989: 26-27سازن )می

(اس کهدرکتالسدرسsemanticگرایسبحثیمعناشناختی)«اصولهر اری»
ش تکار م ومؤثراس  درکشتور  بهة(وتجربteaching spaceت ریس)وفضای

هتایما،ارتباطاتعطالنیباکاربردایناصولبهروایتیبرای موزشاثتربخشکتالس
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یستت رهتایتنهتاتوجتهبتهمهتارتگیری  نتهش یةدرسب لخواه ش وزمین
(teaching skills)هتایهاورشتتهای  ازجان استادا وم رسا حوزدبیکاربُردحرفه

کن  مختلفعلریراطل می


نهادهاپيشگيریوارائة.نتيجه25

استتادا ةزیستتةهایدرسدانشتگاهی،تجربتروایتیازکالسبررسی،تحلییونط کتاب
مطالعتاتةپشوهشت  ازسویانتشتارات1396کهبهکوششعباسکایریدربهاردانشگاد

چتاپرستی داست ووفناوریبته،فرهنگیواجتراعیوابستهبهوزارتعلوم،تحطیطات
منت وانت کیهایمثبت وارزشن تهةدهن حاضره پی اس ،نشا ةطورکهدرمطالهرا 
تأمیراس  درمجروسوازنظرموضوعیکتاباثریقابیهاشامیاش الوضعفدراثن ته

هتایمختلتفتهترا استتادا دانشتگادةزیستةاس ،زیرامسائیمه مرتبطبهجها تجرب
شتتا رادرقالتت بینتتی روایتتتیخصتتوصمستتائیفتتردیوشخصتتی میختتتهبتتاجهتتا بتته

برنامرادرجربهوصاح استادا ج ی،باتةکن  اماهرهایج اگانهمطرحمیرانیسخن
ایوکتافیرس کهدراینموردیعنیانتخاباستادا دق نظرحرفتهنظرمیگیردوبهنری

رانیدرنش داس وخیلیکلیواجرالیبهاینانتخابتوجهش داس  هرشانزددسخن
انتطتالةدی گادناشروتوجهصتادقانةواسطهابهپرسشوپاسخةلحا علری،نحومتناثربه

هاقابتیاعتناست را تکسخنگرمحترموتکاعتناوتأمیهستن  نگادکوششمطال قابی
هتایدولتتیواستتادا دانشتگادةزیستتةتوان نیررخمناسبیازوضعی کنونیتجربتومی

وا ورستاییداردو یردولتیتهرا باش کهازنطانقوتاثرحاضتراست  کتتابقلت ر
شود هاحفظمیخوبیدرطولجُستارهاوموضوسرس کهارتبانخوان دبااثربهنظرمیبه

ازجانت «منابعت ریلتی»کتابفاق (ان از:الفطورنسبیعبارتیاثره بههاکاستی
توصتیهمانت  لیتک،هاس ودرح پرسشوپاسخوطرحجُستتارهابتاقیمتیرا سخن
«یتخصصتةنامتواژد»فاق کتاب(هایبع یاینمنابعافزوددشون ؛بشودکهدرچاپمی

هااشاردکرددکتهالزماست ژدواازان کیتع ادبههاهاس ودربرخیازصفحهرا سخن
هتایهتابازگردانت دشتودتتاهرکت امج اگانتهواژدرا هابتهستخنرانیدوباردمتنسخن

 یتراز(وحتیتوضیحبهاصیبحتثاضتافهکننت ؛ ش صورتپانوشا رابهتخصصی
نهتاداز  یادکردی ،بخشمربونبهمنابعومراجتعپتیش«الف»کهدربن «منابعت ریلی»

،منتابعوپایتا درتوانت متیرا سخنبحثبهمعیارهایعلریشودکههرفصیباتوجهمی
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بنت یموضتوعی اولویت (هباش ،البتههت فارستیوهت انگلیستی؛دمأخذج اگانهداشت
هایمختلتفرعایت ویشددرمیا استادا ودانشگادبه«کالسدرسدرایرا ةزیستةتجرب»

روتوصتیهشتود،ازایتنهاییکرش ددی دمتیتجربهدراه نگریکینوعینش داس و
هادر  تازرا شغلیومعرفی ثارسخنةزن گینام(حبن یلحا شود؛شودایناولوی می

ا لت بته«هتا  ةزیستتةتجرب»دیگرعبارترانیوفصیمربوطهنیام داس وبههرسخن
ش یکلیمعطوفش دکهباستنوستالبرختیازگوییودرددلیانطییادما بهخاطرد
هایبعت یبتادعتوتازشودکهدرنسخهنهادمیخوانین اردوپیشرانا محترمه سخن
گاما ایننطصا نیزجبرا شود پیش



 هانوشتپی

ةهای  درکالسدرسدرایرا معاصرباتأسیسم رستایوبازتاب موزشحرفهگیریش ی 1
هایبزراامیرکبیر  ازش  دردورا ج ی ،کسانینظیترمحرت باقرلفنو درتهرا واق امادار

مت اری،پور،علیشتریع اکبرصنعتی،عیسیص ی ،اس اهللبیش ،امیرحسین ریا هوشیار،علی
واستادشتهی مرتضتی،نشاد،حسنشعبانی،باقرساروخانی، المحسینش وهیاکبرشعاریعلی

 موزشوپترورشیتاتولیت وةگرا مختلفیهستن کهدربارمطهریازجرلهاستادا وپشوهش
استتاد،عامتیهای موزشبتهچهتارایبرداشتن  ا ل نظریههایبرجسته ثارتربیتیگامةترجر

انت  رددایکالسدرستوجهکدرفضای موزشحرفهیست رةشیوو،درسموضوسدانشجو،
  1368ش وهی؛(1371شعبانی)بنگری بهبراینرونه

منظتوربخشیبهرانیدرجها  گاهیدرجها  موزشوپرورشباسخن:[speaking]رانیسخن 2
ان ودرنوسدوممخاطبا عام لمخاطبا خاصوعرومیمتفاوتاس  درنوساتنویراف ار

یئبهنوسمستاهایمختلفعلریباتوجهدرحوزد:(special lectures)هايتخصصیرانیسخن 3
گتذارییتافطتطبترایسیاست کنن ونتهوهشموجودی پی امیهای موزشوپشیاد   ه

 چینیهبرنام

هایگوناگو ازالطتاتتااقنتاسکال وخُرد موزشیجنبهایدرگسترشجُستارهایکاربردحرفه 4
گیردواینبستگیتامبهنوسنگرشم یری تربیتیوپرورشیدارد میبررادر

[salle de classe]ودرفرانسته[unterricht]در لرتانی:[curabitur aliquet]درالتین«کالسدرس »5
ان  راقراردادد

ازعلرتیهتایپیتامموج   فراین یاس کهبه:(scientific communication)ارتباطاتعلمی 6
انت عبتارت«ارتباطات»یاب وعناصراصلی  مانن هرش یدیگریازمنابعبهگیرن دانتطالمی
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شناسا عل ارتباطاتعلریراازعوامیمتؤثربتر جامعهیرن دوگ،ارتباطیمجرایپیام،منبع،از:
دانن  نوشتنوانتشارمجرایاصلیارتباطاتعلرتیاست  بتهدیگترتولی وگسترشدانشمی

است  یعنتیفتردیعلت مولت ا ایمیتا یبهمفهومتبادلیاجریا ان یشهمعنا،ارتباطاتعلر
ایخودناقیان یشهمیتا افترادیدیگتردردرو رشتتهةپروران وکالمیانوشتایرامیان یشه

)مانن کتتابوانتشتاررسریشود ارتباطاتعلریبهدوش یایخاصمیعلرییاورایرشته
هایشخصیوشفاهیونیزمجازیمانن ارستالپیتامبته)تراس یررسریها(ومطالهدرمجله

تترچنتینبترایبحتثبتیش؛هت 1386ازداورپنتادنطیکن )بههایجُستاری(تبلورپی امیگرود
 ( Rowland 1998; Gregory and Miller 1998؛1372حریبنگری به

اس کهموج پ یت اریعینیویهنی تباطاتشامیمفاهیدرایننوسازار:(Meaning)«معنا »7
کن  شناختیمیشودوطرفینارتباطیرادرگیرمسائیروشمحورمیهایه فاشتراک



نامهکتاب

،تهرا :دانشگادتهرا  فلسفة موزشوپرورش(،1328اهلل)امیرهوشرن ،فتح
کتاب ار ،تهرا : ییننگارشعلری(،1372حری،عباس)

،تهرا :چاپار یابیارتبانعلری،نیازاطالعاتی،ورفتاراطالس(،1386داورپناد،محر رضا)
،ترجرتة2، نگارانتهتاریختحلیلیعل ارتباطات:روی ردیشترححتال( 1387راجرز،اورتمیچی)

رضا یری،تهرا :دانشد  الم
فرهنتگتوصتیفیم اتت (،1394فتر)احلتهایتزدیراسخمهن ،محر ،مجتبیعلیتزاددصتحرایی،ور

،تهرا :علری شناسیزبا 
،تهرا : گاد شناسیپرورشیروا (،1363اکبر)سیف،علی

،تهرا :سر  هاوفنو ت ریس(های موزشیوپرورشی)روشمهارت(،1371شعبانی،حسن)

تهرا : ستا ق سرضوی ،مبانیواصول موزشوپرورش(،1368حسین)ش وهی، الم
،تهرا :دانشگادتهرا  سیرفرهنگدرایرا ومغربزمین(،1332ص ی ،عیسی)

،تهرا :معاصر هاوفنو ت ریسکلیاتروش(،1372اهلل)صفوی،اما 
،تهترا :مت یری ارتباطتاتعلرتی(،1388علی وستی،سیروس،محرودخسروجردی،وبهزاددورا )

چاپار 
،تهترا :هایدرسدانشگاهی:تجربةزیستتةاستتادا دانشتگادروایتیازکالس(،1396ری،عباس)کای

پشوهش  ةمطالعاتفرهنگیواجتراعی 
علتومةدانشت  ا یدانشتجودرمطالعتهیهتاعادتیبررس»،(1385کوشا ،محسنوعباسحی ری)

 4،ش13دورة،سبزواریپزش علومدانشگادنامةفصی،«سبزواریپزش 



 109   ... های روایتی از کالس ؛ نقد کتابیارتباطات عقالن ةمثاب به یدرس دانشگاه یها  کالس

،ترجرةناصرموفطیا ،تهترا :انطتالبسیرجوامعبشری(،1369لنس ی،گرهاردوجینلنس ی)
اسالمی 

انگیتزشپیشترف تحصتیلیدانشتجویا بررسیعوامیمؤثربتر،(1390هاشری،احر وابویرهرتی)
 زاداسالمی ،المرد:دانشگاد1389-1390دانشگاد زاداسالمیالمرددرسالتحصیلی

،تهرا :دانشگادتهرا  اصول موزشوپرورش،(1327هوشیار،محر باقر)
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