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 چکيده
و  محلی توسعه برای کند کهمی تعریف عالی نهاد آموزش یرا برا نوینی ایحرفه الگوی چهارم نسل دانشگاه

کاربست  بعترین منمهم یادگیریو های یاددهی آموزشی روش متخصصان یشترب نگاه از .کندمی سازیفرصت یامنطقه

های دانشگاه نسل سازی شاخصیادهپی خالق است. درواقع آموختگاندانش و پرورشدانشگاه نسل چهارم  هایشاخص

 این بر .ودشمی درسی دانشگاه نسل چهارم برنامه یفیتمستمر کبهبود باعث  یاددهی یادگیری یهادر روش چهارم

های نسل چهارم از منظر ادگیری در دانشگاهیهای یاددهی و رویکردها و روششناسایی  هدف حاضر با پژوهش ،اساس

 کنندگانمشارکت مطالعه موردی کیفی بوده است. از نوع یفیحاضر کپژوهش  روش انجام شده است. اعضای هیات علمی

برفی انتخاب  گیری هدفمند از نوع گلولهاستفاده از روش نمونهها بودند که با علمی دانشگاه یئته یاعضا پژوهش،

های کشور که در علمی دانشگاهنفر از متخصصان و اعضای هیئت 20با  شدگیبا رعایت اصل اشباع بدین منظورشدند؛ 

ها با یی دادهروابه عمل آمد.  یافتههستند، مصاحبه نیمه ساختار اهل نظر های نسل چهارمو دانشگاه حوزه برنامه درسی

روش از با استفاده  پذیری، قابلیت اطمینان و تاییدپذیری و پایایی آناستفاده از چهار معیار قابل قبول بودن، انتقال

 بر طبق .شدند تحلیل و یهتجز تحلیل مضمون کیفیصورت ها، پس از پیاده شدن، بهمصاحبه مستندسازی انجام گرفت.

 کاربست از: عبارتند ی نسل چهارمهادانشگاههای درسی ی یاددهی یادگیری برنامههاروشترین نشانگرهای مهم هایافته

 ی یادگیری مشارکتی،هاروشبه  توجه سازی شده،شبیه ی یادگیریهافرصت یلتسه عمل، مبتنی بر آموزش یکردرو

 دایت شده وخوده یادگیری ،اکتشافی یادگیریبر های یادگیری مبتنی روش همتایان، بر آموزشمبتنی  یآموزش یکردرو

 ینر تدود اطالعات و ارتباطات یو فناورهای نوین تدریس مانند تلفیق فناوری اطالعات روش کاربست خودراهبر،

الی کشور با عآموزش  مؤسساتکه  دهدیمنشان  نتایج پژوهش حاضر .درسی یهابرنامهی یاددهی یادگیری هاروش

محلی و  هاییازبر نمبتنی  و کارآمدتربیت سرمایه انسانی اثربخش  با و تغییر رویکرد خود به نسل چهارم دانشگاه

 .خواهند نمودبه ایجاد جامعه بهتر کمک شایانی  یامنطقه

 .یاددهی یادگیری یهاروش چهارم، نسل دانشگاه ی،درس برنامه :کليدي هايواژه
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 مقدمه

 در شده ثبت و رسمی طوربه  بشری، جوامع نهادهای ترینکلیدی از یکی عنوانبه عالی آموزش

 نهادهای ملهج از)دیگری  نهاد هر از بیش نهاد این .دارد سده هشت از بیش قدمت به ایپیشینه تاریخ،

 که چرا برساند، اثبات به را خود وجودی ثبات و حضور لزوم است توانسته (اقتصادی و اجتماعی

 به وسعهت و پیشرفت به دستیابی برای ایجامعه هر که است نهادهایی ترینارزش با از یکی دانشگاه

 نماید یگذارسرمایه آن روی و توجه آن به بایستمی خود عالی اهداف تحقق برای و است وابسته آن

 حضور در بین ها،های اساسی دانشگاهیکی از دغدغه .(1391، هوشیار و پوررضائیان ،اللهیآیت)

 .می استهای برتر جهان و ایجاد شرایط الزم برای تبدیل شدن به یک دانشگاه نسل چهاردانشگاه

 رویکردهای اب متناظر اجرائی ساختارهای و رویکردها بر اساس هادانشگاه که داشت توجه باید اگرچه

 هایدانشگاه (،محورآموزش های)دانشگاه اول نسل هایدانشگاه .شوندمی تقسیم نسل چهار به مزبور،

 ین(کارآفر و فناور نوآور، های)دانشگاه سوم نسل هایدانشگاه (،محورپژوهش هایدانشگاه) مدو نسل

 و آفرینیارزش نوآوری، و آوریفن رویکرد با هاییدانشگاه منظور که چهارم نسل هایدانشگاه و

م پرداخته ای نسل چهارهدر این پژوهش به بررسی دانشگاه (.1396، )فراستخواه هستند آفرینیثروت

 .شده است

 هستند محورپژوهش و آموزش و یانبندانش هاییدانشگاه چهارم و سوم نسل هایدانشگاه واقع در

 مفهومی مدل نظر از .اندآفرینی ارزش و ثروت آفرینش پی در مؤثر کارآفرینی و دانش توسعة با که

 سه باید دانشجو چهارم، نسلدر دانشگاه  حرفه یک کامل یادگیری یبرا ،(2011) 1آناس پژوهش

 رو این از .باشد داشته خود کار انجام مدل از درستی درک الف( دانشجو باید :کند دنبال را هدف

 خود عمل دادن انجام برای را آنچه باید و کند قناعت خود استاد از محض بردارییکپ به فقط نباید

 ب( دانشجو باید .بگذارد کنار است اهمیتیب را آنچه و کند انتخاب دهد،می تشخیص مناسب و مهم

 هاییژگیو دارای که دهد انجام ایگونه به را کار یعنی سازد؛ خود آن از را مهارت تا باشد قادر

 ج( دانشجو .باشد داشته همراه به خود با را شخص امضای عبارتی به و باشد یادگیرنده خود شخصی

 .نماید بیشتر ارزش و اعتبار صاحب را آن و بخشد بهبود لحظه هر است گرفته یاد را آنچه بکوشد باید

 صحیح شناخت و درست درک با نهایت در اما شودمی آغاز مهارت یک زیاد تکرار با اگرچه کار ینا

 .گیردمی خود به بهبود و پیشرفت رنگ مهارت یک

 بر مبتنی و کارآفرینی پژوهشی، آموزشی، یتمأمور با ییهادانشگاه ،چهارم نسل یهادانشگاه

 نگرش یزودبه فناوری، یحوزه در جدید پارادایم یک عنوانبه نرم فناوری اساساً .هستند نرم فناوری

 دولت نمونه عنوانبه) و کار کسب بازاریابی، آموزش، پژوهش، تولید، صنعت، به نسبت را همگان

                                                      
1. Annas 
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 پژوهشدر  (2005) 1ینگزوئ  .داد خواهد تغییر دفاع و امنیت حتی گسترده بررسی یک در و (فرانسه

 که برد پی نکته این به ؛گردید انجامفرانسه  کشور برای هایفناور ینترمهم تعیین منظوربه کهخود 

 فردی امور از گوناگون، ترازهای در جوامع امور در مهم بسیار نقشی نرم هاییفناور آینده، جهان در

 مناسب نظری ابزارهای ایجاد ترکیبی، شیوه به حسی هایییتوانا با متناسب طراحی ،هابنگاه سطح تا

خواهند  سازمان در هماهنگی برای هاچارچوب ایجاد ردگیری، قابلیت سازی؛یهشب و یسازمدل برای

 .داشت

 برای که کندمی تعریف عالی آموزش نهاد برای را نوینی ایحرفه الگوی چهارم نسل دانشگاه 

در چنین  .(2012، 3ورث؛ واتس2009، 2یکند )پاولوسکمی سازیفرصت ایمنطقه و محلی توسعه

یا جغرافیایی مشخصی نیست، اما  آموزش عالی محصور و محدود به فضاهای مکانی اگرچهفضایی، 

از طریق  ، اقتصاد محلی و محیط بالفاصل خویش«حضور جهانی»دغدغه اصلی دانشگاه عالوه بر 

 ایمنطقه و محلی توسعه هایسیاست و روندها چهارم نسل دانشگاه .است« جامعه دانشی»تشکیل 

 جامعه و خود آینده و کندمی مدیریت را محیطی تغییرات و فکری هایسرمایه کند،می رهبری را

 سناریوساز و گرهدایت ذهن مانندبه چهارم نسل دانشگاه ،دیگر سخن به .دهدمی شکل را خود

دانشگاه  نوعیبهصنعت -دولت-دانشگاه «گانهسه» متعارف رابطه از فراتر و است آینده جامعه

گرا است نسلی تعالی ،نسل چهارم دانشگاه .(1396 ی،طاسکوه و پناه یاست )خورسند «سازجامعه»

که در آن دانشگاه مرکز تمام تحوالت علمی، تکنولوژیک و فرهنگی در کشور خواهد بود و ارتباط 

 .گر و آغازگر خواهد داشتالمللی نقش کنشآن با جهان پیرامون داخلی و بین

ایجاد دانشگاه نسل چهارم بازنگری و طراحی نظام مطلوب برنامه درسی  یهاضرورتیکی از 

 اهداف و دانشگاه وظایف ترینعمده از یکی ،به عبارت دیگر .و توجه به عناصر برنامه درسی است

 مقتضیات و تخصصی هایپیشرفت با درسی هایبرنامه عنصرهای نمودن هماهنگ، عالی آموزش

 که است آن اصلی جوهره و عنصر ترینمهم دانشگاه، هر درسی برنامه واقع، در .است جامعه روز

 با باید عالی آموزش قلب منزلهبه درسی هایبرنامه .کندمی تضمین را آن هایفعالیت اثربخشی

 نشانگرها این اب همسو پیشرو حرکت زمینهند نبتوا تا دنباش هماهنگ نسل دانشگاهی این نشانگرهای

 مقتضیاتیمطابقت با  و روزبه هایپیشرفت تحقق زمینه چهارم نسل هایانشگاهد .دنساز فراهم را

 .(2010، 4بارود) سازندمی فراهم را تحول است و تغییر حال در آوریفن و دانش توسعه با متناسب که

 از های درسیبرنامه .اندکرده ارائه دانشگاهی درسی برنامه برای متعددی هایتعریف متخصصان،

 رو از این .است عالی آموزش نظام کلی رسالت و اهداف به تحقق بخشی عناصر و ابزارها ترینمهم

                                                      
1. Zhouying 
2. Pawlowski 
3. Wadsworth 
4. Bharvad 
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، 1هانکینز و است )ارنشتاین دقیق توجه آید، شایستهشمار می به دانشگاهی مراکز قلب که درسی برنامه

2004 :20). 

 تدریس .ستایاددهی یادگیری  یهاروشدستیابی به نظام یادگیری اثربخش، نیازمند بازنگری در 

 .است رداربرخو یادگیری -یاددهی رویکردهاییک مفهوم، از معانی و مفاهیم متعددی مانند  عنوانبه

مناسب  و الگوهای هاوشرانتخاب یاددهی یادگیری فرایند  یکردهایتر منظور از روبه عبارت روشن

، ورکی)شعبانی استوجه به محتوای موجود های درسی با تهای برنامهبرای تسهیل تحقق هدف

پیشنهادی برای  یهاروشانواع ریزی و اجرای شامل تدوین، طرحتصمیم در این مورد  اتخاذ (.1379

ها، حجم تیا حذف مطالبی خاص، توالی فعالی ، شیوه انتقال اطالعات، انتخاب وفراگیرانیادگیری 

 .است هاآنسازماندهی  یزانو ممطالب 

که طی جریانی دوطرفه میان استاد و فراگیر  در این میان، نحوه و کیفیت یادگیری و تدریس است

، در مقابلگیرند و افتد؛ دانشجویان نه با یک رویکرد بلکه با رویکردهاى گوناگون یاد میاتفاق می

 د؛پردازناستادان نیز نه با یک رویکرد بلکه با رویکردهای گوناگون به تدریس موضوع مورد مطالعه می

ه میان رویکرد تدریس استادان و رویکردهای یادگیری دانشجویان، اما نکته مهم، این است که رابط

(؛ یعنی 1393ماعیلی، نژاد و اسای یک سویه )مهدیر است نه رابطهارتباطی دوطرفه و مکمل همدیگ

ایجاد  منظوربهشخصی به نام استاد و  یاز سوشود که تلقی می ییهاروش مجموعه اینکه تدریس،

ها، یعنی یادگیری رسند؛ البته نتیجه یا حاصل این فعالیتیادگیری در یادگیرندگان به انجام می

( 1985) 2آیزنر ،در این راستا .نیز در جای خود، حائز اهمیت و درخور توجه است  دانشجویان

، این بوده فروش -یادگیری، یا استعاره خرید -تدریس دیدگاهمعتقد است که دلیل مقبولیت یافتن 

 .کرده استتعیین شده، یعنی یادگیری را ایجاب می یشاز پکه تدریس، همواره یک هدف 

مهمی در تشویق دانشجویان به اتخاذ  از این رو، رویکردهای تدریس اعضای هیئت علمی، نقش

های علمی به تمرکز بر روش یئتهد، اما به دلیل گرایش اعضای نبهترین رویکرد یادگیری را دار

ای معین به اذهان دانشجویان، تمایل و وابستگی دانشجویان به تکیه متکی بر انتقال دانش در محدوده

در شود؛ این مشکالت یادگیری آنان منجر می نترشدیموخعلمی افزایش یافته و به  یئتهبر اعضای 

و  یزمان ،یانیکاو دار،یاقتل ( و1388)همکاران  و ی پیشگاهیهاپژوهشنتایج که است  یحال

شخصی  طوربهداده که برای پذیرش مسئولیت یادگیری، فراگیران باید خود  ( نشان1397) ینیعابد

علمی  یئتهاستاد بر آنان تحمیل نشود و به عبارتی، اعضای  یاز سوعامل باشند و اعمال و وظایف 

های فراهم آوردن فرصتایجاد انگیزه و رغبت و امکان از آموزش و انتقال دانش بکاهند و با  تا حد

( 1392پور )در این راستا موسی .ک کنندکم مطالب یو ماندگار دگیری به ایجاد موقعیت مطلوبیا

                                                      
1. Ornestein & Hunkins 
2. Eisner 
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هزینه  از راهبردهای تدریس، بدون درنظرگرفتن شرایط، اهداف، مخاطب و یکیچهکه  معتقد است

تجارب تدریس، خود،  د اما آگاهی از راهبردهای تدریس و تأمل برآن، بر دیگری ارجحیت ندار

از مخاطبان است و تولید روش و الگوی متناسب تدریس هر موضوع در هر زمان به هر گروه  الزمه

 .ی آن بکوشندتالو در اع مجهز کننداستادان نیاز دارند خود را به این دانش  یاز این حیث، همه

 از بیش یاددهی یادگیری یهاروش ینهنسل چهارم در زم یهادانشگاه هاییژگیوبه  توجه ،بنابراین

 .است ضروری پیش

طور توان بهمی یاددهی و یادگیریهای پردازان برنامه درسی معتقدند با استفاده از روشنظریه

یکی های یاددهی و یادگیری روش .تالش نمودبرای دستیابی به اهداف دروس مستقیم و غیرمستقیم 

پیشرفت  و آموزشی و افزایش انگیزه اهدافاست که در تحقق  برنامه درسی ترین عناصراز مهم

از دو طیف یابی درس ش، تدریس و ارزیزیردر برنامه استادان .کنددانشجویان، نقش مؤثری ایفا می

محور، یک سبک دستوری  استاددر این میان، طیف  .کنندو دانشجو محور استفاده می استاد محور

در طیف دیگر که  .کندیی درس اتخاذ متصمیمات را در هر مرحلهی همه استادکه در آن  است

، 1ون و آشورتتسمو) گیردیفرآیند یادگیری را بر عهده م یت، کل مسئولدانشجومحور است،  دانشجو

است که در  یهایهای آموزش آن، تأکید اساسی بر روشهای درسی جدید و روشدر برنامه .(2002

سایر عوامل چون تجهیزات و ابزارهای آموزشی، محتوا و اقدامات و  آن دانشجو نقش فعالی دارد

 دهندهجهتها نقش استاد در این روش .دنکنمعنی و مفهوم پیدا می همگی استاد در ارتباط با دانشجو

های دانشجویان را متناسب با اهداف درس در مسیر صحیح کند تا فعالیتدهنده را ایفا میو سازمان

 .(1394پور و مقصودی، نسب، عسگریان، شیرعلیدیزج، حسینیقی)صاد هدایت کند

های یاددهی و یادگیری مدنظر قرار خواهند رویکرد فعالی را در روشها، اگر میاستادان دانشگاه

( تأکید 2( تأکید بر فرایند یادگیری به جای نتیجه یادگیری؛ 1هایی چون دهند باید به اصول و ویژگی

( 4( توجه به دانش و تجربیات دانشجویان؛ 3العات و تشکیل ساخت ذهنی؛ عمده بر پردازش اط

( تأکید بر راهبردهای فراشناختی؛ 6یند اکتشاف و حل مسئله؛ بر فرا( تأکید 5تأکید بر انگیزش درونی؛ 

( تأکید بر 9( تأکید بر سؤاالت دانشجویان؛ 8های گروهی و یادگیری مشارکتی؛ ( تأکید بر فعالیت7

( تأکید بر 12های پژوهشی و ( تأکید بر فعالیت11( تأکید بر کیفیت یادگیری؛ 10ازی؛ سمفهوم

-رعایت اصول و شاخص .(1398ارزشیابی عملکرد و تربیت مطلوب فرهنگی؛ توجه کنند )غالمی، 

های یاددهی و یادگیری در تدریس، عالوه بر رضایت دانشجویان از درس، به رتبه دانشگاه های روش

-های درس گریزان نمیهمچنین دانشجویان از کالس .های جهانی کمک خواهد کردبندیدر رتبه

اگرچه  .(1398زاده، د داشت )تقینجذابیت الزم را برای حضور دانشجویان خواهها کالسشوند و 

دهند بیش از کیفیت آنان اهمیت می آموختگاندانشهای ما به کمیت در حال حاضر، دانشگاه

                                                      
1. Mosston & Ashworth 
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 .(1395)شعبانی، 

های یاددهی و یادگیری بر کیفیت و یادگیری دانشجویان اند که روشمطالعات زیادی نشان داده

های ها و اصول عنصر روشتعدادی از این مطالعات، به برخی از شاخص .یرگذار بوده استتأث

های های روشای که به صورت جامع شاخصاند لیکن مطالعهای داشتهیاددهی و یادگیری اشاره

های لذا در ادامه به برخی از پژوهش .مورد بررسی قرار داده باشد، یافت نشدرا دهی و یادگیری یاد

برای  .د در این مطالعه به پژوهشگران کمک نمایند اشاره شده استنتوانداخلی و خارجی که می

های متنوع تدریس بر اساس سبک یوهش( در پژوهش خود دریافت انتخاب 2005) 1مثال، کولب

های آموزشی، موفقیت ها و استراتژییری دانشجویان و به کارگیری گستره وسیعی از فعالیتیادگ

کند )کشاورزی، یارمحمدیان و نادی، های درسی و کیفیت بهتر آموزش را تضمین میبیشتر برنامه

: رشد شخصی، مأموریتتدریس با  پژوهشی با عنوان ( در2004) 2، کاوناگ و بوسمنهازن .(1396

 چگونه که است داده نشان و پرداخته به توصیف دروس اجتماعی پذیریمسئولیتکار گروهی و 

 موضوعات درسی هایبرنامه در .است مرتبط هادانشگاه هایسنت و هامأموریت با دروس این

 این .دارند درسی هایبرنامه اجرای و تدوین در اساسی نقشی تعامالت و است شده تلفیق مختلف

 نتایج .دادند قرار ارزیابی مورد هاخودارزیابی و دروس بر مبتنی را دروس کارآمدی پژوهشگران

 و هادانشگاه هایسنت و هامأموریت با آموزش موضوعات چیستی و چگونگی بینپژوهش ارتباط 

 .است داده نشان را شده تلفیق تخصصی مختلف هایحیطه فرایند با محتوا علمی ارتباطات

ترین مهم ( نشان داد1392مهر )نوجینی و پاکرضوانی، زارعیثانی، سعیدینتایج پژوهش جعفری

های متفاوت وشهای یاددهی و یادگیری شامل یادگیرنده محور بودن، تأکید بر رهای روشمؤلفه

ی هایوهشتدریس، شرکت فعال دانشجو در فرایند یادگیری، توجه به نقش نظارتی استاد، تأکید بر 

مچنین ه .های گوناگون به جهت تعامل با افراد و منابع متفاوت استمسئله محور و تدارک فرصت

های در نظر ترین شاخص( حاکی از آن بود که مهم1397نتایج پژوهش امینی، رحیمی و خدابخشی )

گیری، ل یادهای فعاهای یاددهی و یادگیری شامل استفاده از روشگرفته شده برای ارزشیابی از روش

 هااست و وضعیت این شاخصثه گروهی های نقد نظرات و مباحمشارکت دانشجویان، ارائه فرصت

وبیت و در جهت مطل .نامطلوب بوده است نسبتاًدر دانشگاه دولتی اصفهان در رشته علوم تربیتی 

، عدم تناسب ضعف در آموزشمشکالتی چون  باید گفت های یاددهی و یادگیریتقویت روش

 های تدریس با اهداف آموزشی، ضعف در بکارگیری فنون نوین و فعال تدریس، نامناسبروش

بودن، نتدریس و تعاملی و مشارکتی  هایبودن محیط آموزشی برای یادگیری عمیق، عدم تنوع روش

 .از کیفیت آموزش بکاهد تواندمی

                                                      
1. Kolb 
2. Hazen, Cavanagh, & Bossman 
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 مدلی شد جامرومانی ان یهادانشگاهدر که ( 2013) 1آگوستون و گینیا واسیالچ، دیما،مطالعه  در

 بین هاییهمکار محور،یلالتحصفارغ یهاپژوهش: گانهشش ابعاد بر تمرکز با اجتماعی یتمسئول از

 با کار محیط و دانشگاه بین همکاری ،مؤسسات سایر و دبیرستان با دانشگاه همکاری دانشگاهی،

 یشناختبومو  یفرهنگ- اجتماعی یهاپژوهش و محوراجتماع المللیینب همکاری اجتماع، محوریت

و  بر اجتماع یمبتن المللیینب یمحور، همکار یلالتحصفارغ یهاپژوهش یانم ینکه از ا گردیداجرا 

 یتمسئول مرتبط با هاییتفعالبر  یمعنادار یرتأث یشناختبومو  یفرهنگ- یاجتماع یهاپژوهش

 .داشتند یدانشگاه یاجتماع

( 2019) 3کستین و کاالژان میلر، کارتی،مک ( و دلوریز،2019) 2هانزههای فیشر و نتایج پژوهش

 .های تدریس استاد محور هستندتر از روشهای تدریس دانشجو محور اثربخشنیز نشان دادند روش

-استفاده از روش ( در پژوهش خود دریافت اگر نگرش دانشجویان به یادگیری با2020) 4نانداماتیاین

یادگیری تغییر داده نشود تنها درصد بسیار پایینی از دانشجویان مهارت الزم را برای های یاددهی و 

هایی چون مشارکت های یاددهی و یادگیری توجه به شاخصدر روش .کننداستخدام کسب می

دانشجویان و درگیر کردن توجه آنان، تعامل بین استاد و دانشجو و توجه به نیازهای دانشجویان و 

( نیز نشان 2020) 5همچنین نتایج پژوهش اوانز .بسیار حائز اهمیت است هاآنطه بین صنعت و راب

استادان جهت تقویت یادگیری مستقل  .داد توجه به یادگیری مستقل در ارائه تدریس بسیار مهم است

 وقت  در صنایع،یمهنو عمیق، باید دانشجویان را به سمت صنعت ترغیب کنند تا بتوانند با کار کردن 

  .یادگیری خود را تقویت کنند

در  پژوهییندهو آ نگرییندهبر آ یزن (1396) طاسکوه خورسندی ،(2012) 6زاودی و ناکوا

 ددار نیاز آموختگانیدانش و کارکنان به چهارم نسل دانشگاه اند.نموده یدنسل چهارم تأک یهادانشگاه

 در و باشند عملی و ایحرفه هایجنبه دارای تخصصی، دانش نظری هایجنبه فهم از فراتر که

 هاییافتهبا  موارد این که باشند توانمند شغلی محیط در دانشگاهی محیط هاییادگیری کاربست

 روشنقلی و کمالیان ،فاضل ،(6139) لوخواجهحاجی نیا و نصرالهی(، 2015) 7فونگسوان و یتیاتمانیس

 و ، موناری، اسکندوراگیوری ،(1380) یسرخاب دوزییمنی ،(1396) شفیعی و مهدی ،(1396)

 ینیچگ گودرزوند ،(2012) 9عباس و زاگوت ،(1396) طاسکوه خورسندی ،(2019) 8تاسچی

                                                      
1. Dima,Vasilache, Ghinea, &Agoston 
2. Fischer & Hanze 
3. Deslauriers, McCarty, Miller, Callaghan, & Kestin 
4. Nithyanandama 
5. Evans 
6. Nakwa & Zawdie 
7. Manistitya & Fongsuwan  
8. Giuri, Munari, Scandura, & Toschi 
9. Zaqout & Abbas 

https://journals-sagepub-com.librarylogin-cupey.uagm.edu/action/doSearch?target=default&ContribAuthorStored=Evans%2C+Carl
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 ( به صورت غیرمستقیم همسو است.2011)همکاران  و 2توماس ،(2009) 1کواس و داسک (،1397)

 یرامونیپ محیط یا عالی آموزش درون در گوناگونی تحوالت و ییراتتغ ،پیشینه پژوهشبا توجه به 

 .است خوانده فرا خود رسالت در بازنگری به را عالی آموزش جهانی و یامنطقه ملی، سطح در آن

 زایندهف تمایلی خود رسالت تدوین به که است دهه دو از کمتر عالی آموزش مؤسسات و هادانشگاه

در کنار توجه  رسدنظر میبه  .شودیم احساس زمینه این در تغییر ایجاد ضرورت بنابراین .اندداده نشان

کرده به فکر نسل چهارم  نگرییشپبه دانشگاه نسل سوم و ادامه و تکمیل آن الزم است از هم اکنون 

یشینه مورد پبا عنایت به  .برای آن باشیم تا از رقابت جهانی عقب نمانیم یزیربرنامهدانشگاه و 

اجتماعی  هاییتمسئولایران به شناسایی و تعریف ابعاد  بررسی، مطالعات صورت گرفته در جهان و

از  یامنطقهدر توسعه محلی و  هادانشگاهنیز نقش  هاپژوهشدر تعدادی از  .اندپرداخته هادانشگاه

که مطالعات اندکی به  رسدیمکلی به نظر  طوربه .مختلف مورد بررسی قرار گرفته است یهاجنبه

م و عناصر مربوط دانشگاه نسل چهارویژه به برنامه درسی  طوربهنسل چهارم و  یهادانشگاهموضوع 

رویکردها ی با هدف شناسایاهمیت انجام پژوهش حاضر ، در نتیجه نداموزش عالی پرداختهبه آن در آ

از  یشب های نسل چهارم از منظر اعضای هیات علمیهای یاددهی و یادگیری در دانشگاهو روش

 .شودیمپیش نشان داده 

 

 پژوهش روش
به که  من آنضاین رویکرد  گردید. درشناختی کیفی استفاده رویکرد روشاز ، هاارائه یافتهه منظور ب

بتنی بر تا تحلیلی م گردد، تالش میشودداده می پاسخ پژوهشنیازهای افراد ها، شرایط و موقعیت

آوری ته جمعساختاریافاز طریق مصاحبه فردی نیمه پژوهشهای داده .یت ارائه شودو وضعبافت، زمینه 

روش پژوهش حاضر  .صاحبه به عمل آمدصورت جداگانه مشوندگان بهو با هر یک از مصاحبه شد

رد پژوهش کلی مطالعه موردی کیفی یک راهب طوربه .مطالعه موردی کیفی بوده استکیفی از نوع 

  .(1398، فرد، الوانی و آذرشود )دانایییمام است که در یک بستر و زمینه خاص انج

 کنندگان پژوهششرکت

برنامه  افراد متخصص در حوزه آموزش عالی، دانشگاه نسل چهارم وجامعه آماری پژوهش حاضر را 

-روش نمونهرویکرد هدفمند و  با استفاده از تشکیل دادند که بالقوه کنندگانمشارکت عنوان بهدرسی 

بدین گونه که ؛ انتخاب شدند «اطالعات 4اشباع نظری»و استفاده از معیار کفایت  3گلوله برفیگیری 

                                                      
1. Dusek &  Kovács 
2. Thomas  

تر بدست بیاوریم از این نوع روش بهتر بتوانیم اطالعات غنی برای آن که. از آنجایی که واحدهای مورد مطالعه قابل شناسایی نبودند 3

 استفاده شد.
4. theoretical saturation 
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های بیشتر، اطالعات جدیدی ها تا جایی پیش رفت که محقق به اشباع نظری رسید و مصاحبهمصاحبه

نفر از استادان مجرب و اهل نظر کشور در  20 ،یشدگاشباعبا رعایت اصل  روازاین .کردیارائه نم

اعتبار  اینکهبا توجه به  .در این پژوهش مشارکت داده شدند برنامه درسی و دانشگاه نسل چهارمحوزه 

شوندگان بستگی دارد، بدین گونه ها به توانمندی، دانش و تجارب مصاحبهقبیل پژوهش در این هایافته

توانستند پاسخگوی سؤاالت پژوهش باشند و دارای بالقوه می افرادی انتخاب گردند که شدسعی 

و توانایی و تمایل به  باشند و تجربه غنی از پدیده مورد بررسی تسلط علمی سوابق اجرایی و عملی،

 6شوندگان مصاحبه .در آموزش و پژوهش شاخص باشندیف و تألدارای داشته و  را بیان روشن آن

نفر در  6نفر در مرتبه دانشیار و  9 استادیار نفر در مرتبه 5ر مرتبه علمی نفر مرد و از نظ 14نفر زن و 

 .مرتبه استاد بودند

 .ارائه شده است 1کنندگان در جدول مشارکت شناختیهای جامعهویژگی 

 
 کنندگانمشارکتشناختی های جامعهویژگی .1جدول 

کد 

 کنندهشرکت

سابقه  جنسیت

 کار

 مرتبه

 علمی

 زمان مدت

 مصاحبه

کد 

 کنندهشرکت

سابقه  جنسیت

 کار

مرتبه 

 علمی

 زمان مدت

 مصاحبه

 دقیقه 58 استادیار 6 مرد 11 دقیقه 53 استادیار 8 مرد 1

 دقیقه 54 دانشیار 12 زن 12 دقیقه 48 استاد 27 مرد 2

 دقیقه 48 استاد 26 مرد 13 دقیقه 48 استاد 12 زن 3

 دقیقه 45 دانشیار 11 زن 14 دقیقه 46 دانشیار 14 مرد 4

 دقیقه 46 دانشیار 9 مرد 15 دقیقه 44 دانشیار 15 زن 5

 دقیقه 47 استادیار 7 مرد 16 دقیقه 47 استادیار 8 مرد 6

 دقیقه 47 دانشیار 11 زن 17 دقیقه 47 استاد 23 مرد 7

 دقیقه 46 استاد 25 مرد 18 دقیقه 45 دانشیار 13 مرد 8

 دقیقه 48 دانشیار 12 مرد 19 دقیقه 48 استادیار 7 زن 9

 دقیقه 44 استاد 14 مرد 20 دقیقه 50 دانشیار 10 مرد 10

  

 شيوه اجرا

با اجازه  .ساختاریافته صورت گرفتجداگانه مصاحبه نیمه طوربهاز افراد  با هر یک

مصاحبه، های باال بردن اعتبار دادهن، به منظور از محرمانه بودها آنگان و با اطمینان کنندمشارکت

آن  ترینطوالنیدقیقه و  44ترین مصاحبه کوتاه .گیری از ابزارهای دیجیتال ضبط شدها با بهرهمصاحبه

مصاحبه فردی توسط پژوهشگر  .بوده است دقیقه 48ها متوسط زمان مصاحبه .دقیقه به طول انجامید 58

 ،ای را با ذکر اهداف پژوهشنامهها، برای انجام مصاحبه پژوهشگران .در شرایطی غیررسمی انجام شد

پست  یا ارسالحضوری صورت تنظیم و به مصاحبهشونده در انجام پژوهش و سؤاالت نقش مصاحبه

د سعی نمودند رضایت با کوشش زیاپژوهشگران  .نمودندشوندگان الکترونیک تقدیم مصاحبه
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ارسال این  .دگان تنظیم شدشونزمان و مکان مصاحبه توسط مصاحبه .را جلب کنندها شوندهمصاحبه

ها پاسخ شوندگان به اهمیت پژوهش پی ببرند و با آمادگی قبلی به سؤالاطالعات باعث شد تا مصاحبه

ای ساختاریافتهها در پژوهش، مصاحبه نیمهآوری دادهطور که ذکر گردیده است ابزار جمعهمان .دهند

تری نیز مطرح های جزئیکه الزم بود پرسشکن در مواردی یها از قبل مشخص شده، لاست که پرسش

-اصلی مصاحبه، شاخص سؤالکلی  طوربه .شوندگان به خوبی مشخص شودشد تا منظور مصاحبهمی

تری جزئی سؤاالتدر ادامه  .های یاددهی و یادگیری در دانشگاه نسل چهارم چیست؟ بودهای روش

 .پرسیده شد

 هاشيوه تحليل داده

منظور،  بدین .استفاده شد تحلیل مضمون کیفیهای کیفی از روش دادهبرای تجزیه و تحلیل 

ها، چندین بار به آوری آنهای حاصل از مصاحبه، پس از جمعپژوهشگر برای تجزیه و تحلیل داده

سرانجام این  .صورت مکتوب در آوردها را کلمه به کلمه بهها گوش سپرد و سپس آندقت به متن آن

( در ذیل هر سؤال 2یک کد اختصاص داده شد؛  شوندهمصاحبه( ابتدا به هر 1مراحل دنبال شد: 

ها کنار یکدیگر قرار گرفتند و مطابق با مفهوم هایی با معنای مشابه در تمام مصاحبهپژوهش، جمله

های مشابه در کنار یکدیگر ( با مرور مجدد، کد3ها برایشان نام و کد در نظر گرفته شد؛ مستتر در آن

و  -های مصاحبه انجام شداین کار روی تمام سؤال -تشکیل شد تربزرگهایی قرار گرفتند و مقوله

بندی مناسب ادامه یافت و سپس، بر اساس ها تا رسیدن به یک نظام مقولهبندی مقولهادغام و دسته

ها را متخصصان ( این مقوله4ارائه شد؛ های اصلی و فرعی استخراج و الگوی کلی ها، مقولهمشابهت

افزایش برای  .های اصلی و فرعی صورت گرفتو استادان بازنگری نمودند و اصالحات الزم در مقوله

اعتباریابی کیفی از برای  و 2020نسخه  1کیودامکسر افزانرمها در بخش کیفی از دقت در تحلیل داده

نتایج بدست آمده  توانقابل قبول بودن میزانی است که می .شدتکنیک قابل قبول و معتبر بودن استفاده 

برای رسیدن به این باور، از روش همسوسازی استفاده شد و سعی  .را صحیح و قابل باور دانست

به عالوه، از تکنیک  .های کافی از منابع چندگانه، این باورپذیری را ایجاد نمودآوری دادهگردید با جمع

برای چک کردن و بررسی  کنندگانمشارکتها به از طریق ارائه نتایج تحلیل دادهکنترل توسط اعضاء 

شوندگان ها توسط مصاحبههای بدست آمده از مصاحبهشود دادهیادآور می .نتایج نیز استفاده گردید

ها با یک برنامه قبلی در برای افزایش پایایی پژوهش، مصاحبه .بررسی و مواردی نیز اصالح گردید

های الزم و به دور از سوگیری و اعمال نظر فضای مناسب و رعایت شرایط مصاحبه با راهنمایییک 

ها، تجزیه و تحلیل با گردآوری داده زمانهم .انجام گرفت صوت ضبطشخصی و با استفاده از دستگاه 

عالوه بر این،  .ها آغاز شدهای فردی و اطمینان از اشباع دادهها با دو هدف بازخورد برای مصاحبهآن

از  یممیزی، افراددر مسیر  .ها استفاده شداز روش مسیر ممیزی برای تأیید صحت و درستی داده

                                                      
1. MAXQDA 
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در  .نمایندکننده و ناظر عمل میخارج از پژوهش که به مطالعات کیفی آشنا هستند به عنوان چک

ای تئوریک، فرایند پژوهش حاضر از یک ناظر خارجی باتجربه در تحقیق کیفی استفاده شد که زیربن

ها و فرایند تحلیل را بررسی و تائید نمود و در نتیجه قابلیت اطمینان مطالعه حاصل آوری دادهجمع

 .گردید

 هايافته
درگیر و در این  طور مستقیم در مبحث برنامه درسیشوندگان بهبا عنایت به اینکه همه مصاحبه

های یاددهی و روش ین نشانگرهای عنصرترها درخواست شد تا مهمبودند از آن مجربزمینه 

نظرات تحلیل  .خودشان بیان نمایند دیدگاهاز های نسل چهارم را در دانشگاه یادگیری

 .بندی شده استدسته 2در جدول مقوله  هفتشوندگان در مصاحبه

 
 شوندگانمصاحبههای نسل چهارم از منظر های یاددهی و یادگیری در دانشگاههای عنصر روشین مقولهترمهم. 2 جدول

 ی فرعیهامقوله ی اصلیهامقوله ردیف

1  

 بر عملرویکرد آموزش مبتنی 

 توجه به ابعاد اجتماعی

 پذیری اجتماعییتمسئولپرورش 

 یاحرفههای یتصالحتوسعه 

 یی مطالب تئوری و عملیافزاهم

2  

 

 سازی شدهشبیه ی یادگیریهافرصتتسهیل 

 به موقعیت جدید هاآموختهتعمیم و انتقال 

 ی تخصصی دانشگاههابخشخدمات در  ارائه

 افزایش کارآمدی

های بازار یتواقعبا ها مطابق یتفعالطراحی 

 کار

  ی کل به راهنمای عملاز دانامعلم  نقش ییرتغ

 درک صحیح از نقش و وظیفه

3  

 

 ی یادگیری گروهیهاروشتوجه به 

 گیری دروسیمتصممشارکت دانشجویان در 

 حذف قوانین غیرضروری

 کاهش فشار و اضطراب

 ی انگیزه تحصیلیوربهره

 اثربخشی آموزش

 نفساعتمادبهافزایش 

4  

 رویکرد آموزشی مبتنی بر آموزش همتایان

 ی شهروندیهامهارتپرورش 

 هویت شغلیکشف 

 هایدگاهدتوانایی نقد 

 ی فکریهامهارتپرورش 
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 پرداخته شده است: هامقولهدر ادامه به تشریح هر یک از 

 یاددهی یادگیری یهاروش» ینشانگرها ازیکی  عمل: بر مبتنی آموزشکاربست رويکرد  -1

تدوین رویکرد یادگیری با رویکرد  ایران، عالی آموزش نظام در« چهارم نسل دانشگاه درسی برنامه

 قرار تأکید مورد پژوهش در کنندهشرکت افراد از درصد 60 توسط که است آموزش مبتنی بر عمل

 :10شماره  شوندهمصاحبه منظراز  .گرفت

 محسوب شانیشغل وظایف انجام در دانشجویان آمادگی برای ایزمینهپیش عنوانبه آموزش»
 یبرا یاندانشجو تا کندیمایجاد  ایینهزمبر عمل  یمبتن آموزش، بنابراین کاربست رویکرد شودمی

متعددی با  شوندگانمصاحبه منظراز  .شوند آمادهدر دانشگاه نسل چهارم  در حوزه عمل یریدرگ
در دانشجویان،  پذیرییتمسئولدانشگاه نسل چهارم بر بعد اجتماعی و پرورش  یدتأکتوجه به 

 دانشگاهی دوره از بعد آموختگاندانش یبر عمل به عملکرد و رفتار اجتماع یآموزش مبتن رویکرد

 عملکرد بلکه نیست؛ مطرح آکادمیک دوره و نظری حیطه فقط آموزش، نوع این در .دارد یدتأک

 .«است مدنظر نیز شغلی و اجتماعی
 اظهار داشتند: 13و  6، 4، 2کدهای  هایشوندهراستا مصاحبهدر همین 

 بنابراین .گیردیبرم، طیف وسیعی از تجربیات مختلف را در برنامه درسی دانشگاه نسل چهارم»

است که دانشجویان را با دنیای واقعی کار از  ییهافرصتهدف تجربیات یادگیری، فراهم آوردن 
تا  کندیمها کمک یادگیری به آن بر عمل، آموزش مبتنی کندیمسازی و ایفای نقش آشنا طریق شبیه

 شودیمدر این زمینه تالش  .کار در محیط واقعی مواجهه شوند یهاچالشبتوانند با مسائل و 

5 

 
 
 
 
 

 

 

 های یادگیری مبتنی بر یادگیری اکتشافیفعالیت

 

 های تدریسبهبود روش

 توسعه چارچوب جامع یادگیری

 ایای و فرارشتههای رشتهایش مهارتافز

 تجزیه و تحلیل صحیح دانش

 چالش های یادگیری پرمحیط

 رضایتمندی شخصی

 شده و خود راهبریتهدایادگیری خود  6

 خلق راهبردهای تفکر و استدالل

 دریافت بازخوردها و رهنمودها

 های یادگیری تجربیسبک

 توانایی ارزیابی عملکرد

های نوین تدریس )تلفیق فناوری اطالعات و فناوری اطالعات و روش 7

 (ارتباطات

 آوریبر فنآموزش مبتنی 

 محتوای روزآمد

 های یادگیریافزایش غنا و کیفیت محیط

 درگیری فعال با دانش و محتوای درسی
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موقعیت کاری آشنا شوند و برای حل مشکالت واقعی،  دانشجویان با ابزارها و راهبردهای مواجهه با
خوبی تجربه ها محیط کار واقعی را بهکه آنای آنهمچنین بر .به مطالعه و تأمل فکورانه مجهز شوند

 طوربهتا  شودیمها داده مختلف کاری را از نزدیک ببینند، این فرصت به آن هاییتموقعکنند و 
ها همچنین به آن .جویانه در طراحی و توسعه ابزارها و راهبردهای عملی، همکاری کنندمشارکت

برانگیز های پیچیده و چالشابزارهایی بپردازند که برای موقعیتشود تا به اصالح فرصت داده می
 .«اندتهیه شده

 یطهنشانگر دانشگاه نسل چهارم در ح این :شده سازيشبيه يادگيري يهافرصتتسهيل  -2

در پژوهش مورد تأکید  درصد( 70) کنندهشرکتنفر از افراد  14توسط  یاددهی یادگیری یهاروش

ایجاد  یادگیری واقعی را یهافرصتتوانند می درسی دانشگاه نسل چهارم هایبرنامه .قرار گرفت

های واقعی شامل محل کار .ها دانشجویان خدماتی را برای مشتریان فراهم کنندکنند که در آن

مراکز آموزش عالی  .دامپزشکی است هایینیککلتراپی(، مزارع و یوزهای سالمت )مانند فیینیککل

 تجربیات عملی و واقعی توانندمیدهند جامعه ارائه میافراد  بهدر دانشگاه که خدماتی مچنین با ه

 .ندنک سازییهشبرا  یادگیری

اقتصادی، اجتماعی  ماهر یکی از عوامل اصلی و انکارناپذیر در توسعة ز آنجا که نیروی انسانیا

در  انسانی ماهر و کارآمد است نیروی ةکنندنیتأمای فنی و حرفه یهاآموزشاست و  هر کشوری

از اهمیت باالیی  یآموزمهارتیادگیری و  یهاهگرونتیجه فراهم آوردن شرایط مناسب در قالب 

آن روبرو نشده است  و بااز نزدیک محیط کار را لمس نکرده  کارآموز یتا وقت .برخوردار است

 .فعالیت نماید مؤثریک نیروی  عنوانبه تواندینم

، معموالً برای های محیط کارمطابق با واقعیت های یادگیریگروهاز  یاحرفهفنی و  استادان

 دانشجویانسازی برای بحث در کالس درس، برای تغییر در روند سخنرانی، یا برای ترغیب ایده

های محیط مطابق با واقعیت های یادگیریگروهکاربرد  .کنندیمکردن در کالس استفاده  برای صحبت

محیط  یهاتیواقعمتناسب با  مختلف یادگیری یهایکاربرکوچک متفاوت از  یهاگروه ، بررسیکار

از روش یادگیری از  مندقاعدهدر کالس درسی که به صورت منظم و  .از طریق همیاری است کار

باید تکلیف  استاد، شودیم یریگبهره ط کارهای محیمطابق با واقعیت های یادگیریگروهطریق 

خاصی را برای انجام  یهادستورالعملبگیرد و  در نظر دانشجویانای را برای روشن و حساب شده

های محیط کار مطابق با واقعیت های یادگیریبنابراین گروه .دادن تکلیف معین شده ارائه دهد

در  منسجم و پایدار برای کار و تماس با یکدیگر یهاگروهرا در قالب دانشجویان راهبردی است که 

های محیط مطابق با واقعیت های یادگیریگروهدر  .زدیانگیبرم محیط کار یهاتیواقعبرخورد با 

به صورت  اگرچه دانشجویان .ابدییمتغییر « دانای صحنه کالس به راهنمای عمل»از  استاد، نقش کار

 یهاتیواقعبا توجه به نوع تعامل با ، ولی پیشرفت آنان در یادگیری، کنندیمگروهی به یادگیری اقدام 
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گروهی دانشجویان را رشد  یهامهارتبنابراین این نوع راهبرد هم  شودسنجیده می محیط کار

 .سازدیم روروبهعینی با واقعیت محیط کار عملی  و را به صورت زنده هاآندهد و هم می

 یهاروش یطهنشانگر دانشگاه نسل چهارم در حاین  :يادگيري گروهی يهاروشتوجه به  -3

مشارکت  .تأکید قرار گرفت درصد( مورد 65) شوندگانمصاحبهنفر از  13یاددهی یادگیری نیز توسط 

در ایجاد  تواندیم یرضروریغشان و حذف قوانین مربوط به دروس یهایریگمیتصمدانشجویان در 

در  اثربخشهمچنین رهبری  باشد وشگرفی داشته  ریتأثآنان  یتوانمندسازآموزش و  یاثربخش

انگیزه تحصیلی و رضایت دانشجویان  یوربهرهدر روحیه فضای آموزشی،  تواندیممدیریت آموزشی 

 داشته باشد.منفی  ریتأث و استرسبر فشار باشد و  مؤثر

با همکاری یکدیگر به صورت جمعی به دنبال دستیابی به هدفی مشترک دانشجویان زمانی که 

همچنین  .اندقادر به انجام آن نبوده ییتنهابهای دست بزنند که هستند، خواهند توانست به انجام پروژه

ها مهارت باالیی ندارند، بهتر شوند، مانند که در آن کارهایی در کند کهکمک می هاآنبه کار گروهی 

 .مکانیکی یهاتمهار

در کنار گروهی  کاردر قالب یک  دانشجویانهنگامی که »: معتقد است 5کد  شوندهمصاحبه

کنند، مجبور خواهند شد برای انجام مسئولیت گیرند و هدفی مشترک را دنبال مییکدیگر قرار می
گوش بسپارند و محول شده به گروه با یکدیگر ارتباط برقرار کنند، حرف بزنند، به نظرات دیگران 

تر و اغلب کارهای گسترده گروهی دانشجویان در قسمت عملی درس کار .نظرات خود را بیان کنند

پروسه کار وارد  در انیدانشجوفردی هستند به همین سبب زمانی که  یهاروشتری نسبت به پیچیده
توانند در می دانشجویانشوند، مطالب بیشتری را فرا خواهند گرفت، همچنین با کار گروهی می

اند، کیفیت ها نیز در فرایند کار درگیر بودهزمانی کمتر، مطالب بیشتری را یاد بگیرند و چون خود آن
 .«ها نیز افزایش خواهد یافتیادگیری آن

صمیمانه کار کنند، بهتر است  طوربهبتوانند در کنار یکدیگر دانشجویان  کهآنبرای بنابراین، 

 .سرگروه به کارها نظم بدهد عنوانبهبر کارشان نظارت دارند، یک نفر هم  استادان کهآنعالوه بر 

در واقع کلید برگزاری جلسات موفق گروهی، داشتن یک سرگروه است، کسی که جلسه را هدایت 

البته الزم نیست که ریاست را همیشه به یک نفر سپرد، بلکه بهتر است همین کار به صورت  .کندمی

 .ی به اعضای گروه سپرده شودگردش

گروهی و اجتماعی دانشجویان را  یهامهارتکارگروهی دانشجویان در قسمت عملی درس هم 

بنابراین  طلبدیمعملی یادگیری جمعی و گروهی را  یهارشتهاز آنجا که ماهیت  توأماًدهد و رشد می

 .سازدیمیادگیری کارآمد و اثربخش را نیز تسهیل 

 دردانشگاه نسل چهارم  نشانگر این: آموزش همتايانتوجه به رويکرد آموزشی مبتنی بر  -4

برنامه درسی  .قرار گرفت یددر پژوهش مورد تأک کنندهشرکتدرصد از افراد  95 اهداف توسط یطهح
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برای پرورش  سازیینهزمدارد و  یدتأککت و پرورش مهارت شهروندی ردانشگاه نسل چهارم بر مشا

هدف  و این سازدیماجتماعی زمینه تحقق یادگیری کارآمد را فراهم  پذیرییتمسئولمشارکت و 

 .(15و  7شماره های شوندهمصاحبهشود )با آموزش همتایان محقق  تواندیم

تواند منجر به کشف همتایان از طریق مشارکت دانشجویان و کاهش اقتدار استادان می آموزش

تواند از راه دور چنین یادگیری می .در دانشجویان شود جدیدها و دانش شغلی، قابلیتهای هویت

صوتی،  یهاتماسهای همکار، پروژه نمونه طوربهپذیری از طریق آموزش الکترونیکی و با انعطاف

ارزیابی همتایان یک ابزار مفید و در حال توسعه  .تصویری و گفتگو در فضای مجازی اتفاق بیفتد

 (10شماره  شوندهمصاحبهاست )فکری  یهامهارتو پرورش مشترک  هایدیدگاهای نقد بر

های یادگیری مبتنی بر یادگیری فعالیت هاي يادگيري مبتنی بر يادگيري اکتشافی:فعاليت -5

یاددهی یادگیری  یهاروشنشانگر  عنوانبه( درصد 35) شوندگانمصاحبهنفر از  7اکتشافی توسط 

بر این باور بودند که در عصر  شوندگانمصاحبه .مورد تأکید قرار گرفت در دانشگاه نسل چهارم

در سراسر جهان اشاعه یافته است بدون شک، مبتنی بر اکتشاف  یادگیرییاددهی  یهاروش حاضر،

اساتید  متأسفانهگذارند اما های تدریس تأثیر میبر روشمبتنی بر اکتشاف  یادگیرییاددهی  هایروش

های تدریس اکتشافی روش شوندگانمصاحبهبرخی از  منظراز  .چندان آشنا نیستند رویکردهابا این 

با توجه به کارکردهای  که یصورتدر  گیردقرار نمی آموزش عالیمناسب و مطلوبی در  طوربه

های درسی این و پررنگ بودن جنبه عملی برنامه ریدانشگاه نسل چهارم در عرصه یادگیچندگانه 

 یهاروش، اساتید باید زمان بیشتری را به اکتشاف اختصاص دهند تا هانسلنسبت به سایر  نسل

های یادگیری بر این باور بود که فعالیت 17شماره  شوندهمصاحبه .محقق شوندیادگیری اکتشافی 

کند و فراهم می در دانشگاه نسل چهارمبرای یادگیری  و جامعی را یرپذانعطافاکتشافی چهارچوب 

 .دهدرا افزایش میدانشجویان ای ای و فرا رشتههای رشتهمهارت

یاددهی یادگیری در دانشگاه  یهاروشنشانگر این  :راهبرشده و خودهدايتيادگيري خود-6

پژوهش توصیه و مورد تأکید قرار  ( دردرصد 65) کنندهشرکتنفر از افراد  13توسط  نسل چهارم

راهبردهای گوناگونی برای تفکر دانشجو  شدهو خودهدایت یراهبرخودبا کاربست رویکرد  .گرفت

او با تعمق روی راهبردهایی که برایش مؤثر واقع  د.کنرسیدن به اهداف خلق می منظوربهو استدالل 

تواند های مناسب میاند با دریافت رهنمود و بازخورد و همچنین با مشاهده و تعامل با مدلشده

 است: معتقد 12شماره  کنندهمصاحبهدر این راستا  .ی راهبردهای خود را گسترش دهدگنجینه

است که دانشجویان در این روش مسئولیت یادگیری شده نوعی از یادگیری یادگیری خود هدایت

گیرند و در فرایند به عهده می همیاری و مشارکت مستقل و بدون طوربهخود را گاهی اوقات 

را تعریف و شناسایی نموده و  یشانهاهدفخودشان  هاآن .کنندایفا می فعاالنهنقشی  شانیادگیری

های یادگیری خودمحور گاممستقل و  طوربهدهند و شان را تشخیص میمنابع یادگیری و تولید هنری
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 .کنندرا طراحی و اجرا می

به ریزی درسی با توجه یکی از متخصصین برنامه عنوانبه  18ه شمار کنندهمصاحبه، زعمبه

در فرایند  دانشجویانراهبری و نقش خود بر هادانشگاهنسبت به سایر  دانشگاه نسل چهارمتأکیدات 

 .دارد یترسازندهکاربردهای  دانشگاه نسل چهارمهای آموزشی محیطاین نوع یادگیری در  یادگیری،

شان را توانند یادگیریکنند که میرا مالکان فرایند یادگیری تلقی می دانشجویانراهبر یادگیری خود

 .مدیریت کنند

اطالعات و فناوري اطالعات و هاي نوين تدريس مانند؛ تلفيق فناوري کاربست روش-7

های آوریاستفاده از فن .تأکید کردند نشانگربر این  (درصد 35) شوندگانمصاحبهنفر از  7 ارتباطات:

های متأثر از ترین عرصهیکی از مهم .نوین تأثیر عمیقی در زندگی اجتماعی انسان خواهد داشت

از  بسیاری منظراز  .است یاددهی یادگیری یهاروش عرصهآوری اطالعات و ارتباطات، فن

نوینی را در آموزش مبتنی بر  بالقوههای جدید اطالعاتی، توان آوریاستفاده از فن شوندگانمصاحبه

 دانشگاه نسل چهارمیادگیری  -در فرایند یاددهی هاآنگیری از اند که بهرهآورده به وجودآوری فن

تلفیق فناوری  معتقد است: 2شماره  شوندهمصاحبه .مؤثر است ( بسیارشانیعملبا توجه به ماهیت )

افزاید و فرایند های یادگیری میهای درسی بر غنا و کیفیت محیطاطالعات و ارتباطات در برنامه

فعال با دانش و محتوای  طوربهشود که دانشجویان سازد و منجر میتدریس و یادگیری را متحول می

های روش این، شده عمل کنند ولی با وجودهدایتگرا و خود درسی درگیر شوند و به روش سازنده

 نسل چهارممطلوب در دانشگاه  طوربهآموزش  امر نوین تدریس چون تلفیق فناوری آموزشی در

 .شودپیاده نمی

 

 گيريو نتيجه بحث
های نسل های یاددهی و یادگیری در دانشگاهو روش رویکردها شناساییراستای تحقق هدف در 

آوری و سپس با استفاده از تجزیه های مورد نیاز جمع، ابتدا دادهچهارم از منظر اعضای هیات علمی

نتایج پژوهش  .بندی و تحلیل گردیدندهماهنگی دارد دسته که با روش تحقیق مضمون کیفیو تحلیل 

 چهارم نسل یهادانشگاه درسی یهابرنامه یاددهی یادگیری یهاروش نشانگرهای ینترمهم نشان داد

شده،  سازییهشبیادگیری  یهافرصتکاربست رویکرد آموزش مبتنی بر عمل، تسهیل  :از اندعبارت

یادگیری مبتنی  یهاروشیادگیری گروهی، رویکرد آموزشی مبتنی بر آموزش همتایان،  یهاروش

 در محوریادگیری خود هدایت شده و خودراهبر و کاربرد تدریس پژوهشفی، بر یادگیری اکتشا

توان گفت میهای بخش کیفی با توجه به یافته .درسی یهابرنامه یاددهی یادگیری یهاروش تدوین

نوع از یادگیری، بر فلسفه و  این است؛ آموزش مبتنی بر عملهای اساسی توجه به یکی از شاخص
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مشارکت در جامعه انسانی، دفاع  بر اساسای اصولی تکیه دارد که از گسترش و توسعه فعالیت حرفه

ها انسان تکتکهمتایی تجربه و بی کند و اهمیت ارتباطات انسانی را در یادگیری مورد حمایتمی

یادگیری با یادگیری تجربی، بنابراین  .(2006) 1و اوسبورنورنر ، آرنولد)دهد را مورد تأکید قرار می

 .شودروند خلق دانش از دل تجربه محسوب می عنوانبه

 و مهدی ،(6139) لوخواجه حاجیو  نیانصرالهی ،(2009) 2پاولوسکیپژوهشگرانی همچون 

 (2017) 4یو ل یوکپتون ؛(2015) 3یوتی و ریمس بوزمن، ،(2019) و همکاران گیوری ،(1396) شفیعی

 یدر فضا صنعت متخصصانو  یفن ی،صنعت مؤسساتبر ارتباط دانشگاه با  یزن (2016) 5استاگنر و

این،  عالوه بر .اشاره داشتند آموزمحور و مهارتعمل یهاروشبا واسطه  نسل چهارم یهادانشگاه

های مهم در عرصه تدوین های تفکر از جمله شاخصتوجه به مهارتشوندگان بر اساس نظر مصاحبه

رسد که هنرجو بنابراین ضروری به نظر می .است یاددهی یادگیری دانشگاه نسل چهارم یهاروش

 در .گرددهای تفکر میسر نمیاین آگاهی پژوهنده محور جز با تسهیل مهارت دست به کنکاش بزند.

هدفمند، موجب باال بردن سطح  سؤاالتواداشتن دانشجویان به پرسیدن  واقع، آموزش پژوهش و

های تفکر انتقادی در محافل آموزشی، پدیده جدیدی عالقه به توسعه توانایی .دی شده استتفکر انتقا

اند. پردازان تفکر انتقادی را شامل تجزیه و تحلیل، ارزشیابی و استنباط دانستهنیست. برخی از نظریه

به ایجاد  تواند موتوری باشد که خودراهبری را به حرکت درآورد. یادگیری خودراهبرداشتن تفکر می

به پردازد. های جدید میهای خاص و نیز توانمندی انتقال دانش مفهومی در موقعیتدانش در حیطه

شده و  یدتأکجدی بر اهمیت آن  طوربههای آموزشی، دلیل برآیندهای یادگیری خودراهبر در محیط

ز پیش مورد ارزش آن به عنوان یک مهارت الزم برای آموزش و کار در قرن بیست و یکم بیش ا

های توجه به مهارت .(1393لیلی، لویه و نژادخمیران، اسدیتبری)ثابت،  توجه قرار گرفته است

 عمل ابتکار که ، افرادیهستند دانشگاه نسل چهارمهای اساسی در فکری و خودراهبری یکی از اصل

 شده و حاضر کالس در منفعل شکل به که کسانی با گیرند، در قیاسمی دست به را خود یادگیری

 .نمایندمی کسب را بهتری یادگیری و گرفته یاد را بیشتری چیزهای نمایندمی دریافت را هاآموزش

جمله نشانگرهای مهم دانشگاه نسل چهارم در عنصر که خودراهبری از دادنشان پژوهش نتایج 

 آموزش فرایند کنترل دست گرفتن به خودراهبر، یادگیری صورت این و در استیاددهی یادگیری 

نشان داد  نتایج این پژوهش .است همسو( 2020اوانز ) هاین با یافتهکه نتیجه آ است خودمان

یادگیری مبتنی  .است رفته کار به آموزشی عملکرد بینییشپ برای عاملی عنوانبه خودراهبر یادگیری

در  .عملکرد واقعی استهایی شبیه به دارای پتانسیلی برای کسب رفتارها در عرصه سازییهشببر 

                                                      
1. Arnold, Warner, & Osborne 
2. Pawlowski 
3. Bozeman, Rimes, & Youtie 
4. Kapetaniou & Lee 
5. Stagner 
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ای بودن مثل ارتباط و حرفه ییهامهارتارزیابی  کهینااین روش محیط قابل بازیابی است، ضمن 

در این روش با استفاده از  .دیگر دشوار است یهاروشبا  هاآنکه ارزیابی  سازدیم یرپذامکانرا 

سازی، در شبیه .را بازسازی کرد بعضی شرایط احتمالی توانیم واقعی یتموقعدر یک ساز یک شبیه

به  .آیندیمو محیط آموزش در  کالسعناصر دنیای واقعی ساده شده و به شکل قابل استفاده در 

ه به شرایط واقعی نزدیک شده و با آن مشابهت داشته باشند ک قدرآنتا عناصر  شودیمعبارتی، سعی 

و همکاران،  1کوکد )نباشواقعی قابل انتقال به جهان  آمده، به وجود یهاحلو راه  شدهآموختهمفاهیم 

2011). 

امکان  .دوش تسهیل یادگیری و بهبود عملکردموجب به خوبی  تواندیمآموزشی  سازییهشب

های راهبا  مشکالت مهارت حلکمترین اتالف وقت، فراگیری با  ییهایادگیریکسب مهارت، 

افزایش پیچیده، ایجاد عالقه و جذابیت،  قرار دادن موقعیتارتباطی، نرخ یادسپاری باال، تحت کنترل 

برای تغییر  مؤثرروشی  سازیوان یک شیوه آموزش مبتنی بر شبیهعن به همانندسازیو  نفساعتمادبه

ـ سمردزیک، دیکرـ بولجاک) در یادگیرندگان است گیرییمتصمنگرش، تقویت تفکر انتقادی و 

 هدف بر مشارکت، با مبتنی یادگیری آموزش روش .(2010، 2ویکوینگاردن و ونون دورن،ون

 و پرانرژی کالسی ، ایجادمسئله حل مهارت افزایش طریق از دانشجویان کیفیت یادگیری ارتقای

 گوییپاسخ بر مشارکتی عالوه یادگیری .کندمیزمینه تحقق یادگیری فعال را فراهم  فعال یادگیری

راواهی، ـ ، ال اینوا) دارد تأکید گروهی هایبحث در انگیزه مشارکت و گروهی تعامل بر تیمی، و فردی

 تشکیل با توانندمی استادان .(2008، 4فوا و هالند، دیواسان ؛2012، 3چودری و ترانیکانتیروی

 گفتگوی و بحث .نمایند تقویت دانشجویان در را اجتماعی هایمهارت مشارکتی هایگروه

تسهیل  سبب ریزد ومی هم به را کالس سنتی نظم حدودی تا مشارکتی هایگروه قالب در دانشجویان

 دارای تأثیر یادگیری مشارکتی هایروش از استفاده .شودمی آنان تفکر انتقادی و خودتاملی انتقادی

 کاربرد هرچندکه .هستند فراگیران اجتماعی - یشناختروانتحصیلی و  هایبازده روی بر مثبت

در دانشگاه نسل  خصوصبه استادان برای یاتازه تجربه یباًتقر درس کالس در مشارکتی یادگیری

 چهارم است.

یاددهی یادگیری دانشگاه نسل چهارم کاربست  هایروشدر  تأکیدیکی دیگر از نشانگرهای مورد 

روش همتایان در یادگیری و  تأثیر شوندگانمصاحبه، از منظر عبارت دیگربه  آموزش همتایان است،

های پایان دوره که عالوه بر یادگیری در نتایج آزمونهمچنین بوده است و  مؤثرتر مدتکوتاهیادداری 

 مطالعه و ممارست دانشجو در آن دخیل بوده ،تربلندمدتصورت  حین تدریس یادداری مطالب به

                                                      
1. Cook  
2. Buljac-Samardzic, Dekker-van Doorn, van Wijngaarden, & van Wijk   
3. Inuwa, Al-Rawahy, Roychoudhry, & Taranikanti 
4. Vasan, DeFouw, & Holland 
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دانشگاهی نبوده،  هایکالسادگیری در روش همتا روش مرسوم ی که این با وجود .است نیز اثرگذار

دانشجویان مؤثرتر  مدتکوتاهتوانسته است نسبت به روش سنتی سخنرانی در یادگیری و یادداری 

مستندات موجود روش آموزش  اساس برنیز معتقدند  (2014) 1برگوسبن و همین راستا، در  .باشد

مطالعات  .کندمیهمتا، یادگیری محتویات آموزشی ارائه شده توسط همتا را در خود فرد تقویت 

گوتلب، اند )های فراگیرمدار را در یادگیری دانشجویان بر سخنرانی ارجح دانستهمتعدد دیگری، روش

 .(2017، 2زاپستین و ریچارد

با توجه  .اردد در امر آموزش یاحرفه هاییتوانمندیادگیری از همتایان نقشی مهم در ارتقای 

ودن محیط نم فراهمدر مدیریت استعدادها،  ییهابرنامهبه نقش محیط در این نوع یادگیری باید 

فراهم  مراکز آموزشیآموزش، چیدمان مناسب پرسنلی و استقرار نظام پرداخت تشویقی عادالنه در 

و عالوه بر  کندیمفراهم  فراگیران آموزشیروش آموزش همتایان، تجربه و درک مثبتی برای  .شود

الش تتسهیل یادگیری، تجربیاتی از جمله اصالح الگوی درس خواندن، گوش دادن فعال، افزایش 

مکمل مناسب  عنوانبه تواندیمکه  کندیمفراهم  آنانرا برای  جدید هاییتوانمندیادگیری و درک 

مدار دانشجو مرتبط  با یادگیری فرد تنهانهاین شیوه  .قرار گیردو ارزشمندی برای تدریس مورد توجه 

 .کندآتی خود آماده  یهانقشاو را برای  تواندیم احتماالًاست بلکه 

های فکری و پایه ، عقایدهاارزشیابند تا از همه افراد فرصت می اکتشافدر آموزش مبتنی بر 

، هنر زندگی و استاد و دانشجوهنر گوش دادن و پاسخ گفتن بین  سانینبدخویش آگاهی یابند و 

همزیستی با دیگری، هنر احترام و تصدیق حضور دیگری، هنر تعلیق قضاوت و اندیشیدن به صورت 

 خصوصبه اکتشافتحقیق و  هایشیوه با آشنایی واقع، در .یابدگروهی در وجود افراد بهبود می

در بین دانشجویان نشانگری است  )زبان جستجو( 3گریکاوش پژوهی و متن کیفی، تحقیق هایشیوه

در بین  اکتشافبر بسط روحیه پژوهشگری و  یدتأکبا  .که باید مورد توجه بیشتر قرار بگیرد

 در هم و ددگرمیاجرا  تعامل محور های نوینهم روشدر فرایند یاددهی یادگیری،  دانشجویان

 .شودمی گام مثبت طی نیز دانشجویاندر  و اکتشافی پژوهشی هایمهارتجهت ارتقاء 

باطات های نوین تدریس مانند؛ تلفیق فناوری اطالعات و فناوری اطالعات و ارتکاربست روش

در نظر  دانشگاه نسل چهارم یاددهی یادگیری یهاروش نشانگرهایدر آموزش، به منزله یکی از 

فرایند  در (فاواات )فناوری اطالعات و ارتباط تلفیق ،شوندگانمصاحبهبنا بر نظر  .گرفته شده است

در شرایط  خصوصبهو  استدر فرایند آموزشی حاضر  یرانکارناپذای یاددهی یادگیری به منزله مؤلفه

ای استادان نهرسافاوا، سواد ، شوندمی و ارائهفعلی که بسیاری از دروس به صورت مجازی تدوین 

 .سازدالمللی آموزش آشنا میهای بینرا با استاندارد هاآندهد و را افزایش می دانشجویانو 

                                                      
1. Bene & Bergous 
2. Gottlieb, Epstein, & Richards 
3. enquiry language 
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صر مدرس، دانشجو و عنا آموزش عالی معنای سنتی کالس، تدریس، یحوزهورود فاوا به  با

محور  محتوا ،یبعدتکیاددهی یادگیری از رویکرد  یندفرآ .پیدا کرده است یاساس ییرتغبرنامه درسی 

یر ماهیت و شناور تغی یرپذانعطافو خطی به رویکرد چندبعدی و فرآیند محور همراه با محتوای 

، مشارکت و تریشب تدریس مبتنی بر فناوری سبب جذابیت یهاسبکو  الگوها ،هاروش داده است.

ا از انتقال ربا دانشجویان نوع تعامل اساتید  فاوا گسترش کمیت و ارتقا کیفیت آموزش گردیده است.

توسط  مباحث ییافزاهمتوسعه و تعمق دانش و  را به از مدرس به دانشجویان مطالب طرفهیک

 .دهدیمتغییر دانشجویان 

های یادگیری به تجربه و آموزشی یهاروشچه قدر که استاد در جریان تدوین واقع، هر  در

، یرپذانعطاف ی آموزشزمینه حال ینع درمیزان بیشتری فراگیر را محور آموزش قرار داده و 

ق اجتماعی در فراهم کند؛ به همان میزان ما شاهد رشد بیشتر اخالرا تحلیلی  و ، متنوعجومشارکت

 یکاوشگرهای نوین تدریس چون روشبا کاربرد رکن اصلی تدریس به عنوان استاد هستیم. فراگیران 

 یهاوارهطرحسازی قدرت تفکر، تحلیل و استنباط فراگیر را محور قرار داده و با فراهم مسئلهحل  و

 ؛دهدان را پرورش میقدرت تحلیل فراگیر یزبرانگتأملهای یادگیری معنادار و و فرصت یزانگچالش

عطاف و فضای آموزشی معموالً ان استبا استاد  های سنتی محوریت بیشترکه در روش در صورتی

شی نقش و فراگیران در جریان آموزش و تدوین مواد آموز سازدینمو چالش مناسبی را محقق 

 .چندان فعالی را ندارند

های درسی یاددهی یادگیری برنامه یهاروش نشانگرهایبنابراین، استاد در جریان کاربست 

های شناختی، آزادی هایی چون علمی بودن، تشویق و رشد توانمندیبه مؤلفه دانشگاه نسل چهارم

های جامعه در آموزش، تقویت مبانی توسعه ها و معیارعمل متعادل، برقراری نظمی مناسب، ارزش

تواند بر قدرت تجزیه نماید در این صورت تدریس استاد میانسانی و سازگاری اجتماعی توجه می

 کشاکش در و جدید عصر در دیگر عبارتی به .بگذارد و باعث رشد آن شودتأثیر  دانشجویانو تحلیل 

 در و دارد بستگی روز دانش و علم از آنان مندیبهره میزان به کشورها برتری جوامع، میان رقابت

 سان همین به و روزبه هایدانشگاه زاینده که است فناوری از برخورداری و علمی کوشش نهایت

 با دلیل همین به .است کیفی توسعه به دستیابی عامل تریناصلی عنوانبه ،نوآورانه درسی هایبرنامه

 درسی، هایبرنامه هایهدف تدوین در آموزشی هاینوآوری و نوآورانه رویکردهای کاربست

 برنامه که، آنجایی از .یابیمدست هازمینه همه در چهارم نسل دانشگاه درسی هایبرنامه به توانیممی

 ،دارد سروکار هاانسان مهارتی و شناختی کیفیت با که است عالی آموزش نظام از مهمی بخش درسی،

 یخانش و نژادبختیاری یهاپژوهش در که است برخوردار اییژهو اهمیت از آن کیفیت به توجه لذا

 ،(2015) و همکاران بوزمن ،(2019) همکاران و گیوری ،(1396) جمور و شناسحق ،(1395)
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 .قرار گرفته است یدتأکمورد  نیز (2015) 2ایتاک و اینیانگ ،(2012) 1آداماورزسوال و 

هد نیازهای نسل حاضر و آینده نخوا های سنتی تدریس جوابگویدر عصر متحول امروز، روش

علمی  طورهبصحیح دانشجویان نیاز است تا آنان آزادانه، خالقانه و نقادانه و بود و برای آموزش 

سازی اطالعات، یرهذخی جابهنظم فکری را به آنان انتقال دهند و اساتید تالش نمایند تا  بیندیشند و

مستقل  استراتژی اصلی آموزش مدرن باید بر فعالیتبپردازند.  مشکالتی و تحلیل سازالهمسبه 

 تا تجربی و عملی معطوف شود یهاخودآموزی و آموزش هاییط، سازماندهی محجویاندانش

های تعاملی جهت از روش توانندیاستفاده کنند. استادان مخود از ابتکار عمل  بتوانند جویاندانش

ای پیچیده هبه مهارت کمک آزادی بیان، ،دانش، روحیه تیمیافزایش ، تسلط بر محتواایجاد انگیزه، 

بحث  ،ملیهای تعاز استفاده کنند. در روشجذاب و جالب بودن فرایند یادگیری نی ،متخصصان آینده

گروهی  ارک و های خود، انتخاب کردن، طراحی، نویسندگی(گیری عقاید و ایدهو گفتگو )تفکر، شکل

کارهای سازو یجادا ؛آموزش عالی کشور سازانتصمیمبه با توجه به نتایج بدست آمده  ضروری است.

مراکز ارائه خدمات  یتوسعهو  احداث بومی، یهاشرکتو  مؤسسات تعامالت سازنده با الزم جهت

 یوکارهاکسببه  یزاتیو تجه یامشاوره پشیبانی فنی،خدمات  ارائه تخصصی به عموم مردم،

 درت برای مشارک ینانو کارآفر یختگانفره ،با نخبگانارتباطی  یشبکه یجادا ،یانبندانش

 ،یامنطقهمسائل و معضالت محلی و  ییشناسا به پژوهشگران دانشگاهی؛ ینو همچن گزاریسیاست

 بعاد برنامها ینو تدو حل مشکالت جامعه بر اساسدانشگاهی  یهارشتهپژوهشی  هاییتاولو یینتع

 .گرددیمپیشنهاد  دانشگاه نسل چهارم یهامؤلفه یمبنا بر هر منطقهعالی  مراکز آموزشدرسی 

 نظرانصاحبعدم توافق  همچنین و عملی کافیعدم وجود پیشینه محدویت این پژوهش  ینترمهم

 آموزش عالی ایران بود. در نظامالگوهای دانشگاه نسل چهارم  و هاروش مبانی علمی، بر

 

 منابع
 فارسی  .الف

 آموزش هویتی هاییژگیو تبیین (.1391. )مهران هوشیار، و مهدی پورضائیان، ؛اهللیبحب الهی،آیت

 ،تجسمی هایهنر - زیبا هایهنر نشریه ،امروز ایران در فرهنگی متغیرهای بر یدتأک هنر با عالی

50 ،5-14. 

اصر ای کیفیت عن(. ارزیابی مقایسه1397امینی، محمد؛ رحیمی، حمید و خدابخشی، حمیدرضا. )

 .12 – 1(، 2)2، مجله راهبردهای توسعه در آموزش پزشکیبرنامه درسی در رشته علوم تربیتی. 

. فناوری توسعه برای مهندسی هایرشته درسی بازبینی(. 1395. )ناهید شیخان، و فیروز نژاد،بختیاری

                                                      
1. Urszula & Adam 
2. Inyang & Etuk 
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 .14-1، 62 ،رهیافت

 سلمان ؛ نادر ماجالن، ینور ؛ابوالحسن ،یحلوان ؛محمدباقر اولیا، ؛شیری، شهالپیشگاهی، علیرضا؛ دره

روش یادگیری  اثر (.1388) .محمدحسن ،یلطف و محمد ،یکرمان ؛ینحس ،یلیعق ؛حسن روغنی،

فیزیوپاتولوژی دانشگاه علوم اطالعات دانشجویان دوره  یو ماندگاررضایت  یزانبر مفعال 

 .215-208(،3)9پزشکی، در علوم آموزش پزشکی یزد.

 هایرشته تکمیلی تحصیالت هایدوره در اثربخش تدریس الگوی طراحی(. 1398زاده، سعیده. )تقی

 رساله دکتری، دانشگاه عالمه طباطبایی. .یعلوم انسان

(. بررسی 1393لیلی، احسان کاظم. )اله و نژادلویه، عطاءخمیران، رسول؛ اسدییثابت، فاطمه؛ تبر

میزان آمادگی خودراهبری در یادگیری و فاکتورهای مرتبط با آن در دانشجویان دانشگاه علوم 

 .44 -36(، 2)6، پژوهش در آموزش علوم پزشکیپزشکی تهران. 

(. 1392مهر، حمیده. )نوجینی، محسن و پاکرضوانی، محمود؛ زارعیثانی، حسین؛ سعیدیجعفری

آموزش عالی . های کلیدی برنامه درسی مبتنی بر آموزش الکترونیکی در آموزش عالیویژگی
   .187 – 163(، 2) 5 ن،ایرا

 ایجاد با کشور یهادانشگاه حکمرانی در تغییر ضرورت(. 1396. )ینحس جمور، ومحمد  ،شناسحق

 .پیشرفت پیشگامان کنگره یازدهمین مقاالت مجموعه. دانشگاه چهارم نسل

 دانشگاه نشريه. یجامعه ساز یت(. دانشگاه نسل چهارم، مأمور1396) یطاسکوه، عل خورسندی

 .12-10(، 2) 1، امروز

 المللیینب یبندرتبه یهانظام یانتقاد یل(. تحل1396. )یممر ی،پناه و یطاسکوه، عل خورسندی

 عالی آموزش پژوهشی علمی فصلنامه. یرانا یآموزش عال یبرا یاستیس یشنهاداتها؛ پدانشگاه
 .136-111، (3) 8 ایران،

پژوهش کیفی در مدیریت:  شناسیروش(. 1398الوانی، سیدمهدی و آذر، عادل. ) ؛فرد، حسندانایی
 تهران: انتشارات اشراقی. رویکردی جامع.

 تهران: سمت.ها و فنون تدریس. های آموزشی و پرورشی: روشمهارت(. 1395شعبانی، حسن. )

 :مشهد ها(.نظریه و یادهابن مفاهیم،) یادگیری-یاددهی یکردهایرو (.1379) یاربخت شعبانی ورکی،

 به نشر. آستان قدس رضوی، انتشارات

پور، اصغر و مقصودی، نسب، سیدداوود؛ عسگریان، فریبا؛ شیرعلیدیزج، الناز؛ حسینیصادقی

دریس فعال در عملکرد تحصیلی های ت(. فراتحلیل اثربخشی روش1394محمدرضا. )

 .103 – 79(، 1)35 شناسی تربیتی،روانآموزان ایرانی. دانش

- یاددهی فرآیند در فعال تدریس فنون و هاروش کارگیری به موانع بررسی (.1398غالمی، نادیا. )

 نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه عالمه طباطبایی.. پایانراهکار ارائه و یادگیری

http://ihej.ir/article-1-609-fa.pdf
http://ihej.ir/article-1-609-fa.pdf
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 مؤثر هایمؤلفه و ابعاد شناسایی(. 1396. )علی سید روشن، قلی و رضا امین کمالیان، امیر؛ فاضل،

 از استفاده با چهارم و سوم نسل یهادانشگاه بر تأکید با دانشگاهی انسانی منابع توانمندسازی بر

-455، (6)10، یآموزش در علوم پزشک یراهبردها. مفهومی الگویی ارائة :دلفی فازی رویکرد

468 

 . تهران: انتشارات آگاه.یراندانشگاه در ا یگاه یگاه و ب. (1396فراستخواه، مقصود )

های (. طراحی الگوی روش1396. )یمحمدعل، نادی ین ومحمدحس ،یارمحمدیان ، مهدی؛شاورزیک

پژوهشی رهیافتی نو -فصلنامه علمی .پژوهی در آموزش عالی ایرانتدریس مبتنی بر توسعه آینده
 .174 -157(، 4)8، در مدیریت آموزشی

 آموزش فصلنامه. عمل و کار چهارم نسل یهادانشگاه رویکرد(. 1397مهرداد. ) چگینی، گودرزوند

 .16-1 ،(78)20، ایران مهندسی

 ییبازنما (.1397) .یاسمین ،ینیعابد و عشرت بییب ،یزمان ؛حسن ،یانیکاو ؛محمدجواد دار،لیاقت

 یآورفن پدیدارشناسانه، یپژوهش معکوس: در کالستجارب دانشجویان از یادگیری فعال 
 .136-107، 32و  31 تربیتی، در علوم و ارتباطاتاطالعات 

های فصلنامه پژوهش  روش؟ کدام الگو؟. کدام (. تدریس دانشگاهی:1392) .اهللنعمتپور، موسی
 .49-37 ،3 ،آموزش و یادگیری

 برای چهارم نسل یهادانشگاه سازییتظرف و ینیآفر(. نقش1396. )مسعود شفیعی، رضا و مهدی،

 .22-1، (53)10 ،دانشگاه و صنعت فصلنامه. ایمنطقه و محلی توسعه

رابطه میان رویکردهای تدریس اعضای هیئت علمی و  .(1393) .اسماعیلی، رقیه و نژاد، ولیمهدی

آموزش و  یهافصلنامه پژوهش ویان دانشگاه سیستان و بلوچستان.یادگیری دانشج-رویکردهای

 .66-51 ،5 یادگیری،
. جدید هاییتهو یسوبه دانشگاه(. 1396. )رشید صالح لو،خواجه حاجی و فاطمه نیا،نصراللهی

 .پیشرفت پیشگامان کنگره دهمین برگزیده مقاالت و آثار مجموعه
 نشر تهران، ،دانشگاهی هایسیستم عملکرد بررسی بر درآمدی .(1380)سرخابی.  دوزییمنی
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Approaches and Methods of Teaching and Learning in 

Fourth Generation Universities from the Perspective of 

Faculty Members: A Qualitative Case Study 
 

Yaghoob Sepehri, Mohammad Javad Liaghatdar, Azam 

Esfijani  

 

The fourth generation university defines a new career model for the higher education 

institution, which creates opportunities for local and regional development. From the 

point of view of most educational experts, teaching and learning methods are the most 

important sources of using the indicators of the fourth generation university and 

cultivating creative graduates. In fact, the implementation of the fourth generation 

university indicators in the teaching-learning methods continuously improves the quality 

of the fourth generation university curriculum. This present study was conducted to 

answer the following question: What are the indicators of teaching and learning methods 

of the fourth generation university curriculum? This was a qualitative case study whose 

participants were 20 faculty members of the universities in Iran, who were expert in the 

field of curriculum design and fourth generation universities. They were selected through 

snowball sampling method and their number was determined, in accordance with the 

principle of saturation, after a semi-structured interview. The interviews were then 

analyzed through qualitative content analysis. Data validity was assessed using the four 

criteria of acceptability, transferability, reliability and verification and its reliability was 

assessed using the documentation method. Findings suggest that the most important 

indicators of teaching methods in the curricula of fourth generation universities are: 

application of action-based learning approach, facilitating simulated learning 

opportunities, attention to participatory learning methods,  and educational approach 

based on peer education, as well as exploratory and self-directed learning methods. The 

results corroborate the application of new teaching methods such as the integration of 

information and communication technology in the development of teaching methods for 

learning curricula. The findings also imply that the Institute of Higher Education, by 

changing its approach to the fourth generation university, can offer effective and efficient 

human capital training based on local and regional needs to create a better society. 
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