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ی ریگسخت»ی از مفهوم علم أتیهتحلیل کیفی تجارب دانشجویان و اعضای 

 «علمی

 کاوه سعیدی   ناصر شیربگی

 دانشگاه کردستان

 چکیده
لمی، ی عریگسختو اعضای هیأت علمی از مفهوم  این تحقیق با هدف بررسی درک و تجربه دانشجویان

وش بود که با ر انجام شد. رویکرد پژوهش، تفسیری هاآنشناسایی مقوالت توصیف و کشف روابط بین 

دانشجویان  و وقتتمامبالقوه تحقیق، اعضای هیأت علمی  کنندگانمشارکتی به اجرا درآمد. نگارداریپدکیفی 

محور و گلوله برفی بود. با به صورت هدفمند، مالک یریگنمونهبودند.  1395دانشگاه کردستان در سال 

ی هامصاحبهعضو هیأت علمی(  31نفر دانشجو و  20نفر ) 51با  هادادهتا اشباع نظری  و رعایت حداکثر تنوع

ی کدگذاری نظری مورد استقرایی و با شیوه سازی به شکلپس از پیاده هاداده ساختمند ادامه داشت.نیمه

ی علمی را ریگسختمتفاوت که در آن دانشجویان و استادان  یتحلیل قرار گرفت. نتایج پژوهش، پنج گونه

ی علمی تحت عناوین تحقق ریگسخت. مقوالت توصیف مربوط به داددرک و تجربه کرده بودند نشان 

ی فضای سازفراهم اجتماعی مناسب، فاصلهخالف جریان آب، حفظ  شنا کردنانتظارات نظام دانشگاهی، 

علمی را  یریگسختو استادان  انی شدند. در کل دانشجویبنددستهمفهومی سیال  عنوانبهیادگیری فعال و 

ی به استانداردها، دشواری، جذابیت و ارتباط با اهداف آتی ابیدستی از میزان تکالیف، امجموعهبه صورت 

 گزارش کرده بودند.

ی، یادگیری فعال، رویکردهای یادگیری، پدیدارنگاری.ریگسخت :های کلیدیواژه

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
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 مقدمه

های های فردی، تجربهکه تفاوت از عوامل مؤثر بر یادگیری استهای دانشجویان، یکی ویژگی

ای هعنوان ویژگیاند. سایر عوامل مؤثر، بهیادگیری قبلی و درک فعلی آنان از موضوع از آن جمله

های ی درس و ویژگیدهندههای گروه آموزشی سازمانشوند که خصلتبندی میمحیطی دسته

شده بر . عوامل بیانردیگیمم رویکرد استاد به تدریس را در بر ی درسی و عامل بسیار مهبرنامه

 گذارند.تأثیر می هاآنادراک و بینش دانشجویان از محیط و رویکرد یادگیری مورد انتظار از 

دهند که بین رویکرد استاد به تدریس و کیفیت نتایج یادگیری دانشجو ها نشان میپژوهش

 هبپوشش دادن موضوع  هاآنهمبستگی وجود دارد. اساتیدی وجود دارند که بر این باورند شغل 

از طریق انتقال محتوا به دانشجویان است. در این روش، کوتاهی در یادگیری محتوا،  دارنظامصورت 

زیاد مالاحترسد تقصیر دانشجو است. اساتیدی که چنین رویکردی به تدریس دارند، بهنظر می به

کنند. گروهی دیگر از اساتید نقش رویکردهای یادگیری سطحی را در بین دانشجویان تشویق می

دانند و روی کردن دانشجویان برای فهم عمیق و تغییر ادراک دانشجویان میتدریس خود را یاری

ص کنند. این گروه، نقها تمرکز میدهند و نتایج یادگیری ناشی از فعالیتچه دانشجویان انجام میآن

یم مندی، مانند شیوه تنظهای نظامحساب ضعف در کار دانشجو و استاد و نیز نارسایییادگیری را به

ال ومحور دنبدهند. استادانی که تدریسشان را با رویکرد دانشجی درسی نسبت میو اجرای برنامه

تریگ کنند )کنند، با احتمال زیاد رویکردهای عمیق در یادگیری را در بین دانشجویان تشویق میمی

 (.1999، 1ول و همکاران

کنند: مدیریتی، ( سه رویکرد مهم در تدریس را معرفی می2011) 2فنسترماخر و سولتیس

ها، شناخت فراگیران، دانش مربوط به تسهیلگر و آزاداندیشانه که مشتمل بر پنج مؤلفه اصلی: روش

ها مشتمل بر فنونی است که مدرس برای کمک به محتوا، اهداف تدریس و ارتباط هستند. روش

اخت دهند. شناند به آن برسند مورداستفاده قرار میفراگیران در کسب دانش، فهم و مهارتی که مایل

ها و عملکرد تحصیلی گذشته فراگیران غولیمشفراگیران، به مواردی مانند عالیق، استعدادها و دل

کند. داند. دانش، ناظر بر اطالعات مدرس در درسی است که تدریس میاشاره دارد که مدرس می

اهداف، غایاتی است که مدرس برای تدریس و برای فراگیران در نظر دارد. آخرین مؤلفه یعنی ارتباط 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. Trigwell, prosser & waterhouse 2. Fenstermacher & soltis 
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 کنند.ران برقرار میای است که مدرسان با فراگیناظر بر نوع رابطه

مدرسانی که خواهان یک ارتباط مثبت و کارآمد با فراگیران خود هستند باید از طریق نشان 

 های گوناگونی وجود دارد.دادن توانایی این باور را به آنان انتقال دهند. برای فرستادن این پیام راه

های ناییست. درواقع تکالیفی که تواها تعیین تکالیفی با سطح دشواری متوسط اترین راهیکی از مهم

قال نفس را به فراگیران انتدهد تا حس اعتمادبهحاضر فراگیران را بدون خطر شکست گسترش می

کند شود که مدرس فکر میدهد. برعکس یک تکلیف بسیار ساده منجر به این اعتقاد در فراگیر می

با وجود اینکه طرح تکالیف با سطح  که او در انجام دادن فعالیت مناسب با سنش ناتوان است.

فقیت دهد در صورت عدم مودشواری متوسط در مورد شایستگی تحصیلی فراگیران پیام مثبتی می

فراگیران، هیچ نتیجه مثبتی در بر نخواهد داشت. بنابراین، معلمان باید مراقب باشند که به طرح 

قیت در این موارد فراگیران امید کمی به موفازحد درگیرکننده هستند نپردازند؛ زیرا تکالیفی که بیش

پردازند، فراگیران به این اعتقاد حل میخواهند داشت. وقتی مدرسان به طرح یک تکلیف غیرقابل

رسند که اگر آنان موفق به انجام آن تکلیف نشوند باید دارای نقایصی باشند. عالوه بر تعیین می

های نین باید تمام تکالیف دشوار را با حمایتتکالیفی با سطح دشواری مناسب، مدرسان همچ

شخصی و آموزشی که فراگیران برای انجام آن تکالیف نیاز دارند، همراه کنند. یک تکلیف با سطح 

های تنهایی به اتمام برساند، ولی با حمایتدشواری متوسط، تکلیفی است که فراگیر نتواند آن را به

شود. هدف در اینجا به گیرد موفق میماهر صورت میطورمعمول توسط یک شخص به آموزشی که

های یادگیری فراگیران را به حداکثر برسانند تا آنان احساس وجود آوردن محیطی است که فرصت

 توانایی و ارزشمندی کنند.

ند به کگیری استفاده میزمانی که یک مدرس برای تعریف وظایف یادگیری از مفهوم سخت 

کند. کر میهای رفتاری بلوم فبندی هدفنگیز یا تمرکز بر سطوح باالتر طبقهبراوظایف مشکل، چالش

هاست. گیری چیزی جدای از اینگیری نقش دارند، اما سختشده در سختمصادیق بیان

گیری در آموزش مفهومی متغیر است. افراد زیادی به اهمیت این مفهوم باور دارند اما بر اینکه سخت

( این 1987) 1هایی سخت است توافقی اندک وجود دارد. رسنیکا و ارزیابیچه معیارها، ساختاره

که فراگیران، جدای از معلومات پیشین، برای ساخت معنی و  آموزشکیفیتی از »عنوان مفهوم را به

گیری آموزشی (. سخت44است )ص کرده  فیتعر« ها به آن نیاز دارندکسب چارچوب برای موقعیت

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. Resnick 
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در فرآیندها و استفاده از  هامهارتاز فراگیران انتظار ساخت معانی مخصوص به خود، ادغام 

 .ها برای حل مشکالت دنیای واقعی را داردآموخته

باشند که یادگیری به معنای حفظ اطالعات و بازگویی آن در یک آزمون  اگر دانشجویان معتقد

ی سطحی به یادگیری خود را خواهند پذیرفت. در این حالت، از دیدگاه است پس احتماالً رویکردها

های ادراکی های گروهی یا مهارتگیری در جهت رشد در مهارتتالش برای اجبار و سخت هاآن

 وقت تلف کردن است. یا ارتباطی

شود که مدرسان برای به وجود آوردن فراهم کردن محیط یادگیری، راهبردهایی را شامل می

 هایکنند. راهبردهای فراهم کردن محیطاستفاده می هاآنی کالسی مثبت و ثمربخش از جربهت

دهی به آن تنها پیشگیری از بدرفتاری و پاسخشود، نهیادگیری مؤثر که معموالً اداره کالس نامیده می

که عالقه و  ی درست از وقت کالس، به وجود آوردن جویتر، استفادهرا در بردارد، بلکه از آن مهم

هایی که ذهن و قدرت تخیل فراگیران را درگیر کنند، کاوش را برانگیزد و ممکن ساختن فعالیت

 شوند.شامل می

ای هگیرند و روشمندند که بدانند دانشجویان چه چیز و چقدر یاد میها عالقهمدرسان دانشگاه

بع آخر قرن بیستم، شواهد علمی فراوانی اند. اما در راندیشیده هاآنای برای سنجش ارزیابی استادانه

کند باید نسبت به چگونگی یادگیری دانشجویان و عوامل محیطی که آوری شد که پیشنهاد میجمع

ی نشان داده شود. باید آگاه بود که تعدادی از دانشجویان بیشتردهند، توجه را شکل می هاآنیادگیری 

شود، نبودن دروس یا مسائل روانی، اجتماعی ناشی نمیدر تحصیلشان مشکالتی دارند که از کاربردی 

هاست. باید پذیرفت که بسیاری از مشکالت دانشجویان های مطالعه و یادگیری آنبلکه ناشی از روش

های تدریس؛ دروس دارند؛ از روش هاآن یدربارههایی که مدرسان طور مستقیم، از فرضیهبه

 گیرد.می نشأتها نحوه ارزیابی شده و دهیسازمان

شده است، باوجوداین، توجهی در خصوص یادگیری انجامهای قابلاگرچه درگذشته پژوهش

ونگی ی چگدهندهکننده یا توضیحطور کامل پیشگوییکدام مجموعه اصول منسجمی که بههنوز هیچ

ون ئدی، مارتی پژوهشگران سواند. اما مطالعهیادگیری دانشجویان در محیطی خاص باشند ارائه نداده

( تحقیق از روش سنتی متمرکز بر اساتید و تدریس را به آنچه واقعاً دانشجویان 1976) 1و سالجو

دریافتند که دانشجویان از یکی از  هاآندهند، تغییر داد. اندیشند و در موقعیت واقعی انجام میمی

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. Marton & Saljo 
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کنند. شوند، استفاده میسه رویکرد کلی یادگیری که معموالً سطحی، عمقی و راهبردی نامیده می

یا  ی به پایان بردن درسپذیرند، اساساً با دغدغهدانشجویانی که رویکرد سطحی به یادگیری را می

هی به و توج شوند. تأکید این روش بر مواد درسی یا وظیفه استترس از شکست برانگیخته می

د، یادسپاری اطالعات و شاید معنی و هدف ندارد. در این روش، نتایج یادگیری در بهترین حالت خو

ا گیرند، انگیزش خود رباشد. در مقابل دانشجویانی که رویکرد عمقی را پیش می هاآندرک سطحی 

ه درک ب هاآندانند و تمایل مدیون عالقه به موضوع درس و نیاز به فهمیدن مطالب و تفسیر دانش می

 های مختلف درسیبین دانشجویان رشته کردیرو این ازعمیق مواد درسی است. فرآیند استفاده 

گام منطقی متکی است که در آن احکام کلی بهیک رویکرد گام بر 1گرامتفاوت است. فراگیر عمل

برد که در آن فرآیندی را به کار می 2پذیرد. فراگیر فهیمطور محتاطانه، بر مبنای شواهد صورت میبه

 با دانش قبلی است. فرآیند دیگر هاآنرتباط درونی های کلی و گسترده و اتوجه اساسی به دیدگاه

شود. برای چنین کاربرده مینامیم، بهمی 3آن است که توسط فراگیری که آن را فراگیر چندبعدی

فراگیرانی، بازده یادگیری، یک سطح عمیق و فهم مبتنی بر دانش دارای اصول کلی است که با زیربنای 

یادگیری چندبعدی در صورت نیاز استفاده از حفظ کردن را منع  شود.حقیقی و منطقی پشتیبانی می

شود، اما این دانشجویان این کار را با طور مداوم در دروس علوم انجام میطور که بهکند، هماننمی

ه دهند. دانشجویانی کبرند، انجام میهایی که رویکرد سطحی را به کار مینیت کامالً متفاوتی از آن

کنند، از فرآیندهایی مشابه با فراگیران سطحی و عمیق بهره ی به یادگیری را اعمال میرویکرد راهبرد

نهفته است. چنین دانشجویانی با نیاز به کسب  هاآنگیرند و تفاوت بنیادی در قصد و انگیزه می

 ی آن، سطح متغیری از درک و فهم استشوند و نتیجهنمرات باال و رقابت با دیگران برانگیخته می

دهد های ارزیابی بستگی دارد. دالیل قوی وجود دارد که نشان میکه به الزامات درسی و شیوه

های ارزیابی دانشجویان ویژه روشی درسی و بهبرنامه دهیسازمانبسیاری از رویکردهای تدریس، 

 شود، ممکن است مانع استفاده از رویکرد عمیق شود و پشتیبان وکه توسط استادان طراحی می

 (.20ص ، 2000، 4کنن و نیوبلباشد )مشوق استفاده از رویکردهای یادگیری سطحی 

ی ههایی از تفکر درباریادگیری دانشجومحور، اصطالح وسیعی است که برای توصیف شیوه

رود که بر فعالیت و مسئولیت دانشجو در یادگیری بیش از محتوا و یا یاددهی و یادگیری به کار می

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. Operational Learner 

2. Comprehension Learner 

3. Versatile Learner 

4. Cannon and Newble 
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کند. اساساً در برابر تأکید زیاد بر کنترل استاد و پوشش ید انجام دهند، تأکید میآنچه استادان با

محور شود، یادگیری دانشجومحور سنتی یافت میهای معلمتدریس بیشترمحتوای تحصیلی که در 

که  های اخیر، استادانیهای پژوهشاساس یافته مسئولیت و فعالیت دانشجو را در قلب خود دارد. بر

صورت سامانمند از طریق انتقال اطالعات به دادن موضوع درس به ند شغلشان پوششمعتقد

کنند. زیاد رویکردهای یادگیری سطحی را در میان دانشجویان تشویق میاحتمالدانشجویان است، به

های دهند و کیفیت بازدهاز طرف دیگر، استادانی وجود دارند که آنچه را دانشجویان انجام می

کت کنند. حرتر از پوشش موضوع درس قلمداد میرا که منتج از فعالیت دانشجوست، مهمیادگیری 

و العمر است. دانشجبه سمت یادگیری دانشجومحور فرآیندی اصولی برای کمک به یادگیری مادام

ی رویکردهایی با هدف کوشش برای توسعه 2ی خدماتو یادگیری از طریق ارائه 1عنوان مشاوربه

 نشجومحور هستند.یادگیری دا

ادن کند تا به شکل دی برقراری ارتباط با فراگیران به آنان کمک میدانند که نحوهمدرسان می

ی های انگیزشی در کالس بپردازند. نخستین هدف مدرسان در کالس، ایجاد یک رابطهگیریجهت

شدید  کاربرد افراطی وکننده با فراگیران است. مدرسان از طریق اجتناب از مثبت، دوستانه و حمایت

صبات آمیز مبتنی بر تعهای رکیک با فراگیر، اجتناب از آموزش تبعیضتنبیه، اجتناب از شوخی

 پوشی مدرس و داشتن انتظارات باال اماغیرمنطقی، نشان دادن عالقه به فراگیر، آرامش، ثبات و چشم

تباط د. مدرسانی که خواهان یک ارتوانند به این مهم دست یابندسترس برای موفقیت فراگیر میقابل

مثبت و کارآمد با فراگیران خود هستند، باید به فراگیران این اعتقاد را از طریق نشان دادن توانایی 

عیین ها تترین راههای گوناگونی وجود دارد. یکی از مهمآنان انتقال دهند. برای فرستادن این پیام راه

دون های حاضر فراگیران را برواقع، تکالیفی که تواناییتکالیفی با سطح دشواری متوسط است. د

نفس را به فراگیران انتقال دهد. برعکس یک تکلیف دهد تا حس اعتمادبهخطر شکست گسترش می

ت کند که او در انجام دادن فعالیشود که مدرس فکر میبسیار ساده منجر به این اعتقاد در فراگیر می

طرح تکالیف با سطح دشواری متوسط در مورد  کهنیا وجود مناسب با سنش ناتوان است. با

مثبتی  دهد، در صورت عدم موفقیت فراگیران، هیچ نتیجهشایستگی تحصیلی فراگیران پیام مثبتی می

در بر نخواهد داشت. بنابراین، معلمان باید مراقب باشند که به طرح تکالیفی که مستلزم فعال بودن 

ا در این موارد فراگیران امید کمی به موفقیت خواهند داشت. وقتی فراگیر هستند بپردازند؛ زیر

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. Students as Consultants 2. Service Learning 



 1396پاییز و زمستان ، دومی ، شمارههفتمی دوره، یدرس یهبرنام یهاپژوهش      

 

94 

ند که رسپردازند، فراگیران به این اعتقاد میحل میمدرسان به طرح یک تکلیف مشکل و غیرقابل

آمیز آن تکلیف نشوند باید دارای نقایصی باشند. عالوه بر تعیین اگر آنان قادر به انجام موفقیت

های اری مناسب، مدرسان همچنین باید تمام تکالیف دشوار را با حمایتتکالیفی با سطح دشو

شخصی و آموزشی که فراگیران برای انجام آن تکالیف نیاز دارند، همراه کنند. یک تکلیف با سطح 

های تنهایی به اتمام برساند ولی با حمایتدشواری متوسط، تکلیفی است که فراگیر نتواند آن را به

شود. هدف به وجود گیرد موفق میورمعمول توسط یک شخص ماهر صورت میطآموزشی که به

های یادگیری فراگیران را به حداکثر برسانند تا آنان احساس توانایی آوردن محیطی است که فرصت

ی درسی، یری و ارتباط ابزار مفیدی برای ارزیابی برنامهگسختو ارزشمندی کنند. چارچوب 

 ها است.یتفعالآموزش، ارزشیابی و سایر 

 چهارچوب مفهومی
ا روند، امشده پیش میی کیفی اغلب بدون یک چارچوب مفهومی از پیش تعیینهاپژوهش

(. این چارچوب در مطالعه 2009پانچ، دارند )های مفهومی در پژوهش کیفی نیز نقش چارچوب

زمان با ی همهبه شکل قیاسی طراحی شود اما در طی مطالع کیفی ممکن است در ابتدای مطالعه

( 2011) یلیباستقرایی تکوین یابد. به نظر هنینک، هاتر و  به شکل هاآنها و تحلیل آوری دادهجمع

رو، چارچوب مفهومی از طریق استدالل اند. ازاینشدهها درجسؤاالت پژوهش کیفی همیشه در نظریه

های وی از این قاعده، به نظریهباید. با پیرمی ها گسترشقیاسی مبتنی بر ادبیات موجود و نظریه

وافق نبود تشود. نخست اینکه الزم به ذکر است که ی علمی اشاره میریگسختی شده دربارهبیان

 نادرست منجر شده است: یتصوراتبه  یگیری آموزشدر معنای سخت

پرسد، نه فراگیران می کاردر مورد کیفیت  گیریسخت :بیشتر کار معنای به گیریسخت -1

 کند.گیری را تضمین نمیسطوح باالتر سخت ،بیشترتکالیف و خواندن  کمیت.

 رسیدن فراگیران به فهم و خواهانیز انگبین آنچه چالش: ترسخت کار یعنی گیریسخت -2

نامشخص، نبود منبع الزم، نبود پشتیبانی مناسب و  دستورالعملبه دالیلی مانند  آنچهجدید است و 

 دشوار است تفاوت وجود دارد. شدهدادهاختصاص  زمان باناهماهنگ  خواسته

گیری این است که مدرس چگونه از : سختگیری به معنای معیارهای سختسخت -3

ی امعیارهخواهند به خواهد به معیارها دست یابند. بسیاری از مدرسان از فراگیران میفراگیران می

 یدا کنند.یرانه دست پگسخت یرغی هاراهگیرانه از بسیار سخت
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خت ستجربه یادگیری بسیار دشوار، انتخاب محتوای  گیری به معنی محتوای سخت:سخت -4

اینکه چگونه مدرس از فراگیران بخواهد در محتوای درسی درگیر  کند.برای فراگیران تضمین نمیرا 

 گیری کالس است.کننده سطح سختیینتعترین شاخص یقوشوند، 

 توانندیمسن کم کودکان :گیرانه درگیر شوندند در یادگیری سختتوانینمفراگیران جوان  -5

درس م. مهم این است که های بسیار سخت تعامل داشته باشندیوهش درند و با مواد آموزشی فکر کن

 گیرانه با مراحل تکامل رشد آنان متناسب است.آموزش سختکه  شودمطمئن 

گیری یاد مدرس اگر :ممکن است اولیه لاصو تسلط فراگیران بر از پس تنها گیریسخت -6

 گیرانه باشد.تواند سختیمی تجربه طراحی نماید، هر سطح از یادگیری را بر پایه

 یرانهگسختیادگیری  یهافرصت یذخیره تنها برای فراگیران نخبه است: گیریسخت -7

ی روپسمعنی به یبهای یتفعالو تنزل و شرکت دادن دیگر دانش آموزان در  ،یک گروه نخبه برای

موزش آفراگیران باید  یهمهشود. ی قرن بیست و یکم منجر میهاخواستهفراگیران در رویارویی با 

 (.2011، 1جکسونباشند )گیرانه داشته سخت

( است 1956) 2بندی بلومگیرانه، محوری از طبقهیزی درسی سختربرنامهاز یک جنبه، مفهوم 

تصاعدی: دانش، ادراک، کاربرد، تحلیل، ترکیب و ارزشیابی  گانهششانایی که ترکیبی از سطوح تو

شوند، باید در انجام تکالیف یدئال، زمانی که فراگیران بالغ میا صورتبهشود. را شامل می

( این ایده را 2007) 3عنوان یک معیار اثبات رشد ادراکی، توانا باشند. ایبر و پارکربرانگیز بهچالش

بندی د، طبقهکننبندی به معنای توان موفقیت است نقد میکه حرکت فراگیران به سطوح باالی طبقه

 دینمای آموزشی کالس را به سطوح عالی از شناخت راهنمایی فقط زمانی مناسب است که برنامه

 (.45ص )

ی همچون پشتکار، یهامهارتبه دلیل پرورش  گیرانهی درسی سختهابرنامهپیگیری 

(. 2011جکسون، است )یری، هدفمندی، فراشناخت و مالکیت یادگیری ارزشمند پذانعطاف

 ؛ همکاریمسألهی اساسی ذیل را به کارمی گیرد: تفکر انتقادی و حل هامهارتیری علمی گسخت

تار مؤثر و گفی نفوذ؛ چاالکی و قابلیت انعطاف، ابتکار و کارآفرینی، یلهوسبهو هدایت  هاشبکهدر 

 (.25ص ، 2008، 4واگنر) لیتخارتباط نوشتاری، دسترسی و تحلیل اطالعاتی؛ کنجکاوی و 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. Jackson 

2. Blooms 

3. Eber & Parker 

4. wagner 
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 :یری علمی وجود داردگسختی حقیقت دربارهچند ( 2011جکسون )به باور 

د که باید یاد بگیرنفراگیران  طلبد:یمی ظریف را هاقضاوتگیرانه از فراگیران آموزش سخت

ها دست به انتخاب بزنند و حتی زمانی که پاسخ درست روشن نیست از ینهاز گز یطیف از میان

 دفاع کنند. انتخابشان

انش د کنندگان منفعلفراگیران دریافت گیرانه مستلزم تالش یادگیری است:آموزش سخت

اهری نظمی ظیبساختاری بر  و معنایی از خودشان داشته باشند، گیری در یادگیریدربا  هاآن نیستند؛

 تحمیل کنند.

ی ف یادگیراهدباید به شکل راهبردی پیگیر ا فراگیران است؛ عمدی گیرانهسخت آموزش 

 .دارند آگاهانه و انتخاب کنندیمایجاد  دانش قبلی هاآن. باشند

یستند ن مشخص ی که کامالًیمسیرها بایدفراگیر  :بردارداطمینان را در  عدم گیرانهسخت آموزش

 چه اتفاقی خواهد افتاد. که دقیقاً داندحتی مدرس نکه  دیآپیش  زمانیممکن است ، بگیرد یادرا 

یاد باید موارد ذیل را  هاآنکند: یمی را ایجاد میخودتنظ هایمهارت گیرانهسخت آموزش

گی و چگون زمان ،حفظ آهنگ حرکت خودمناسب،  هایانتخاب راهبرد، اتاشتباه تشخیص :بگیرند

 مولد یا مخرب.تشخیص تالش و  گی در ناامیدیایستاد، درخواست کمک

 نتایج نهگیرایادگیری سخت تجربه اگرچه هر گیرانه با دنیای واقعی تناسب دارد:سخت آموزش

 شدهسازییهشب هاییتحتی زمانی که فراگیران در فعال اما واقعی ندارد، دنیای مستقیمی در تجربی

ی آن در خارج از کالس ارتباط فایدهدهند و بین آنچه انجام می توانندیمهستند،  درگیرتمرینات یا 

 برقرار کنند.

ا و محتوا ی داردنوجود  گیریسخت هیچ ارزش مطلق برای :نسبی استگیرانه سخت آموزش

و  ههر پایدر سطح اما رسیدن به آن  گیری برای همه استسخت. ذاتی نیستندآموزشی  یراهبردها

 متفاوت است. رشته

محدود به امکان دسترسی  گیری علمی( سخت1997) 1یدگاه واسلی، همپل و کالرکاز د

آموزشی برای فراگیران در سطوح متوسطه یا تعهد بروندادهای خاص بدون توجه به نقش فراگیر در 

کند (، در مبحث تدریس و حافظه اظهار می2005) 2جنسندستیابی به سطوح عالی یادگیری، نیست. 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. Wasley, Hampel and Clark 2. Jensen 
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( اظهار کرده که 2006) 1آدلمنکشاند. ه را به سمت محتوای معنادار میگیری توجکه سخت

از موقعیت علمی و یک اصل ثانویه در  توجهقابلبینی یشپیری در برنامه آموزشی، نوعی گسخت

ی سال، درگیرگیری برای فراگیران بزرگکند که سخت( تأکید می2008) 2انجام آموزش است. شنی

ی یادگیری برای هدایت فراگیران در سطوح جدیدی از عمیق در یادگیری، انتقاد و پرسش پایه

ت بندی صالحیگیری هدفی است که مستلزم طبقهدست آوردن سخت علمی است. به پیشرفت

 خدمات حمایتی و منابع و رویکردهای جدید تدریس است.فراگیران در رسیدن به معیارهای باال، 

 ی پژوهشیپیشینه
(، 1996) 3نیآستاند: سیلور و ی علمی عالقه نشان دادهریگسختبسیاری محققان به موضوع 

یمم ی کالسی را فراههابحثی آموزشی برای فراگیران فرصت مشارکت در ریگسختدریافتند که 

یری علمی سه عامل: گسختی در بررسی دیدگاه مدرسان درباره( 1999چون )کرگ و چینگ  .کند

( دریافت 2004) 4یادگیری فعال، تالش و دستیابی به سطوح باالی شناختی را تشخیص دادند. باین

یری، دانشجویان را برای داشتن یک سبک یادگیری ویژه و ایجاد ظرفیت یادگیری گسختکه 

نان ین اطمیبیشتریری علمی گسخت( یافتند که 2004ن )اهمکارو  5کند. کریبرتیمتشویق  العمرمادام

تی ی تفکر انتقادی و خودهدایهامهارتی را در تسهیل فرآیند درگیری فراگیران در یادگیری و توسعه

 دهد.یم به دستدر طول مسیر یادگیری 

تجارب گیری، ( گویای این بود که سخت2008) 6نتایج پژوهش ماتسومورا، سالتر و کراسن

( در پژوهش خود 2010) 7کند. الدر و پاولیادگیری مشارکتی و انفرادی فراگیران را تقویت می

حل  انندمگیری آموزشی، درگیر کردن فراگیران در فرآیندهای شناختی سطح باال دریافتند سخت

 گویی است.مسائل مهم، تفکر انتقادی، تحلیل، فهم، ارتباط و پاسخ

( در پژوهش خود در آموزش عالی استرالیا نشان دادند 2011) 10الدو فیتزجر 9، لویس8شاه

ان ی فراگیرعنوان یک ضرورت مفید برای همهگیری علمی بهها با چالش توجه به سختدانشگاه

گیری برای فراگیران چالشی آن است که سخت ( بیانگر2012بورن )مواجه هستند. پژوهش بلک 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

1. Adelman 

2. Schnee 

3. Silver and Stein 

4. Bain 

5. Crebert 

6. Matsumura, Slater & Crosson 

7. Elder & paul 

8. Shah 

9. Lewis 

10. Fitzgerald 
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کند؛ اما برای فراگیران مختلف متفاوت است. ماهلر، دراگر هدایت میرا به توانایی باال  هاآناست که 

 ی علمیریگسختی از چندبعد( نیز با مقایسه درک اساتید و دانشجویان یک مدل 2014و هیل )

مودند. ن ارائهشامل یادگیری فعال، محتوای معنادار، سطوح عالی تفکر و فراهم کردن امکان تجربه را 

 توسط دانشجویان شامل جذابیت و شدهفیتعراساتید تفاوت داشت. عناصر  دیدگاه دانشجویان با

ی به استانداردها، یادگیری فعال و ارزش یادگیری برای استفاده ابیدستسختی در محتوا، میزان کار، 

( 2015همکاران )ین گزارش پژوهشی دراگر و ترتازهدر زندگی خودشان در جهان واقعی بود. در 

ی نداشتند، اما برخی دیگر، با ریگسختهرچند تعدادی از دانشجویان دیدگاه خاصی در مورد 

ه ای از ارتباطات متقابل بین متغیرهای محتوای دشوار، عالقعنوان شبکهتعاریفی نسبتاً روشن آن را به

یی هااهر کنندگانکتمشارگرفتند. برخی از گذاری دشوار در نظر میدانشجویان، حجم زیاد کار و نمره

که  یری این استگسخت، پیشرفت مثالعنوانبهیری معرفی کرده بودند. گسختبرای افزایش 

ه از دشواری را شامل شود ک یسطح هممحتوایی را در بربگیرد که هم جذابیت کافی داشته باشد و 

 دانشجویان را با چالش مواجه سازد.

ی دربارهتجارب تیابی به اطالعات عمیق از هدفی دوگانه داشت: نخست دسپژوهش حاضر 

ی علمی، دوم، استفاده از این دانش و آگاهی برای گسترش مداخالت آموزشی در ریگسخت

 د:ذیل مدنظر بو یهاپاسخ به پرسش شدهبیانف اهدابا توجه به وپرورش. آموزش

ت؟ چه ی علمی چگونه بر دانشجویان و اعضای هیأت علمی پدیدار شده اسریگسخت .1

 معنایی برای آنان در بر دارد؟

چیست؟ در  رانهیگسختی دانشجویان و اعضای هیأت علمی از یک کالس درس تجربه .2

 ؟شودیمیی انجام کارهاچه رانهیگسختیک کالس 

 ی تحقیقشناسروش
ی پژوهش حاضر با توجه به ماهیت موضوع و اهداف پژوهش در زمره رویکرد و راهبرد:

افراد از  ی متفاوتهدف بررسی تجربه ازآنجاکهتفسیری قرارمی گیرد.  میپارادای کیفی و هاپژوهش

برای تحقیق  توانیمقرار گرفت. این روش را  مورداستفاده 1پدیدارنگارییک پدیده بود، لذا روش 

رخ  آموزش یدرنتیجهدر مورد تفکر افراد، تغییرات در رشد تفکر آنان و تغییراتی در تفکر آنان که 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. Phenomenography 
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(. به باور 1382، ترجمه نصر و همکاران، 2005گال و همکاران، قرارداد ) مورداستفاده، دهدیم

( پدیدارنگاری نوعی استراتژی پژوهشی است که اساس کار خود را بر تجارب 2015مارتون )

د ی معین نزیک پدیده ازی توصیفی عمیق ارائهو سعی در  دهدیممتفاوت افراد از یک پدیده قرار 

یا مفاهیم متفاوت افراد از  گروهی خاص از افراد دارد. پدیدارنگاران بر این باورند که اگر تجارب

تصویری  توانندیمرا با هم مرتبط سازند،  هاآن تربزرگیک پدیده را احصا کرده و در ساختاری 

و مفاهیم افراد مختلف از یک پدیده  هابرداشترو، آنان دهند. ازاین ارائه شدهتجربهاز پدیده  ترکامل

از واقعیت پدیدها،  ترجامعتا به درکی  دهندیمیکدیگر قرار  در کنارمعین را همچون جورچینی 

دست یابند. مراحل اجرای یک مطالعه  کندیمچنان که برای افراد مورد مطالعه معنا پیدا آن

ی محرک، هاسؤالمورد نظر، طراحی تعیین و تحدید پدیده  پدیدارنگارانه به صورت ذیل است:

ل نتایج و تشکی ارائهی اصلی، هامضمونو تشخیص ها دادهی گردآوری داده، تحلیل انجام مصاحبه

 (1390دانایی فرد و کاظمی، ) فضای نتیجه.

در پژوهش کیفی فرایند تعریف  ی:ریگنمونهبالقوه و روش  کنندگانمشارکت

پژوهش  عنوانبه با توجه کنندگانمشارکتاست؛ یعنی، اغلب،  یاچرخهیک فرایند  کنندگانمشارکت

ممکن  هادادهبه گردآوری  زمانهم. آن گاه این تعریف در طی پژوهش شودیمقیاسی تعریف  طوربه

(. پژوهشگران درصدد بودند بتوانند 2011هنینک و همکاران، شود )استقرایی پاالیش  طوربهاست 

شده  پدیدار کنندگانمشارکتی علمی به شکلی متفاوت بر ریگسختی که در آن انهیزممعانی و 

 عنوانبه، یک دانشگاه دولتی )دانشگاه کردستان( را در شهر سنندج رونیازا است را درک کنند؛

انجام شد.  1ی هدفمند و مالکیی به شیوهریگنمونهبالقوه تحقیق انتخاب کردند.  کنندگانمشارکت

 موردنظر شدهنییتعمشارکت دعوت شدند که معیارهای مهم و از پیش ، افرادی برای رونیازا

شجویی ی داندر بین دانشجویان و تجربه ریگاستاد سخت عنوانبهپژوهشگران یعنی )مشهور بودن 

 ( را داشتند.ریگسختبا اساتید 

با هفت سؤال اصلی برای ساختاریافته ی نیمهمصاحبه 2از یک منشور :هادادهروش گردآوری 

دور  در محیطی آرام و به و کالسدر زمان فراغت از کار  هامصاحبه استفاده شد. هادادهی آورجمع

شد که اصل رازداری و محرمانه ماندن گرفت. اطمینان داده میصورت می زااسترساز هر نوع عامل 

دقیقه متغیر بود.  60تا  40بین  هامصاحبهشود. مدت اطالعات در تمام مراحل پژوهش رعایت می

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1.Criterion 2. Protocol 
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و پس از  کردندیمی آموزشی مختلف مراجعه هاگروهپژوهشگران در ابتدا به دانشجویان و اعضای 

، از آنان برای مالقات بعدی دعوت دارند رابررسی و اطمینان از اینکه افراد، معیار ورود به مطالعه 

نفر  51با  درمجموعقرار گرفت.  مورداستفادهی ریگبرای اتمام نمونهی اشباع نظر ی. قاعدهشدیم

 عضو هیأت علمی( مصاحبه به عمل آمد. 31نفر دانشجو و  20)

 هاافتهی
گیری علمی با استفاده از ی دانشجویان و اعضای هیأت علمی از سختدر مجموع، از تجربه 

ی توصیف پدیدار گردید. طبق نظر طبقه ( پنج مقوله1998، 1کدگذاری نظری )اشتراوس و کوربین

 العهموردمطی هدیپداز  هاسوژهی توصیف بیانگر درک هامقولهاولیه، تعدادی معدود از  پدیدارنگاران

(. این مقوالت یا طبقات توصیف شامل ساختار 1390، به نقل از محمد پور، 1999، 2بارناردهستند )

و عناصر افق درونی(  6، افق درونی5، افق بیرونی4ی، عنصر ساختار3کامل یک مفهوم )عنصر ارجاعی

سعی در  پدیدارنگاران ازآنجاکه(. پس از تشکیل این طبقات، 1389و کاظمی،  فردییهستند )دانا

در صورت  تا دیگردتالش  ی از یک پدیده دارند،چندبعدی مفهومی درک عمیق موضوع و ارائه

شود که فضای نتیجه نامیده می تربزرگساختاری  را در قالب آمدهدستبهامکان، طبقات توصیفی 

 رائهابعدی را از مفاهیم متفاوت افراد تحت مطالعه دمرتبط ساخته و ترکیب نماید تا تصویری چن

توان فضای نتیجه را تشکیل داد: افقی ی به سه روش میطورکلبه (.1389و کاظمی،  فردییداناشود. )

های فقط مرتبط با محتوا( و سلسله بندیهای موجود در طبقه)تفاوتی برابر(، عمودی هایبندطبقه)

ها هم استفاده کرد. توان از ترکیبی از اینمی که پیچیده(. کمترتر حاوی مفاهیم مراتبی )مفاهیم پیچیده

 روش افقی بود. بر اساستشکیل فضای نتیجه در پژوهش حاضر 

، ترجمه جلیلی، 2006فلیک، ها )عبارت ی تفکیکای از کدگذاری به شیوه، نمونه1جدول 

 :دهدیم( را نشان 1387

 هاعبارتای از کدگذاری باز به روش تفکیک : نمونه1جدول 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. Straws & Corbin 

2. Barnard 

3. Referential Component 

4. Structural Component 

5. External Horizon 

6. Internal Horizon 

 کد محوری مربوطه کدهای باز هاعبارتقول و تفکیک نقل
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ؤید این م پدیدارنگاریی علمی، اشتراکاتی وجود داشت. ریگسختدر طبقات توصیف مفهوم 

ی معین را در ذهن داشته تجربه( از یک پدیدهمفهوم )بیش از یک  تواندیمموضوع است که یک فرد 

 طبقه دودر  شوندگانمصاحبه(. لذا دیدگاه برخی از 210ص ، 2007، 3و جانستون 2، بون1وبرباشد )

تحقق  نوانعبهی علمی را ریگسختی ، مفهوم و پدیدهکنندگانمشارکتجای گرفته است.  بیشتریا 

 کیی فضای یادگیری فعال، حفظ سازفراهمانتظارات نظام دانشگاهی، شنا کردن خالف جریان آب، 

مناسب، درک و تجربه کردند. عنوان هر طبقه همان عنصر ارجاعی  ی اجتماعی و مفهوم سیالهفاصل

 طبقه است.

ی ریگسختی که کنندگانمشارکت :تحقق انتظارات نظام دانشگاهی عنوانبهی ریگسخت-1

 ، دانشگاه را سازمانی آموزشیاندکردهتحقق انتظارات نظام دانشگاهی درک و تجربه  عنوانبهعلمی را 

. از دیدگاه این هاستآنیی دارد که موظف به رعایت هاتیمسئولکه هر فرد وظایف و  دانستندیم

یمی علمی را تشکیل ریگسختکه اساتید و دانشجویان موظف هستند که انجام دهند،  افراد کاری

د. باش توافق موردی استانداردهابند به پای ستیبایمکه  اندکردهدانشگاه را محیطی درک  هاآن. دهد

 4استانداردهای استادان، دانشجویان و کیفیت در نظام دانشگاهی محور این انتظارات هستند. کرافت

که کیفیت نظام آموزشی عبارت است از میزان  کندیم( در تعریف کیفیت آموزش عالی بیان 1994)

و تو مورد  شدهنییتعتطابق وضعیت موجود با یکی از این دو حالت: الف( استانداردهای از قبل 

از ی علمی از دید این افراد ادای وظیفه است. ریگسختب( رسالت، هدف و انتظارات.  اندازچشم

ند. را رعایت ک استانداردهاکه درس خواندن است، باید این  اشفهیوظ برحسبدید اساتید، دانشجو 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. Webeer 

2. Boon 

3. Johnston 

4. Craft 

رعایت استانداردهای آموزشی که ی یعنی ریگسخت

یعنی در تدوین  هم استاد و هم دانشگاه با آن موافقن.

 هایدانشگاهیک درس از آخرین مراجع استفاده کنن، 

 جوهادانشتوان ، سعی کنن بسیار خوب دنیا رو ببینن

و خونده باشن ر دانشجوهارو که باید  نیازهاییپیشیا 

 هادرس سرفصلدر  کنمینم. فکر رعایت کنن

 ،توجه کنیم هاآنباید به اجرای مشکلی باشه. پس 

 نیاطرح درس مطابقت داشته باشه  با سرفصلاگر 

 انجام میشه کار

 موردتوافقرعایت معیارهای  -

 یالمللنیبتوجه به معیارهای  -

 نیازهاپیشدر نظر گرفتن  -

ی هاسرفصلپوشش  -

 شدهبیصوت

 داشتن طرح درس مناسب -

و قانونمندی  جدیت-

 در آموزش

 پذیری سازمانیجامعه-
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به تحقق انتظارات نظام دانشگاهی بیانجامد تدریس و ارزشیابی استاد  تواندیمدر میان عواملی که 

گاهی م دانشبهبود کیفیت نظا هدف بای امری بیرونی ریگسختاهمیت زیادی دارند. در این طبقه، 

 آورده شده است: هاکنندهمشارکت قولنقلیی از هانمونهاست. در ذیل 

فردی  میدارفاصلهاز استاندارد  قدرآن. متأسفانه کارکنمکه طبق استاندارد  کنمیممن سعی » 

 (.21)م.ش. « ی.ریگسختخواد نزدیک استاندارد کار کنه اون فرد متهم میشه به که می

ده ی که اومهدف بارای هدفی که داری ارزش بذاری، چه استاد چه دانشجو سختگیری یعنی ب»

آسون نگیری، با هر عنوانی که داری  اصالً دانشگاه، رو اون هدف تمرکز کنی و به اون هدف برسی و

 (.37)م.ش.« چی اومدی. به خاطربرات مهم باشه که 

که دانشجویان مطلب رو یاد کنه و توقع داره اد و درسی رو تدریس میاستادی سر کالس می»

بگیرن که بخشیش در کالس برای دانشجو توضیح داده می شه و بخشی باید دانشجو با حل تمرین 

 (.19)م.ش. « یا کارها و مطالعاتی که الزمه انجام بده و خودش رو به یک سطح مورد انتظار برسونه.

 کیی ریگسختر من به نظ .بیشترذارم یعنی تالش و کوشش ی نمیریگسخت من اسمشو»

 (.7)م.ش. « و همراه با بار منفیه. منطقیب زیچ

 9 در دیبادرس...  که مثالً گفته است کنمیمی که وزارتخونه تعیین کرده توجه انامهنییآبه »

ی نباشه جورنیاپوشش بدم و  رونیاهفته  16ی منه و باید در فصل گفته شه. این چیزیه که وظیفه

 (.6)م.ش. .« بزارمفصل را برای ماه آخر  4 مثالًکه 

این قوانین آموزشی را نه صد درصد، ولی تا حدودی پوشش بدم.  کنمیممن سعی »

هام رو همیشه برگزار کنم، به صحبت کردن سر کالس حساسم، ، کالسکنمینمغیبت  عنوانچیهبه

ی کوتاه و میان ترمم هامتحانا حتماًو  و حق بقیه هم خراب میشه کنهچون جو کالس رو مختل می

خوام که حتماً سر درس رو پوشش بده. از دانشجوهام می بیشتر ترمانیم، طوری که کنمیمبرگزار 

 (.21)م.ش. « برن بیرون. زارمینمباشن. سر کالس  حضورداشتهکالس 

د یکه کاری با مسائل عاطفی و اجتماعی شما ندارم. شما دانشجو هست گمیممن به دانشجوام »

رو داره و بایستی تحت هر شرایطی  استانداردهاو در این کالس درس حاضر شدین و این درس این 

 (.15)م.ش. « به اون استانداردها برسیم.

بر الزامات شغلی استاد  بیشتر، ردیگیماساتید و دانشجویانی که دیدگاهشان در این طبقه جای 

ه حقوق و مزایای خود موظف ب بر اساسو  شدهاستخدام؛ بدین معنا که استادی که دارند دیتأکبودن 

، این اساتید دانشگاه رسدیمخانه و دانشگاه به تصویب یی هستند که در وزارتاستانداردهارعایت 
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ی علمی، ادای دین و وظیفه است. همچنین ریگسختو درکشان از  نندیبیم کارفرمایک  عنوانبهرا 

ی دانشجو درس خواندن و به و معتقدند که وظیفه نگرندیمغل این اساتید، دانشجو بودن را یک ش

ر و بر این موارد تأکید داشتند: استفاده از محتوای معتب کنندهمشارکتدنبال دانش رفتن است. اساتید 

ی در ارزشیابی، مدیریت زمان، ارتباط کالس درس با محیط، نگرجامع، داشتن طرح درس، بروز

 ی تکالیف کالسی، عدم غیبت در کالس، رعایت قوانین.، ارائهرهرمنتظیغامتحانات کوتاه و 

ی یادگیر-امروزه فرایند یاددهی: شنا کردن خالف جریان آب عنوانبهی علمی ریگسخت-2

باید دانشجومحور باشد. یعنی اساتید و نظام دانشگاهی در پی آن هستند که خود را با دانشجو تطبیق 

یی هایریگسختهم تحقق یابد. اساتیدی وجود دارند که  هااستیسدهند و از این طریق اهداف و 

ی نادرست و عدم توجه به دانشجویان از که سخت کردن کار، انجام کار به شیوه دهندیمرا انجام 

ری بیرونی و ام عنوانبهی علمی، ریگسختی توصیفی بر ویژگی این اساتید است. تأکید این طبقه

گونه به انسان، ایجاد تنش در جریان عادی آموزش است. دید ماشین تحمیلی است که مانعی برای

ی ریگسختمعتقدند که  کنندگانمشارکتکالس درس و فرآیند کنترل از محورهای این طبقه است. 

ی متفاوت هاییتواناو  هایژگیوعلمی با در نظر نگرفتن شرایط و امکانات دانشگاهی، نیازها، عالیق، 

جریان مخالف آموزش است. اساتید و دانشجویانی  کی، آنبا جامعه و نیازهای  دانشجویان، بیگانگی

ی علمی در این طبقه قرار گرفت، اظهار داشتند که ریگسختکه تجربه و درکشان از مفهوم 

 ی علمی مثلریگسخت، هاآن نظر ازی علمی یک امر منفی است و با آن موافق نبودند. ریگسخت

ی کنترل و ریگسختجریان یک رود است. در این طبقه، هدف از شنا کردن در جهت مخالف 

برای  رممکنیغی را با تعیین استانداردهای بندرتبهدهی و فرایند نمره هاآنانضباط کالسی است. 

یماکثر فراگیران، و رفتار فراگیران را با وضع قواعد و قوانین خشک و اجبار به رعایت آن کنترل 

کنند یمی درسی را از طریق تدریس محتوایی بسیار ساختارمند و تکراری کنترل . برنامهکنند

ی مرتبط با این طبقه از زبان هاقولنقل(. در ذیل تعدادی از 1382، 2و فاکس 1گالثورن)

 آورده شده است: کنندگانمشارکت

اید خود ر میده، شی به نظر من یعنی اینکه استاد در مورد یه مبحث درسی خیلی گیریگسخت»

 (.33)م.ش. « ی که خودش میگه علم نداشته باشه.آن قد استاد،

پوششی در ناکارآمدی استفاده  عنوانبهی رو ریگسختی هستن که اهیحاشاینا استادای »

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. Glatthorn 2. Fox 
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 (.5. )م.ش« ترسن سؤالی پرسیده شه و نتونن پاسخ بدن.نباشه، می سؤالگن کنن. وقتی میمی

فی که استاد از لحاظ علمی تکالی نهی علمی داره، ایریگسختیی که هابیآسیکی از  متأسفانه»

کشه کنار و توپ رو تو ده؛ اما خودش کالس رو رها می کنه. یعنی خودش رو میرو به دانشجو می

 (.23)م.ش. « ده.زمین دانشجو قرار می

گفت کی میاد پای تخته ضایع شه داد و میگرفت و یه سؤال میاستادمون میومد ماژیکو می»

رفتیم. هم بلد هم بودیم، نمی گه. اشمیمگفت ضایع تونست بره پای تخته. میکس دیگه نمیو هیچ

 گرفتیم. یه چیزایی رو بلد بودیم، ولی حتی جرأتاعتماد به نفسمون میومد پایین، هم اینکه یاد نمی

 (.48)م.ش. « ترسیدیم.کالسیا میبیان اونم نداشتیم، چون از ضایع شدن جلو هم

ی خشک هاهیرو بیشتر، ردیگیمی علمی در این طبقه جای ریگسختافرادی که دیدگاهشان از 

 عنوانبه. این اساتید کارشان و تدریس در کالس را رندیگیمرا پیش  سخت و سفتو مقررات 

. با توجه به طبقات شودیمعنصر مهم آن، نادیده گرفته  عنوانبهکه دانشجو  کنندیمی توصیف ادهیپد

ت استاد م ارتباط منطقی انتظارای تدریس، تکالیف نامرتبط، عد، انتظارات فراتر از حوزهشدهفیتوص

 نیترممهی، تدریس نامناسب و از بین رفتن کرامت انسانی در کالس از ریپذانعطاف عدم و دانشجو،

 .دهندیماساتید در کالس درس انجام  گونهنیااعمالی است که 

یف، ی توصدر این طبقه: ی فضای یادگیری فعالسازفراهم عنوانبهی علمی ریگسخت-3

تأکید اصلی بر فعالیت در کالس درس است. محیطی که دانشجو و استاد در کنار هم بتوانند یادگیری 

پایداری را ایجاد کنند. چالش در یادگیری، ایجاد جو مشارکتی در کالس و ارتباط یادگیری با محیط، 

ی آموزش، هدفی ورای نمره و در این طبقه برا کنندگانمشارکتمحورهای این توصیف هستند. 

که استاد و دانشجو در کنار هم در کالس با  کنندیماظهار  هاآنی سطحی در نظر دارند. هایریادگی

که هدف  کندیم( بیان 2003) 1. نوردگابندییمبه یادگیری معنادار و عمیق دست  هیدوسوارتباط 

علمی ناآشنا تبدیل شود. مراحل اولیه ی فعال در جامعه کنندهمشارکتدانشجو آن است که به یک 

گراتر که درک دانشجویان هم طورهماناست؛ اما  هاگونهمستلزم مشارکت محیطی و نیابتی با شناخت 

قادر خواهند شد که  جیتدربهو  ابدییمیی برای مشارکت در تولیدی دست هامهارتبه  شودیم

در این زمینه شنیدنی  کنندگانمشارکتی هاقولنقلی مشارکت کنند. تعدادی از تریمرکز طوربه

 است:

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. Northedge 
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ی تدریسی استفاده کنه که مؤثرتره؛ به این معنا که یادگیری هاوهیشباید از  ترمطولاستاد در »

باشه و یادگیری ماندگار هم به این معناست که اگر شما در موقعیتی اصل علمی رو یاد  ماندگارتر

 (.24)م.ش. « به کار ببری. رونیامشابه ی هاتیموقعگرفتی، بتونی در 

اال یا ی عملیش میره بی عملیه، متقابالً دانشجو تجربهاستادی که تأکیدش رو مباحث تجربه»

استادی که هدفش فقط بحث کردنه. دانشجو توانایی مشارکت کردنش تو جمع باال میره. بستگی به 

تونه یادگیری مستقل یا ی میریگسختع اون هدف استاد داره. ولی به نظر من هدف اصلی یک نو

 (.46)م.ش. « باشه. بیشتری مطالعه

دانشجویان مشارکتشان رو در تحلیل مطالب نشون بدن و در هنگام  کنمیمدر کالس سعی »

شما  گمیممی خوام. در کارشناسی به دانشجوها  رونیاارزشیابی هم باید توان تحلیل داشته باشند و 

 (.28)م.ش. « داشته باشین. مسأله؛ پس باید توان حل قراره کارشناس بشین

ی فنی باید مطمئن بشیم که طرف یادگیری هارشتهی باید یادگیری باشه. ما در ریگسختدر »

از مطلب داره. اگر عمرانه، بتونه طراحی ساختمان انجام بده. اگر برقه، بتونه یک مدار برقی رو درک 

یی رو یاد گرفته باشه و وقتی وارد محیط کار هامهارتکنه؛ یعنی یادگیری را حاصل کرده باشه و 

 (.4)م.ش. « ه.در عمل داشته باش مسألهشه، بتونه حل می

ی علمی حاصل میشه، چیزیه که به دانشجو ارزش میده یا تو ذهنش ریگسختیادگیری که از »

 «بمونه؛ نه اینکه بگه تو فقط این کار رو انجام بده و دانشجو هم اون انجام بده و زود فراموشش کنه.

 (.40)م.ش. 

د عالوه ایجاد دی. بههای تعاملی و مشارکتی استبر روش بیشتردر این توصیف، تأکید 

و، ی، ایجاد چالش برای دانشجریپذتیمسئولی بینانه، فضای پرسش و پاسخ، پرورش روحیهواقع

 ازجمله، ترم طولی ی برنامهبازخورد از دانشجو، آگاهی دادن درباره کسب کمک به رشد خالقیت،

 .شدیمانجام  رانهیگسختی هاکالسکارهایی بود که در 

تقابل ی کلیدی بر تعامل مدر این طبقه، اندیشهاجتماعی:  فاصلهحفظ  عنوانبهی ریگسخت-4

 کنندیمجزئی از حیات اجتماعی تأکید دارد. چون این افراد تا حدودی فکر  عنوانبهاستاد و دانشجو 

، لذا معتقد به یک حریم و حرمت مناسب میان افتدینمیادگیری اتفاق  ازحدشیبکه در صمیمیت 

ی علمی و عاطفی هایژگیودانشجو هستند. توجه به خصوصیات شخصیتی و علمی استاد،  استاد و

ه هستند. ی این طبقمحورهای درونی دانشجو برای یادگیری و ارتباط مبتنی بر احترام دانشجو، انگیزه

دانشجویان تمایل دارند به زندگی استادان خود خارج از کالس پی ببرند، دوست ندارند  کهیدرحال
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 باید آموزش در (.2006، 1بروکفیلدبفهمند ) هاآنی زندگی خصوصی ازهای نامناسبی را دربارهر

 یآموزعلم جایگاه عنوانبه کالس به باید و دانشجویان استادان گردد. حفظ کالس جایگاه و شأن

ی برخی از هاگفتهگردد.  تبدیل آموزش و یادگیری محملی برای عنوانبه کالس و بگذارند احترام

 در این راستا در ذیل آمده است: کنندگانمشارکت

که خودم رو جای شما قرار بدم و رفتاری رو از خودم  کنمیمکه سعی  میگویممن در کالس »

 (.16)م.ش. « نشون بدم که انتظار داشتم استاد خودم باهام این رفتار رو داشته باشه.

مثالً من با دانشجویی درس دارم. دو طرف موظفیم احترام همدیگر رو بگیریم؛ اما اگه با »

نداشته باشم، در محیط دانشگاه باز موظف هستیم که احترام همدیگر رو  درس همدانشجویی 

 (.30)م.ش. « بگیریم.

ه کنگیریش به شرایط و ظرفیت من دانشجو توجه میهست و در سخت ریگسختاستادی که »

تالش کنم و در درسش پیشرفت  بیشترده که به من این انگیزه رو می و برخوردش همراه با احترامه،

 (.43)م.ش. « کنم و انتظاراتشو برآورده کنم.

بعد از  هاسالآموزش عبارت است از اون دیدی که  دیگویمی مشهور انیشتین در یک جمله»

 (.10)م.ش.  «بت دانشجو نسبت به استاد.و آن دید یعنی دید مث ماندیمآموزش برای ما 

ی شخصیتی هایژگیوگرایانه و ی انسانهایژگیوبر  بیشتراز این منظر، اساتید و دانشجویان 

ی اخالقی، هانرماز: رعایت  اندعبارتبود  شدهمطرحی ریگسخت عنوانبه. مواردی که دارند دیتأک

حفظ کرامت انسانی استاد و دانشجو، رعایت حرمت دانشگاه، ایجاد جذابیت در کالس، رعایت 

 ی، قدرت تحلیل استاد.رینقدپذعدالت و انصاف، 

یمنی علمی را ریگسختاز دیدگاه این افراد،  سیال: مفهومی عنوانبهی علمی ریگسخت -5

ی ی تحصیلی، ماهیت درس و رشتهدوره برحسب ی علمیریگسختتعریف کرد. در این طبقه  توان

ی دانشگاهی در تغییر است و چارچوب مشخصی برای هاطیمحی یادگیری و هاسبکآموزشی، 

 آورده شده است: کنندگانمشارکتی هاگفتهی علمی وجود ندارد. در ذیل تعدادی از ریگسخت

ی علوم انسانی در حوزهکنه؛ ولی اگر ی اوالً با توجه به موضوع و درس فرق میریگسخت»

در نظر بگیریم، استاد سختگیر استادیه که بتونه در افکار دانشجویان تغییر ایجاد کنه، با توجه به 

صیت پیش ببره و رو شخ تجربیاتی که خودم دارم یعنی افکار دانشجویان به سمت تفکر انتقادی

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. Brookfield 
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 (.40)م.ش. « دانشجو کار کنه.

. در این درس ما ممکنه حجم کیلجستدرس اصول و مبانی  مثالًند؛ متفاوت هست هادرس»

لیات قصد اینه که دانشجو با ک درواقعبسیار زیادی رو تدریس کنیم و همیشه با کمبود زمان مواجهیم. 

شیم این مفهوم آشنا بشه، همه چیزو بدونه و چیزی از قلم نیفته و بر یک قسمت کوچیک متمرکز نمی

ی. خطریغی زیربرنامهریاضیه و  بیشترشه. درس دیگری که داریم، وزش داده میو تمامی مطالب آم

راین ترم مطلب ارائه بدین؛ بناب هادهدر این مبحث اگر شما بخواهین مطلب ارائه بدین، شما می تونین 

 (.1)م.ش. « کنه.وجود داره فرق می هادرسیی که در این هایریگسخت

خواد و ه مثل هم نیست. در یک درس استاد از ما مقاله مییی که انجام میشهایریگسخت»

 (.46)م.ش. « گیره؛ ولی در یک درس دیگه تحلیل مطالب براش مهمه.روی این مقاله سخت

 جورنیارو حل تمرین و  بیشترافزاره، استادا محاسباتی و کار با نرم بیشتری ما چون رشته»

 (.41)م.ش. « گیرن.چیزا تأکید دارن و سخت می

ی تدریس و تحصیل در چندین دانشگاه چه در خارج از کشور و چه در بنده خودم تجربه»

 کهیدرحال ؛دمیدینمی ریگسخت مطلقاًخارج از کشور، بنده  هایدانشگاهداخل دارم. در بعضی از 

 (.12)م.ش. « مشهود بود. کامالًی ریگسختدر برخی دیگر 

، دو کنینیم مشخصبرآیند کاری  عنوانبهشما وقتی یک استاندارد آموزشی سطح باال را »

ها رو به کنن که این وضعیت اونو احساس می اندیراضگروه دارین: گروه اول درصدی هستن که 

کنن. اعتراض و نارضایتی رفتار می کم ککشونه. گروه دوم که بینابینی هستن با یسمت هدفشون می

خوان مانع راه آموزشی معلم بشن و با رفتارهای غیرعلمی و گروه سوم که معترض هستن که می اما

ی به یأس کشیدن بخش کنن و هم زمینهمی وسیمأدر فضای کالس، هم خودشونو  رمسئوالنهیغ

یک استاد هم فضای  رانهیگسختی کنن. این گروه ممکنه با رویهرو فراهم می از کالسی اعمده

 (.5)م.ش.  «را به چالش بکشن و هم خودشون به چالش بیفتن.کالسی 

 ر اساسبی استاد در کالس رانهیگسختی علمی و رفتار ریگسختی توصیف، در این طبقه

ی یادگیری در تغییر است. در این طبقه هاسبکی آموزشی و ی تحصیلی، ماهیت درس و رشتهدوره

طح ی داشتند؛ اما در نوع و سریگسختی تحقیقاتی هاپروژهاساتید در بحث تکالیف کالسی، انجام 

این تکالیف تفاوت قائل بودند. دانشجویانی که در این طبقه قرار داشتند، معتقد بودند که در طول 

ی مختلف تجربه هاروشبا  ی راریگسختی مختلف انواع مختلفی از هادرسدوران تحصیل و در 

 .اندکرده
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 گیرییجهنتبحث و 
را در برگیرد  ی تحصیلهاجنبهتمامی  تواندیمی علمی در دانشگاه ریگسخت رسدیمبه نظر 

ین تربیشاز آموزش و پژوهش گرفته تا مقررات مربوط به پذیرش دانشجو و استخدام اساتید؛ اما 

س کال کهداشته باشد مربوط به کالس درس است. بدین معنا  تواندیمی علمی ریگسختتأثیری که 

ی علمی در دانشگاه باشد. ریگسختبهترین معرف  تواندیمیادگیری -محیط یاددهی عنوانبهدرس 

ی راسخ نهفته است که آنچه سطح یادگیری دانشجویان تدریس خوب در آموزش عالی در این عقیده

یم، نه کاری که استادان انجام دهندیمکاری است که خود دانشجویان انجام  کندیمرا مشخص 

است. شناخت دیدگاه اساتید و دانشجویان  ریجداناپذیدگاه تدریس از یادگیری و از این د دهند

ی اساتید و نیز دانشجویان هاتیفعالراهنمای خوبی برای  تواندیمی علمی ریگسختی مفهوم درباره

 یادگیری دارد. -ی در بهبود فرآیندهای یاددهیمؤثرآن، نقش  تبعبهدر کالس درس باشد و 

ی علمی بسیار ریگسختدر کمک به فهم کلی  2در جدول  آمدهدستبهطبقات توصیفی 

یادگیری فعال  عنوانبهی علمی ریگسختی مفاهیم پدیدارشده، مفهوم هایدگیچیپ ازنظر. سودمندند

شنا  عنوانبهی علمی ریگسختی مربوط به جز طبقهطبقات ب یین پیچیدگی را دارد و همهبیشتر

 این مفاهیم لیوتحلهیتجزی این طبقه قرار گیرد. با رمجموعهیز تواندیمجریان آب،  برخالفکردن 

مبنایی را برای درک مفهوم  تواندیمدر این پژوهش  شدهانیب، چهارچوب هاآنو کشف روابط میان 

 ی دانشگاهی فراهم نماید.و تأثیرگذار در حوزه تیبااهمی یک پدیده عنوانبهی علمی ریگسخت

 ی علمیریگسختی ی تجربهدر شیوه هاتنوعی کلیدی هاجنبه: 2جدول 

ی مؤلفه

 آگاهی

 تنوع مقوالت )طبقات توصیف(

تحقق انتظارات نظام 

 دانشگاهی
 مفهومی سیال

شنا کردن خالف جریان 

 آب
 تعامل انسانی یادگیری فعال

 اهداف
 رعایت معیارهای آموزشی

 پذیری آکادمیکجامعه

رعایت قوانین و 

دروس در ها حداقل

 مختلف

 اشتهار به جدیت

دریافت امتیازات و فشار 

 به سایر اعضا

 داشتن مطالبات

ایجاد یادگیری 

 عمیق و معنادار

تدریس با 

 تعامل و احترام

 فرایند
تمرکز صرف بر فرآیندهای 

 آموزشی

ی هاروشاهداف، 

ی هاسنتآموزشی و 

 دانشگاهی متغیر

استفاده از روش 

و تحمیل  رمتناسبیغ

 انتظارات

استفاده از 

ی هاروش

مشارکتی و 

 متعادل

برخورد انسانی 

 و دوستانه
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 نتایج
کسب میزان حداقلی از 

 استانداردها
 تحقق اهداف جداگانه

مشکالت روحی و 

 علمی دانشجو

ی برای سازآماده

 ورود به جامعه

رشد علمی و 

 اخالقی

 درونی درونی بیرونی بیرونی بیرونی یریگجهت

 ازنظری هاتفاوتو  هاشباهت گانهپنجی هاتنوع، در شودیممشاهده  2 جدولکه در  گونههمان

. در طبقاتی انتظارات نظام دانشگاهی و مفهومی شودیمی مشاهده ریگجهتاهداف، فرآیند، نتایج و 

است. در طبقات دیگر  شدهنییتعسیال هدف، رعایت قوانین و استانداردها برای رسیدن به اهداف 

تحقق انتظارات نظام  یطبقه سهی یادگیری است. در بحث فرآیند انجام کار در بر مسأله بیشترتوجه 

دانشگاهی، مفهوم سیال و جریان مخالف آموزش، تمرکز صرف بر اصول و معیارهای علمی در 

در طبقات یادگیری فعال و تعامل انسانی تأکید و توجه بر توجه به  کهیدرحالکالس درس است؛ 

ی فراگیران، مشارکت و ارتباط انسانی و سازنده میان استاد و دانشجو است. هاییتوانایق و نیازها، عال

 حداقلی تحقق انتظارات نظام دانشگاهی کسب در طبقه دیآیم به دستبر این اساس، نتایجی که 

 فی این اهداااندازه تامفهوم سیال به دلیل ماهیت و اهداف متفاوت،  یاستانداردهاست. در طبقه

است به  شدهتجربهجریان مخالف آموزش  یطبقه. در ابدییمی مختلف تحقق هاکالسمتنوع در 

. در طبقات شودیمی حاصل عالقگیب تیدرنهای اساتید و دانشجویان، هایژگیودلیل عدم توجه به 

معنادار  یادگیری تیدرنهای مختلف کالسی هاجنبهیادگیری فعال و تعامل انسانی به دلیل توجه به 

 .شودیمو رشد علمی دانشجو و استاد حاصل 

طبقات توصیفی پدیدارگشته در این پژوهش از لحاظ رویکردهای تدریس بررسی شدند. 

مدیریتی  تابع رویکردهای بیشترتحقق انتظارات نظام دانشگاهی  عنوانبهی علمی ریگسخت یتجربه

متأثر از رویکرد مدیریتی و هم رویکرد تسهیلگر است. مفهوم سیال، هم  کهیدرحالدر تدریس است؛ 

یادگیری فعال و تعامل انسانی، هم پیرو رویکرد تسهیلگر و هم رویکرد  عنوانبهی علمی ریگسخت

 آزاداندیشانه در تدریس هستند.

فلسفی  یهاهینظری توصیفی پدیدارگشته را با هاطبقهی علمی و ریگسختارتباط  توانیم

 نیترانعطافکمو  نیکارترمحافظه، نیتریمیقدیی از گراداریپا. قراردادی بررس موردیت تعلیم و ترب

و  هازمانی ی فلسفی است و معتقد است که باید چیزی آموزش داده شود که در همههاهینظر

، نه ریرناپذییتغدر تعلیم و تربیت باید به اصول مهم و  جهیدرنتیکسان باشد.  هاانسانبرای  هامکان

ی هی تربیتی است که نخستین وظیفگرایی یک نظریهبه واقعیات در حال تغییر توجه کرد. ماهیت
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. بازگشت به موضوعات کندیممراکز آموزشی را پاسداری و انتقال عناصر بنیادین فرهنگ بشری تلقی 

آمادگی  وانعنبهی بنیادی و آموزش هادانشو  هامهارتتسلط بر  عنوانبهدرسی منظم، یادگیری 

(. 1392نقیب زاده،است )گرایی اصول مورد تأکید ماهیت نیترمهمبرای کار و شهروندی از 

. تجربه کندیماجتماعی و اصالحات را ترویج، و پیشرفت را تصدیق  -گرایی تغییر آموزشیپیشرفت

ی (. دوره1،2010گوتگاست )گرایی و یادگیری از طریق انجام کار دو عنصر مهم در پیشرفت

است.  شده هاستفادی اطالعات جوامع معاصر هلیوسبهبرای توصیف تغییرات فرهنگی  سمیمدرنپست

(. در این 1383فراهانی،است )ی است که با تغییر و گوناگونی عجین اگونهبه سمیمدرنپستماهیت 

ی هاهیرنظبا  یشتربتحقق انتظارات نظام دانشگاهی  عنوانبهی علمی ریگسختی مطالعه تجربه

مفهومی سیال در ارتباط با  عنوانبهی علمی ریگسختگرایی ارتباط دارد. پایدارگرایی و ماهیت

نا کردن ش عنوانبهی علمی را ریگسختاست. اساتید و دانشجویانی که  ییگراشرفتیپی هاهینظر

 کهیدرحالاست  سمیمدرنپستی هاهینظر، دیدگاهشان متمایل به اندکردهخالف جریان آب تجربه 

گرایی ی پیشرفتهاهینظریادگیری فعال و تعامل انسانی،  عنوانبهی علمی ریگسختی در تجربه

 هستند. تأثیرگذار

ی تعامل با همدیگر را با توجه به محتوا، ارزشیابی و نحوه آمدهدستبهی هاتنوع توانیم

 جربهتتحقق انتظارات نظام دانشگاهی درک و  انعنوبهی ریگسختیی که هاکالسمقایسه کرد. در 

ست ا شده بیتصو، از قبل اندشده شناخته هاسرفصل عنوانبهی محتوا که هاچارچوباست،  شده

داشته  شدهیمعرفین سنخیت را با سرفصل بیشترکه  کندیمو استاد بر این اساس محتوایی را تدریس 

ی استاد ریگمیتصمتأثیری کم در  هاآنباشد. در این طبقه، نیازهای دانشجویان و عالیق و انتظارات 

ی مختلفی تدریس شود. ارزشیابی در این طبقه نیز هاروشدارد. البته ممکن است همین محتوا با 

عامل در چنین . تردیگیممحتوای تدریس شده در کالس انجام  بر اساسغیرقابل انعطاف بوده و 

دی که . اساتیردیبرگرا در  طرفهکو سازنده تا ارتباط ی هیدوسوطیفی از تعامالت  تواندیمکالسی 

ی ریگسختو با استفاده از  پندارندیمیک سیستم  عنوانبه، دانشگاه را رندیگیمدر این طبقه جای 

این اساتید تحت تأثیر دیدگاه  گریدعبارتبهکامالً انتظارات سازمان را برآورده سازند؛  خواهندیم

 کیوروکراتبی هامدلبه  بیشترسازمانی کردن فرد در مدیریت رفتار سازمانی هستند. دیدگاه این افراد 

 نظرنقطه از کیبوروکراتی هامدل( اعتقاد داشت که 1989وبر ). گرددیبرمی مدیریت هاهینظردر 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. Gutek 
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ا کنترل ر هاانسانبه درجه باالیی از کارایی دست یابد و با استفاده از ابزارهای عقالنی  تواندیمفنی 

 هامدلر را از سای کیبوروکراتی هامدلی، انضباط و قابلیت اطمینان، ریگسختکند. دقت، پایداری، 

قررات م قوانین و بر اساس. تأکید بر روابط غیرشخصی و هدایت تصمیمات و رفتارها کندیممتمایز 

از بارزترین ویژگی این الگو است. قوانین و مقررات برای این اساتید حکم راهنمای مسیر را دارد و 

قوانین باشد و از دانشجویان انتظار دارند که مطابق قانون عمل کنند.  بر اساستمامی رفتارها باید 

که قانون برای همه است؛ پس معتقدند  هاآن. کنندیمی علمی را به قانون تشبیه ریگسختاین افراد 

و به نتیجه مثبت  شودیمی علمی نیز باید برای همه افراد باشد. قانون چون منجر به نظم ریگسخت

یمی علمی را همانند رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی ریگسخت، پس شودیممنجر 

 .دانند

. از این منظر، هاستتفاوتحائز اهمیت است، بحث مدیریت  آنچهی مفهوم سیال در طبقه

در هر موقعیتی و تحت هر شرایطی بدون توجه به  توانینمی یک مفهوم مطلق نیست و ریگسخت

، موضوعات درسی و مقاطع تحصیلی توجه شود. هارشتهآن را اعمال کرد. باید به ماهیت  هانهیزم

ی مثالً در رشته کهیدرحالی علمی تلقی شود؛ ریگسخت تواندیمی فنی حل تمرین هارشتهدر 

حل تمرین شاید اصالً وجود نداشته باشد و انتظار تحلیل یک رفتار  عنوانبهی چیزی شناسجامعه

 ی است.ریگسختمصداق  تواندیمضد هنجار 

 یهاکالس، اندکردهجریان آب درک  برخالفحرکت  عنوانبهی علمی را ریگسختافرادی که 

و توجهی به انتظارات  زندیمرا با یک جو خشک که در آن حرف اصلی را استاد  ریگسختساتید ا

ی با عدم ارتباط همراه با احترام ریگسخت، هاکالس. در این کردندیمتوصیف  شودینمدانشجویان 

و بدون نتیجه و هدف مثبت و سازنده، امتحانات  فرساطاقتمیان دانشجو و استاد، توهین، تکالیف 

 هاکالسگفت که تدریسی که در این  توانیم. گرددیمفراتر از تدریس کالسی برای افراد پدیدار 

( معتقد است که تدریس بد یک سری 1943) 1ی تدریس بد است. سایرنمونه افتدیماتفاق 

و در برانگیختن قوه  کندیمرات و مقررات ارائه ، عباهانشانهی از معنیبو  سروتهیبی هاتیفعال

است  ی یک امر تحمیلیریگسختتصور و تفکر دانشجویان ناتوان است. دانشجویان معتقد بودند 

یمیی را اعمال هایریگسخت گونهنیا بیشتر کارتازهی مؤثری برای دانشجو ندارد. اساتید و نتیجه

، ترجمه نوه ابراهیم و همکاران( 1380رمزدن )کنند.  ی عملکردی خود را پنهانهاضعفتا  کنند

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. Sawyer 
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، غالباً عملکرد ضعیفی دارد. بدگمانی سازمشکلو  ریگسخت یعلم تیأهاعتقاد دارد که عضو 

ی، اعتمادیبیی، وفایبماندگار، نسبت دادن ضعف عملکرد به نامطلوب بودن محیط گروه یا دانشکده، 

دیدگاه  نیا ی چنین افرادی است.هایژگیو نیترمهمتدریس و تحقیق در حد استانداردهای پایین از 

یی که در سطح آموزش عمومی قرار دارد هاهینظرکه هاست دانشگاهناشی از یک رویکرد منفی در 

راگیران . در دوران آموزش عمومی ما نیاز داریم که به سطح رشد فابدییمبه آموزش عالی تعمیم 

فراهم کنیم تا  هاآنو سعی کنیم محیط شادی را برای  میرینظرگرا در  هاآن و عواطفتوجه کنیم 

است.  شده تیتثبو  شودیمبتوانند رشد کنند؛ اما در دانشگاه رشد عاطفی، فکری، جسمی تمام 

و تعمیم در آموزش عالی  اجراقابلی آموزش عمومی بدون تغییر هاهینظرهمان  کنندیمبرخی فکر 

ی برخورد با دانشجو دانشگاه الزامات دیگری دارد و الگوهای تدریس، محتوا، نحوه کهیدرحالاست. 

 و تعامل با دانشجو باید متفاوت باشد.

 یادگیری فعال درک شده بود. عنوانبهی علمی برای برخی از اساتید و دانشجویان ریگسخت

استاد و دانشجو  رانهیگسخت؛ یعنی در کالس درس دانندیمدگیری فعال این افراد هدف آموزشی را یا

ی . در این تنوع یادگیری و محتوا برای دانشجو یک پدیدهدهندیمبه کمک هم یادگیری را شکل 

یمی او ارتباط دارد. دانشجویان یادگیری خود را شکل ی حال و آیندهزندگ بابیرونی نیست؛ بلکه 

ی مشارکتی است و یادگیری در هاروش بیشتری توصیفی س در این طبقهی تدریهاروش. دهند

استاد نقش راهنما را  هستند کهاز این دیدگاه  متأثربسیار اهمیت دارد. این افراد  لهأمسجهت حل 

یی که هایابیارزشدر جریان کالسی یادگیری خود را توسعه دهد.  تواندیمدارد و خود استاد نیز 

بر توان استدالل، تحلیل و ابداع  بیشترراستای محتوای تدریس شده بوده و در  شودیمانجام 

ی بازسازی تفکر و تفکر انتقادی اهمیت بسیاری هامهارت. در این دیدگاه شودیمدانشجویان تأکید 

 در حال بازسازی تفکر خود هستند. ومامد صورتبهدارد و استاد و دانشجو 

تعامل انسانی است.  عنوانبهی علمی ریگسختآخرین تنوع پدیدارگشته در این پژوهش، 

که دانشجو برای ورود به جامعه و بازار کار آماده شود  اندتالشدر  دارند رااساتیدی که این دیدگاه 

ی هامؤلفه، هاکالسبرای دانشجو مشخص است. باید اشاره کرد در این  هایریگسختبنابراین دلیل 

یزه و عالقه در دانشجویان نقش دارد و انگاخالقی و خصوصیات مثبت شخصیتی اساتید در ایجاد 

و در برابر آن مقاومت ندارند.  دانندینمی علمی را یک امر تحمیلی و بیرونی ریگسختدانشجویان 

ی ریگختسدر این مفهوم تکالیف زیاد، فشار، استرس و اضطراب وجود ندارد. این افراد در تشبیه 

 اثر مثبتی به همراه دارد. تیدرنهاکه  دانندیمعلمی، آن را همانند دلسوزی والدین 



 «ی علمیریگسخت»ی از مفهوم علم أتیهتحلیل کیفی تجارب دانشجویان و اعضای                                      

 
 

113 

ی علمی چیست؟ چرا ریگسختی متفاوت از هایتلقکه دلیل این  دیآیمحال این سؤال پیش 

 حضوراساتیدی که در یک محیط دانشگاهی حضور دارند و یا دانشجویانی که در یک کالس 

 توانیم سؤال؟ در پاسخ به این اندکردهی مختلفی تجربه هاگونه بهی علمی را ریگسخت، اندداشته

ی دیگر ی فوق ما را به یکی شخصیت افراد، تجربیات گذشته و محیط اشاره کرد. یافتهبه سه جنبه

ی هایژگیوو آن این است که یکی از  کندیماز اشارات کاربردی نتایج تحقیق حاضر هدایت 

است که با توجه به پویایی شخصیت، تأثیر آن بر رفتار افراد در مراحل  1روییسختشخصیتی، 

است.  4و تعهد 3یطلبمبارزه، 2ی کنترلمؤلفهرویی ترکیبی از سه . سختابدییممختلف زندگی تکامل 

یی انجام هاتیفعالچه کسی هست و چه  کهنیاکسی که تعهد باال دارد به اهمیت، ارزش و معنای 

و کنجکاوی خود را  ابدییممعنایی  دهدیمانجام  آنچه یدرباره، واقف است و بر همین مبنا هددیم

. این افراد بسیاری کندیمیی مثبت و مفید قلمداد هاتجربهی زندگی را عمدتاً هایریدرگو  زدیانگیبرم

رسولی، کنند )یمآمیخته  هم بافردی را ی زندگی خود مانند شغل، خانواده و روابط بینهاجنبهاز 

ی شرایط تحت تأثیر معیارهای خاصی است. در همه هاانسان(. بر این اساس، معموالً رفتار 1391

 هستند و وقتی ریگسختی خود و حتی در پیگیری کارهای خود برخی از افراد در زندگی روزمره

. دانشجویانی کنندیمس منتقل ی را به محیط کالریگسخت، همین رندیگیمدر مسند استادی نیز قرار 

بودند، با  ریگسخت شانیلیتحصکه برای وقت خود ارزش قائل هستند و برای تحقق اهداف 

ی بودند. استادان علمی هایریگسخت گونهنیامشکل داشته و خواهان  کمتری اساتید هایریگسخت

ی فردی خود را به کالس ارائه هاسرگذشت، بلکه دهندیمرا ارائه  هامهارتدانش و  فقطنهدانشگاه 

احساسات قوی مثبت و منفی را برانگیزاند  تواندیم. خاطراتی از تجربیات تحصیلی شخصی کنندیم

ی یادگیری و روابط، ترغیب نموده یا از هاتیموقعی انواع ی آشکاری را دربارههادگاهیدو همچنین 

یک مجموعه مفهومی  صورتبه تواندیمی طرح تجربیات شخصی استادان آن اجتناب کند. شیوه

 دهندهآموزش عنوانبهرا  دشود و استادان از تجربیات شخصی خود استفاده کنند تا پیشرفت خو

و از بازتولید  کندیمی روابط با دانشجویان هدایت را به سمت توسعه هاآنی هاآرمانشکل دهند که 

اساتید  بیشتر(. 1997، 5دوگیکنند )یم، اجتناب تجربیات منفی که از زمان دانشجویی به خاطر دارند

ی هایریگسختی کنونی تحت تأثیر هایریگسختگان در این پژوهش اظهار داشتند که کنندشرکت

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. Hardness 

2. control 

3. Challenge 

4. Commitment 

5. Du gay 
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 اتفاق افتاده است. بسیاری از دانشجویان معتقد بودند که هاآنتوسط اساتید برای  درگذشتهاست که 

یی را انجام خواهند داد که در هایریگسختنند، همان تدریس ک کهیدرصورتاحتماالً در آینده 

بر انتظارات و رفتارهای افراد تأثیرگذار باشد. با توجه به  تواندیم. محیط اندکردهدانشگاه تجربه 

ر ی مشهوریگسختی دانشگاهی که به هاطیمحنمایان شد که  گونهنیا شوندگانمصاحبهاظهارات 

این  تفاوتیبی دانشگاهی هاطیمحدر  کهیدرحال؛ کنندیمی ریگسختهستند، اساتید را وادار به 

السی اساتید نسبت به فرآیند ک بیشتر. در یک گروه آموزشی که افتدیممعکوس اتفاق  صورتبهاتفاق 

معیارهای یک کالس  خواهندیمکه  شوندیمباشند، منجر به سلب انگیزه در اساتیدی هم  تفاوتیب

گفت که ممکن است بین تجارب و خصوصیات  توانیما کنند. بر این اساس، را اجر رانهیگسخت

 ی علمی ارتباط وجود داشته باشد.ریگسختشخصیتی افراد و 

ی هنیدرزمی پژوهشی ی پژوهش و نیز توجه به مبانی نظری و پیشینههاافتهی بر اساس

قرار  موردتوجهجدی در تمامی مراکز آموزش عالی  صورتبهی علمی، این مفهوم باید ریگسخت

و کاهش منابع مالی دولتی از طرف دیگر، به  طرفکیازی دانشجویان رشد فزاینده چراکهگیرد؛ 

. دینمایم بیشترگویی را ملزم به پاسخ هادانشگاههمراه فشار مستمر از سوی جامعه و دانشجویان، 

ارد. گویی مثبت دانشگاهیان در مقابل تغییر و تحول بستگی داسخبه توان پ هادانشگاه یموفقیت آینده

 شود. اهدانشگاهگویی منجر به بهبود کیفیت و توان پاسخ تواندیم هادانشگاهی علمی در ریگسخت

های هایی برای پژوهشتواند فرصتما در این مطالعه چند محدودیت را شناسایی کردیم که می

صیل یا تح درحالکنندگانی استفاده شد که آینده فراهم کند. نخست، در این مطالعه فقط از مشارکت

تحصیل  از چندسالهی افاصله باپدیده را  توانندیمدانشگاهی را که  آموختگاندانشتدریس بودند و 

زشی ی آموهابرنامهاست. همچنین دیدگاه دانشجویان ممتاز که در ارزشیابی  برنگرفتهبنگرند در 

 ی قرار ندادیم.بررس موردجداگانه  صورتبهنیز  شودیمتلقی  تیبااهمبسیار 

 منابع

 الف. فارسی

ی استراتژی تفسیری در سازمان، هاپژوهش(. 1390) نیحسدانایی فرد، حسن، کاظمی، سید 
 ع(.صادق )تهران: انتشارات دانشگاه امام  .پدیدارشناسی و پدیدارنگاری

با رضایت شغلی و استرس در بین کارکنان و  روییسخت(. بررسی رابطه بین 1391آراس )رسولی، 



 «ی علمیریگسخت»ی از مفهوم علم أتیهتحلیل کیفی تجارب دانشجویان و اعضای                                      

 
 

115 

پژوهشنامه تربیتی دانشگاه آزاد اسالمی علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد مهاباد، اعضای هیئت
 .19-1، 31، شماره واحد بجنورد

تهران،  ، مترجم(.عبدالرحیم نوه ابراهیم). یادگیری رهبری در آموزش عالی(. 1380رمزدن، پال )

 ریزی آموزش عالی.دانشگاه علوم پایه دامغان با همکاری موسسه پژوهش و برنامه

 .تهران: نی مترجم(. ادی جلیلی،)ه. درآمدی بر روش تحقیق کیفی(. 1387فلیک، اووه ) 

ی تحقیق کمی و کیفی در علوم تربیتی هاروش(. 1386گال، مردیت؛ بورگ، والتر؛ و گال، جویس )

احمدرضا نصر، حمیدرضا عریضی، خسرو باقری، محمدحسین عالمت ساز، ) یشناسروانو 

تهران: (. ، مترجماننژاد، علی دالور، علیرضا کیامنش، غالمرضا خوی سرشتپاک محمدجعفر

 ی با همکاری سمت.دانشگاه شهید بهشت
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Abstract 
The present study aimed at investigating the students’ and faculty members’ 

perceptions and experiences regarding the concept of academic rigor and 

identification of its descriptive categories and exploring the relationships among 

them. The qualitative phenomenography method was applied in this interpretive 

research. Potential research participants were full-time faculty members and 

students of University of Kurdistan during the academic year 2016. Purposive, 

criterion-based and snowball sampling procedures were used. With maximum 

diversity and theoretical saturation of data, semi-structured interviews were done 

with 51 participants (20 students and 31 faculty members). Data were analyzed 

inductively, by theoretical coding method. The results demonstrated five different 

methods by which faculty members and students realized and experienced 

academic rigor. Descriptive categories of academic rigor including, fulfilling the 

expectations of the university system, swimming upstream, maintaining the 

proper social distance, and providing an appropriate situation for active learning 

were categorized as fluid concepts. In general, students and faculty members 

reported academic rigor as a set of duties, meeting the standards, difficulty, 

attraction, and trying for the future objectives. 

Keywords: Academic rigor, Phenomenography, Teaching-learning 

approach 
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