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Abstract:
Acceptance of complex and creative thinking to demonstrate knowledge from several perspectives is
effective in cultivating wisdom in higher education, which provides the basis for the promotion of
pedagogical wisdom. The present study aimed to design a model for Promoting Pedagogical Wisdom in
Higher Education. The research method is qualitative and based on Grounded Theory. Semi-structured
interviews were used to collect data and data analysis was performed by Strauss and Corbin method(2007)
and paradigm model. Sampling was done in a theoretical way using targeted (judgmental) and snowball
(chain) techniques, based on which 16 interviews were conducted with experts in the field of educational
management and current and former directors of higher education. The results of analyzing the data obtained
from the interviews during the open, axial and selective coding process and using Maxqda software to create
a model for Promoting Pedagogical Wisdom in Higher Education based on the Grounded Theory of the
foundation including 6 main dimensions, ۳۸ sub-dimensions and 1۸0 conceptual characteristics led.
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مقدمه

خودمحوری تقلیل یافته است .خودمحوری تقلیل یافته به

وظیفه ی انسانها تبدیلشدن به رباتهای آموزشدیده یا

نوبه ی خود موجب ادراک بیشتر از زندگی به طور کل و

کنترل گران بسیار ماهر دنیای فیزیکی نیست ،بلکه

افراد دیگر به طور خاص شود که این امر نیز موجب سعه

تبدیلشدن به کنشگران در حال رشد ،کاوشگر و خود

ی صدر بیشتر و عشق و محبت دلسوزانه و مشفقانه

ارتقابخش تکامل روح است .اگر میخواهیم فراتر از

نسبت به دیگران می شود که بعد دلسوزانه ی خرد را نشان

مقاومت ذاتی خود در برابر خود متحول سازی باشیم ،به

می دهد .همچنین خود اندیشی ،عنصری اساسی در رشد

جای تکبر فناورانه باید شگفتی بنیادی را پرورش دهیم .این

خرد تلقی می شود( .)Weststrate et al,2018نظریههای

وظیفۀ آموزش عالی در عصر ما است (.)Gidely,2021

خاصی در مورد پرورش خرد در مدیریت آموزش عالی وجود

استفاده از هوش و تجربه به عنوان میانجی ارزشها در

دارد .نظریه هایی که بر خالقیت و پیچیدگی ()Davis,2014

جهت دستیابی به یک دستاورد مشترک توصیفی از خرد

تأکید دارند و پرورش خرد را نیز تسهیل میکنند .حالتهای

می باشد ( .)Glück,2017یان سینوت ،خرد را به عنوان

یادگیری متعددی را میتوان به عنوان گامهایی به سوی

ویژگی پیچیده و تلفیقی از اندیشه تلقی میکند و آن را

خرد از طریق تعامل با هوشهای چندگانه جستجو کرد.

صریحا با معنویت و خالقیت پیوند میدهد .مفهوم خرد در

روانشناسان رشد ادعا میکنند که پیچیدگی ،رویکردهای

بسیاری از تمدن ها و فرهنگ ها چهره ی متفاوت اما

چندگانه ،خالقیت ،تفکر دیالکتیکی ،نسبیگرایی ،خودبازتابی،

معانی مشابهی دارد و دارای ویژگی های جهانی در ورای

توانایی مقابله با عدم اطمینان ،زمینهگرایی و مسئلهیابی،

تنوع آن است .برای مثال ،خرد به عنوان دانش فرد

همه با خرد ،مرتبط بودهاند .به تدریج ،شیوه های سنتی

متخصص در زمینه ی فلسفه ی اصلی واقع بینی در

جای خود را به رویکردهای جدیدی داده اند که خودمحور

زندگی ،دانش گرایی در مورد مسائل صحیح یک زندگی

بوده و شامل یادگیری فعال ،پردازش فعال اطالعات،

مطلوب ،بینش و ادراک بسیار دقیق در باره ی خود و

فناوری و برنامه های دنیای واقعی با الگوبرداری از

مسائل اصلی مربوط به هستی زندگی ،به همراه پاسخ

تمرینات

است(.)Fuertes-Camacho,2019

ماهرانه و خیرخواهانه و خودتعالی توصیف شده است .بر

تحوالت اخیر خرد پداگوژیکی شامل تأکید بیشتر بر صدای

اساس تحقیقات قبلی  ،)۲011( Klintonخرد را به عنوان

دانشجو به عنوان شریک و ارائه دهندگان آموزش عالی

ترکیبی از خصوصیات شخصیتی شناختی ،تاملی و

است که به دنبال روش هایی برای برجسته کردن تمایز

دلسوزانه توصیف می کنیم .بعد شناختی خرد تمایل

خود در یک محیط رقابتی هستند( .)Matthews,2021در

شخص خردمند به ادراک عمیق حقیقت و جنبه های درون

نتیجه آموزش و تربیت مناسب برای آینده ی پیچیده ،نیاز

فردی و بین فردی در زندگی را توصیف می کند که پذیرش

به توسعه ی قضاوت دارد که آن را خرد پداگوژیکی می

حد نهایی دانش ،جنبه های مثبت و منفی ذات انسان و

نامند .لذا خرد پداگوژیکی یک مفهوم مبتنی بر فضیلت

غیرقابل پیش بینی بودن و عدم قطعیت زندگی را شامل

تدریس و آموزش با تمرکز بر خرد آموزشی و روش هایی

می شود .بعد تاملی خرد به توانایی شخص خردمند در

است که می تواند به استادان و دانشجویان کمک کند تا به

شناخت و ادراک پدیده ها و وقایع از جنبه های مختلف و

افراد خردمندگرا تبدیل شوند .پس پذیرش تفکر پیچیده و

جلوگیری از ذهنیت و پیشگویی اشاره دارد که این امر

خالق برای نشان دادن دانش از چند منظر در پرورش خرد

حرفه

ای

مستلزم خودارزیابی ،خودآگاهی و خویشتن نگری و
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در آموزش عالی موثر است که زمینه ارتقای خرد پداگوژیکی
را فراهم می آورد (.)Biesta,2014

مبانی نظری

یکی از دغدغه های اصلی نظام آموزش عالی کشور به ثمر

پداگوژی ،چارچوبی مفهومی است که هدایتگر فعالیت

رسیدن اهداف و رسالتهای تعلیم وتربیت عملی(پداگوژی)

استادان است .گیدلی ( ،)۲016پداگوژی دانشگاهی را

در محصول و خروجی فرآیند سیستم دانشگاهها یعنی

سازماندهی و عملیاتی کردن موقعیت های تدریس

کیفیت دانشجویان در جامعه می باشد .با ارائه ی مدل

یادگیری در دانشگاه می داند .پداگوژی به معنای هدایت

ارتقای خرد پداگوژیکی در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی

کردن فرد و به عنوان هنر و علم تدریس شناخته می شود.

و همچنین گنجاندن محتوای آموزشی مرتبط با مفهوم

اینکه چه چیزی باید یاد گرفته شود ،چگونه یاد گرفته شود،

خرد پداگوژیکی در برنامه های درسی در راستای ادراک

چه موقع باید یاد گرفته شود ،و اینکه به کمک استاد یاد

عمیق و حرفه ای به دانشجویان ،مدیران و رهبران آموزش

گرفته شوند و استاد نسبت به آن باید پاسخگو باشد به

عالی یاری رساند و مبنای عملی را برای تحقق اهداف نظام

عنوان تکنیک های پداگوژی برای انتقال موثر محتوا

آموزش عالی در توسعه ی شناخت ،تعالی افکار و

استفاده شده است( .)Clinton,2011تحوالت در حوزه ی

شخصیت دانشجویان فراهم سازد .لذا باتوجه به مباحث

تعلیم و تربیت و حضور رویکردهای یادگیرنده محور و

مرتبط با خرد پداگوژیکی ،هدف این پژوهش توسعه ی

یادگیری محور ،تاکید بر نقش تسهیل گری استادان و

شناخ ت ،رسیدن به تعالی فکری و ارتقای رشد حرفه ای

همچنین توسعه ی پداگوژی به آموزش عالی ،منجر به باز

خرد پداگوژیک در آموزش عالی است .همچنین تاکنون

تعریف پداگوژی شده است و فهم پداگوژی محدود به

پژوهش قابل اعتنایی در کشور که به بررسی ماهیت خرد

تربیت کودک نیست بلکه به عنوان مفهومی اساسی برای

پداگوژیکی پرداخته باشد ،صورت نگرفته است و این تحقیق

آموزشگری در دوره های تحصیلی دانشگاهی تلقی می

اولین پژوهش در باب شناخت و تبیین مفهوم خرد

شود .گرین و رید ( )2007پداگوژی را یک مفهوم چند بعدی

پداگوژیکی در جامعه ی مورد نظر می باشد .الزم به توضیح

حاصل پیوند عناصر هنر و علم ،نظر و عمل می دانند .خرد

است خرد پداگوژیکی به عنوان یکی از عوامل تاثیرگذار در

از تفکر محض متمایز است .ممکن است خرد را به عنوان

حیطه ی آینده پژوهی آموزش عالی به عنوان جنبه ی

قدرت ذهن برای قدرانی از بینش های قلب در نظر گرفت.

نوآورانه ی رویکردها و سناریوهای رهبری و مدیریت

این مولفه ها به عنوان توانایی برای گوش دادن و

دانشگاهی و فلسفه ی آموزش عالی مطرح می شود.

همزادپنداری هستند .استرنبرگ بر اساس نظریه ی تعادل

آیندهپژوهی قدرتی جادویی برای پیشبینی نیست بلکه

خود قبال به بحث در مورد توسعه ی شانزده اصل برای

سامانه معرفتی و اجتماعی موثق و معتبری است که با

آموزش خرد پرداخته است که بطور کلی شامل خرد مدل

تفکر انتقادی و خردورزی جمعی و با توسل به مطالعات و

سازی نقش ،تشویق برای تفکر ،نقد و ادغام ارزش های آن

تأمالت سامانمند و اعتباریابی شده ،درک خود را نسبت به

ها ،تفکر از طریق گفتگو و دیالکتیک و جلوگیری از خود

آینده و تغییرات پیش روی خودمان و محیط پیرامونی

بزرگ بینی است( .)Häkkinen,2020آموزش عالی به عنوان

ارتقا می بخشد .با توجه به این توضیحات و توجه به اینکه

یک عمل خالق در جستجوی خلقت که مفهوم جدیدی را به

تاکنون پژوهشی در رابطه با تبیین و ارائه مدلی برای ارتقای

ارمغان می آورد شناخته می شود .با ایجاد پیوند موردنظر

خرد پداگوژیکی در آموزش عالی انجام نشده است ،این

استرنبرگ و سینات طی مطالعات انجام شده در بین خرد،

پژوهش قصد دارد به تدوین الگوی ارتقای خرد پداگوژیکی

خالقیت ،پیچیدگی و توانایی به دیدگاه های چندگانه،

در نظام آموزش عالی بپردازد.

موضوع خرد پداگوژیکی گسترده تر شده است .به عالوه
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پیچیدگی به عنوان پیوندی بین وحدت و کثرت نقش

آموزشی قلمرو پیچیدهای است و بدیهی است که تکامل

مهمی در شکل گیری خرد در نظام آموزش عالی ایفا می

اشکال آموزش عالی که بهطور اصیل پساصوری هستند،

کند .خرد پداگوژیکی مبتنی بر فضیلت در آموزش عالی و

موضوع پیشپاافتادهای نیست .تنها راهی که آموزشگران

تربیت استاد می باشد .از این رو خرد پداگوژیکی شامل

دوراندیش و نوآور میتوانند انرژی کافی برای اعمال این

خردمندی الگوپذیری است که دانشجویان را تشویق میکند

نوع فراتغییر موردنیاز جمعآوری کنند ،از طریق گفتگوی

درباره ی ارزشهای خود بیندیشند ،انتقاد و ادغام کنند ،به

پداگوژیها است .با انجام گفتگوهای بین کثرتگرایی غنی

تفکر گفتاری و دیالکتیکی بپردارند و از منافع شخصی

پداگوژیهای پساصوری ،میتوانیم شروع به طراحی

خودداری نمایند.

تصویری از تابلوی غنی تغییرات تکاملی کنیم که پیشتر

انبوهی از پداگوژیهای تکاملی جدید طی سالهای اخیر

رخ دادهاند .مسئولیت تکامل جامعه و تعالی ساختارهای

ظهور یافتهاند .تحول آموزش عالی غالبا بهواسطۀ دیدگاه

اجتماعی موجود ،عمدتا به عهده ی آموزش عالی است .این

فلسفی ،ایدئولوژی یا الگوواره مورد تأیید آن محدود

کارکرد خالقانه ی آموزش عالی در کلیۀ فعالیتهای آن

میشود .در مقابل ،اصطالحات پساصوری و تکاملی

است که به خودکارآمدی و دوامپذیری جامعه آن متکی

آموزش عالی را بهطور آگاهانهتری با تکامل خودآگاهی

است و فرهنگها را نقد کرده و بیعدالتیها و نابرابریها را

مرتبط میکنند که بدون آن ما نمیتوانیم راهی را برای

به

.)۲01۸

رویارویی و مواجهه با آیندههای پیچیده کشف کنیم.

باوجوداین ،در حال حاضر ،خودآگاهی و تخیل آموزشی ما

گیدلی( )۲0۲1بالغبر دوازده رویکرد پداگوژیکی را شناسایی

اغلب اوقات تحت محدودیتهای ایدئولوژیهای سیاسی

نمود که تأثیر ویژگیهای استدالل پساصوری را بهطور

عمل میکنند که بجای تحول اجتماعی بیشتر به بازآفرینی

صریح یا ضمنی نشان میدهند .این رویکردها عبارتاند از:

فرهنگ و ساختارهای اجتماعی موجود میپردازند .همه ی

پیچیدگی در آموزش عالی ،پداگوژیهای انتقادی و

این پداگوژیها با سبکهای جدید تفکر مرتبط هستند که

پسااستعماری ،آموزش زیستمحیطی  /بومشناختی،

به شیوهای تکاملی تحت تأثیر آموزش دانشگاهی قرار

آموزش آیندهپژوهی ،آموزش کلنگر ،تخیل در آموزش عالی،

دارند .از این رو پنج اقدامی که خرد پداگوژیکی را برای

آموزش

تلفیقی،

آموزش

سیارهای/جهانی،

آموزش

چالش

میکشد(گرونسپان

و

همکاران،

اعضای هیئت علمی و دانشجویان تقویت می کند:

پساصوری در آموزش عالی ،معنویت در آموزش عالی،

( )1تأمل در عمل

آموزش تحولآفرین و خرد و معرفت در آموزش عالی.

( )2توسعه ی آگاهی فراشناختی و زبانی

چنانچه اصطالح پساصوری بهطور گستردهتری تفسیر

( )3الگوسازی از آنچه آنها امیدوارند و انتظار دارند

شود تا تأثیر طیف وسیعی از ویژگیهای پساصوری از

دانشجویان از نظر عمل انضباطی انجام دهند و توضیح

قبیل پیچیدگی ،خالقیت ،تخیل ،یکپارچگی ،معنویت و

این امیدها و انتظارات برای دانشجویان

خردورزی را در برگیرد ،آنگاه تصویر خرد پداگوژیکی آشکارتر

( )4تمرین شفافیت آموزشی  -اشتراک اهداف آموزشی و

میشود .بیشتر رویکردهای پداگوژیکی درصدد گسترش

منطق آنها با دانشجویان خود

آموزش عالی فراتر از الگوی ساده پردازش اطالعات بر

( )5دعوت از دانشجویان برای تأمل و گفتگو در مورد تجارب

اساس دیدگاه ماشینانگارانۀ انسان به رویکردی کلنگرتر،

یادگیری ،نیازها و اهدافشان.

خالقانهتر  ،چندوجهی و مشارکتی هستند .تدوین هر نظریه
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فعل؛ و اسبق آموزش عیا؛ کشور م؛ بیشنگ .جهت تشرخیص
و شنیسیی؛ اعضی ناون یارابوی حگاقل س ویژگ؛ از چهیر
ویژگ؛ ذیل مگنظر قرار گرفت .۱ .مرگیرا یانشرگیه؛ یارا
مفیگ یانشگیه؛
اجرای؛ و تجرب
حگاقل ی سی سیبق
رهبر و مگیریت آموزش عیا؛(رییس یانشرگی
یر زمین
عضو هیریت علار؛ و مرگیر گررو ) .۲ .یارابروی مطیاعریت و
پرگاگو فلسرف
پژوهش هری حرفر ا یر زمینر
آموزش عیا؛ و آینگ پژوه؛ آکییمی  .۳یارا بوی مرتب
استیی تایم و یانشرییر و یارا حرگاقل ی سری سریبق
تررگریس یر یانشررگی  .۴یارا تجرریرب زیسررت یر زمینر
مطیاعیت خری پگاگو یک؛ یر نظیم آموزش عیا؛ .بی توجر بر
راهبری پژوهش ک نظری پریاز یای بنییی م؛ بیشگ ناونر
گیر بر شریو نظرر و بری بهرر گیرر از تکنیر هری
هگفانگ و گلوا برف؛ انجیم شگ است .حجم ناونر یر ایرن
روش یر حین کیر مشخص شگ و ناون گیر آ قگر ایامر
ییفت ک یای هی ب سر حگ اشبی رسیگ .یر این پرژوهش بری
 ۱6نفر مصیحب انجیم شگ است .از مصیحب سیزیهم ب بعگ
مفهوم جگیگ ب یست نییمگ .بی ایرن وجروی بررا حصرو
ییگر نیز انجیم شگ .ب هرر یر
اشبی نظر س مصیحب
از مصیحب هی بیز زمی بنگ چهل و پنج یقیق تی نروی و
پنج یقیق اختصیص گرییگ .مصیحب هی ب عال آمگ کر
میهیت اکتشیف؛ تلق؛ مر؛ شرونگ بری مسر ل
از جنب
اصل؛ تظقیق آغیز مر؛ شرگنگ و یر مظرور آ اسرتارار مر؛
ییفتنگ.

روش تحقیق

این پژوهش از نظر جهت گیرر هری پرژوهش بنیریی از
پرژوهش
نظر رویکری پرژوهش کیفر؛ از ییرگگی فلسرف
تفسیر است استراتژ پژوهش نظری پرریاز یای بنیریی
ب صورت سیسرتایتی و از نظرر رویکرری پرژوهش از نرو
استقرای؛ است هگف پژوهش بنیریی کریربری و از اظری
نتیج اکتشیف؛ افق زمین؛ پژوهش ت مقطع؛ و شریو
نیا سیختیرییفت است .علرت
گریآور یای هی مصیحب
استفیی مظقق از ی روش خیص ب عوامل مختلف؛ بر مر؛
گریی ک مهم تررین آنهری سراا تظقیرق مر؛ بیشرگ .هرگری
مظقق یر نظر یاشت بیشگ تجیرب و ییگگی هی افررای را بر
منظور صورت بنگ ی نظری موری کیوش قرار یهگ نظری
یای بنیرریی شرریو منیسررب؛ خواهررگ بوی(مظاررگپور
افررای
 .)۱۳۹۲مظقق؛ ک م؛ کوشگ معنی یی میهیت تجرب
یرگیر بی مسیئل خیص را یرییبگ بری وروی بر صرظن زنرگگ؛
واقع؛ و تیمل بر آنچ صورت گرفت اسرت بهترر موفرق مر؛
شوی .از سوی؛ روش هی کیفر؛ را مر؛ تروا بررا کشر
عرص هیی؛ از زنگگ؛ ک از آنهی چیز نا؛ یانیم یری بسرییر
م؛ یانیم امی مر؛ خرواهیم فهرم تریز ا از آنهری بر یسرت
بییوریم ب کیر بری م؛ شروی .هرگف اصرل؛ تظقیرق تعیرین
کننگ نو روش؛ است ک مظقق م؛ توانگ بر اسری آ بر
شکل مطلوب تر ب پیسخ سوا یسرت ییبرگ .مظققر؛ کر
قصگ بررس؛ تجیرب افرای ب منظور خلق نظریر را یاری مر؛
توانگ از روش یای بنییی ب خروب؛ بهرر منرگ شوی(کرسرو
آمیر این تظقیق سییستگذارا و مگیرا
 .)۲0۱۲جیمع

جدول  :۱روش شناسی پژوهش
فلسفه

نوع پژوهش

تفسرریر
ناییین

استراتژی

روش پژژژوهش

پژوهش

گژژروروری واوه

جامعه رماری

روش نمونه گیری

حجژژژژ
نمونه

ها
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هگف

نتیج

رویکری

بنیررررررریی
کیربری

اکتشیف؛

کیف؛

مصرررریحب
نظریررر
یای بنیررریی نیارررررررررر
اشتراو و سیختانگ
کوربین

مررگیرا اسرربق و هگفانگ نظر
فعلررر؛ آمررروزش رسیگ ب نقط
اشبی
عیا؛ کشور یارا
تجیرب زیست
مرتبط

تری  ۱6نفر
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45

مدیر گروه

پداگوژی

1۹

مرد

۲

65

عضو هیات

فلسفه ی

۲1

زن

۳

علمی دانشگاه

آموزش عالی

۷5

رییس دانشگاه

پداگوژی

۲0

زن

4

۹5

عضو هیات

فلسفه ی

40

مرد

5

علمی دانشگاه

آموزش عالی

۸0

مدیر گروه

فلسفه ی

۳۷

زن

6

بازخوردهایی که از مصاحبه های اولیه به دست آمد ،مورد

55

بازبینی قرار گرفتند و به تدریج اصالح شد .همچنین فن

60

یافته های این پژوهش از طریق نرم افزار  Maxqdaتحلیل
شده است .براساس نتایج این مصاحبه ،پرسش های اولیه
ای که در راستای سوال اصلی تحقیق فهرست شده بودند،
مورد بازنگری قرار گرفتند .بنابراین ،محورها و سوال های
مصاحبه به فراخور پاسخ های ارائه شده و براساس

آموزش عالی

گلوله برفی برای دسترسی به دیگر نمونه ها مدنظر
۷0

پژوهشگر قرار گرفت .طی فرآیند پژوهش از روند کدگذاری

عضو هیات

مدیریت

علمی دانشگاه

آموزش عالی

عضو هیات

مدیریت

علمی دانشگاه

آموزشی

عضو هیات

مدیریت

علمی دانشگاه

آموزش عالی

۷5

رییس دانشگاه

مدیریت

شود دالیل و شواهد اعتبار تحقیق روشن شود(محمدپور،

65

 .)1۳۹۲با توجه به جدید بودن مفهوم خرد پداگوژیکی در

باز ،محوری و انتخابی استفاده شد؛ زیرا این روند سبب می

عضو هیات

مدیریت

علمی دانشگاه

آموزش عالی

40

مدیر گروه

فلسفه ی

مدل مفهومی پژوهش از غنا و کیفیت مطلوب تری
برخوردار گردد .با در نظر گرفتن تفاوت های ملموس و بارز

۳۲

مرد

۹

15

مرد

10

45

رییس دانشگاه

1۲

مرد

11

14

زن

1۲

15

مرد

1۳

آموزش عالی

استفاده از مصاحبه های عمیق کاوش محور بر دیدگاه ها

صورت گیرد و با استناد به نظرات خردمندانه ی خبرگان،

1۷

مرد

۸

آموزش عالی

ادبیات نظام آموزش عالی ایران ،این نیاز ادراک گردید تا با

و تخصص های مدیران آموزش عالی ،تمرکز بیشتری

1۹

زن

۷

برنامه ریزی
درسی

50

65

۸0

عضو هیات

مدیریت

علمی دانشگاه

آموزش عالی

عضو هیات

آینده پژوهی

علمی دانشگاه

آموزش عالی

عضو هیات

آینده پژوهی

علمی دانشگاه

آموزش عالی

1۷

۲4

۲6

زن

زن

مرد

14

15

16

در عوامل محیطی ساختار آموزش عالی بین المللی،
نسبت به محیط داخلی ،پژوهشگر از تعمیم و تسری عینی

یافتههای تحقیق

یافته ها و دستاوردهای مطالعاتی سایر پژوهشگران
اجتناب نموده و با اتکا بر انجام مصاحبه های عمیق
مواجهه ای  -مفهومی در جست و جوی دستیابی به پاسخ
های ناب و اثر گذار جهت تدوین یک مدل جامع کارآمد،
مبادرت ورزیده است .در نتیجه با توجه به تناسب نظریه
داده بنیاد با موقعیت پژوهش ،این اسلوب و سیاق
انتخاب گردید و ابزار اندازه گیری نیز پروتکل مصاحبه

فرآیند تحلیل اطالعات در نظریه پردازی داده بنیاد مبتنی
بر سه مرحلة کد گذاری باز(خلق مفاهیم و مقوله ها)،
کدگذاری محوری (شناسایی مقوله محوری ،شر ایط علی؛
شرایط مداخله گر ،بسترها ،راهبردها و پیامدها) و کدگذاری
انتخابی (خلق نظریه) است که در ادامه نحوة شکل گیری
مقولههای حاصل از مفاهیم شرح داده میشود.
کدگذاری باز :ابتدا تمام نکات کلیدی مصاحبه ها استخراج

تعیین شد.

و کدگذاری شدند و پس از تحلیل ،کدهای مشابه به
جدول  .۲اطالعات جمعیت شناختی مشارکت کنندگان در فرآیند مصاحبه

مدت
مصاحبه
60

سمت
رییس دانشگاه

تخصص
مدیریت

تجربه ی
زیسته
16

مفاهیم خاصی ،اختصاص داده شد .در مرحله کدگذاری باز،
پژوهشگر با مرور مجموعه داده های گردآوری شده،

جنسیت

ردیف

مرد

1

مفاه یم آن ها را شناسایی و تبیین نمود و در این مرحله

آموزش عالی
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بدون هیچ گونه محدودیتی به نامگذاری پرداخته شد .حدود

محوری صورت گرفته در دسته بندی های دقیق تر و کلی

 430نقل قول از مصاحبه ها استخراج شد که مبتنی بر

تری قرار گرفت که در جداول زیر ،نتایج این دسته بندی ها

همین روش ،برای کلیه ی مقوله ها و مولفه ها ،کدگذاری

ذکر شده است.

صورت گرفته شده است.

شرایط علی :مفاهیمی(شرایطی) هستند که مقولة اصلی

کدگذاری محوری :در فرآیند کدگذاری محوری ،مقوله های

را تحت تأثیر قرار میدهند و به وقوع یا گسترش پدیده

بدست آمده از فرآیند کدگذاری باز در شش دسته شامل

مورد نظر میانجامند .شرایط علی در دادهها اغلب با

مقوله محوری ،شرایط علی ،شرایط مداخله گر ،شرایط

واژگانی نظیر وقتی ،در حالی که ،از آنجا که ،چون به سبب

بستر ،راهبردها و پیامدها شکل گرفته است .بنابراین می

و به علت بیان میشوند .حتی زمانی که چنین نشانههایی

توان مقوله محوری را در مرکز قرار داد و سایر مقوله ها را

وجود ندارد پژوهشگر میتواند با توجه به خود پدیده و با

به آن مرتبط نمود .برچسب های انتخاب شده برای مقوله

نگاه منظم به دادهها و بازبینی رویدادها و وقایعی که از

محوری نیز انتزاعی بوده و در عین حال از جامعیت

نظر زمانی مقدم بر پدیده مورد نظر هستند شرایط علی را

برخوردار است.

بیابد .براساس تجزیه و تحلیل انجام شده بر روی مصاحبه

کدگذاری انتخابی :در کدگذاری انتخابی ،پژوهشگر با توجه

ها و کدهای به دست آمده مقوله های فرعی شرایط علی و

به کدها و مفاهیم شناسایی شده در دو مرحله ی ذیل به

مفاهیم مرتبط با آن در جدول  3لحاظ شده است.

استحکام بیشتر فرآیند کدگذاری پرداخت و کدگذاری های
جدول .3مقوله و مفاهیم شناسایی شده مرتبط با شرایط علی
مقوله اصلی

مفهوم

تحول دانشگاهی

جو سازنده ی دانشگاهی

یادگیری هدفمند در آموزش عالی

شرایط علی

پویایی آموزش عالی

اشتیاق تحصیلی
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کدهای نهایی

فراوانی کد

اصالحات رویه ای

۸

پروژه های نیازسنجی و استاندارد سازی مداوم

10

تطبیق برنامه ها با روند جهانی شدن

۹

توجه به رسالت و ماموریت ها

11

اجتناب از شتاب زدگی در طراحی برنامه ها

1۲

ذهنیت مثبت و پاسخگو

1۳

ارتباطات دانشگاهی مطلوب

۸

تنوع فرهنگی در دانشگاه

۹

اقدامات مشارکتی دانشگاهی

۹

برنامه درسی نیاز محور

1۲

به کارگیری شیوه های نوین و اثربخش یاددهی و یادگیری

1۲

روشهای یادگیری تعاملی

11

دانشگاه به مثابه خرد منفصل جامعه

10

انعطاف پذیری استراتژیک

۹

کاربست خالقیت و آینده نگری

14

سازگاری با تغییرات محیطی

1۲

رویکرد های مشارکتی و دموکراتیک

۹

ادهوکراسی-شبکه ای

10

تشریک مساعی

11

ارزش محوری

10

جذب

11

استفاده از راهبردهای فراشناختی(راهبردهای برنامهریزی ،راهبردهای نظارت و ارزشیابی و راهبردهای نظمدهی)

10

نگرش مثبت به یادگیری

۹

نیرومندی

۸

ازخود گذشتگی

10
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خود راهبری

مسئولیت پذیری

14

جستجوگری

1۲

یادگیری مستقل و تکنیک های تجربی یادگیری

10

رغبت

1۲

کنترل و احاطه

14

شرایط زمینه ای :شرایط عمومی و گسترده ای هستند که

ای در این تحقیق به همراه مفاهیم و کدها شامل مواردی

بر توسعه ،رونق و اهمیت پدیده تاثیر گذارند .شرایط زمینه

است که در جدول  4ارائه شده است.

جدول .4مقوله و مفاهیم شناسایی شده مرتبط با شرایط زمینه ای
مقوله اصلی

مفهوم

کدهای نهایی

فراوانی کد

ساختار نظام آموزش عالی

ساختارها و فرآیند های متمایز

۸

فرهنگ دانشگاهی
شرایط زمینه ای

دانشگاه سازگارشونده

رهبری هوشمند دانشگاهی

دانش پداگوژیکی

چشم انداز و ماموریت دانشگاهی

1۲

تدوین برنامه های راهبردی(استراتژیک) دانشگاهی

1۳

ارایه ی سیاست ها و خط مشی های ابالغی

1۲

باور ها و ارزش های غالب

11

مشارکت و کارتیمی

15

فرهنگ يادگيري

14

خرده فرهنگ های دانشجویان

1۲

اخالق حرفه اي

1۲

رهبری متعهد

۸

فرهنگ کارآفرینانه دانشگاهی

1۲

اداره ی اشتراکی

11

مدیریت حرفه ای دانشگاهی

14

مدیریت بر مبنای هدف(عقالنی)

10

مدیریت بر مبنای هوش عاطفی(هیجانی)

1۲

توسعه ی روحیه ی کار تیمی

11

مدیریت بر مبنای معنا(معنوی)

14

دانش مدیریت کالس

1۳

دانش روانشناختی

1۲

دانش در حیطه ی راهبردهای تدریس

10

دانش فناورانه

11

دانش ارزشیابی بهره ورانه

1۲

دانش در زمینه ی طراحی برنامه ی درسی

14

شرایط مداخله گر :شرایط مداخله گر کلی و وسیع است

مداخله گر به دست آمده است که کدهای مربوط به آن در

که بر چگونگی کنش متقابل اثر می گذارند .در پژوهش

جدول  5نشان داده شده است.

حاضر و براساس تحلیل محتوای مصاحبه ها مقوله
اهداف سازمانی مبهم و فرآیند محوری برای شرایط
جدول  5مفاهیم و مقوله های شناسایی شده مرتبط با شرایط مداخله گر
مقوله اصلی

مفهوم

ویژگی های شخصیتی

کدهای نهایی

فراوانی کد

نگرش

1۲

درون گرایی/برون گرایی

11
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باورها

11

تضاد در تصمیمات

10

تعارضات گروهی

۹

عدم اجماع در خروجی ها

۸

اهداف متناقض

شرایط مداخله گر
پیچیدگی شناختی دانشگاهی

اینرسی دانشگاهی

پیچیدگی محیطی

1۲

پیچیدگی جمعیت شناختی

14

پیچیدگی فردی

15

ترس از تغییر

10

مقاومت در برابر تغییر

1۲

فقدان فضای رقابتی دانشگاهی

1۳

فقدان محرک ها و انگیزاننده ها جهت یادگیری نوآورانه

10

استرس و اضطراب تغییر

14

فقدان ادراک مناسب از تغییرات محیطی دانشگاهی

۹

عادت به حل مسایل جدید با استناد به رویکردها و رویه های سنتی

1۳

اعتقاد به سودمندی اشتراک دانش

1۲

دانشگاهی

رفتار تسهیم دانش در آموزش عالی

شایستگی های مورد نیاز

تخصیص زمان کافی جهت اشتراک گذاری دانش

10

توصیه وحمایت جهت اشتراک دانش

11

وجود اجتماعات کاری جهت اشتراک دانش

1۳

شایستگی فرهنگی

14

شایستگی علمی

1۲

شایستگی ارتباطی

10

شایستگی ادراکی

1۲

شایستگی آموزشی

11

راهبردها :راهبردهای موردنظر در نظریه داده بنیاد به ارائه

دادن به پدیده مورد مطالعه است .کدهای باز و مقوله

راه حل هایی برای نیل به پدیده مورد اشاره دارد که هدف آن

های مرتبط در جدول  6نشان داده شده است.

اداره کردن ،برخورد ،به انجام رساندن و حساسیت نشان
جدول 6مقوله و مفاهیم شناسایی شده مرتبط با راهبردها
مقوله اصلی

مفهوم

بازی آفرینی(گیمیفیکیشن) در آموزش عالی

راهبردها
یادگیری مساله محور

تفکر انتقادی در آموزش عالی

خالقیت در آموزش عالی
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کدهای نهایی

فراوانی کد

پیاده سازی ساز و کار و قوانین بازی در آموزش عالی

11

اجرای رابط کاربری بازیوار در آموزش عالی

1۲

تفکرات بازیگونه در آموزش عالی

11

راهکار اشتراکی

1۲

هدایت گری

11

خودراهبری

10

استدالل تجمعی

۹

گفتمان

۹

تجزیه و تحلیل وقایع(تحلیلگری)

10

حقیقت جویی

1۲

روحیه ی انتقادی

14

بلوغ شناختی

1۳

گشودگی ذهن

10

سواالت چالش برانگیز

1۲

ایده زایی

15

مساله یابی

14

تشکیل اتاق های فکر دانشگاهی

۹
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ایجاد نظام پیشنهادات آکادمیک

۸

اتخاذ دیدگاههای نوجویانه و چندگانه

۹

آموزش آیندهپژوهی و آیندهنگاری

11

آموزش بومشناختی ،زیستمحیطی و زیستپایشی

۹

تفکر پویا و روحافزا

۸

زندگی پداگوژیکی

ابراز عقیده ی پداگوژیکی
(آوای پداگوژی)

منتورینگ در آموزش عالی

تدریس عاشقانه(عشق پداگوژیکی)

یادگیری معکوس(وارونه) در آموزش عالی

آموزش خیالپردازی

۹

آموزش پسانوگرا و پساساختارگرا

11

آموزش زیباییشناختی ،هنری و شعری

10

کثرتگرایی

1۲

بازتابندگی(تفکر خودارجاعی)

10

خود تأملی

۹

حفظ و نگهداشت دانشجویان

11

حفظ و نگهداشت استادان

1۲

حمایت و پشتیبانی آموزشی

11

مدیریت استعداد آموزش عالی

1۲

نظام جانشین پروری دانشگاهی

10

تقویت مهارت ها

۹

آموزش معنوی ،تحولآفرین و ژرفاندیش

10

آموزش اجتماعی و عاطفی

۹

یکپارچه سازی شعور و احساس

۸

استدالل کنکاشی

۹

اعتقاد قلبی استاد به عشق

10

وارونه سازی فرآیند های آموزشی

11

فعالیت های کالسی تعاملی

1۲

یادگیری فراگیرمحور

1۲

قابلیت استفاده از پادکست ها و وودکست های آموزشی در فرآیند

10

تدریس دانشگاهی
بهبود مستمر

مدیریت ناب دانشگاهی

1۲

مهندسی مجدد فرآیندها

۹

خلق ارزش و ارزش آفرینی

1۲

توانمندسازی سرمایه های انسانی آموزش عالی

10

شایستهمداری

10

انعطاف پذیری ساختاری دانشگاهی

14

چابک سازی دانشگاهی

سرعت انطباق در مواجهه با تغییرات محیطی

1۳

(دانشگاه چابک)

پاسخگویی

1۲

بهره مندی از تیم های چندکارکردی دانشگاهی

10

مدیریت ارتباط با دانشجو
SRM

ادراک صحیح نیازهای دانشجویان

۹

ایجاد محیط و جو دانشگاهی مطلوب

1۲

ارزیابی رضایت دانشجویان به صورت دوره ای در بازه های زمانی

1۲

مشخص
ایجاد و توسعه ی فناوری های نوآورانه ی مرتبط با فعالیتهای

10

بکارگیری از کارکنان متخصص دانشگاهی

۹

دانشجویان

رفتار شهروندی تدریس
CBT

آزادی علمی

رفتار مشارکتی استادان

11

هدایت کاربردی استادان

10

شفقت و عطوفت

۹

آزادی در فعالیت های آموزشی

10

آزادی پژوهشی

10

رعایت حقوق دانشجویان و استادان

۹
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نوآوری باز در آموزش عالی

کوچینگ در آموزش عالی

داستان سرایی(استوری تلینگ) در آموزش عالی

حفظ استقالل دانشگاه

1۲

ایجاد نقاط تماس متنوع با ذینفعان داخلی و خارجی دانشگاه

1۳

پیشگامی و به روزبودن در نوآوری

14

استفاده از روش منبع باز در فعالیت های دانشگاهی

1۲

امکان ایجاد بستر بحث آزاد کالسی جهت تبادل نوآوری

1۲

بهره گیری از روش ادغام و اکتساب در فعالیتهای دانشگاهی

11

تسهیم چالش ها در قالب نشست متخصصان

1۲

مساعدت و کمک

10

تسهیل فرآیند یادگیری

10

ارتباطات غیررسمی دانشگاهی جهت ارتقای مهارتهای دانشجویان

۹

به اشتراک گذاری تجربیات

۸

برقراری ارتباط احساسی

۹

داستانهای الهام بخش و انگیزه دهنده

1۲

آموزش روایت گونه ی مفاهیم انتزاهی و پیچیده ی درسی

11

اشاره و استفاده از وقایع داستانی

10

پیامدها :پیامدها نتایجی هستند که از راهبردها و کنش
های مربوط به مقوله محوری حاصل می شوند .مفاهیم و
مقوله های مرتبط با پیامدها در جدول  7بیان شده است.
جدول ۷مفاهیم و مقوله های شناسایی شده مرتبط با پیامدها
مقوله اصلی

مفهوم

پیامدهای فردی

پیامدها

پیامدهای سازمانی
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کدهای نهایی

فراوانی کد

هیوتاگوژی

۸

کسب شایستگی/صالحیت فرهنگی

۹

بازخورد سازنده

10

تفکر تاملی(انعکاسی) در آموزش عالی

10

غنی سازی هویت استاد و دانشجو

1۲

رقابت در آموزش عالی

11

رشد روانشناختی

1۲

یادگیری عمیق

11

یادگیری مادام العمر

1۲

هم آفرینی در آموزش عالی

14

سینرگوژی

10

خودآگاهی یکپارچه

۹

پیوند گرایی در آموزش عالی

۸

کاهش اتالف های دانشگاهی

1۳

چشم انداز مشترک دانشگاهی

1۲

یادگیری بین رشته ای و فرارشته ای

10

نگرش سیستماتیک در آموزش عالی

1۲

برندسازی دانشگاه

11

مسئولیت اجتماعی دانشگاهی

1۲

دانشگاه ترازجهانی

1۲

غنی سازی هویت سازمان

1۳

دانشگاه فصیلت مدار

11

ارتقای کیفیت آموزش و پژوهش

15

دانشگاه متعهد

14

USR

دانشگاه پایدار

14

ایجاد و ارتقای تصویر ذهنی مثبت از برند دانشگاه

15
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خلق نظریه
کدگذاری انتخابی ،مرحله اصلی نظریه پردازی داده بنیاد
است که محقق براساس نتایج کدگذاری باز و محوری
به ارائه نظریه می پردازد .در مدل پارادایمی حاصل،
شرایط علی در واقع مهیا کننده شرایط برای ارتقای خرد
پداگوژیکی می باشند .این عوامل ممکن است دارای
شدت و ضعف هایی از یک برهه زمانی به دوره زمانی
دیگر باشند ولی در زمان جمع آوری اطالعات و
مصاحبه ها نقش پررنگی داشتند .کدگذاری انتخابی،
کدگذاری های قبلی را مدنظر قرار داده و مقوله اصلی
را انتخاب می کند و آن را به شکل هدفمند به سایر

شکل  .1مدل ارتقای خرد پداگوژیکی در نظام آموزش عالی ایران

مقوله ها ارتباط داده ،ارتباطات را اعتبار می بخشد و
مقوله هایی که نیاز به تصفیه و توسعه بیشتری دارند

بحث و نتیجه گیری

را توسعه می دهد .کدگذاری انتخابی براساس الگوی
ارتباط شناسایی شده بین مقوله ها و زیرمقوله ها در
کدگذاری باز و محوری ،فعالیت را شروع می نماید .در
نهایت  6مقوله ۳۸ ،مفهوم و  1۸0کد از فرآیند کدگذاری
باز شناسایی و استخراج شدند و نمونه هایی از کدهای
مربوط به هر بعد در جداول بیان شدند .جهت نمایش
بهتر و شفاف تر مدل به صورت زیر نیز ترسیم شده
است .مدلی که با شرایط علی شروع می شود و به
پیامدهای ممکن و مورد انتظار ختم می گردد .پدیده ی
اصلی و استراتژی های پاسخگویی به آن حائز اهمیت
است که در یک بستر و شرایط مداخله فعالیت می
کند.

در این پژوهش تالش شد تا با استفاده از رویکرد کیفی،
مدل ارتقای خرد پداگوژیکی در نظام آموزش عالی
تدوین گردد .بر این اساس مدل نهایی پژوهش،
مشتمل بر  6مقوله ۳۸ ،مفهوم و  1۷0کد است که از
طریق آن به خوبی می توان ارتقای خرد پداگوژیکی در
مراکز و موسسات آموزش عالی را تفسیر نمود .در
مراحل مختلف پژوهش حاضر به این حقیقت اشاره
شد که هم آفرینی ،مشارکت و دستیابی به رویکرد های
فرا اثبات گرایانه دستاوردی ارزشمند در آموزش عالی
می باشد و به این ترتیب فرآیند کشف ،نوآوری و
خالقیت تسهیل شده و تعاملی دو سویه صورت می
گیرد .از سوی دیگر گام های ارتقای خرد در بستر
آموزش عالی وابسته به ادراک پیچیدگی ،خالقیت و
شهود می باشد .پذیرش تفکر پیچیده و خالق برای
نشان دادن دانش از چند منظر در پرورش خرد آموزش
عالی موثر است که زمینه ارتقای خرد پداگوژیکی را
فراهم می آورد .با این رویکرد ،هدف پژوهش حاضر
تدوین الگوی ارتقای خرد پداگوژیکی در نظام آموزش
عالی کشور بوده است .برای این منظور از رویکرد
استراوس و کوربین در نظریه ی داده بنیاد استفاده شد
و مدل نهایی حاصل ارائه گردید .ذکر این نکته ضروری
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است با وجود بهره مندی از مبانی خرد پداگوژیکی در

از اقدامات الزم برای بهبود شرایط زمینه ای استفاده

نظام آموزش عالی کشور ،مطالعات نظری و دانشی

گردد .با توجه به نتایج ،الزم است تدوین ساختارها و

این حوزه محدود و ناکافی است .بر همین اساس

فرآیندهای متمایز با رویکرد راهبردی به همراه توجه به

پژوهشگران در راستای ارتقای جنبه ها و ابعاد نظری و

خرده فرهنگ های دانشجویان و استادان ،تمرکز بر

علمی حیطه های عملکردی و کارکردی خرد پداگوژیکی

مشارکت و کارتیمی در محیط دانشگاه مدنظر

در نظام آموزش عالی فرآیند پژوهش را پایه ریزی

سیاستگذاران و مدیران آموزش عالی قرار گیرد.

نمودند.

همچنین بکارگیری شیوه های نوآورانه ی رهبری

نتایج پژوهش حاکی از آن است که تحول دانشگاهی،

متعهد و هوشمند با بهره گیری از فرهنگ کارآفرینانه

جو سازنده ،یادگیری هدفمند ،پویایی آموزش عالی،

ی دانشگاهی موجب ارتقای خرد پداگوژیکی در دانشگاه

اشتیاق تحصیلی و خودراهبری از عوامل موثر(علی) بر

خواهد شد .شناسایی و توجه به فرهنگ دانشگاهی

ارتقای خرد پداگوژیکی در نظام آموزش عالی است.

برای رشد دانش آفرینی و توسعه ی علمی امری

مفاهیم جو سازنده و خودراهبری با دستاوردهای

ضروری و اجتناب ناپذیر است .استقالل دانشگاهی و

مطالعات براشر ( )۲0۲1و گیدلی ( )۲0۲1هم راستا

آزادی علمی ،مشارکت اعضای هیات علمی در فرآیند

هستند .براساس مدل طراحی شده در این پژوهش به

جذب و انتصاب و مدیریتهای دانشگاه ،گسترش

سیاست گذاران ،مدیران و استادان نظام آموزش عالی

فضای رقابت فکری و علمی به جای سایر رقابتهای

پیشنهاد می گردد برای دستیابی و ارتقای خرد

مخرب همچون رقابتهای سیاسی ،پیشگام بودن

پداگوژیکی ابتدا بایستی شرایط علی را مد نظر قرار

افراد برای نوآوری و نوپژوهشی ،کاوش آزادانه علمی،

دهند و این شرایط علی به صورت شایسته و قابل

تحمل ابهام به معنای بردباری در برابر وضعیتهای

مالحظه ای درک شوند .تطبیق برنامه های راهبردی

نامشخص ،باز بودن فرهنگ دانشگاه نسبت به پذیرش

دانشگاهها با روند بین المللی شدن ،توجه به ترسیم

وضعیت تضادآمیز و وجود الگوی ارتباط خاص در

چشم اندازها و رسالت دانشگاه به همراه اصالحات

دانشگاهها از جمله مؤلفههای فرهنگ دانشگاهی

رویه ای و ساختاری موجب رهبری تحول استراتژیک در

محسوب میشوند که در صورت تقویت این مؤلفهها

دانشگاهها خواهد شد .ایجاد ذهنیت پاسخگویی به

در جامعه ی علمی ،شاهد کارآمد شدن دانشگاه

ذینفعان آموزش عالی به همراه بکارگیری روشهای

خواهیم بود .همچنین رهبری هوشمند با تأکید بر

نوین تعاملی در فرآیند یادگیری موجب جذب ،رغبت،

مدیریت هدف ،هوش عاطفی و هیجانی؛ معنا و هدف

اشتیاق تحصیلی و پویایی نظام آموزش عالی می شود.

مندی و پیشبرد روحیه ی کار تیمی و پرورش حس

نتایج پژوهش حاکی از آن است که ساختار نظام

جستجوگری میتواند بر عملکرد استادان و دانشجویان

دانشگاه

تاثیرگذار باشد و بر توسعة روزافزون و همه جانبه ی

سازگارشونده ،رهبری هوشمند دانشگاهی و دانش

نظام آموزش عالی ایران در زمینه ی ارتقای خرد

پداگوژیکی از عوامل محیطی(زمینه ای) اثرگذار بر پیاده

پداگوژیکی بیفزاید.

سازی خرد پداگوژیکی در آموزش عالی می باشد .از میان

با توجه به نتایج پژوهش در هنگام انتخاب استراتژی

مفاهیم مزبور فرهنگ دانشگاهی همسو با مطالعه ی

ها و اقدامات به شرایط مداخله گر از جمله ویژگی های

گرونسپان ( )۲01۸می باشد .همچنین مفهوم ساختار

شخصیتی ،اهداف متناقض ،پیچیدگی شناختی،

نظام آموزش عالی با دستاوردهای مطالعات براشر

گرایش به ثبات ،رفتار تسهیم دانش در آموزش عالی و

( )۲0۲1و گیدلی ( )۲0۲1هم راستا هستند .پس از

شایستگی های مورد نیاز توجه نمایند تا در انتخاب

مطالعه ی شرایط علی ،بایستی از بسترها و زمینه

راهبردهای خود دچار اشتباه نشوند .مفهوم پیچیدگی

های موردنیاز برای ارتقای خرد پداگوژیکی غفلت نشود و

شناختی از نظر معنایی همسو با مطالعات گیدلی

آموزش
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عالی،

فرهنگ

دانشگاهی،

مجله علمی رهبری آموزشی کاربردی ،سال سوم ،شمار ٔه  ،1بهار 16-1 ،1401
ٔ

AEL. Vol. 3. No.1. Spring 2022, 1-16

( )۲016می باشد .پیشنهاد می شود مدیران و

ارتباط با دانشجو از طریق ادراک صحیح نیازهای

سیاستگذاران ،ضمن ایجاد زمینه ی الزم جهت به

دانشجویان و بکارگیری سرمایه های انسانی متخصص

اشتراک گذاری دانش بین استادان و دانشجویان،

و دارای تفکر آکادمیک به همراه استفاده از روشهای

موجب کاهش اینرسی دانشگاهی و افزایش بهره

کوچینگ و منتورینگ می تواند نقش موثری در فرآیند

مندی از شایستگی های فرهنگی ،علمی ،ارتباطی،

ارتقای خرد پداگوژیکی نظام آموزش عالی ایفا نماید.

ادراکی و آموزشی در محیط دانشگاهها را فراهم آورند.

استفاده از رویکرد درون به بیرون و بیرون به درون به

به اشتراکگذاری دانش بین اعضای هیات علمی و در

عنوان رویکردهای اصلی نوآوری باز و هم آفرینی در

درون و در بین تیمها به دانشگاه اجازه میدهد تا از

دانشگاهها ،اصل مشارکت ذینغعان داخلی و خارجی را

منابع ،بر مبنای دانش بهرهبرداری نمایند و آنها را به

در بهینه سازی و توسعه ی خرد پداگوژیکی در نظام

سرمایه تبدیل کنند .در همین راستا ،دانش اعضای

آموزش عالی اهمیت می بخشد.

هیات علمی را شکل خاصی از دانش بیان میکنند که

پیامدهای ارتقای خرد پداگوژیکی در نظام آموزش عالی

میتواند تحت شرایط خاص به اشتراک گذاشته شود و

طبق نتایج پژوهش به دو دسته ی پیامدهای

موفقیت سازمان را تضمین نماید .به عبارت دیگر ،این

فردی(هیوتاگوژی ،صالحیت فرهنگی ،بازخورد سازنده،

دانش حیاتی و مهم هنگامی به جریان میافتد که

تفکر تاملی(انعکاسی) ،غنی سازی هویت ،رقابت در

افراد تمایل به همکاری و به اشتراکگذاری دانش

آموزش عالی ،رشد روانشناختی ،یادگیری خودراهبر،

داشته باشند و عالوه بر آن تمهیدات و سازوکارهای

یادگیری مادام العمر ،هم آفرینی در آموزش عالی،

مناسبی نیز به وسیله ی سازمان در این مورد فراهم

خودآگاهی یکپارچه) و پیامدهای سازمانی(پیوندگرایی در

شود.نتایج پژوهش حاکی از آن است که راهبردهایی از

آموزش عالی ،کاهش اتالف های دانشگاهی ،چشم انداز

قبیل بازی آفرینی(گیمیفیکیشن) در آموزش عالی،

مشترک دانشگاهی ،یادگیری بین رشته ای و فرارشته

آندراگوژی ،یادگیری مساله محور ،تفکر انتقادی در

ای ،نگرش سیستماتیک در آموزش عالی ،برندسازی

آموزش عالی ،خالقیت در آموزش عالی ،زندگی

دانشگاه ،مسئولیت اجتماعی دانشگاهی ،دانشگاه

پداگوژیکی ،ابراز عقیده ی پداگوژیکی(آوای پداگوژیکی)،

ترازجهانی ،غنی سازی هویت سازمان ،دانشگاه فضیلت

منتورینگ در آموزش عالی ،تدریس عاشقانه(عشق

مدار ،ارتقای کیفیت آموزش و پژوهش ،دانشگاه

پداگوژیکی) ،یادگیری معکوس(وارونه) در آموزش عالی،

متعهد ،دانشگاه پایدار ،ایجاد و ارتقای تصویر ذهنی

سازی

مثبت از برند دانشگاه) است .در این مقوله ،مفاهیم

دانشگاهی(دانشگاه چابک) ،مدیریت ارتباط با دانشجو

یادگیری خودراهبر ،یادگیری بین رشته ای و فرارشته ای

( ،(SRMرفتار شهروندی تدریس( ،)CBTآزادی علمی،

و دانشگاه ترازجهانی ،مشابه و منطبق بر یافته های

نوآوری باز در آموزش عالی ،کوچینگ در آموزش عالی و

مطالعات هیکینن و همکاران( )۲01۹و مک لیندن()۲0۲1

داستان سرایی(استوری تلینگ) در آموزش عالی است.

می باشد .به عبارت دیگر سیاست گذاران و مسئوالن

پیشنهاد می شود کالس های درسی دانشگاهی با بهره

آموزش عالی ،برای دستیابی به خرد پداگوژیکی در

مندی از تکنیکهای بازی آفرینی و همچنبن کالس درس

آموزش عالی ،بایستی مکانیزم ها و ابزار ها را شناسایی

وارونه با تمرکز بر یادگیری ترکیبی-هیبریدی طراحی

و شرایط استفاده از آنها را تقویت کنند .در این صورت

گردند .استفاده از تکنیکهای قصهگویی و روایتگری نیز

می توانند پیامدهای فردی و سازمانی ارتقای خرد

می تواند تمرکز ،توجه ،احساسات ،حواس و ذهن

پداگوژیکی را افزایش دهند.

مدیریت

ناب

دانشگاهی،

چابک

دانشجویان را درگیر نماید .غنی سازی روشهای مدیریت
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