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 چکیده 

منظور بهبود  پژوهی بهعلمی در اجرای درسها و ادراکات اعضای هیئتپژوهش حاضر بررسی فعالیت هدف :هدف   

 کیفیت تدریس پژوهش بود.

لمی عفی انجام گرفت. جامعه پژوهش کلیه اعضای هیئتاین پژوهش با رویکرد کیفی و روش پدیدارشناسی توصی روش:

 شناسیانسانی، تربیت بدنی و علوم ورزش، علوم اداری و اقتصاد، علوم تربیتی و روان های ادبیات و علومدانشکده

ها که کنند؛ بودند. سیزده نفر از آندانشگاه فردوسی مشهد که روش تحقیق را در مقطع کارشناسی ارشد تدریس می

ی پژوهش را تشکیل دادند.. ابزار گردآوری اطالعات، مصاحبه ه صورت هدفمند و مبتنی بر مالک انتخاب شدند؛ نمونهب

ای هنیمه ساختاریافته بود. برای تحلیل اطالعات از تحلیل تفسیری استفاده شد. جهت کسب اعتبار پژوهش از روش

 کفایت اجماعی و کدگذاری ثانوی استفاده گردید. های تاملی،توصیف غنی و انتخاب هدفمند افراد، یادداشت

 توجهیهای قابلدهد بین وضع موجود و وضع مطلوب کیفیت تدریس تفاوتهای پژوهش نشان مییافته ها:تهیاف

های بهبود کیفیت تدریس را شناسایی و سپس در کالس اجرا علمی قبل از تدریس راهوجود دارد. اعضای هیئت

رس علمی و برقراری الزاماتی در دقدند برای بهبود کیفیت تدریس؛ اشتراک دانش بین اعضای هیئتها معتکنند. آنمی

علمی پژوهی به عنوان راهی برای اشتراک دانش بین اعضای هیئتروش تحقیق ضروری است که در نهایت درس

 معرفی شد.
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 و بیان مسئله مقدمه

های آکادمیک کودکان، تقویت حس های بلند مدتی چون رشد تواناییآموزش پیش دبستانی مزیت

 زمینه در .(Wong & Rao, 2015)آنان دارد  پذیری و اعتماد به نفس بیشتر دراستقالل، ایجاد انعطاف

-، های3سوری، مونته2مانند رجیوامیلیامختلفی  جهانی الگوهای و هادیدگاه دبستان پیش آموزش

 واقع توجه مورد کمتر که آموزشی الگوهای از یکی دارد، وجود 4، بانک استریت و انتاریو2اسکوپ

 رادولف والدورف، متحول آموزشی ذار سیستمبنیانگ .است 6والدورف مدرسه یا 5اشتاینر الگوی شده،

 نهاد.در این الگو بنا آلمان در 2121 سال در را والدورف مدرسه اولین او .بود فلسفه دکتری اشتاینر

 دل .فرد از اهمیت ویژه ای برخوردار است درونی( ظرفیت)حیات  ویژه به و انسان طبیعت مطالعه

 چگونه اینکه هستی است. جهان با درونگرا بشر بین مجدد تباطار مشغولی اصلی این الگوبر،قراری

 ((Boland, 2015 روحانیرا شکل می دهند. و فیزیکی مشترک ارتباط یک اجزای هستی جهان و بشر

کنند، آموزش کودکان با نیازهای خاص مرکز که بر مبنای اصول والدورف کار می 555نزدیک به 

مرکزدر  275ش عمده این مدارس در اروپا واقع شده است، حدود . در حال حاضر بخرا برعهده دارند

مرکز در کانادا فعالیت دارند. نروژ، سوئیس و هلند  25مرکز در استرالیا و  255ایاالت متحده آمریکا، 

ه های ثبت شدنیز نسبت به جمعیت خود بیشترین تعداد مدارس والدورف یا اشتاینر که هر دو نام

ش المللی آموزتوان به فعالیت انجمن بینچنین میاند. همرا به خود اختصاص دادهاند برای این مدارس

و پرورش دوران کودکی در کشورهایی مانند نیوزیلند، آفریقای جنوبی، چین، اوکراین، گرجستان و 

 .(Habibi & Ahmadi Gharache, 2011)روسیه اشاره کرد 

طبیعی و روحانی کودکان حفظ شده و توسعه هدف اصلی در مدرسه والدورف این است که زندگی 

آموزان باید طوری آموزش ببینند که یابد. بر اساس این الگو یادگیری دروس باید عملی باشد. دانش

ی خانگی، عملی و های روزانهشان گسترش یابد. آموزگار والدورف، فعالیتهای درونیمهارت

قلید توانند آنها را تهایی که کودکان به سادگی میلیتدهد. فعاای را برای کودکان ترتیب میهنرمندانه

کنند. کارهایی مانند پختن، نقاشی کردن، باغبانی کردن و ساختن کاردستی. در این رویکرد آموزگار 

کوشد تا توانایی تخیل کودکان را بر اساس سن آنها پرورش دهد. او این کار را با گفتن قصه و بازی می

در سیستم آموزشی  Larsson (2012)به زعم  .(GhasemPour Moghadam, 2017)دهد انجام می

شوند. امروزه در مدارس آموزان با فناوری اطالعات و ارتباطات زمان خود آشنا میوالدورف دانش

د. دههای آموزشی را تشکیل میآوری قسمتی از برنامهوالدورف شیوه استفاده و آشنایی با این فن

بر نگرش خاص بر رشد کودک است و معتقد است که کودکان  یمتک نریاشتا تیو ترب میاصول تعل
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 یمراحل تناسب داشته باشد، مبان نیبا ا دیبا تیو ترب میکنند و تعلیم یمراحل مختلف رشد را ط

 یمتوازن و خالق ارائه شود او در بزرگسال یبرنامه درس کیاست که اگر به کودک  نیاو ا یبرنامه درس

وجود ریتم، بخش اساسی دیگری در رویکرد والدورف  .(Curtis, 2010)خواهد شد خالق و منعطف 

به عبارتی دیگر ریتم یعنی فعالیت هدفمند در قالب  "زمانی برای هر چیز"است. ریتم یا چرخه یعنی 

گونه که گردد، همانشود و صبح به شب متصل میگونه که شب صبح میهای مشخص، همانزمان

گونه که دم و بازدم به طور متصل آیند و همانشود و پاییز و زمستان از پی آن میبهار تابستان می

های روزانه، هفتگی و ساالنه، افتد، برای کودکان نیز یک چرخه سالم و منظم در اجرای برنامهاتفاق می

 Habibi & Ahmadi)آورد نتایج قابل پیش بینی و احساسی از امنیت، استواری و آرامش به ارمغان می

Gharache, 2011). روح،جسم و روان کودکان توجه داشت یبه هماهنگ یزیاز هر چ شیب نریاشتا. 

که بر اساس  دارد چرا یاژهیو گاهیدهد جایکه او انجام م یمیهر کودک و کارمستق هاو تجرب دگاهیدر د

 میتعل ،دگاهید نیاخود را بهتر کشف کند و بشناسد. در  یایتواند دنیهاست که کودک مجربهت نیهم

 یعنیاست،  میسه ندآموزشیدر فرا زیکودک ن هبلک ستین نیوالد ای یفقط بر عهده معلم، مرب تیو ترب

ر د یرو نیهم کند. از انیمعقول خود را ب یهاشود تا خواستهیم بیمختلف ترغ یهاوهیکودک به ش

 کهآن یمدارس والدورف به جا در .ردیگیتوجه قرار م هر فرد بماهو فرد مورد یآموزش هفلسف نیا

کار  ،یمشغول باز شتریمشخص باشند، ب یهاتیبسته مشغول خواندن و انجام فعال یکودکان در فضا

 آموزش معتقد بود وای داشت ی اهتمام ویژهآموزش سه بعداشتاینر به  آزادند.ی متنوع و هاتیفعال و

قدرت تفکر، احساس  دیپرورش روح با یانسان شامل آموزش روح، جسم و روان است. برا کییسه بعد

 مغز، قلب و دست او را آموزش داد دیتعادل با جادیا یگسترش داد و برا آموز رادانش یهو اراد

(GhasemPour Moghadam, 2017) . 
در زمینه موضوع مورد پژوهش تحقیقاتی بسیار اندکی در داخل و خارج از کشور انجام شده که 

پژوهشی تحت عنوان مبانی و عناصر برنامه درسی مدارس والدورف آلمان از: برخی از آنها عبارتند 

انجام شد. نتایج پژوهش نشان داد بر اساس فلسفه آموزشی  GhasemPour Moghadam (2017)توسط 

توان همه را یکسان آموزش داد و آموزش باید همراه با عمل های فردی نمیاین مدارس به دلیل تفاوت

ود. شبرای یادگیری مطالب درسی همه چیز در فضای باز و به شکل کار و بازی ارائه میو تجربه باشد. 

گیرند. معلمان این مدارس، راهنما و مشاور کودکان آموزان مطالب را برای أخذ نمره یاد نمیدانش

 Howard ؛آموزان زندگی واقعی بزرگسالی را تجربه کنندهستند و تمام تالششان بر این است که دانش

 "ها و الزامات آموزش و پرورش کودکان در مدرسه والدورفپیش بایسته"در پژوهشی با عنوان  (2012)

ترین الزامات را عشق و محبت، محیطی سرشار از تجارب و حواس خالقانه و هنرمندانه، تقلید از مهم

کودکان، قدردانی و های تخیلی و آزاد، مراقبت از استعدادهای های معنادار بزرگساالن، بازیفعالیت

های های تفکر و اندیشیدن در کالسشیوه پژوهشی تحت عنواندر  Burrows (2013)؛دانداحترام می

 های تفکر به عنوان ابزاری قوی برای حل مشکالتمعلمان این مدارس از شیوهوالدورف نشان داد 
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یا و معایب آموزش مزا تحت عنوان پژوهشیبرند. بهره میفردی، بین فردی و ساختاری مدارس 

انجام گرفت. نتایج پژوهش   Peters&Randoll (2015)در آلمان توسط فراتحلیلبه شیوه  اشتاینری

که با انتظارات متخصصین امر  تأثیر داردکلی و رشد شخصی  رشدرف بر ونشان داد آموزش والد

گیرند که ار میآموزان در محیطی قرآموزش در آلمان مطابق است. این بدان دلیل است که دانش

  (2015)توسطدر نیوزلند پژوهشی تحت عنوان مزایا و معایب آموزش اشتاینری ؛ آموزش معنادار است

Boland  بخشد و ارتباط آموزش اشتاینری به دنیای مادی روح مینشان داد . نتایج پژوهش شدانجام

 ژوهشی تحتپشود؛ میو باعث توسعه فکر  های بوم شناختی داردعمیقی با دنیای طبیعی و ارزش

انجام   Moore (2016)میزان واقعی بودن مسائل و آموزش در مدارس والدروف توسط  یهعنوان رابط

های تدریس خاص در این کالس میزان واقعی بودن مسائل را گرفت. نتایج پژوهش نشان داد روش

معلم در هنگام تدریس و تکلم  همعلم با موضوع مورد تدریس و شیو هدهد. برخورد صادقانافزایش می

 .کندمی تر کردن آموزش کمک شایانیانسان و علم به واقعی هشناخت رابط

 و مجرب فقدان کادری و آموزشی راهبردهای آخرین با مطابق استاندارد و جامع سیستم نبود

ش یادگیری یعنی دوره پی و آموزش پلکان پله از اولین که مسائل موجب شده  به آگاه و آموزش دیده

آموزش و پرورش دوران کودکی با چا (Alavi, 2012). دبستان با مشکالت عدیده ای مواجه باشد

 و مربیان ها،آموزشگاه بهبرنامه درسی ، ما دبستانی و کودکستانی کودکانهایی مواجه است. لش

 روالی همین به باشد قرار اگر. نیازمندند فعالً از ان برخوردارند ، که چه آن از بهتری بسیار معلمان

و نیاز والدین شاغل را برآورده سازیم،   نگهداری هابچه از یعنی فقط دهیم ادامه است معمول فعالً  که

 ,Spodek)  شد خواهد بیشتر هم باز هستیم،  شاهد آن فعالً  که طور همان ما، مشکالت است طبیعی

هاست الگوهای زشی ایران سالرغم این که در نظام آموزشی دنیا و به ویژه در نظام آموعلی. (2011

گیرد اما های درس مورد بحث و بررسی قرار میمختلف آموزش و پرورش پیش دبستانی در کالس

ی چگونگی کاربست این الگوها در محیط واقعی های عملی بسیار اندکی در زمینهمتأسفانه تالش

درسی و اغلب  برنامه رازعناص یکی به بیشتر معطوف  ها انجام شده صورت گرفته است. پژوهش

رود با تمسک بر پژوهش های منسجم و اند. انتظار مینبوده خاصی الگوی بر مبتنی و بوده پراکنده

 الگو محور به ویژه الگوی والدورف بتوان از رفتار سلیقه ای در مراکز پیش دبستان اجتناب نمود.
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 سواالت پژوهش

نامه درسی پیش دبستان بر اساس الگوی والدورف مهم ترین ویژگی های عناصر اساسی بر-2

 کدامند؟

ویژگی های استخراج شده عناصر اساسی تا چه میزان از اعتبار و تناسب الزم برخوردار -3

 هستند؟

  

 روش پژوهش

-مههای برناکمی( بود. جامعه بخش کیفی  را متخصصان رشته-روش پژوهش ترکیبی )کیفی

نفر بود. بر اساس روش  45ها ت تشکیل می دادند که تعداد کل آنریزی درسی و فلسفه تعلیم و تربی

گیری مالک محور )داشتن دانش نظری و تجربه عملی پیرامون موضوع( و قاعده اشباع نظری نمونه

متخصص فلسفه  4نفر متخصص برنامه ریزی درسی و  6نفر )به تفکیک  25ف مشارکت کنندگان 

ری اطالعات در بخش کیفی مصاحبه نیمه ساختار یافته بود. مصاحبه ابزار گردآوتعلیم و تربیت( بودند. 

. برای تعیین به صورت رودررو و انفرادی انجام گرفت. هر مصاحبه حدود یک ساعت به طول انجامید.

های کیفی، تفسیر و اسنباط صورت گرفته از دیدگاه مصاحبه شوندگان به آن ها منعکس اعتبار داده

سعی گردید تمام جزئیات پژوهش از ر دیدگاه ها جلوگیری شود. هم چنین گردید،تا از انحراف د

ته پذیری نکآوری و تحلیل به طور کامل شرح داده شود تا در مورد انتقالگیری تا فرایند جمعنمونه

های حاصل از مصاحبه، تالش شد پذیری یافتهمبهمی باقی نماند. در خصوص افزایش قابلیت تعمیم

اب گردد که امکان بررسی موضوع از منظرهای مختلف فراهم شود .هم چنین از یک ای انتخنمونه

ها، سازی شده، یادداشتناظر خارجی با تجربه که به مواردی مانند نوارهای مصاحبه، متون پیاده

ها، بندیها و طبقههای مطالعه، معانی استخراج شده، کدها، درونمایههای تحلیل شده، یافتهداده

فرایند انجام مطالعه اشراف و دسترسی داشت، برای اطمینان پذیری استفاده شد. بر اساس  جزییات

)ده ویژگی برای هدف ، هشت ویژگی برای عناصر اساسی برنامه درسی 25مصاحبه های انجام شده 

 بر اساس الگوی والدورف ویژگی برای محتوی ،هفت ویژگی برای روش و پنج ویژگی برای ارزشیابی (

ه باالی پنج سال سابقجامعه آماری در بخش کمی شامل کلیه مربیان پیش دبستانی اج شد..استخر

نفر بود. با استفاده   335که تعداد کل آنها بودند.  2217-19استان همدان در سال تحصیلی کار 

نفر به عنوان نمونه  226ای و جدول کرجسی و مورگان و تعداد گیری تصادفی طبقهازروش نمونه

 225ها ناقص بود، لذا حجم واقعی نمونه انتخاب شدند. با توجه به این که یکی از پرسشنامه آماری

نفر است. برای تحلیل  داده های کیفی  از روش کدگذاری )باز ، محوری و انتخابی (استفاده شد و 

ها در هجهت تجزیه و تحلیل داد مورد تحلیل قرار گرفتند MAXQDAافزار ها با استفاده از نرمداده

بخش در بخش کمی از شاخص های آمار توصیفی و تحلیل عاملی اکتشافی با استفاده از نرم افزار 

spss .استفاده شد 
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های تحصیالت تکمیلی هستند، از این رو انتظار التحصیالن دورهترین محصول نظام آموزشی، فارغعالی

د یابد تا نه تنها به انتقال و ترویج علم های علمی و پژوهشی آنان تا حد زیادی بهبورود تواناییمی

به همین  (Farokhi ,2010). های پژوهشی به دانش جدید نائل آیندبپردازند بلکه از طریق فعالیت

ی خود و برطرف ی رشتههای صحیح در حیطهجهت الزم است تمام دانشجویان برای انجام پژوهش

های تحقیق آشنا آید، با روششی به وجود میهای پژوهنمودن مشکالتی که در حین انجام فعالیت

ی عدم توانایی دانشجویان آموزش عالی در دهندههای محققان زیادی نشاناما متاسفانه یافته؛ باشند

 های تحقیقهای پژوهشی نشان داد فقدان دانش کافی در مورد روشهای پژوهشی هستند. یافتهمهارت

تحقیقات  .;Roxburgh, 2006) (Zohoor & Fekri, 2003 تاز موانع و مشکالت علمی پژوهشگران اس

Farokhi(2010) های دکتری های کارشناسی ارشد و رسالهنامهنشان داد دانشجویان در نوشتن پایان

های های مستقیم و غیرمستقیم، گزارش روشقولها، تفکیک نقلدارای ضعف اساسی در نقد پژوهش

 & Karimian, Sabaghian (2011)در تحقیق  پیشینه هستند.تحقیق، شواهد تجربی و استنتاج از 

Saleh Sedghpour های متنوع تحقیق، تهیه پرسشعلمی، عدم تسلط کافی به روشاعضای هیئت-

 های تحقیقاتی مطرح کردند.ترین موانع فعالیتهای آماری را به عنوان مهمها و آزموننامه

ی پژوهشی دانشجویان های موجود در تجربهخود مشکل Behzadi & Davarpanah(2009)در پژوهش 

ه، نامتحصیالت تکمیلی را بررسی کردند که شامل انتخاب موضوع، نگارش طرح مقدماتی پایان

ها در قالب طرح پژوهش، دسترسی به منابع اطالعاتی مورد نیاز برای موضوع پژوهش، گردآوری داده

امه، نحوه نپرداختن به پایان نامه، نداشتن وقت کافی برایها، نگارش پایانتحلیل و توصیف آماری داده

 Abdollahi همچنینارتباط با استاد راهنما و روند اداری دانشگاه، دانشکده و گروه آموزشی است. 

Gol(2016)  در پژوهش خود به این نتایج دست یافت که میزان توفیق برنامه درسی در احراز شایستگی

نشجویان در درس روش تحقیق که منجر به روش تحقیق در حد پایین ارزیابی شده است. ناتوانی دا

ی تدریس این درس اهمیت بیشتری کند به مقولهشود؛ ایجاب میانجام مشکالتی در تحقیقات می

 ها دانشجویان کاهش یابد.داده شود تا مشکالت و بدفهمی

 یی تدریس از محتواکننده یادگیری باشد. به همین دلیل، نحوهتواند تضمینروش تدریس می    

ها و دهد؛ تواناییهای آن هویت میآن اهمیت بیشتری دارد. در واقع آنچه به کالس درس و فعالیت

 & Abdoli, pourshafeiیابد های تدریس عینیت میهای اساتید است که در قالب شیوهقابلیت

Zeynodini, 2017)). باید  امر است که ی ایندهندهدانشگاه فردوسی مشهد نشان در نتایج پژوهش

  در این دانشگاه به کیفیت تدریس بیشتر بها داده شود.

پژوهشی با هدف بررسی کیفیت تدریس در    Shabani & Hosseingholizadeh(2006) در این رابطه

دانشگاه را انجام دادند. نتایج به دست آمده به این صورت است: بین کیفیت تدریس در سطح موجود 

https://www.sid.ir/en/journal/SearchPaper.aspx?writer=325927
https://www.sid.ir/en/journal/SearchPaper.aspx?writer=325927
https://www.sid.ir/en/journal/SearchPaper.aspx?writer=325927
https://www.sid.ir/en/journal/SearchPaper.aspx?writer=47412
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کننده کیفیت تدریس )طرح های تعیینوجود دارد. مقایسه شاخصو سطح ضرورت تفاوت معناداری 

درس، اجرای تدریس، ارزشیابی تدریس و روابط بین فردی( در دو وضعیت فعلی و مورد انتظار نشان 

ها ضرورت تغییر و بهبود در دانشگاه را ها است. به طور کلی یافتهی تفاوت معناداری بین آندهنده

ا و ب ای درآیداست تدریس در نظام آموزش عالی به صورت فعالیتی حرفه دهند و شایستهنشان می

 تدبر و تامل صورت پذیرد.

 ،هادانشگاهدر  ساسیا تمعضالاز یکی تبادل تجربه در افزایش کیفیت تدریس،  با وجود اهمیت      

-و شایستگیبا توجه به این که هر فرد تخصص، تجربه . (kelchtermans, 2006) ستا جمعی رکان افقد

گر های مختلف با یکدیشود. در واقع نقشهای مختلفی دارد، کار تیمی باعث ایجاد ارتباطات موثری می

ی آن افزایش کیفیت عملکرد، افزایش یادگیری و تقویت نقاط قوت و کاهش شوند که نتیجهترکیب می

 ،تیمی رکا(. (Norouzi, Abolghasemi & Ghahramani, 2015ها برای رسیدن به هدف است ضعف

شود و علم محسوب میهش وپژدر  ورتضر یک هـبلک ،برای بهبود عملکرد است دنهاـپیش نه تنها یک

 متحد رتصو به باید انهشگروپژپس . (Hart, 2000) یابدبا ارتباط متقابل بین متخصصان توسعه می

 Kayzouri & Sadeghi . در پژوهشدپذیر رتصو نتایج به ستیابیدر د ییافزاهم اـت دـکنن راـک

Samarjani(2017)   علمی تگذاری دانش بر نوآوری تیمی اعضا هیئنتایج بیانگر این است که اشتراک

انش د علمی نگرش مثبت و معناداری به اشتراکتاثیر مثبت و معناداری دارد. همچنین اعضای هیئت

 Karimian, Sabaghian & Saleh در تحقیقداشتند اما تمایلی برای اشتراک دانش نداشتند. 

Sedghpour(2011)   علمی و عدم تمایل به مشارکت در داشتن روحیه فردگرایی در اعضای هیئت

این در صورتی است که افزایش  های تحقیقاتی شناخته شد.انع فعالیتتحقیقات گروهی از جمله مو

بر  2درس پژوهی علمی راهی برای بهبود کیفیت دانشگاه است.های پژوهشی اعضای هیئتتوانایی

با اجرای ه ککند را فراهم می وگو و یادگیری از طریق انتقال تجربهبرای گفت فرصتیاساس کار تیمی 

یک پیروزی به اشتراک گذاشته شده است. به بلکه  پیروزی شخصی نیست آموزش موفق یکآن، 

 (Chenault, 2017) آورددیگر تنها به یک فرد فشار نمی ،س بدیدرتهمین ترتیب، یک 

 گیرییاد و تدریس هایشیوه مشکالت مربوط به به رسیدگی برای جایگزینی عنوان پژوهی به درس.

درس پژوهی به زبان ساده مطالعه و پژوهش . (Nashruddin & Nurrachman, 2016) شده نمایان

جمعی در روش تدریس، به عنوان راهکاری برای خروج از آموزش سنتی به فعال است که بر اهداف و 

گوید کالس درس بهترین مکان برای بهبود کند؛ بنابراین منطق آن میهای اصلی تاکید میدرس

 Bakhtiari & Mosadeghi Nik, 2015; Erfani,  Shabiri, Sahabat, & Mashayekhi)آموزش است 

pour, 2016) شامل مشاهده درس است، بلکه آموزش و درسی ریزیشامل برنامه تنها نه درس پژوهی 

سی اسا هدف معلمانی که یک باشد؛می مشترک با فعالیت معلمان از تعدادی توسط درس از انتقاد و

                                                           
1 Lesson Study 

https://www.sid.ir/en/journal/SearchPaper.aspx?writer=303959
https://www.sid.ir/en/journal/SearchPaper.aspx?writer=808057
https://www.sid.ir/en/journal/SearchPaper.aspx?writer=808057
https://www.sid.ir/en/journal/SearchPaper.aspx?writer=325927
https://www.sid.ir/en/journal/SearchPaper.aspx?writer=325927
https://www.sid.ir/en/journal/SearchPaper.aspx?writer=47412
https://www.sid.ir/en/journal/SearchPaper.aspx?writer=47412
https://www.sid.ir/en/journal/SearchPaper.aspx?writer=646183
https://www.sid.ir/en/journal/SearchPaper.aspx?writer=646183
https://www.sid.ir/en/journal/SearchPaper.aspx?writer=759300
https://www.sid.ir/en/journal/SearchPaper.aspx?writer=759300


329   علمی در اجرای درس پژوهیها و ادراکات اعضای هیئتالیتفع… 

د به این وسیله به کار خو تا کنند بررسی خواهندمی را مرتبط تحقیقاتی هایسوال و را انتخاب کرده

 (Lou, Yang, Shih, & Tseng, 2007). دهند جهت و رکزتم

 (2005) گرایی اجتماعی است.ی سازندههای اساسی در درس پژوهی نظریهیکی از نظریه

Rock & Wilson  کنند:گونه بیان میدر این نظریه را این اصل اساسی سه  

اجتماعی  تامالدانش از طریق تعکه  گیردطبیعت اجتماعی دانش را در بر می اول اصل

 ;Gergen, 1995) یک تجربه مشترک است ی فردی،به جای یک تجربه ساخته شده است و

Vygotsky, 1978) بنابراین ساختارگرایی اجتماعی بر این تأکید دارد که دانش در واکنش به ؛

 .، گفتمان، بازتاب و توضیح ساخته شده استات اجتماعیتعامالت اجتماعی از طریق مذاکر

کند که کسب دانش یک تابع سازگار مخصوص برای سازماندهی تجارب وم بیان میاصل د

 ییا رویدادهای التبنابراین، معلمان باید با مشک ؛(Fleury, 1998; Prawat & Floden, 1994) استد فر

های اجتماعی ها در محیطو ارزیابی پاسخآزمودن ، کردن ها برای جستجومواجه شوند که انگیزه آن

 . باال برود مشترک

کند که دانش حاصل پردازش ذهنی فعال توسط فرد در یک محیط اصل سوم بیان می

بنابراین، معلمان باید برای ایجاد، ارزیابی  ؛(Cobb & Yacekl, 1996; Prawat; 1996)اجتماعی است ؛ 

 و توضیح درک به دیگران تالش کنند تا تجربیات خود را بازتاب دهند.

  Uchiyama& Radin(2009)  معتقدند استادان به صورت گسترده با دانشجویان تعامل

ای تواند بردارند اما تعامل با همکاران بسیار کم است؛ در صورتی که این تعامل حتی کم و محدود می

علمی و نتایج آموزشی بسیار سودمند باشد. درس پژوهی در دانشگاه فرصتی برای همکاری با هیئت

آورد. گرچه اساسی و مشکالت مربوط به آموزش و یادگیری به وجود می همکاران در مورد مسائل

 ها وگیرند، به کالسها از تجربه یاد میکنند، آنچه که آنمربیان تنها یک درس واحد را طراحی می

-اعضای هیئت تواند یک زمین تمرین برایمی شود. در واقع درس پژوهیهای دیگر اعمال میزمینه

 هدف درس. ادگیری نحوه انجام تحقیقات علمی در زمینه تدریس و یادگیری باشدی منظورهبعلمی 

پژوهی نه صرفا تولید یک درس خوب بلکه ایجاد ظرفیت، تخصص و دانش برای بهبود آموزش و 

، دانشگاه در برای بهبود آموزشها است. درس پژوهی ها و زمینهیادگیری در طیف وسیعی از رشته

دارد. با توجه به موفقیت درس پژوهی در مدارس،  ست که نتایج مثبتی همراها استثنایی ایزمینه

 ,Cerbin & kopp, 2006; cited by Chenault) شودنیز دیده می دانشگاهیپتانسیل مشابه در سطح 

های ضروری از مدل های دانشگاهی با حفظ ویژگیتوان برای کالسمدل درس پژوهی را می .(2017

وجه در سراسر هیچ ها و اهداف هر کشور که بهو تغییرات ضروری را سازگار با زمینهژاپنی توسعه داد 

بخش فکری برای کار ها یکسان نیست انجام داد. در واقع مدل ژاپنی به عنوان الهامنهادها و رشته

 & Chokshi & Fernandez, 2004; Fernandez & Chokshi, 2002; Fernandez)خواهد بود
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Yoshida, 2004; Lewis, 1998a, 1998b, 2002; Lewis & Tsuchida, 1997, 1998; Stigler & 

Hiebert, 1999; Yoshida, 1999; cited by Cerbin & kopp, 2006). 
توان دریافت که تا کنون ی تحقیقاتی میهای صورت گرفته در این زمینهبا مرور پژوهش

سیاری قرار گرفته و دستاوردهای ارزشمندی ی درس پژوهی در مدارس محور تمرکز محققان بمقوله

مطالعات تحقیقاتی نشان داده است که درس پژوهی در ها حاصل شده است به عنوان مثال از آن

 & Norwich  .(Chiew et al, 2016) مدارس ژاپن در تقویت و بهبود آموزش معلمان موثر است

Ylonen(2013)  آموزانی که درحد رس پژوهی برای دانشهای ددر یک پژوهش به بررسی تاثیر آموزه

های داد که آموزش های بررسی وی نشانمتوسطی دچار مشکالت یادگیری بودند، پرداخت. یافته

تری را با آموزان کمک نماید تا مسائل درسی پیچیدهتواند هم به معلمان و هم دانشپژوهی میدرس 

توان س پژوهی در محیط مدرسه، به ندرت میهای بسیار از دربا وجود پژوهش یکدیگر حل نمایند.

هایی را یافت که به بررسی اجرای درس پژوهی در دانشگاه پرداخته باشند؛ با این حال این پژوهش

پس   Demir, Czerniak, & Hart(2013)ی برخی از پژوهشگران بوده است. در پژوهش مسئله دغدغه

را با روش مطالعه موردی در رابطه با درس پژوهی  هااز انجام درس پژوهی در بین اساتید نظرات آن

هایی بیان کردند. فواید بیان شده به این صورت جویا شدند. اساتید در این رابطه فواید و محدودیت

های ارزشمندی در مورد چگونگی بهبود تدریس و یادگیری دانشجویان آموختند، است: اساتید درس

ند آگاه بودند و بعد از پایان درس پژوهی بیشتر به درس فکر گرفتهنگام تدریس از تصمیماتی که می

شود، بعد از درس کردند، درس پژوهی باعث افزایش آگاهی از تفکر دانشجویی و سوء تفسیر میمی

کنند که چگونه یک مفهوم را ارائه دهند و چگونه به درک بهتر پژوهی اساتید کمی بیشتر فکر می

ویان کنند تا ببینند آیا دانشجانتخاب نحوه ارزیابی دقت بیشتری میدانشجویان برسند، اساتید در 

اند یا خیر و در نهایت درس پژوهی همکاری با همکاران خواهند بیاموزند، یاد گرفتهچیزی را که می

گذاری اطالعات برای را حتی پس از پایان دوره درس پژوهی افزایش داد و اساتید همچنان به اشتراک

درس پژوهی را به عنوان یک مدل   Chenault(2017)شدن تدریس یکدیگر ادامه دادند. کمک به بهتر 

 ،دانددر دانشگاه میتوسعه برنامه درسی ، اساتیدبهبود تدریس، مشارکت برای  مشارکتی عمیق، راهی

 گیرد،در آموزش عالی تا حد زیادی مورد آزمایش قرار نمی کند که درس پژوهیهمچنین بیان می

 ت.ای را ارائه داده اسارد معدود استفاده از آن نتایج امیدوار کنندهمو ولی

با توجه به آنچه گفته شد درس پژوهی در دانشگاه به تعداد محدود، با هدف امکان اجرا و 

سنجش کارایی آن در این محیط اجرا شده و نتایج مثبت و قابل قبولی برجای گذاشته است اما به 

ا ها عمومیت پیدا نکرده است. همچنین ببهبود کیفیت تدریس در دانشگاه عنوان فعالیتی رسمی برای

انش علمی و اشتراک دتوجه به مشکالت پژوهشی دانشجویان و کم بودن کیفیت تدریس اعضای هیئت

ای هشود. با توجه به موفقیتها در دانشگاه، شکاف علمی در دستیابی به اهداف آموزشی احساس میآن

وزش و پرورش و اهمیت اجرای آن در دانشگاه، پژوهش حاضر با هدف بررسی درس پژوهی در آم
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علمی در اجرای درس پژوهی به منظور بهبود کیفیت تدریس پژوهش ها و ادراکات اعضای هیئتفعالیت

ای ی حرفههای روش تحقیق و تاثیر درس پژوهی در توسعهانجام شد تا با توجه به اهمیت درس

های آموزشی صورت یری یادگیرندگان، اصالحاتی در برنامه درسی و سیاستمدرسان و بهبود یادگ

علمی با اشتراک دانش بتوانند های آموزش و یادگیری غلبه شود و اعضای هیئتگیرد تا بر ضعف

شوند، افزایش دهند. با توجه به هایی که با آن روبرو میتوانایی دانشجویان را برای مقابله با چالش

 رسش های زیر طراحی شدند:هدف پژوهش، پ

 در راستای بهبود مستمر کیفیت تدریس پژوهش چیست؟علمی اعضای هیئتهای فعالیت .2

نسبت به اجرای درس پژوهی به عنوان یک روش بهبود در  علمیاعضای هیئتادراکات  .3

 درس روش تحقیق چگونه است؟

 

 روش پژوهش

ی گردآوری اطالعات مورد نظر از شیوهمنظور به دلیل ماهیت و هدف پژوهش، این تحقیق به    

پژوهش کیفی و از روش پدیدارشناسی توصیفی بهره جست. این روش شامل سه مرحله درک مستقیم، 

ای علمی برای اجرها و ادراکات اعضای هیئتتجزیه و تحلیل و توصیف است که شناخت الزم از فعالیت

 کند.علمی را تامین میئتهای زیسته اعضای هیدرس پژوهی با استفاده از تجربه

های متعددی است که در ذهن فرد است پژوهشگر معتقد است باورهای هر فرد تشکیل شده از علت

بنابراین برای به دست آوردن ؛ های عمیق و تحلیل درست نتایج، کشف خواهد شدو تنها با بررسی

مل آمد. در این پژوهش از علمی به صورت فردی مصاحبه به عهای این پژوهش با اعضای هیئتداده

های باز پاسخ استفاده شد. به این معنا که سواالت محوری از ی نیمه ساختاریافته با پرسشمصاحبه

ر تقبل مشخص شده بود اما سواالت زیادی در راستای محورهای مصاحبه در حین مصاحبه برای روشن

علمی برای صحبت کردن یئتشوندگان، مطرح شد. تمایل اعضای هشدن تجارب و عقاید مصاحبه

 علمیها و اعتقادات خود متفاوت بود. به همین دلیل زمان صرف شده با اعضای هیئتراجع به تجربه

متفاوت بود. سواالت مصاحبه به دو محور کلی مطابق با سواالت پژوهش تقسیم شد که پژوهشگر به 

علمی برای ادراکات اعضای هیئت ها وآوری اطالعات در رابطه با فعالیتطرق مختلف سعی در جمع

 بهبود کیفیت تدریس داشت.

دانشکده )ادبیات و علوم انسانی، الهیات و  23میدان پژوهش دانشگاه فردوسی مشهد است که شامل 

شناسی، علوم ورزش، دامپزشکی، علوم اداری و اقتصاد، علوم، علوم معارف اسالمی، علوم تربیتی و روان

باشد. از بین زیست( می، معماری و شهرسازی، منابع طبیعی و محیطریاضی، کشاورزی، مهندسی

های ادبیات و علوم انسانی، علمی دانشکدههای مختلف، اعضای هیئتعلمی دانشکدهاعضای هیئت

شناسی که روش تحقیق را در بدنی و علوم ورزش، علوم اداری و اقتصاد، علوم تربیتی و روانتربیت

ها به عنوان جامعه پژوهش کنند؛ به دلیل تشابه در ماهیت رشتهریس میمقطع کارشناسی ارشد تد
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گیری هدفمند مبتنی بر مالک استفاده این پژوهش برای انتخاب افراد از روش نمونهدر انتخاب شدند. 

-انتخاب شدند. اعضای هیئت از سوی محقق صورت آگاهانهشده است و افراد دارای اطالعات غنی به

ی باالیی ب شدند؛ عالوه بر تدریس درس روش تحقیق در مقطع کارشناسی ارشد، نمرهعلمی که انتخا

اند. پژوهشگر با مدنظر قرار دادن این مالکدر ارزشیابی درس روش تحقیق توسط دانشجویان گرفته

ماه در  5ها حدود طور عمیق بررسی کرد. انجام مصاحبهها، افراد را انتخاب و تجارب مشترکشان را به

 انجام گرفت. 2217ال تحصیلی س

نفر از اعضای هیئت علمی گردآوری شد. بعد از  22های این پژوهش از طریق مصاحبه با داده   

های مختلف از وجود یک تجربه و شوندگان با شیوهی یازدهم چنین دریافت شد که مصاحبهمصاحبه

باع پژوهشگر احساس کرد به اشکنند. در واقع دیدگاه مشترک برای بهبود کیفیت تدریس صحبت می

با  گذارندکننده نمیشوندگان اطالعات جدیدی را در اختیار مصاحبهاطالعاتی رسیده است و مصاحبه

ها با سیزده نفر ادامه یافت. به عبارتی در مجموع سیزده این وجود جهت اطمینان، انجام مصاحبه

 تعقیبی قرار گرفتند.های ها جزء مصاحبهمصاحبه انجام شد که دو مورد از آن

در این پژوهش از کدگذاری  وارد شد. MAXQDAافزار ها در نرمبعد از هر مصاحبه، فایل متنی مصاحبه

اده ها و در جریان استفنظری که توسط گلیزر و استراوس مطرح شد، استفاده گردید. برای تحلیل داده

ها در چند شود. تحلیل مصاحبهده میاز رمزگذاری نظری از کدگذاری آزاد، محوری و گزینشی استفا

 سطح انجام شد، بدین ترتیب که:

ها قبل، های شخصی خود، تحلیل را انجام داد. این یادداشتسطح اول پژوهشگر بر اساس یادداشت

های قبل و حین مصاحبه در مورد برخورد شدند. یادداشتحین و بعد از هر مصاحبه نوشته می

به شد که مصاحهای بعد از مصاحبه زمانی نوشته میصاحبه بود و یادداشتشونده برای انجام ممصاحبه

در  نوشت.آمد و پژوهشگر برداشت کلی خود را نسبت به مصاحبه میبه صورت متن نوشتاری در می

پس از نوشتن متن یک مصاحبه، با بررسی دقیق اطالعات سعی در بیرون  سطح دوم تحلیل، پژوهشگر

ایجاد شد.  مفهوم 221 ر هر جمله یا پاراگرافی کرد. در مجموع در این پژوهشآوردن مفاهیم موجود د

هایی که ی قبل کرد تا آنی کدهای به دست آمده از مرحلهدر سطح سوم پژوهشگر اقدام به مقایسه

مقوله ایجاد  21ای مشترک قرار گیرند. در مجموع در این پژوهش به یکدیگر شبیه هستند در مقوله

 تم کلی قرار گرفتند. 4ها در ذیل بعدی هرکدام از مقوله در گام شد.

ها هم در اجرا و هم در نتایج مورد توجه قرار گرفت. برای اعتباربخشی به در این پژوهش اعتبار یافته

 & Lincoln)پذیری پذیری، قابلیت اطمینان و تاییدنتایج پژوهش از چهار روش اعتبارپذیری، انتقال

Guba, 1985; cited by Hariri, 2006)  اقدامات انجام  کههای کیفی استفاده شد برای پایایی پژوهش

 گر به صورت زیر است:شده توسط پژوهش
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بازنگری "برای افزایش اعتبارپذیری محقق از دو روش استفاده کرد. در روش اول از روش 

ز طریق ایمیل مطالب بهره گرفت و پس از انجام هر مصاحبه و نوشتن متن آن، ا "هاشوندهمصاحبه

شد تا موارد نوشته شده را ها خواسته میشد و از آنشوندگان ارسال مینوشته شده برای مصاحبه

شونده اطالع دهند و در غیر این صورت بررسی کنند و اگر اشتباه یا بدفهمی صورت گرفته، مصاحبه

استفاده گردید و روند پژوهش  "فن توصیف همتایان"متن نوشته شده را تایید کنند. در روش دوم از 

ها هم مصاحبه نامه آنآوری اطالعات در پایانتوسط یک دانشجوی تحصیالت تکمیلی که روش جمع

بود، تایید شد و چند نمونه مصاحبه در اختیار این دانشجو قرار گرفت تا کدگذاری کند. همچنین متن 

راهنما بازنگری و اشکاالت مطرح شده توسط ها توسط استاد ها و کدهای داده شده به آنمصاحبه تمام

ها به درستی انجام شده ایشان برطرف شد. در واقع هدف آن بود که پژوهشگر مطمئن شود کدگذاری

 ها و اعمال نظرهای شخصی پژوهشگر جلوگیری شود.و از سوگیری

ی وهحپذیری پژوهشگر سعی کرد اطالعات کافی و با جزئیات در مورد نبرای افزایش انتقال

گیری هدفمند تالش شد تا پژوهش و مرحله گردآوری اطالعات ارائه کند همچنین با استفاده از نمونه

 های مشابه دیگر فراهم آیدها در محیطی کاربردپذیری یافتهزمینه برای قضاوت درباره

ها، روش و تصمیمات مربوط به برای افزایش قابلیت اطمینان محقق به مستندسازی داده

استفاده شد به این صورت که در جلساتی با استاد  "فن کفایت اجتماعی"هش اقدام نمود و از پژو

 راهنما و استاد مشاور در خصوص روند پژوهش بازخوردهایی داده شد.

. نوشتای میهای فکورانهگر یادداشتپذیری در روند مصاحبه، پژوهشبرای افزایش تایید

شخصی است که  ها  ناآگاهانها آگاهی پژوهشگر از سوگیریههدف اصلی از نوشتن این یادداشت

 ها  و نتایج پژوهش وجود داشت.ها بر تحلیل متن مصاحبهاحتمال تاثیر آن

 

 

 یافته ها

 علمی در راستای بهبود کیفیت تدریسهای اعضای هیئتالف( فعالیت

ر در جربیات است که پژوهشگای بودن تعلمی بیانگر چند مقولهنتایج حاصل از تجربیات اعضای هیئت

تحلیل نهایی به نه مقوله دست یافت که با بررسی دقیق این موارد، دو تم اصلی به دست آمده شامل: 

 های بهبود کیفیت تدریسهای شناسایی نقاط قابل بهبود و اجرای مالحظات/فعالیتفرایند/فعالیت

ها مربوط به سوال اول پژوهش نشان به( شواهد مربوط به تحلیل مصاح2-4جدول )باشد. در ادامه می

 داده شده است.
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 علمیهیئتاعضای ها مربوط به فعالیت: شواهد مربوط به تحلیل مصاحبه2-4جدول 

 نمونه مفاهیم مقوله تم

 

 

 

علمیاستفاده از تجارب اعضای هیئت  

 

 

 

 

 

 

 

 تشکیل جلسه انتقال تجربیات

 طرح درس میتنظتبادل تجربه برای 

 گرید یهادانشگاه علمیتجربه با اعضای هیئت تبادل

 جوان علمیتبادل تجربه با اعضای هیئت

 

 نامهتعامل در جلسات گروه و پایان

 تعامل در جلسات دوستانه

 دروس یبازنگر فرایند تبادل تجربه در

 علمیبه طور مشترک با اعضای هیئت یآموزش یهاکارگاه تدریس

 

 خواندن جزوه اساتید دیگر

 های مختلفی طرح درس اساتید دانشگاهبررس

 های دیگرنشستن سرکالس اساتید دانشگاه

 ارتباط موثر

 با دانشجویان

 انیاز دانشجو یریادگی

 یمقاطع بعد انیشجونبازخورد گرفتن از دا

 اتیانتقال تجرب یدانشجو برا یگرواسطه

 درک خوب از دانشجو و نیازهایش های شخصیفعالیت

 المللی منابعبین سازیاستاندارد

 های تدریسروز کردن روشبه

 آزمون و خطا کردن در تدریس

 های خودارزشیابی بازدهی فعالیت

 

 
 

 سازماندهی درس

 تدریس مشترک

 تغییر طرح درس با توجه به شرایط

 دروس نیب یارتباط عرضبرقراری 

 افزارتلفیق آموزش روش با استفاده از نرم

 جو در کالسمشارکت دانش روش تدریس

 آموزش عملی

درپی بازخورد دادن به دانشجوپی  

 های عینیزدن مثال

 مدیریت کالس

 

 عدم اجبار برای حضور دانشجو در تمام جلسات

 حضور خوردن در صورت فعالیت کالسی
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 قیروش تحقهای کالسزمان  شیافزا

 هایی از تدریس به اساتید دیگرواگذار کردن قسمت

 ارزشیابی

 

 دین امتحان در طول ترمگرفتن چن

 نآزموشیگرفتن پ

 در کالس انیدانشجو یرکالمیغ یتوجه به رفتارها

 بازخورد گرفتن از دانشجو

 برتر انیدانشجو یچاپ مقاله برا نظام انگیزشی

 شریک کردن دانشجویان با مهارت در تدریس

 انیموثر دانشجو یدهاربازخو یبرا ازیامت

 ساعات کالس وقت گذاشتن برای دانشجو خارج از

 تمرین گفتن به دانشجو در کالس درس تکالیف 

 خوانش کتاب و مقاله خارجی در کالس

 نقد کردن مطلب توسط دانشجویان

 نوشتن قسمتی از پروپوزال در خانه

 

 

علمی نسبت به اجرای درس پژوهی به عنوان یک روش بهبود ب( ادراکات اعضای هیئت

 در درس روش تحقیق

ای علمی معتقدند برای اجرها بیانگر این است که اعضای هیئتده از تحلیل مصاحبهنتایج به دست آم

یک تدریس باکیفیت عوامل مختلفی تاثیرگذار هستند. در نهایت پژوهشگر در تحلیل نهایی به نه 

مقوله دست یافت که با بررسی دقیق این موارد، دو تم اصلی به دست آمده شامل: اشتراک دانش و 

 باشد.الزامات می

 
 علمیهیئتها مربوط به ادراکات اعضای: شواهد مربوط به تحلیل مصاحبه3-4جدول 

 نمونه مفاهیم مقوله تم

  
 

 علمیرسیدن به توافق علمی بین اعضای هیئت اهمیت اشتراک دانش

 جویی در زمان و هزینهصرفه

 ارتقا استاد و دانشجو

 منابع اشتراک دانش

 

 اوطلبتبادل تجربه با افراد د

 استفاده از تجربیات اساتید موفق

 علمی بازنشستهاستفاده از تجارب اعضای هیئت
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 فرایند اشتراک دانش

 

 

 

 

 

 

 علمی موفقسخنرانی اعضای هیئت

 در قالب صوتی و تصویریعلمی اعضای هیئتمستندسازی تجربیات 

 

 

 علمیهای دوستانه بین اعضای هیئتدورهمی

 علمیاعضای هیئتاردوهای چندروزه بین 

 علمی پیشکسوتعلمی جوان به اعضای هیئتلینک دادن اعضای هیئت

 

 نشستن سر کالس اساتید برتر

 تشکیل کانون اساتید درس روش تحقیق

 علمی بامهارت در یک حیطه برای تدریس در کالسدعوت از اعضای هیئت

 لمیعنام اعضای هیئتعلمی و ثبتپیشنهاد دوره در پرتال اعضای هیئت

 

 نظام مدیریتی اشتراک دانش
 ی جلساتوجود بانی برای جلسات و اجرای دوستانه

 جلسات رسمی دارای قانون )اجرا توسط دانشگاه(

 کنندهانتخاب هماهنگ

 اهمیت تبادل تجربه در انتقال جایگاه و گرفتن امتیاز انگیزه تشکیل جلسات شتراک دانش

 دل تجربهکننده جلسات تباامتیاز برای هماهنگ

 موانع اشتراک دانش

 

 

 های شخصیتیویژگی

 مالقات تنها در جلسات رسمی

 علمی باسابقهسخت بودن ایجاد تغییر در اعضای هیئت

 عدم احساس نیاز

 تجربهاولویت نداشتن تبادل

 منحصربه فرد بودن روش تدریس

 علمی به اجتهادرسیدن اعضای هیئت

 

 های اضافیتدریس

 اجراییهای داشتن پست

 فضای رقابتی

 فرهنگ سازمانی

 فردگرایی در دانشگاه

 علمیی اعضای هیئتها و برخورد کمتر با همهاختصاصی شدن گروه

 عدم توجه به کیفیت آموزش
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 درنظر گرفته نشدن امتیاز برای جلسات

 

 تفاوت جنسیت

 ارتباط نزدیک علم و سیاست

 های کشورو بحران علمی به دلیل اوضاع اقتصادیعدم تمرکز اعضای هیئت

 

 الزامات وابسته به دانشگاه

 

 

 علمی جدیدالورودتدوین یک برنامه تبادل تجربه بین اعضای هیئت

 های آموزش عالیتغییر استراتژی

 استخدام نیروهای انسانی

 افزایش زمان درس

 تعریف دستیار آموزشی برای استاد

 حجم مناسب محتوا

 ستعداد مناسب دانشجویان در هر کال

 علمیانتخاب فردی برای ارزشیابی تدریس اعضای هیئت

 دموکراتی شدن طرح درس

 علمی با تدریس موثرامتیاز برای اعضای هیئت انگیزه تدریس در کالس درس

 های اضافی آموزش درس روش جز سوابق پژوهشیمحاسبه ساعت

 انگیزه دانشجویان برای یادگیری

 

 بحث و نتیجه گیری

 علمی در راستای بهبود کیفیت تدریسای اعضای هیئتهالف( فعالیت

علمی برای بهبود کیفیت تدریس به این صورت است که قبل از حضور در اعضای هیئت هایفعالیت

دهند سپس های خود را افزایش میهای مختلف، اطالعات و مهارتکالس درس و انجام تدریس، از راه

کنند بهترین کنند و سعی میئل گوناگون مطالعه میبا توجه به نقاط قوت و ضعف در مورد مسا

های تدریس، مدیریت، ایجاد انگیزه در دانشجو، ارائه تکالیف و ارزشیابی را انتخاب کنند. در روش

 کنند.های انتخاب شده را در کالس اجرا میعلمی فعالیتمرحله بعدی اعضای هیئت

توان به استفاده از ور در کالس، میعلمی قبل از حضهایی اعضای هیئتاز جمله فعالیت

های شخصی اشاره نمود. با توجه به علمی، ارتباط موثر با دانشجویان و فعالیتتجارب اعضای هیئت

علمی یکی از کارهای مهم برای بهبود کیفیت تدریس را های صورت گرفته، اعضای هیئتمصاحبه

 ( بیان کرد:25شونده )در این خصوص مصاحبه دانند.اشتراک دانش می

ت
ما

زا
ال

 

 



 9911 347 زمستان، چهارمسال هشتم، شمارة                                           فصلنامه تدریس پژوهی                     

 

هفته است. تاریخ و  26گویم این ترم مثال می چینمهفته را می 26برنامه  ،هاابتدای ترم»

ر متخصص د علمیاعضای هیئتیک یا دو نفر از برحسب نوع کالس با و  نویسمها را میبحث

 «.مکنمشورت می آن زمینه

ی مانند هایکنند. تبادل تجربهه میهای مختلف از تجربه یکدیگر استفادعلمی به شیوهاعضای هیئت

تجربه برای تنظیم طرح درس و ... با هدف بهبود کیفیت  جلسات انتقال تجربیات روش تحقیق، تبادل

لمی عگونه روابط بین اعضای هیئتعلمی وجود دارد؛ اما متاسفانه میزان اینتدریس بین اعضای هیئت

روابط به دلیل دوطرفه بودن و داشتن هدف مشخص، ها اذعان داشتند این کم است؛ به طوری که آن

افتد و تداوم ندارد. در های تدریس این اتفاق میتاثیرات فراوانی دارد اما در حد چند بار در طول سال

علمی برای انتقال تجربیات دارند، جامعیت ندارد. مثال برخی از واقع اکثر روابطی که اعضای هیئت

طح در سعلمی همقیم و دوطرفه صورت نگرفته، برخی با اعضای هیئتانتقال تجربیات به صورت مست

 دانشکده نبوده و برخی دیگر به منظور بهبود کیفیت تدریس صورت نگرفته است.

ی درس روش تحقیق علمی جزوهمنظور از مستقیم و دوطرفه نبودن، این است که اعضای هیئت   

ن افراد از ها، اینشینند. با انجام این فعالیتاساتید میخوانند و یا سر کالس دیگر اساتید دیگر را می

 ,Lou, Yang, Shih)کنند. در حالی که ای را منتقل نمیکنند؛ اما تجربهتجربیات دیگران استفاده می

& Tseng, 2007) دانند.یکی از عوامل تاثیرگذار در اشتراک دانش را، روابط متقابل بین افراد می 

دهند از کسی با سطح علمی علمی بیان کردند که به خودشان اجازه نمیهیئتهمچنین اکثر اعضای 

ند، تبادل تجربه داشته باش علمی جواندهند با اعضای هیئتیکسان با خود سوال بپرسند و ترجیح می

ها تجاربشان را منتقل کنند نه این که از افراد جوان چیزی یاد بگیرند. با این تفکر ای که آنبه گونه

 گیرند.علمی منابع اطالعاتی در دسترس و مهمی را در نظر نمیعضای هیئتا

-علمی در اشتراکتوان نتیجه گرفت که اعضای هیئتهای صورت گرفته میدر مجموع از مصاحبه

نیز با بیان   Abbaszadeh & Qasemzade(2018)گذاری دانش بین یکدیگر مشکل دارند. پژوهش

 کننده این امر است.نبود ارتباطات و تعامالت سازنده بین اساتید تایید

ا هعلمی به منظور شناسایی موثرترین فعالیتکننده اعضای هیئتارتباط موثر با دانشجویان نیز کمک

-یخواهند تا مزایا و ویژگعلمی گاهی از دانشجویان میعضای هیئتبرای بهبود کیفیت تدریس است. ا

ها بیان کنند در واقع به طور غیرمستقیم از علم و تجربه دیگر همکاران خود را برای آن های کالس

 ( بیان کرد:3شونده )کنند. در این رابطه مصاحبهعلمی استفاده میاعضای هیئت
 زا مثال؛ اورمیب دست به مختلف یهاکانال از رالمی عتجربیات اعضای هیئت کنمیم یسع»

 در استاد فالن که ییهابحث با در کالس انجام دادیم ما که ییهابحث که خواهمیم دانشجو

 «.بدهد گزارش و کند سهیمقا اند،کرده کالسشان

ایی ناسعلمی قبل از تدریس راهی برای شهای شخصی اعضای هیئتعالوه بر موارد ذکر شده، فعالیت

دون علمی با تامالت شخصی و بها در راستای بهبود کیفیت تدریس است. اعضای هیئتبهترین فعالیت

http://www.jsfc.ir/?_action=article&au=157227&_au=Mohammad++Abbaszadeh&lang=en
http://www.jsfc.ir/?_action=article&au=157227&_au=Mohammad++Abbaszadeh&lang=en
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ها در سه قسمت قابل بررسی است. مورد اول اند. این فعالیتکمک دیگران به این اقدامات رسیده

لمللی ارسازی بینهایی مانند استاندای تدریس است. فعالیتعلمی در زمینههای اعضای هیئتفعالیت

-شود اعضای هیئتهای درس روش تحقیق برای تنظیم طرح درس و ... باعث میمنابع، خواندن کتاب

 ( در این باره اظهار داشت:22شونده )علمی تغییراتی در روند تدریس خود بدهند. مصاحبه
 سمیتدر صددر 45 تا 25 یعنی کردم تقلنم را اتمیتجرب گرید ترم به یترم از سال 6 نیا در»

 زمونآ هنوز و دمینرس هم ییهاقسمت و دمیرس نهیبه بیترک به ییهاقسمت در. دادم رییتغ را

 «.برسم تا کنمیم خطا و

های شخصی، تالش برای شناخت دانشجویان و درک خوب از نیازهایشان است از جمله دیگر فعالیت

لمی، عسوم اعضای هیئت ند. فعالیترسهای مختلف به این شناخت میعلمی به شیوهکه اعضای هیئت

کند میزان موفقیت خود را در حیطه ها کمک میهای خود است که به آنخود ارزشیابی از فعالیت

دهند در راستای نشان می . Eslamian, Mirshah Jafari, Neyestani(2018)تدریس متوجه شوند

ریس عالوه بر روش ارزشیابی توسط بهبود عملکرد آموزشی اساتید و شناسایی نقاط قوت و ضعف تد

-بهشود. مصاحدانشجویان، استفاده از روش خودارزشیابی اساتید به عنوان یک روش مکمل توصیه می

 ( در این باره بیان کرد:9شونده )
 یبهرت .کنندیم نگاه کارشان یبازده به خود کار تیفیک یابیارز یبرا علمیاعضای هیئت»

 من. تندهس اساتید کار یبازده، نوشته را نامهانیپا نیبهتر که ییدانشجو ،ی دانشجویانکشور

 که ییهامقام ای آورده خودش که ییهامقام ا وهنگارش از را استاد کار جهینت میگویم

 «.دید شودیم، آورندیم شاگردانش

شناسایی ای هعلمی فعالیتهای موثر برای بهبود کیفیت تدریس، اعضای هیئتبعد از شناسایی فعالیت

ر ادامه برند. دشده را در تدریس، مدیریت کالس، ارزشیابی، نظام انگیزشی و ارائه تکالیف به کار می

 به بررسی هر کدام پرداخته شده است.

بیان  Fathi azar(2008)شود؛ بسیار مهم است. هایی که برای تدریس در کالس درس انجام میفعالیت

بهترین روش تدریس بسیار مهم است و مدرس باید از  کند که تصمیم مدرس برای انتخابمی

 علمی بیان کردند در طیتجربیات، اصول مشخص و روش مناسب تدریس استفاده کند. اعضای هیئت

عضای اند. به عنوان مثال ااند؛ تغییر دادههایی که کسب کردهی تدریسرا با تجربههای تدریس شیوهسال

اند مشارکت دانشجو در کالس درس، کیفیت تدریس متوجه شده علمی بعد از چند سال تدریسهیئت

کنند در کنار آموزش تئوری، آموزش عملی برای درس ها سعی میهمچنین آندهد. را افزایش می

 روش تحقیق داشته باشند زیرا خروجی این درس در نهایت یک کار عملی است.

علمی برای بهبود وثر اعضای هیئتهای مهای مختلف مدیریت کالس درس از جمله فعالیتشیوه

ه مثال بنا ب؛ کنندعلمی نحوه تدریس خود را نیز مدیریت میکیفیت تدریس است. اعضای هیئت

هایی از تدریس را به اعضای دهند و یا قسمتدید خود، زمان درس روش تحقیق را افزایش میصالح
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 (2011)های های پژوهشند. یافتهکنعلمی که مهارت بیشتری در آن حیطه دارند واگذار میهیئت

Kukuru (2012)و  Farmahini Farahani & Ziaeiyan Alipour  نیز حاکی از اهمیت مدیریت کالس

 ( در رابطه با مدیریت حضور دانشجویان بیان کرد:22شونده )درس در کیفیت تدریس است مصاحبه

مشارکت خود را نشان دهد خواهم به کالس بیاید و من یک سطح حداقلی را از دانشجو می»

کنم در تمام جلسات حضور فیزیکی داشته باشد چون که اگر مطالب من خوب ولی اجبار نمی

 «.یدآشود و اگر کیفیت الزم را نداشته باشد دانشجو نمیباشد دانشجو  در کالس حاضر می

های خود ژوهشدر پ Karami, Amanat, Rasekh jahromi, Sotoodeh jahromi(2013)در این رابطه 

ی میزان و تداوم حضور میزان تسلط اساتید به موضوع و روش تدریس انتخابی را تعیین کننده

 دانند.دانشجویان در کالس درس می

دیگر از عوامل تاثیرگذار در کیفیت تدریس است. اعضای ایجاد انگیزه در دانشجویان یکی

نند. وجود کب دانشجویان به یادگیری استفاده میهای بیرونی و درونی برای ترغیعلمی از انگیزههیئت

ختلف های معلمی باعث استفاده از انگیزههای اخالقی و شخصیتی در دانشجویان و اعضای هیئتتفاوت

 ( در این رابطه چنین گفت:1شونده )شده است. مصاحبه
 شما هب که ییاهنیتمر بارا  مقاله کی مراحل دیبتوان اگر میگویم دانشجویان به ترم هر من»

 مادهآ قیتحق روش درس یهاکالس از تینها در که یامقاله د،یده انجام یخوببه دهمیم

 .«کنمیم چاپدر مجالت معتبر  خودتان اسم به را شودیم

Bakhshandeh Bavarsad, Hakim, Latifi, & Ghalvandi(2015)   در پژوهش خود بیان کردند در

با  کند. مدرسگذارند؛ انگیزش نقش مهمی را ایفا میدگیری تاثیر میمیان عوامل گوناگون که بر یا

 های یاددهی و یادگیری و تعاملشناخت انگیزه تحصیلی مناسب در انتخاب مناسب تدابیر و فعالیت

 تری دارد.اثربخش با فراگیران و در نهایت افزایش کیفیت و اثربخشی تدریس کار ساده

. در گیرندها درنظر میهایی را برای آنعلمی برای تثبیت یادگیری دانشجویان تکلیفاعضای هیئت

 & Joyce, Emilyی تدریس استاد است. کنندهواقع تالش دانشجو برای یادگیری تکمیل

Hapkins(2014)  کند.  ها فراهمکنند معلم باید شرایطی را برای یادگیری بیشتر یادگیرندهبیان می

ای هتواند جایگزین فعالیتهای معلم نمیاز اهمیت باالیی برخوردار است زیرا فعالیتتمرین گفتن 

 یادگیرنده باشد.

 رسیدن به تدریسی باکیفیت باال است زیرا اعضای در نهایت ارزشیابی از دانشجویان نیز یک عامل برای

های خود انجام دهند. در ها را ببینند تا بتوانند اصالحاتی در فعالیتعلمی باید نتیجه آموزشهیئت

و   Shabani Varaki & Hosseingholizadeh(2006)های های پژوهشیافتهاین راستا 

(2018)Khadivi, Seyed Kalan, Hossein Pour, Ahmadi, & Tareh Bari  اشاره بر اهمیت ارزشیابی

 در کیفیت تدریس دارد.

http://pma.cfu.ac.ir/?_action=article&au=10034&_au=Asadollah+Khadiv++Khadiv
http://pma.cfu.ac.ir/?_action=article&au=10034&_au=Asadollah+Khadiv++Khadiv
http://jinev.iaut.ac.ir/?_action=article&au=702642&_au=Tofigh++Hossein+Pour
http://jinev.iaut.ac.ir/?_action=article&au=619611&_au=Hassan++Ahmadi
http://jinev.iaut.ac.ir/?_action=article&au=702643&_au=Hafez++Tareh+Bari
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علمی برای تدریس در کالس، مدیریت کالس، ایجاد انگیزه در هایی که اعضای هیئتفعالیت

لفیق فردی است که از تهای موثر و منحصربهاند؛ فعالیتدانشجویان، ارائه تکالیف و ارزشیابی انجام داده

ها در کالس درس آزمایش شده و ممکن است دست آمده و تاثیر آن های شخصی بهدانش با تجربه

وگو با کند گفتبیان می Adli(2008)ها نرسیده باشند. علمی دیگر به آن تجربههنوز اعضای هیئت

گو این تجربه را به دانش تبدیل و وای کسب کرده از راه گفتشود فردی که تجربهیکدیگر باعث می

ا افراد از آزمون و خط شود و. با این کار تجربه فردی به دانش گروهی مبدل میبه دیگران منتقل کند

علمی کنند. با این حال باید شرایطی برای انتقال این تجربیات بین اعضای هیئتکردن پرهیز می

علمی طی هایی است که اعضای هیئتشد تامالت و تجربهفراهم شود. اجرای درس پژوهی باعث می

اند؛ با دیگران به اشتراک بگذارند و رشد و اتقاء جمعی را تضمین ها رسیدهف به آنهای مختلسال

 کند.

 

علمی نسبت به اجرای درس پژوهی به عنوان یک روش بهبود در ب( ادراکات اعضای هیئت

 درس روش تحقیق

اتی را و الزام علمی اشتراک دانشبا توجه به آنچه از تحلیل مصاحبه ها به دست آمد، اعضای هیئت

 پردازیم.ها میدانند که در ادامه به بررسی آنبرای بهبود کیفیت تدریس موثر می

ها برای گذاری دانش شامل یک عنصر متقابل است و تبادل دانش بین افراد و گروهاشتراک     

-دهندهگذاری دانش نشاناشتراک .(Chennamaneni, 2006) باشدگذاری دانش امری الزم میاشتراک

علمی است که دیگران را قادر به دسترسی معینی به دانش یک عمل اختیاری در بین اعضای هیئت ی

های حاصل از پژوهش، اعضای به استناد یافته .(Hansen & Avital, 2005)کند و تخصص خود می

علمی کم بودن کیفیت تدریس را قبول دارند و اگر شرایطی برای بهبود کیفیت تدریسشان به هیئت

کد به دست آمده در قسمت ادراکات اعضای  79کد از مجموع  52پذیرند. میل می جود آید باکمالو

ی ی اهمیت این موضوع و عالقهدهندهی اشتراک دانش است که نشانعلمی مربوط به مقولههیئت

 & Esmaell panah .علمی برای اشتراک دانش در صورت مهیا بودن شرایط الزم استاعضای هیئت

Khayat mogadam(2013)  علمی در نیز در پژوهش خود به این نتیجه رسیدند که اعضای هیئت

های خود را با همکارانشان به اشتراک صورت مهیا بودن فرصت و امکانات الزم، تجربیات و مهارت

دانند. در این جویی در زمان و هزینه میعلمی اشتراک دانش را موجب صرفهاعضای هیئت گذارند.می

گذاری دانش کیفیت دانش و مهارت تدریس اعضای به اشتراکبیان کردند  Yu & Zhou(2015)رابطه 

ها خدمات بهتری برای آموزش، تحقیق و توسعه اجتماعی بخشد و آنعلمی دانشگاه را بهبود میهیئت

 دهند.ارائه می
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موثر برقرار شود. اعضای با توجه به اهمیت این موضوع، اشتراک دانش باید بین افرادی با اطالعات 

ونده شعلمی و دانشگاه نباید بگذارند دانش و تجربه این افراد بدون تکثیر از بین برود. مصاحبههیئت

 ( در این رابطه بیان کرد:2)
 شودعلمی درجه یکی در کشور داریم. متاسفانه کسی که بازنشست میما اعضای هیئت»

برند.. ها را با خود از دانشگاه میها و توانمندیهارتشود و همه مارتباطش با دانشگاه قطع می

 «.های موفق دانششان از سازمان جدا شودچنین آدمنباید بگذاریم این

کند در یک سازمان، فرد در طی سی سال، از راه آزمون و خطا، بیان می Adli(2008)در این رابطه 

شود. ها خبر دارد و در سازمان ثبت نمیکند که فقط خود فرد از آنی زیادی کسب میعلم و تجربه

رسد و طبق قانون از سازمان جدا ی تئوری پردازی میاین فرد بعد از سی سال با گذر زمان به مرحله

های مختلف از علم و تجربه این افراد استفاده برد. باید با شیوهشود و علم و تجربه را همراه خود میمی

 شود.

های مختلفی را برای اشتراک دانش با یکدیگر پیشنهاد دادند. علمی مدلدر این راستا اعضای هیئت

علمی مانند مستندسازی تجربیات یک استاد در قالب های پیشنهادی اعضای هیئتبرخی از مدل

طرفه است. این مدل انتقال تجربیات در همان صوتی و تصویری برای انتقال تجربیات به صورت یک

ند ککند اما در بلندمدت مشکلی را برطرف نمیعلمی منتقل میر اعضای هیئتزمان اطالعاتی را به دیگ

ای به مشکل بخوردند یا نیازمند کسب تجربه از دیگر اعضای علمی در زمینهو اگر اعضای هیئت

ا هباز هم اشتراک دانش یک کار بسیار مشکل بین آن علمی باشند؛ با یکدیگر تعامل ندارند وهیئت

 ن در صورتی است که تعامل یکی از اصول اشتراک دانش است.خواهد بود. ای

علمی، فارغ از اشتراک دانش در راستای افزایش ارتباطات های پیشنهادی اعضای هیئتبرخی از مدل

 کند:( در این رابطه بیان می4شونده )بین یکدیگر بود. مصاحبه
وارد بخاطر هستند. استاد تازه علمیسال سابقه؛ هردو هیئت35وارد و استادی با استاد تازه»

دهد از استاد باسابقه یاد بگیرد؛ استاد باسابقه هم که عمرا یک مالحظات به خود اجازه نمی

 ها را به صورت قانونی به هم لینک بدهدسابقه یاد بگیرد. اگر دانشگاه اینمطلب را از استاد کم

-پیشکسوت متصل باشم. گفتام در پرتال به یک استاد خوب است یعنی من در دانشکده

توانیم انتظار داشته باشیم گونه میهایی بدهیم. اینوگوهایی داشته باشیم، به هم گزارش

 «.ها به شکل موثری اتفاق بیفتدتجربهتبادل

-هایی برای همکاری بین اعضای هیئتکه نبود فرصت Demir et al(2013)بیان کردند در پژوهشی 

؛ علمی شده استس به صورت فردی و احساس انزوا در اعضای هیئتهای تدریعلمی باعث طراحی

علمی را پیشنهاد های دوستانه و اردوهای چندروزه بین اعضای هیئتعلمی، دورهمیاعضای هیئت مثال

-شدهد که پیعلمی را افزایش میدادند. به ثمر رسیدن این پیشنهادات، ارتباطات بین اعضای هیئت

 دانش و تشکیل جلسات درس پژوهی است.ای برای اشتراک زمینه
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علمی برای اشتراک دانش بسیار به درس پژوهی های پیشنهادی اعضای هیئتدر نهایت برخی از مدل

دعوت از اعضای ، بحث مشترک یهاگروهعلمی درس روش تحقیق، نزدیک است. کانون اعضای هیئت

 سر کالس اساتید برتر و برگزاری ، نشستندر کالس سیتدر یبرا طهیح کیبامهارت در  علمیهیئت

هایی برای انجام درس پژوهی در علمی مقدمهاعضای هیئت گرید یاستاد برا کی سیجلسات تدر

 ( در این رابطه بیان کرد:25شونده )دانشگاه است. مصاحبه
طلبد. افرادی که عالیق مشترکی دارند؛ در مورد های بحث مشترک میتبادل تجربه، گروه»

های آموزشی دبیران وپرورش گروهوگو کنند. مثال در آموزشرک باهم گفتموضوع مشت

یادگیری آن محتوای _گیرد موضوع بحث و برون داد الزاما در راستای یاددهیفیزیک شکل می

 «.شودتواند در دانشگاه برای تدریس روش تحقیق و ... استفاده خاص است. این می

 پیشنهاد داد: ( روش زیر را1شونده )مصاحبههمچنین 

هایی که استایل روش های مختلف متفاوت است. خوب است رشتهروش تحقیق در رشته»

استاد  25تجربه صورت بگیرد؛ مثال تحقیقشان یکی است در یک گروه قرار بگیرند و تبادل

جلسه را  27کند. کلیت جلسه دورهم جمع شویم و هردفعه یک استاد تدریس  25هستیم 

لمی عگیرد یا دیگر اعضای هیئتگویم بعد بقیه بازخورد دهند و نقد صورت ساعت می 2عرض 

 «.کنمها را قانع میکنند که مثال این روش اشتباه است یا من آنمن را قانع می

های بحث مشترک است که افراد در رابطه با موضوع در واقع مرحله اول درس پژوهی همان گروه

علمی در پیشنهادهای خود رسند. همچنین اعضای هیئتعی میکنند و به تفکر جمخاصی صحبت می

ا ی تدریس استاد رعلمی موفق بنشینند و نحوهاند حتی حاضرند در کالس اعضای هیئتبیان کرده

مشاهده کنند. در درس پژوهی نیز تدریس یک استاد در حضور همکاران و نشستن سر کالس یکدیگر 

ی علمافراد به وجود بیاید که در کالس دیگر اعضای هیئت افتد. اگر چنین پذیرشی دراتفاق می

بنشینند و آن استاد نیز حضور همکار خود را در کالس قبول کند یک گام اساسی برای اجرای درس 

 کند تشکیل جلسات اشتراکگونه پیشنهادات مشخص میپژوهی در دانشگاه برداشته شده است. این

ایند دست یافتنی است و تنها الزم است شرایط و امکانات دانش و درس پژوهی در دانشگاه یک فر

 الزم فراهم شود.

-می پذیرهای مدیریتی مختلف امکانعلمی، تشکیل جلسات اشتراک دانش را با شیوهاعضای هیئت

معتقدند ایجاد محیطی که تسهیم دانش در میان افراد در سازمان  Hoehle & Pauleen(2008)دانند. 

های مدیریتی را برای تسهیل روشاند تا ها تالش کردهبرخی از سازمان حیاتی است. کند،را تسهیل می

ند. در این راستا رسمی یا رسمی باشتوانند غیرمیها این روشگیرند.  دانش داخلی به کار اشتراک

علمی جلسات رسمی را پیشنهاد دادند. برای مدیریت جلسات اشتراک دانش، برخی از اعضای هیئت

 ها معتقدندها و وظایف افراد توسط دانشگاه مشخص شود. آنن صورت که قوانین، اصول و رویهبه ای

کند زیرا دانشگاه برای برگزاری جلسات اشتراک برگزاری رسمی جلسات، تداوم جلسات را تضمین می

 گیرد.دانش، تمام تالش خود را برای برطرف کردن موانع به کار می
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علمی معتقدند برگزاری جلسات به صورت غیررسمی نتیجه بهتری هیئت در نقطه مقابل برخی اعضای

شود و افراد با میل خود و بر اساس احساس نیاز در این خواهد داشت زیرا مراحل اداری را شامل نمی

 ( بیان کرد:6شونده )کنند. در این رابطه مصاحبهجلسات شرکت می
دهی شود. اگر دوستانه دانشگاه سازمان خودجوش باشد خیلی بهتر است تا این که از طرف» 

آیند که دنبال اثربخشی کار خود شود ولی بهتر است چون کسانی میباشد تعداد کمتر می

زور قانون بیایند، چیزی هم نگویند، نه خروجی داشته باشد و نه ورودی هستند نه این که به

 «.نفسه معطل کردن انرژی استفی

کنند همسو است که بیان میHoehle & Pauleen(2008) های با یافته علمیدیدگاه این اعضای هیئت

دهند و به نظر گذاری دانش غیررسمی را با همساالن ترجیح میهای به اشتراکدانشگاهیان محیط

رسد که نسبت به ساختارهای رسمی و قوانین از پیش تعریف شده برای به اشتراک گذاشتن دانش می

 از حد، آزادی بیان، آزمایشهای رسمی دانش اغلب به دلیل بوروکراتیک بیشمیل هستند زیرا روشبی

 ;Hansen et al, 1999; Graham et al, 1996; Baskerville et al,2006)کندمیو خودپنداره را محدود 

cited by Hoehle & Pauleen, 2008) اگر امکان اشتراک دانش به اما نکته قابل توجه این است که ؛

د. پس افتاررسمی و بدون پشتیبانی دانشگاه وجود داشت تاکنون اشتراک دانش اتفاق میصورت غی

علمی وجود ندارد و باید به موانع و مشکالتی وجود دارد که امکان اشتراک دانش بین اعضای هیئت

علمی هم که با جلسات رسمی مخالف هستند، اجبار حضور در آن رسیدگی شود. اکثر اعضای هیئت

بینند در صوتی که منظور از جلسات رسمی جلساتی است که ا الزمه جلسات رسمی میجلسات ر

شود و امتیازاتی برای این جلسات در نظر گرفته طور رسمی بیان میدارای هدف و  قانون است که به

 کنند.شود و افرادی که تمایل دارند در این جلسات شرکت میمی

ها توسط دانشگاه نوشته شود اما یعنی قوانین و رویه؛ دندبرخی یک مدل بینابینی پیشنهاد دا    

جلسات توسط یک رهبر به صورت دوستانه برگزار شود. در این مدل پیشنهادی هم دانشگاه درگیر 

کنند. در واقع طور دوستانه در جلسات شرکت میعلمی بهشود و هم اعضای هیئتاین مسئله می

سمی جلسات است که یک فرد مدیریت آن را بر عهده دارد. توان گفت این مدل همان برگزاری رمی

ا شود تاند؛ موجب میانتخاب فردی به عنوان رهبر که دیگران او را قبول دارند و برایش احترام قائل

علمی دعوت او را به جلسات رد نکنند و تشکیل جلسات درس پژوهی باوجود چنین اعضای هیئت

اند که مشروعیت محققان متوجه شدهنیز بیان کردند  Demir et al(2013)شود. فردی تسهیل می

رهبری قدرتمند در تسهیل انتخاب  است. پژوهیدرسآمیز اجرای موفقیت در مهم رهبر یک مؤلفه

کند بلکه یک عنصر اساسی تغییر نه تنها نقش مهمی در حرکت تیم به جلو بازی می پژوهیدرس 

 .شودمحسوب می

فرهنگ اشتراک دانش باید هم جلسات رسمی و هم جلسات غیررسمی برگزار  با این حال برای ایجاد

ها در گروی برقراری روابط رسمی و غیررسمی متخصصان زیادی معتقدند که موفقیت سازمان شود.
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همچون اسکلت موجود زنده و  . روابط رسمی در یک سازمان(Rank, 2008) در راستای یکدیگر است

موجود  .(Krackhardt & Hanson, 1993)م عصبی موجود زنده است روابط غیررسمی همچون سیست

 تواند حرکت کند که هماهنگی الزم بین اسکلت و سیستم عصبی برقرار باشد.زنده زمانی می

اند اکثرشان از نبود یا کمبود اشتراک علمی به اهمیت اشتراک دانش واقفبا وجود این که اعضای هیئت

دانند. برخی از این موانع مانند مالقات تنها در ی را باعث این کار میگویند و موانعدانش سخن می

های شخصیتی و ... عواملی هستند که نیاز به تغییر در جلسات رسمی، نداشتن روحیه نقادی، ویژگی

علمی نخواهند هرگونه تالش برای افزایش علمی است. در واقع تا اعضای هیئتخود اعضای هیئت

های دانش ناموفق خواهد بود. به عنوان مثال. خصوصیات فردی، مانند ویژگیارتباطات و تبادل 

کنند، در حالی که تقسیم دانش مشارکت می دهد که چرا برخی از افراد درشخصیتی، توضیح می

-همچنین روابط رسمی بین اعضای هیئت .(Matzler & Mueller, 2011) کننددیگران این کار را نمی

-نیز تایید Khakpour (2010)پژوهش ها نتوانند بابکدیگر ارتباط برقرار کنند. نعلمی باعث شده تا آ

ی این امر است به طوری که درجه رسمیتی که اساتید با یکدیگر دارند به عنوان یک مانع برای کننده

 داند.ارتباطات غیررسمی می

 ه، عدم توجه به کیفیت آموزش،برخی از موانع مانند فرهنگ سازمانی دانشگاه، فردگرایی در دانشگا    

سازمانی هستند که نیازمند تغییراتی علمی و ... عوامل درونیی اعضای هیئتاجرا یهاداشتن پست

زم کند تا شرایط و امکانات الدر قوانین و فرهنگ دانشگاهی است. متاسفانه دانشگاه احساس نیاز نمی

ر گیرد بیشتامالتی که در دانشگاه شکل میرا برای اشتراک دانش به وجود آورد به همین دلیل تع

ر، علمی با یکدیگی فردی دارد. رواج فردگرایی در دانشگاه باعث مشارکت نکردن اعضای هیئتجنبه

-برای ایجاد تغییر در هر سازمانی، مولفه شود.های افراطی و تشکیل نشدن جلسات همفکری میرقابت

 ای در به وجود آمدن یا نیامدنها که نقش تعیین کنندهفههایی را باید در نظر گرفت. یکی از این مول

فرهنگ سازمانی که کارجمعی را تشویق کند  .Demir et al(2013)تغییر دارد، فرهنگ سازمانی است

کند در حالی که اگر سازمان به نبوغ فردی اهمیت به ایجاد جو مطمئن برای اشتراک دانش کمک می

با این حال .(Dalkir, 2005; cited by Khakpour, 2010)شود د میدهد، مانع تسهیم دانش بین افرا

 Norshahiعلمی فردگرایی و عدم توجه به اجماع علمی رواج دارد در بین اعضای هیئت

& Ferasatkhah, 2012)). های ها، دارای تخصصعلمی در دانشکدهعضای هیئتاین در حالی است که ا

وظایف  ترینها به وجود بیاید. همچنین مهمباید شرایطی برای تبادل دانش بین آن گوناگون هستند و

با توجه به آنچه تاکنون گفته شد، توجه به پژوهش  ؛ کهعلمی، پژوهش و آموزش استاعضای هیئت

آموزش اهمیت کافی داده نشود اجرای درس پژوهی ممکن  بیشتر از آموزش است و تا زمانی که به

 ( در این رابطه بیان کرد:5شونده )نیست. مصاحبه

ی علمی در همهآموزش نسبت به پژوهش خیلی مظلوم است. عمق دانش اعضای هیئت» 

را به سمتی برده که فقط کمیت تعداد مقاالت برایشان مهم  دانشگاه اساتید. جوانب باال نرفته

https://www.sid.ir/en/journal/SearchPaper.aspx?writer=428310
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فارغ از این که کیفیت آموزش چقدر باشد. اگر کسی روی آموزش در حال کار کردن  است

 «.شودکند و از طرف دانشگاه پشتیبانی نمیاست، خودش است که دارد کار می

شود که باید ارتباط نزدیکی بین تحقیق و تدریس برقرار های جهان و ایران تاکید میدر اغلب دانشگاه

شود خیلی بیشتر از تدریس است زیرا امتیازاتی که یتی به تحقیق داده میباشد اما متاسفانه اهم

می ترجیح علگیرد به قدری پایین است که اعضای هیئتدانشگاه برای تدریس و کیفیت آن در نظر می

یکی دیگر از موانعی که  .(Maroufi et al, 2007) دهند وقت خود را برای کارهای پژوهشی بگذارندمی

علمی آن را مطرح کردند این است که زمان کافی برای اجرای درس پژوهی ندارند. اعضای هیئت

 اظهار داشت:  (2شونده )مصاحبه
علمی دارم و با های اعضای هیئتهای اجرایی و اضافه تدریسشناختی که من از پست»

 ها از جلسات اشتراک دانشرود، احتماال خیلیها میانتظارات متعددی که نسبت به آن

 «.هایشان ندارندکنند زیرا زمانی برای کارهایی غیر از مسئولیتاستقبال نمی

ی اصلی معلم تدریس است در وپرورش وظیفهشود زیرا در آموزشدرس پژوهی در مدارس اجرا می

این راستا درس پژوهی را به عنوان یک مدل برای بهبود روند تدریس، به معلمان معرفی کردند. این 

ی مهم تدریس، تحقیق و مدیریت علمی در دانشگاه دارای سه وظیفهت که اعضای هیئتدر صورتی اس

علمی وظایف بیشتر اعضای هیئت. (Farmahini Farahani & Ziaeiyan Alipour, 2012)هستند 

ها کمتر باشد. برای تشکیل جلسات درس پژوهی شده تمرکز به تدریس در آن نسبت به معلمان باعث

آن در دانشگاه، تغییر نگاه دانشگاه نسبت به آموزش، تدریس و اشتراک دانش مهم  و امکان اجرای

 علمی کمتر شود. .است و باید با اندیشیدن تدابیر الزم، وظایف اعضای هیئت

سازمانی هستند. این موانع خارج از کنترل اعضای برخی دیگر از موانع اشتراک دانش، موانع برون

مانند ؛ د و بهترین راه، سازگاری و وفق دادن خود با این شرایط استعلمی و دانشگاه هستنهیئت

علمی و ... که تاثیر منفی خود را در میان های سیاسی متفاوت اعضای هیئتتفاوت جنسیت، دیدگاه

 گذارد.علمی میروابط اعضای هیئت

ر آید. با تغییمیهای الزم برای تشکیل جلسات درس پژوهی به وجود انگیزه با از بین رفتن موانع،

ن افزایی بیهای درونی برای اشتراک دانش و تشکیل جلسات همعلمی، انگیزهدیدگاه اعضای هیئت

اند و خودجوش به دنبال تغییر در خود شود زیرا به اهمیت اشتراک دانش پی بردهها بیشتر میآن

س برای تشکیل جلسات در های بیرونی الزمهستند حتی اگر از طریق دانشگاه حمایت نشوند. انگیزه

ی هاشود. انگیزهپژوهی با به وجود آمدن تغییراتی در فرهنگ، قوانین و اصول دانشگاه، تامین می

داشته باشد و در نهایت اراده فرد را برای انجام  های درونیتواند نقش مکمل را برای انگیزهبیرونی می

 ن کرد:( بیا2شونده )تر کند. در این رابطه مصاحبهکار قوی
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ه ها باید دیدتواند برای کسانی که جلسات اشتراک دانش دارند، امتیاز دهد؛ آندانشگاه می»

گونه اشتراک دانش ها تاثیرگذار باشد، اینهای ترفیع و ارتقا و ... آنشوند مثال در سیستم

 «.تواند به صورت مستمر برگزار شود و موثر باشدمی

به این نتیجه رسیدند از جمله عواملی که برای اشتراک دانش برخی پژوهشگران در تحقیقات خود 

 Lou et al   (Abbaszadeh & Qasemzade,2018& ؛ (2007انجام این کار استاهمیت دارد، انگیزه 

ه بر اشتراک دانش و عوامل تاثیرگذار بر آن، وجود الزاماتی از سوی دانشگاه علمی عالواعضای هیئت

رایط شود. الزاماتی که باید در شدانند که به دو دسته تقسیم میرا برای بهبود کیفیت تدریس موثر می

لمی عتدریس درس روش تحقیق تغییراتی ایجاد کند و الزاماتی که باید ارتباطات بین اعضای هیئت

 فزایش دهد.را ا

دانشگاه برای بهبود کیفیت تدریس درس روش تحقیق باید تغییراتی در شرایط این درس به وجود      

های صورت گرفته، اعضای آورد تا زمینه الزم برای تدریس موثر استاد فراهم شود. طبق مصاحبه

-شی برای اعضای هیئتهای مختلفی را پیشنهاد دادند. به عنوان مثال یک دستیار آموزعلمی راههیئت

-ها زمان بیشتری برای انجام فعالیتعلمی، آنعلمی در نظر بگیرند تا با کم شدن وظایف اعضای هیئت

های مختلف داشته باشند. اگر دستیار آموزشی توانایی الزم را برای انتقال مطالب به دانشجویان را 

علمی همچنین اعضای هیئت .(Park, 2002)کندداشته باشد، به افزایش کیفیت تدریس کمک می

خواستار افزایش تعداد واحدهای درس روش تحقیق هستند تا زمان بیشتری برای تدریس این درس 

ها بیان کردند تعداد دانشجوها در هر کالس متناسب باشد تا در وجود داشته باشد. عالوه بر این آن

تعداد دانشجویان را  Hubackova(2015) ؛ Khadivi et al(2018)عمل تدریس تداخلی ایجاد نشود. 

 دانند.یک عامل مهم در کیفیت تدریس می

-دانشگاه عالوه بر ایجاد تغییراتی در شرایط درس روش تحقیق، الزم است ارتباطات بین اعضای هیئت

علمی معتقدند تغییر فرهنگ های صورت گرفته اعضای هیئتافزایش دهد. طبق مصاحبهعلمی را 

ا زیرا ت؛ دانشگاهی و قوانین آن، یک الزام برای تشکیل جلسات اشتراک دانش و درس پژوهی است

گونه زمانی که همکاری و اشتراک دانش برای دانشگاه مهم نباشد و به آن بها ندهد کسی به این

علمی در دانشگاه نیز باعث شده اشتراک دانش پردازد. زیاد بودن مسئولیت اعضای هیئتمیها نفعالیت

علمی پیشنهاد دادند دانشگاه نیروهای انسانی ها صورت نگیرد. در این راستا اعضای هیئتبین آن

ود علمی کم شهای مختلف استخدام کند تا وظایف اداری و متفرقه اعضای هیئتبیشتری برای بخش

د. ها بکوشنو پژوهش بها دهند و در راستای ارتقاء آنهای اصلی خود یعنی آموزش بیشتر به وظیفهو 

 ( در این رابطه بیان کرد:23شونده )مصاحبه
ها و وظایف زیادی در دانشگاه دارند و حتی اگر بخواند با یکدیگر علمی دغدغهاعضای هیئت»

وانند. از طرفی برقراری ارتباط بین اعضای تارتباط برقرار کنند به علت کمبود وقت نمی

شود. پس الزم است دانشگاه با جذب نیرو، علمی موجب بهبود کیفیت تدریس میهیئت

http://www.jsfc.ir/?_action=article&au=157227&_au=Mohammad++Abbaszadeh&lang=en
http://pma.cfu.ac.ir/?_action=article&au=10034&_au=Asadollah+Khadiv++Khadiv
http://pma.cfu.ac.ir/?_action=article&au=10034&_au=Asadollah+Khadiv++Khadiv
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ها فقط پژوهش و تدریس ی آنعلمی را کم کند تا دغدغهها و وظایف اعضای هیئتمسئولیت

 «.باشد

 کنند یک مشکل رایجطوری که بیان میی این امر است به کنندهنیز تایید Lou et al(2007)پژوهش 

برای اشتراک دانش، این است که افراد مایل بودند دانش را به اشتراک بگذارند، اما زمان الزم برای 

باید آموزش  گذاری دانشبرای تسهیل اشتراکبنابراین، رهبران موسسات  انجام این کار را ندارند.

همچنین  .از آموزش و کاهش بار اداری ارائه دهندپشتیبانی علمی، اعضای هیئترا برای بیشتری 

کاری  علمیعلمی بیان کردند تشکیل جلسات درس پژوهی اکنون در بین اعضای هیئتاعضای هیئت

است. برای مرسوم شدن جلسات   ها به وجود نیامدهدشوار است زیرا فرهنگ اشتراک دانش بین آن

علمی جدیدالورود اشتراک دانش به اعضای هیئتای مدون و رسمی برای درس پژوهی، باید برنامه

 ( بیان کرد:22شونده )داده شود تا به اشتراک دانش عادت کنند. طور مثال مصاحبه
های بحث بگذارند تا تبادل ، دانشگاه برایشان جلسهعلمی جدیداز بدو ورود اعضای هیئت»

هند دکه وش تحقیق درس میها صورت گیرد. یک نفر مدیر باشد و از چند نفر تجربه بین آن

خواسته شود هرکدام تجربیاتشان را بیان کنند. این کار اگر به صورت رسمی از طرف دانشگاه 

علمی خواهد شد و باعث پیشرفت در کارشان های اعضای هیئتصورت گیرد جزئی از برنامه

 «.شودمی

 س نیاز برای بهبود کیفیت تدریسوپرورش افتاد به طوری که وقتی احسادقیقا این اتفاق در آموزش    

های اصلی تاکید بر اجرای درس پژوهی به عنوان یکی از برنامه 2212-13به وجود آمد؛ در سال 

 Norouziهای کشور آغاز شد وپرورش در دبستانمدارس توسط معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش

et al, 2012) ).  ی مشکالتی در اجرای درس پژوهی مشاهدهبعد از دو سال اجرا در مدارس، مسئوالن با

د ها آموزش دهننیازهای الزم برای درس پژوهی را به دانشجو معلمتصمیم گرفتند، ابتدا اصول و پیش

شوند، مهارت الزم را نسبت به اجرای این روش وپرورش میتا نیروهایی که از این به بعد وارد آموزش

در دانشگاه فرهنگیان، به دروس  2214-15سال تحصیلی  دارا باشند؛ به همین دلیل درس پژوهی در

 Farzanدانشجویان اضافه شد و یکی از دروس تخصصی و الزامی این دانشگاه شناخته شد

pour, Nateghy & Seify,2017)). تغییر در اعضای ی عدمصورت مشاهدهتواند در دانشگاه نیز می

ای های الزم برریزی بلندمدت، اشتراک دانش، درس پژوهی و مهارتعلمی باسابقه، با یک برنامههیئت

علمی تازه استخدام قبل از ورود به سیستم دانشگاه، آموزش بدهد و اجرای این دو را به اعضای هیئت

 ها بخواهد.این دو مهم را در دانشگاه از آن

علمی برای بهبود کیفیت تدریس مطرح کردند، نظام انگیزشی است. آخرین الزامی که اعضای هیئت

هایی است که برای تدریس موثر و بهبود دادن به روند و کیفیت منظور از نظام انگیزشی، انگیزه

ضای اععلمی هستند. ها مربوط به اعضای هیئتتدریس، در کالس درس الزم است. برخی از این انگیزه

یت ی تدریس اهمها را برای تفاوت قائل شدن بین اساتیدی که به مقولهعلمی وجود این انگیزههیئت

https://www.sid.ir/en/journal/SearchPaper.aspx?writer=485209
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دانند. در این رابطه دانند، الزم میپا افتاده میهایی که تدریس را امری ساده و پیشدهند و آنمی

 ( بیان کرد:4شونده )مصاحبه

ساعات آموزش روش  گذاشتن نیدورب یحت یقیطرهر  از دانشگاه که است نم ایشنهادیپ»

 خارج که ییهاساعت استاد یعنی؛ کردتحقیق را هم به عنوان پژوهش برای استاد حساب می

؛ حساب شود یپژوهش یرزومه از یحد عنوان به هم دهد،می پژوهش آموزش درس، کالس از

با مسلط شدن بر کار  هما 6 از بعد و دارد جلسه من باماه  6 نجایا دیآیم دانشجو کی مثال

 اما؛ برسم دانشجو نیا با مشترک یپژوهش اثر کی من است ممکن حالت نیبهتر درپژوهشی 

 شنهادیپ. دهم لیتحو زمان آن تا کار چند است ممکن کردن پژوهش به کنم شروع خودم اگر

 زا یبخش دیبا هم روش یریادگی یپروسه و روش یاددهی یپروسه که است نیا من یاساس

 «..دیایب حساببه هاآدم یپژوهش وابقس

شناخت نیازهای عنوان کردند:   Bakhshi Ali Abadi, Norouzi, & Hosseini(2004)در پژوهشی  

اهمیت  ها مفید است وبینی و تفسیر رفتارهای آنعلمی در ایجاد انگیزه شغلی برای پیشاعضای هیئت

. از ها استانگیزش عامل اصلی در ایجاد فعالیت آن به قدری است که نباید نادیده گرفته شود زیرا

دانند و باید به آن توجه شود، علمی نقش آن را در تدریس موثر میهایی که اعضای هیئتدیگر انگیزه

ای باال برای یادگیری در دانشجویان است. هنگامی که انگیزه باال باشد، تالش برای داشتن انگیزه

کند: روانشناسان انگیزش برای یادگیری بیان می Mousavi nasab(2009)شود. یادگیری هم بیشتر می

ود شزیرا با داشتن انگیزش قوی، تالش برای یادگیری هم بیشتر می؛ دانندتری از هوش میرا عامل مهم

علمی در کالس درس باید تمام تالش خود را رسد. پس اعضای هیئتو میزان یادگیری به حداکثر می

 کار گیرند و از این مهم غافل نشوند.شتن انگیزش در دانشجویان بهبرای باال نگه دا

 

 ج( جمع بندی

ن های ایران و بیبه طور کلی در صورتی که بررسی اسناد مختلف نشان داده درس پژوهی در دانشگاه

 های مختلف اعضایهای پژوهش، در میان فعالیتشود اما با توجه به یافتهعلمی اجرا نمیاعضای هیئت

هایی به مقدار کم در راستای اشتراک دانش و درس علمی برای بهبود کیفیت تدریس، فعالیتیئته

علمی یکی از عوامل بسیار مهم و موثر در خورد. این در صورتی است که هیئتپژوهی به چشم می

قه ها به برگزاری جلسات اشتراک دانش عالدانند و اکثر آنبهبود کیفیت تدریس را اشتراک دانش می

گرایی اجتماعی نیز اشتراک دانش و تعامالت اجتماعی یکی از ارکان اند. در نظریه سازندهنشان داده

اصلی درس پژوهی معرفی شده است. در واقع شاید اساتید با اصطالح درس پژوهی به طور کامل آشنا 

مان درس پژوهی دانند دقیقا هها برای بهبود کیفیت تدریسشان مهم مینباشند اما مواردی که آن

 است.
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ی این است که باید تغییراتی در شرایط دهندهوجود تفاوت میان وضع موجود و وضع مطلوب نشان

می علتوان دانشگاه را به سمتی سوق داد که اعضای هیئتموجود در دانشکده به وجود آید. در واقع می

مت اگر آینده دانشگاه به این س در رابطه با نحوه تدریس و وضعیت یادگیری دانشجویان، تفکر کنند.

 توان انتظار داشت نتایج مثبت درس پژوهی در دانشگاه نیز به دست آید.پیش برود می

درس پژوهی فعالیتی دارای مراحل مختلف است و اجرای آن با تمام مراحل، برای محیطی مانند     

اما  ؛کار دشواری خواهد بود گیرد؛دانشگاه که اشتراک دانش به صورت خیلی کم بین افراد صورت می

توان با توجه به شرایط محیطی از انجام در واقع هدف درس پژوهی بهبود کیفیت تدریس است و می

برخی مراحل که هنوز فرهنگ آن در دانشگاه به وجود نیامده، خودداری کرد و با گذشت زمان و ایجاد 

ین راستا پیشنهاد می شود دانشگاه تمام در ا؛ شرایط الزم آن مراحل را به مراحل قبلی اضافه نمود

علمی بکند زیرا درس پژوهی تالش خود را برای معرفی تمام و کمال درس پژوهی به اعضای هیئت

علمی شناخت کاملی نسبت به این برنامه ندارند. برای بهبود تدریس معلمان ایجاد شده و اعضای هیئت

د شد در جلسات تدریس درس پژوهی به جای نقد هیئت علمی متوجه خواهنبا انجام این کار اعضای

علمی، نقد و بررسی بر روی طرح درس که حاصل تفکر جمعی است؛ صورت هیئتتدریس اعضای 

ود شهمچنین پیشنهاد می ها نسبت به انجام این طرح در دانشگاه کمتر خواهد شد.گیرد و واکنشمی

لی آغاز شود؛ به طوری که جلسات درس پژوهی در ابتدا درس پژوهی با تاکید بر روی چند مرحله اص

علمی و رسیدن به یک طرح درس مشترک اجرا شود و تنها با هدف اشتراک دانش بین اعضای هیئت

های یکدیگر نروند و یک استاد علمی به کالسبا توجه به نبود شرایط و فرهنگ الزم، اعضای هیئت

شده را برای دانشجویان تدریس کند و  علمی، طرح درس تصویببدون حضور دیگر اعضای هیئت

ای بیان کند تا اعضا به نقد و بررسی آن بپردازد و اصالحات الزم نکات مربوط به تدریس را در جلسه

را بر روی این طرح درس انجام دهند. یا اگر اساتید با مشاهده تدریس خود توسط دیگر اعضای 

ر کالس درس و مقابل دانشجویان، اقدامی پسندیده ها را دعلمی مشکلی ندارند و تنها حضور آنهیئت

دانند؛ تدریس خود را ضبط نموده تا در جلسات درس پژوهی تحلیل و بررسی بر روی فیلم تدریس نمی

نیز این کار صورت گرفت بدین شکل که بر خالف قالب  Demir et al(2013)صورت گیرد. در پژوهش 

ها در مورد مشاهده یس را تماشا نکردند زیرا آنمعمولی درس پژوهی، اعضای درس پژوهی، تدر

علمی که تدریس بر کردند. در عوض، عضو هیئتتدریس یکی از اعضای گروه احساس نارضایتی می

عهده او بود؛ بعد از تدریس، برای به اشتراک گذاشتن نتایج و تفسیر درس به تیم برگشت یا از تدریس 

به اشتراک گذاشت. صرفه نظر کردن از برخی مراحل، امکان اجرای برداری کرد و نوار را با دیگران فیلم

 دهد.درس پژوهی در دانشگاه را افزایش می

های ایران فراگیر نیست و حتی به صورت آزمایشی هم اجرا نشده است؛ درس پژوهی هنوز در دانشگاه

رهای اصلی درس علمی به عنوان عنصها و ادراکات اعضای هیئتدر این پژوهش سعی شد تا فعالیت

های الزم برای اجرای این طرح به وجود آید. با توجه به اهمیت درس پژوهی شناسایی شود تا زمینه
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روش تحقیق برای تولید علم و ماهیت عملی این درس، این پژوهش با تمرکز بر روی درس روش 

های و درسها های علوم انسانی صورت گرفت. درس پژوهی در میان سایر رشتهتحقیق در رشته

 نیاز برای اجرا مهیا شود.دانشگاهی نیز قابل اجرا است؛ فقط الزم است شرایط پیش
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