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Abstract 
Introduction: Discovery and knowledge production, education, application, integration and 
engagement are 5 major scientific 
evaluation systems have encouraged
The positive result of this situation is being seen in the increase of international scientific ranking 
of Iran. However, considering the necessity 
question is that “Is the entire scholars
equally developing?”  This study 
Materials & Methods: This qualitative 
and semi-structure interviews 
science, engineering, and medical science
are divided into three levels: good teaching [teaching based on personal expertise], scholarly 
teaching [based on pedagogical content knowledge] and scholarship of teaching and learning 
[sharing the educational knowledge]. Encoding and Categorizing was done by content analysis of 
the interviews.  
Results: In almost of the universities
based on personal experience 
professional competency are underdeveloped and are not organized
scholarship of teaching and lear
ones. 
Conclusion: It Seems that cultural, scientific, political
for knowledge storing and knowledge sharing.  refining the faculty evaluation and promotio
system, organizing the education development centers and holding educati
festivals can be effective in creating a scholar
especially, in non-medical universities.
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پژوهی در دانشگاه را  هاي دانش و کارکردهاي اجتماعی پنج حوزه اصلی دانش

ها را به دانشگاههاي علمی، فعالیتهاي حمایتی و نظام ارتقا و ارزشیابی اعضاي هیات

. المللی قابل مالحظه است سوي پژوهش و چاپ مقاالت هدایت نموده که نتایج مثبت آن در ارتقاي جایگاه علمی ایران در سطح بین

ویژه تدریس و  که آیا دیگر کارکردهاي دانشگاه، به

پژوهی تدریس و یادگیري در  پژوهش حاضر باهدف بررسی وضعیت دانش

  پژوهی توسعه مفهوم دانش
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Discovery and knowledge production, education, application, integration and 
scientific domains in universities. In the recent years the faculty 

have encouraged academic activities to focus on research 
The positive result of this situation is being seen in the increase of international scientific ranking 

considering the necessity for the totality of scientific functions, 
the entire scholarship domain especially scholarship of teaching and learning 

This study was designed to answer this question. 
This qualitative study was done by reviewing the literature, document

 with 17 experts in four disciplines including humanities, basic 
and medical sciences. In this research scholarship of teaching and learning 

to three levels: good teaching [teaching based on personal expertise], scholarly 
ching [based on pedagogical content knowledge] and scholarship of teaching and learning 

[sharing the educational knowledge]. Encoding and Categorizing was done by content analysis of 

almost of the universities disciplines, especially non-medical ones
 and faculty development programs to empower educational 

are underdeveloped and are not organized. The infrastructure for 
scholarship of teaching and learning in medical universities was better than the non

It Seems that cultural, scientific, political, and formal infrastructure are necessary 
for knowledge storing and knowledge sharing.  refining the faculty evaluation and promotio
system, organizing the education development centers and holding educati

can be effective in creating a scholarly atmosphere for developing teaching and learning, 
medical universities.  

Teaching and Learning, Scholarly Teaching, Good Teaching, Faculty

هاي دانش و کارکردهاي اجتماعی پنج حوزه اصلی دانشعرصه ،کشف، آموزش، کاربرد و تلفیق

هاي حمایتی و نظام ارتقا و ارزشیابی اعضاي هیاتهاي اخیر سیاستل

سوي پژوهش و چاپ مقاالت هدایت نموده که نتایج مثبت آن در ارتقاي جایگاه علمی ایران در سطح بین

که آیا دیگر کارکردهاي دانشگاه، بهاما با توجه به ضرورت تمامیت کارکردهاي علمی، این سوال قابل طرح است

پژوهش حاضر باهدف بررسی وضعیت دانش. اند؟ همین میزان در مسیر بالندگی بوده

  .هاي ایران انجام شده است

  

   

توسعه مفهوم دانش

  4، شماره 4، دوره 92زمستان 
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توسعه مفهوم دانش
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Discovery and knowledge production, education, application, integration and 
ent years the faculty 

research and publication. 
The positive result of this situation is being seen in the increase of international scientific ranking 

of scientific functions, the main 
hip domain especially scholarship of teaching and learning 

the literature, documents 
including humanities, basic 

. In this research scholarship of teaching and learning 
to three levels: good teaching [teaching based on personal expertise], scholarly 

ching [based on pedagogical content knowledge] and scholarship of teaching and learning 
[sharing the educational knowledge]. Encoding and Categorizing was done by content analysis of 

medical ones, teaching is done 
and faculty development programs to empower educational and 

. The infrastructure for the 
ning in medical universities was better than the non-medical 

and formal infrastructure are necessary 
for knowledge storing and knowledge sharing.  refining the faculty evaluation and promotion 
system, organizing the education development centers and holding educational innovation 

atmosphere for developing teaching and learning, 
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کشف، آموزش، کاربرد و تلفیق :مقدمه

لدر سا. دهندتشکیل می

سوي پژوهش و چاپ مقاالت هدایت نموده که نتایج مثبت آن در ارتقاي جایگاه علمی ایران در سطح بین

اما با توجه به ضرورت تمامیت کارکردهاي علمی، این سوال قابل طرح است

همین میزان در مسیر بالندگی بوده یادگیري به

هاي ایران انجام شده استدانشگاه

  اصیل مقاله



  پژوهی توسعه مفهوم دانش
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نظر در  عضو هیات علمی صاحب17اسناد و مصاحبه با 

مبتنی (کارکرد آموزش در سه سطح تدریس خوب 

تعریف شده ) نشر دانش معلمی( پژوهی آموزشی

طور  شود و بهویژه غیرپزشکی، فرایندهاي تدریس و یادگیري مبتنی بر تجربه شخصی انجام می

پژوهی آموزشی در  هاي دانش همچنین زیرساخت

آموزشی هاي فرهنگی، علمی، رسمی و سیاسی براي جذب و نگهداري و نشر دانش

م، هاي وزارت علوهاي ارزشیابی، ایجاد مراکز توسعه آموزش در دانشگاه

تولید دانش، انتقال دانش، . ]1[ هاي اعضاي هیات علمی، گسترده و برخاسته از کارکردهاي آموزش عالی است

 . ]2[ گیردهاي اعضاي هیات علمی را نیز در بر می

نظران بسیاري  ها مورد توجه صاحبثیر آن بر کیفیت عملکرد دانشگاه

ها در این اند اما عطف همه این دیدگاه

ها، کارکردهاي اعضاي هیات علمی و نظام ارزیابی و ارتقاء 

آغاز با هدف انتقال دانش و  دهد پدیده دانشگاه، در

که ، اما در گذار زمان، تحوالتی]8[هاي بعدي و گسترش شناخت و معرفت علمی پا به عرصه گذاشت 

به عنوان رمز بقاي مؤسسات  ،ها را به پژوهش و تولید علم تخصصی

گذاري  نظام ارزش آموزش عالی در عرصه رقابت هدایت نمود و آنها را به تالش براي جذب منابع مالی فراخواند و به دنبال آن

نه به عنوان  ،مه این روند به تدریج باعث گردید، پژوهش

نظران به نقد از نظام  که برخی صاحب

ما اغلب در نقش شوند ا استخدام می

ها به شدت کم رنگ شده  محوري حاکم بر دانشگاه

هاي دنیا با الگوي مشابهی ایجاد شده و توسعه یافته است، این حاکمیت 

هاي دنیا از جمله کشورمان محسوس 

هاي تحقیقاتی را فراهم آورده  ویژه تحصیالت تکمیلی زمینه رشد فعالیت

یافتگی  ترین شاخص توسعه مقاالت علمی پژوهشی تا جایی اهمیت دارد که اکنون متداول

در کشورمان ایران گسترش تحصیالت تکمیلی 

هیت پژوهش محور مقاطع کارشناسی ارشد و دکتري بخش 

همچنین آمارهاي داخلی و جهانی حکایت از آن دارد که رشد مقاالت 

 ستنادي علوم جهان اسالمبرابري، بیشترین شتاب بین المللی را دارد و بر اساس آخرین اعالم پایگاه ا

که این جایگاه ] 14[ المللی را داراست

ر ها داي از پیشرفت علمی دانشگاههاي ارزشمند و امیدوارکننده

آموزش و تدریس نیز همسو با حرکت پرشتاب پژوهش در مسیر 

  هاي مختلف علمی، تالش  گیري از دیدگاه اساتید مجرب در حوزه

اسناد و مصاحبه با  روش مطالعه مبانی نظري،  و بهکیفی  رویکرد پژوهش،

کارکرد آموزش در سه سطح تدریس خوب . انسانی، علوم پایه و پزشکی انجام شده استمهندسی، علوم

پژوهی آموزشیو دانش) بر تلفیق دانش محتوایی و پداگوژي مبتنی( ، تدریس عالمانه

  .تحلیل محتوا استفاده شدها از  بندي داده براي کدگذاري و مقوله

ویژه غیرپزشکی، فرایندهاي تدریس و یادگیري مبتنی بر تجربه شخصی انجام می ها به

همچنین زیرساخت. بینی نشده است توانمندسازي و نشر دانش معلمی، پیش

  .پزشکی بهتر بودهاي علوم پزشکی در مقایسه با غیر

هاي فرهنگی، علمی، رسمی و سیاسی براي جذب و نگهداري و نشر دانش ضرورت دارد زیرساخت

هاي ارزشیابی، ایجاد مراکز توسعه آموزش در دانشگاه نامه اصالح آیین. بینی گردد

  .پژوهی تدریس مؤثر باشد تواند در ایجاد فضاي دانش هاي آموزشی می

  پژوهی، تدریس و یادگیري، آموزش عالمانه، تدریس خوب، هیات علمی

    

هاي اعضاي هیات علمی، گسترده و برخاسته از کارکردهاي آموزش عالی است

هاي اعضاي هیات علمی را نیز در بر میها است که نقش هاي دانشگاه کاربرد دانش و توسعه اجتماعی از جمله رسالت

ثیر آن بر کیفیت عملکرد دانشگاهأهاي اعضاي هیات علمی و تهاي اخیر توجه به نقش

اند اما عطف همه این دیدگاه اگرچه این محققین با رویکردهاي مختلفی بدین موضوع پرداخته

ها، کارکردهاي اعضاي هیات علمی و نظام ارزیابی و ارتقاء اند بین رسالت دانشگاهشود که همه آنها دریافته

دهد پدیده دانشگاه، درنگاهی به تغییر و تحوالت آموزش عالی در دنیا نشان می

هاي بعدي و گسترش شناخت و معرفت علمی پا به عرصه گذاشت پیشینیان به نسل

ها را به پژوهش و تولید علم تخصصی، مسیر دانشگاهثیر قرار دادأاز پیرامون، آموزش عالی را تحت ت

آموزش عالی در عرصه رقابت هدایت نمود و آنها را به تالش براي جذب منابع مالی فراخواند و به دنبال آن

مه این روند به تدریج باعث گردید، پژوهشادا .]9[ ها را تقویت نمود کارکردهاي علمی نیز حاکمیت پژوهش در دانشگاه

که برخی صاحب ، بلکه گاه در تقابل با دیگر کارکردها قلمداد شود تا جایی

استخدام می» معلم«ها بیان داشتند اعضاي هیات علمی، نخست به عنوان 

محوري حاکم بر دانشگاه گردند و کارکردهاي تدریس و یادگیري، در سایه پژوهش

هاي دنیا با الگوي مشابهی ایجاد شده و توسعه یافته است، این حاکمیت  از آنجا که آموزش عالی در اغلب دانشگاه

هاي دنیا از جمله کشورمان محسوس  هاي اعضاي هیات علمی با روند مشابهی در همه دانشگاه م رنگ شدن دیگر نقش

ویژه تحصیالت تکمیلی زمینه رشد فعالیت هاي اخیر توسعه کمی آموزش عالی به

مقاالت علمی پژوهشی تا جایی اهمیت دارد که اکنون متداول از سوي دیگر رقابت علمی در انتشار

در کشورمان ایران گسترش تحصیالت تکمیلی ]. 12[ المللی است کشورها در مقیاس جهانی تعداد مقاالت منتشر شده در مجالت بین

هیت پژوهش محور مقاطع کارشناسی ارشد و دکتري بخش که با توجه به ما] 13[ باشد هاي اصلی برنامه پنجم توسعه می

همچنین آمارهاي داخلی و جهانی حکایت از آن دارد که رشد مقاالت . ها را به پژوهش معطوف داشته است

برابري، بیشترین شتاب بین المللی را دارد و بر اساس آخرین اعالم پایگاه ا 

المللی را داراست ایران در حال حاضر اولین مقام در تعداد مقاالت علمی در منطقه و رتبه شانزدهم بین

هاي ارزشمند و امیدوارکننده اگرچه این آمار نشانه. هاي اخیر است حاصل تحرك پژوهشی سال

آموزش و تدریس نیز همسو با حرکت پرشتاب پژوهش در مسیر  بخش تحقیقات است اما این سوال قابل طرح است که آیا عرصه

گیري از دیدگاه اساتید مجرب در حوزه مقاله حاضر با تحلیلی بر منابع نظري و بهره

 

 

 

رویکرد پژوهش، :هامواد و روش

مهندسی، علومفنیاي حوزه رشته 4

، تدریس عالمانه)برتجربه فردي

براي کدگذاري و مقوله. است

ها به در اغلب رشته :نتایج

توانمندسازي و نشر دانش معلمی، پیش هاي شده، برنامهسازماندهی

هاي علوم پزشکی در مقایسه با غیر دانشگاه

ضرورت دارد زیرساخت :گیري نتیجه

بینی گردد اعضاي هیات علمی پیش

هاي آموزشی می برگزاري جشنواره

  

  کلیديواژگان

پژوهی، تدریس و یادگیري، آموزش عالمانه، تدریس خوب، هیات علمی دانش

  

  مقدمه

هاي اعضاي هیات علمی، گسترده و برخاسته از کارکردهاي آموزش عالی استقلمروي نقش

کاربرد دانش و توسعه اجتماعی از جمله رسالت

هاي اخیر توجه به نقشدر دهه

اگرچه این محققین با رویکردهاي مختلفی بدین موضوع پرداخته. ]3-6[ ار گرفته استقر

شود که همه آنها دریافته نقطه به هم نزدیک می

نگاهی به تغییر و تحوالت آموزش عالی در دنیا نشان می .]7[ ارتباط وجود دارد

پیشینیان به نسل فرهنگ کهن

از پیرامون، آموزش عالی را تحت ت

آموزش عالی در عرصه رقابت هدایت نمود و آنها را به تالش براي جذب منابع مالی فراخواند و به دنبال آن

کارکردهاي علمی نیز حاکمیت پژوهش در دانشگاه

، بلکه گاه در تقابل با دیگر کارکردها قلمداد شود تا جایییکی از کارکردهاي علمی

ها بیان داشتند اعضاي هیات علمی، نخست به عنوان گذاري در دانشگاه ارزش

گردند و کارکردهاي تدریس و یادگیري، در سایه پژوهش ارزیابی می» پژوهشگر«

از آنجا که آموزش عالی در اغلب دانشگاه ].9- 11، 5[است 

م رنگ شدن دیگر نقشپژوهشی و ک

هاي اخیر توسعه کمی آموزش عالی به ویژه در دهه به. است

از سوي دیگر رقابت علمی در انتشار. است

کشورها در مقیاس جهانی تعداد مقاالت منتشر شده در مجالت بین

هاي اصلی برنامه پنجم توسعه می از سیاست

ها را به پژوهش معطوف داشته استزیادي از توجه دانشگاه

 11علمی در ایران با رشدي 

)ISC (ایران در حال حاضر اولین مقام در تعداد مقاالت علمی در منطقه و رتبه شانزدهم بین

حاصل تحرك پژوهشی سال

بخش تحقیقات است اما این سوال قابل طرح است که آیا عرصه

مقاله حاضر با تحلیلی بر منابع نظري و بهره. بالندگی قرار دارد؟



حوزه  4نظران آموزش عالی در  هاي صاحب

  :دهد سوال عمده پاسخ می

 اطالق شده ومجموعه کارکردهاي علمی یک عضو هیات علمی 

در  ].15[ شود هاي علمی، سوابق و سنوات شغلی او محسوب می

همچنین به معناي استاد  ،Scholarواژه 

به  اما ضرورت توجه .اشاره به رویکردي پژوهشی دارد

با  Boyer زمانی که ت،هاي دنیا قرار گرف مورد توجه دانشگاه

ارتقا و ارزیابی اعضاي هیات علمی و  ، منتقدانه، حاکمیت کارکردهاي پژوهشی در نظام

 شد که بنیاد کارنگی این نقد از آن جا ناشی می

ان با زم هم دریافتدر آمریکا  1989تا 1969

هاي پژوهشی در ارزیابی  اهمیت شاخص ویژه دانشجویان تحصیالت تکمیلی

افزایش داشته و  کارکرد تدریس و یادگیري

مفهوم  تعریف بازدر ]. 5، 1[ بودرنگ شده 

ها و مراکز گویی دانشگاه ها و چندکارکردي بودن نهاد دانشگاه و ضروت پاسخ

در این دوران . ه یک سویه به تولید و شمارش مقاالت پژوهی بود

و ارتقاء کیفیت آموزش در ویژه فرایندهاي یاددهی یادگیري 

پژوهی تنها به باز  اما مفهوم دانش. ها بود که به تدریج در سایه تولید انبوه مقاالت پژوهشی به فراموشی سپرده شده بود

هایی داشته  پژوهانه باید چه ویژگی شود، بلکه این سوال نیز مطرح است که یک کارکرد دانش

هانه، منظم و پژوهانه است که آگا تقدند یک فعالیت علمی زمانی دانش

باید توسط دیگر همتایان مورد ارزیابی و نقد قرار گیرد و در معرض دید و 

مندي، مطالعه، روشمندي، ارائه  دریافتند معیارهاي علمی نظیر هدف

بر پویایی و تقویت درونی  باشند ماهیتاً کننده کیفیت یک کارکرد پژوهشی می

به اشتراك گذاشتن نتایج و  ضرورت نیز

تیار همتایان و جامعه علمی و امکان نقد و بازآزمایی را مهمترین ویژگی یک کار 

کشاندن پژوهی ضمن به چالش کید بر بازتعریف دانش

هش به همه کارکردهاي علمی، کند با تسرّي معیارهاي اصیل پژو

وکاري  گذاري و انگیزش اعضاي هیات علمی، ساز

هاي یاد شده و در بندي دیدگاه در جمع. ایجاد کند

پژوهی توجه و اهتمام برکارکردهاي دانشگاه، هم به لحاظ کمیت و تنوع کارکردي و هم به لحاظ دارا بودن 

داشتن معیارهاي رگذاري کمی و در ب حاصل توجه تؤامان به ارزش

هاي ما چگونه است؟ در  پژوهی در دانشگاه

تعداد مقاالت علمی و انجام هاي اعضاي هیات علمی، آنها را به افزایش 

ه و مبتنی بر تفکر علمی پژوهان دگیري در دانشگاه با رویکرد دانش

  .وکارهایی براي توسعه و تقویت کارکردهاي آموزشی در دانشگاه وجود دارد؟

  پژوهی توسعه مفهوم دانش

هاي صاحبپژوهی در دانشگاه، و مبتنی بر دیدگاه هاي دانش رصهکند با مروري بر مفهوم و ع

سوال عمده پاسخ می 4پژوهی تدریس و یادگیري، به  اي در مورد وضعیت عرصه دانش

 پژوهی چیست؟ مفهوم و خاستگاه دانش

 پژوهی کدامند؟ هاي دانش

 پژوهی تدریس و یادگیري و سطوح آن کدامند؟

  پژوهی تدریس و یادگیري در دانشگاه چگونه است؟ وضعیت سطوح دانش

  پژوهی 

مجموعه کارکردهاي علمی یک عضو هیات علمی  به در برخی متون ،Scholarshipترجمه واژه 

هاي علمی، سوابق و سنوات شغلی او محسوب می ی در واقع میزانی از پیشرفتپژوهی یک عضو هیات علم

واژه  ].15[ هاي تحقیقاتی تعریف شده است فعالیت پژوهی به معناي

اشاره به رویکردي پژوهشی دارد غالباًنقطه مشترك این تعاریف  ].16[ شده است بیان

مورد توجه دانشگاه اواخر قرن بیستمپژوهی در  هاي دانش تنوع، کیفیت و یکپارچگی عرصه

، منتقدانه، حاکمیت کارکردهاي پژوهشی در نظام»پژوهی نگاهی دوباره به دانش

این نقد از آن جا ناشی می ].5[ عدم توجه به کیفیت آموزش و تدریس را مورد مداقه و توجه عمومی قرار داد

1969هاي  اعضاي هیات علمی در سال پرونده 5000در تحقیقی جامع بر روي

ویژه دانشجویان تحصیالت تکمیلی عالی و افزایش پذیرش دانشجو و به

کارکرد تدریس و یادگیريگیري در مقایسه با  به نحو چشم )Untenure( علمی غیر رسمیهاي اعضاي هیات

رنگ شده  هاي اعضاي هیات علمی کم عالیتها به شدت درمجموعه فکارکردهاي آموزشی دانشگاه

ها و چندکارکردي بودن نهاد دانشگاه و ضروت پاسخ مساله، توجه به تنوع نقش

ه یک سویه به تولید و شمارش مقاالت پژوهی بودنه فقط نگا ،آموزش عالی در قبال تنوع و یکپارچگی کارکردي

ویژه فرایندهاي یاددهی یادگیري  ت همه کارکردهاي علمی دانشگاه بهمهمترین دغدغه، توجه به اهمی

ها بود که به تدریج در سایه تولید انبوه مقاالت پژوهشی به فراموشی سپرده شده بود

شود، بلکه این سوال نیز مطرح است که یک کارکرد دانش تعریف کارکردهاي دانشگاه محدود نمی

Robert تقدند یک فعالیت علمی زمانی دانشپژوهی مع در ارائه تعریفی از دانش

باید توسط دیگر همتایان مورد ارزیابی و نقد قرار گیرد و در معرض دید و  خالقانه تدوین و توسعه یابد و نتایج حاصل از آن حتماً

دریافتند معیارهاي علمی نظیر هدف و همکاران Glassick]. 17[ دسترس عموم قرار داده شود

کننده کیفیت یک کارکرد پژوهشی می هاي توصیف ه ویژگینقد و نشر دانش، ک

نیز Diamond ،Shulman ،Rice ،Kreber]. 18[ اند هاي تحقیقاتی تاثیر داشته

تیار همتایان و جامعه علمی و امکان نقد و بازآزمایی را مهمترین ویژگی یک کار اي از دانش در اخ هاي علمی در هر عرصه

22 -19.[  

کید بر بازتعریف دانشدهد، تأپژوهی نشان می هاي مطرح شده در مورد دانش

کند با تسرّي معیارهاي اصیل پژوش میهاي آموزش عالی در یک کلیت تمام، تال

گذاري و انگیزش اعضاي هیات علمی، ساز اي جستجوگرانه را به آنها بگشاید و از سوي دیگر با پیوند آن با نظام ارزش

ایجاد کندگویی به نیازها و انتظارات جامعه را  هاي دانشگاه در پاسخ

پژوهی توجه و اهتمام برکارکردهاي دانشگاه، هم به لحاظ کمیت و تنوع کارکردي و هم به لحاظ دارا بودن 

حاصل توجه تؤامان به ارزش ،پژوهی مفهومی برآیندي معیارهاي کیفی ضرورت دارد و دانش

پژوهی در دانشگاه ال قابل طرح است که وضعیت دانشاکنون این سؤ. هاي دانش است

هاي اعضاي هیات علمی، آنها را به افزایش  گذاري فعالیت وکارهاي حمایتی و ارزش

دگیري در دانشگاه با رویکرد دانشخواند آیا فرایندهاي تدریس و یا می فرا

وکارهایی براي توسعه و تقویت کارکردهاي آموزشی در دانشگاه وجود دارد؟ شوند؟ و آیا ساز

  

   

توسعه مفهوم دانش

  4، شماره 4، دوره 92زمستان 
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کند با مروري بر مفهوم و عمی

اي در مورد وضعیت عرصه دانش رشته

مفهوم و خاستگاه دانش. 1

هاي دانش     عرصه. 2

پژوهی تدریس و یادگیري و سطوح آن کدامند؟   مفهوم دانش. 3

وضعیت سطوح دانش. 4

  

پژوهی  مفهوم دانش

ترجمه واژه  ،دانش پژوهی

پژوهی یک عضو هیات علم درجه دانش

پژوهی به معناي ها، دانشبرخی نوشته

بیاننیز  محققدانشگاه و 

تنوع، کیفیت و یکپارچگی عرصه

نگاهی دوباره به دانش«انتشار کتاب 

عدم توجه به کیفیت آموزش و تدریس را مورد مداقه و توجه عمومی قرار داد

)Carnegi( در تحقیقی جامع بر روي

عالی و افزایش پذیرش دانشجو و بهتوسعه کمی آموزش 

هاي اعضاي هیات فعالیت

کارکردهاي آموزشی دانشگاه

مساله، توجه به تنوع نقشپژوهی مهمترین  دانش

آموزش عالی در قبال تنوع و یکپارچگی کارکردي

مهمترین دغدغه، توجه به اهمی

ها بود که به تدریج در سایه تولید انبوه مقاالت پژوهشی به فراموشی سپرده شده بود دانشگاه

تعریف کارکردهاي دانشگاه محدود نمی

Robertو  Hansen.باشد؟

خالقانه تدوین و توسعه یابد و نتایج حاصل از آن حتماً

دسترس عموم قرار داده شود

نقد و نشر دانش، ک مناسب نتایج،

هاي تحقیقاتی تاثیر داشته فعالیت

هاي علمی در هر عرصه یافته

22[ کنند علمی توصیف می

هاي مطرح شده در مورد دانش به دیدگاه نگاهی 

هاي آموزش عالی در یک کلیت تمام، تال همه نقش

اي جستجوگرانه را به آنها بگشاید و از سوي دیگر با پیوند آن با نظام ارزش دریچه

هاي دانشگاه در پاسخ همه جانبه نگر به نقش

پژوهی توجه و اهتمام برکارکردهاي دانشگاه، هم به لحاظ کمیت و تنوع کارکردي و هم به لحاظ دارا بودن  تعریف مفهوم دانش

معیارهاي کیفی ضرورت دارد و دانش

هاي دانش است کیفی در همه عرصه

وکارهاي حمایتی و ارزش که سازفضایی

فراهاي تخصصی  پژوهش

شوند؟ و آیا ساز هدایت می



  پژوهی توسعه مفهوم دانش
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  .حیطه تقسیم شده است

 پژوهی، عرصه اکتشاف
Discovery) ( یا تحقیقات اصیل

آن هاي تحقیقاتی و نظیرعلمی، طرح 

کشف . شودگیري در مورد ارتقاء و ترفیع اعضاي هیأت علمی استفاده می

ذهن کنجکاو پژوهشگر به . یک است

نگارش . دآور کند و زمینه تحقیق و جستجوگري را فراهم می

هی پژو این عرصه دانش. گیردهاي تخصصی، ارائه یک نظریه جدید یا ثبت یک اختراع در این طبقه قرار می

  ].23، 5، 2[گردد هاي تخصصی انجام شده و به گسترش مرزهاي جدید منجر می

ی دانش تا به آنجا رسیده است که نرخ رشد جمعیت محققان، بر نرخ رشد جمعیت 

. سال 20شود و جمعیت محققان علمی در کمتر از 

میلیون  100 بیش از .هاي پژوهشی، نشریات و کتب متنوع در سطح جهان است

هزار عنوان نشریه  30میلیون مقاله علمی و فنی، ساالنه از طریق بیش از 

اما امروزه چالش اساسی در پیدا کردن اطالعات نیست بلکه در برخورد با حجم زیادي از اطالعات و دانش 

سازي دسترسی افراد به دریاي عظیم 

ش ارزشمند و مدیریت اطالعات است اما امروزه بیش از هر زمان دیگري نیاز حیاتی براي غربال نمودن محتوایی دانش، شناسایی دان

جدیدتر در کارکردهاي  هاي نسبتاً از حوزه

هاي اخیر که بشر با انبوهی از دانش مواجه گردیده و کارکرد گردآوري و تلفیق و سنتز 

یک پژوهش پژوهی تلفیق، عضو هیأت علمی پا را از 

 هاي مختلف بر شته یا حتی بین رشته

هاي مختلف را با رویکردي سیستمی از میان بر 

 گیرد که در یک تالش منسجم و منظم با تفسیر و در هم آمیختن نتایج

یف و ویژه آنکه مطالعه علوم مختلف در یک ط

همچنین بر ایجاد پژوهی تلفیق  دانش

توجه به این حوزه از آنجا اهمیت یافت که 

به لحاظ سرعت تغییر اطالعات دانشی که 

از  استخراج مفاهیم جدید از دل آن و

، مند ا تحلیلی در سطح وسیع، مرور نظام

  ].27، 6[ و نوشتن منابع و کتب مرجع علمی اشاره نمود

-زمانی اتفاق مینیز معتقدند انتقال دانش 

شود و  کارگیري دانش است که یادگیري واقعی حاصل می

پژوهی اکتشاف و تلفیق به  به رغم آنکه دانش

Scholarship of Application(  به کاربست

دهنده مسئولیت دانشگاه در قبال  ، نشان

پژوهی کاربرد آن است که چه میزان از دانش تولید، انتقال 

هاي این حوزه، به طور پویا با سایر حیطه

  پژوهی

حیطه تقسیم شده است 5پژوهی در  هاي دانش عرصه هاي مختلف،بندي دیدگاه در تحقیق حاضر و با جمع

 پژوهی اکتشاف

پژوهی، عرصه اکتشافترین شکل دانشدر بین کارکردهاي علمی دانشگاه، اولین و قدیمی

 با تولید مقاالت و انتشارات که غالباًپژوهی این عرصه از دانش. است

گیري در مورد ارتقاء و ترفیع اعضاي هیأت علمی استفاده میکه براي تصمیماي استترین شیوه

یک استهاي آکادم از دنیا یک جزء ضروري براي محیط دانش جدید با هدف دستیابی به درك بهتري

کند و زمینه تحقیق و جستجوگري را فراهم میکه او را براي شناخت مسائل هدایت می 

هاي تخصصی، ارائه یک نظریه جدید یا ثبت یک اختراع در این طبقه قرار می

هاي تخصصی انجام شده و به گسترش مرزهاي جدید منجر میهایی است که در حوزه

  

ی دانش تا به آنجا رسیده است که نرخ رشد جمعیت محققان، بر نرخ رشد جمعیت ، شتاب کمکنیمکه در آن زندگی می

شود و جمعیت محققان علمی در کمتر از  سال دو برابر می 50جمعیت جهان هر که  چنان، گرفته است

هاي پژوهشی، نشریات و کتب متنوع در سطح جهان استحاصل چنین شتابی، تولید انبوه مقاالت علمی، طرح

میلیون مقاله علمی و فنی، ساالنه از طریق بیش از  5/2هاي دنیا وجود دارد و قریب 

اما امروزه چالش اساسی در پیدا کردن اطالعات نیست بلکه در برخورد با حجم زیادي از اطالعات و دانش 

سازي دسترسی افراد به دریاي عظیم  بزرگی در فراهم چه گام اگرفناوري . افزایدبر گستره دانش می

اطالعات است اما امروزه بیش از هر زمان دیگري نیاز حیاتی براي غربال نمودن محتوایی دانش، شناسایی دان

از حوزه )Integration( پژوهی تلفیق دانش]. 25[ شوداحساس می 

هاي اخیر که بشر با انبوهی از دانش مواجه گردیده و کارکرد گردآوري و تلفیق و سنتز  هیات علمی است که به ویژه در دهه

پژوهی تلفیق، عضو هیأت علمی پا را از  در دانش. دانش جدید از دانش پیشین اهمیت زیادي یافته مطرح گردیده است

شته یا حتی بین رشتههاي صورت گرفته در درون یک ر فراتر نهاده و درصدد جستجوي ارتباط بین پژوهش

هاي مختلف را با رویکردي سیستمی از میان بر  وا و پراکندگی موجود در بین رشتهبه عبارت دیگر عضو هیأت علمی انز

گیرد که در یک تالش منسجم و منظم با تفسیر و در هم آمیختن نتایجوهی قرار میپژ این کار زمانی در حوزه دانش

ویژه آنکه مطالعه علوم مختلف در یک ط به]. 26[ هاي جدیدي شود ه منجر به ایجاد مفاهیم و دیدگاه

دانش. آوردراهم میاالت جدید را فهاي مختلف علم، امکان طرح سؤ

توجه به این حوزه از آنجا اهمیت یافت که . کند کید میاي فراتر از یک حوزه تخصصی تأ هاي مختلف علمی در زمینه

دانشی که . ها قرار داده است افزایش ارتباطات و اطالعات حجم زیادي از دانش را در اختیار انسان

و نگر رویکردي کل و پراکنده دانش با در اینجا هنر تلفیق اجزاي مختلف

ا تحلیلی در سطح وسیع، مرور نظامتوان به مقاالت فرهی تلفیق میوپژ از جمله مصادیق دانش. اهمیت زیادي برخوردار است

و نوشتن منابع و کتب مرجع علمی اشاره نمود ها و نقدهاي علمی اي، نوشته هاي بین رشته

 

معتقدند انتقال دانش  Williamsو  Bukowits. کار گرفته شود لید شده زمانی ارزشمند است که به

کارگیري دانش است که یادگیري واقعی حاصل می هکار گرفته شود و پس از ب دانش تولید و کسب شده در عمل به

به رغم آنکه دانش]. 25[ گرددزمینه تولید دانش عملی ناشی از نوآوري و کاربست دانش فراهم می

Application(پژوهی کاربرد  پردازند اما دانش اي میاي و بین رشته جستجوگري و خلق دانش رشته

، نشانپژوهی کاربرد دانش]. 28[ اندیشد تواند داشته باشد میدانش تولید شده و فایده عمومی که می

پژوهی کاربرد آن است که چه میزان از دانش تولید، انتقال  دانشسوال اصلی . پژوهی است هاي دانشکارگیري دانش از سایر عرصه

این حوزه، به طور پویا با سایر حیطه. انجامد؟ کار گرفته شده و به حل مشکلی می در عمل به 

  ].23[ زند پژوهی ارتباط داشته و بین تئوري و عمل پیوند می

  پذیري

 

 

 

پژوهی هاي دانش عرصه

در تحقیق حاضر و با جمع

پژوهی اکتشاف دانش )الف

در بین کارکردهاي علمی دانشگاه، اولین و قدیمی

)Original Research( است

ترین شیوهشود، متداول تعریف می

دانش جدید با هدف دستیابی به درك بهتري

 دنبال چراهاي بسیاري است

هاي تخصصی، ارائه یک نظریه جدید یا ثبت یک اختراع در این طبقه قرار می مقاالت پژوهشی درزمینه

هایی است که در حوزه در برگیرنده فعالیت

  پژوهی تلفیق دانش )ب

که در آن زندگی میيدر عصر

گرفته استجهان بسیار پیشی 

حاصل چنین شتابی، تولید انبوه مقاالت علمی، طرح

هاي دنیا وجود دارد و قریب  عنوان کتاب در کتابخانه

اما امروزه چالش اساسی در پیدا کردن اطالعات نیست بلکه در برخورد با حجم زیادي از اطالعات و دانش ]. 24[ شود معتبر منتشر می

بر گستره دانش می تولید شده است که دائماً

اطالعات است اما امروزه بیش از هر زمان دیگري نیاز حیاتی براي غربال نمودن محتوایی دانش، شناسایی دان

 ثر و کارآمدآن به صورت مؤ

هیات علمی است که به ویژه در دههاعضاي 

دانش جدید از دانش پیشین اهمیت زیادي یافته مطرح گردیده است

فراتر نهاده و درصدد جستجوي ارتباط بین پژوهش محدود

به عبارت دیگر عضو هیأت علمی انز ،آید می

این کار زمانی در حوزه دانش. دارد می

ه منجر به ایجاد مفاهیم و دیدگاههاي صورت گرفت پژوهش

هاي مختلف علم، امکان طرح سؤ زمینه گسترده با تلفیق حوزه

هاي مختلف علمی در زمینه ارتباط بین رشته

افزایش ارتباطات و اطالعات حجم زیادي از دانش را در اختیار انسان

در اینجا هنر تلفیق اجزاي مختلف. عمر کوتاهی دارند

اهمیت زیادي برخوردار است

هاي بین رشته نگارش کتاب، فعالیت

 پژوهی کاربرد دانش )ج

لید شده زمانی ارزشمند است که بهدانش تو

دانش تولید و کسب شده در عمل به افتد که

زمینه تولید دانش عملی ناشی از نوآوري و کاربست دانش فراهم می

جستجوگري و خلق دانش رشته

دانش تولید شده و فایده عمومی که می

کارگیري دانش از سایر عرصه هب

 و یا تلفیق شده در دانشگاه

پژوهی ارتباط داشته و بین تئوري و عمل پیوند می دانش

  

پذیري پژوهی جامعه دانش )د



نظران بسیاري  کلی در همه کارکردهاي دانشگاهی، مورد توجه صاحب

ها باید بتوانند نه تنها رویکردهاي خود را در مسیر حل مسائل جامعه 

از آن . واسطه با عموم جامعه و برقراري زبانی مشترك با مردم بیابند

پذیري اشاره نمود که تلویحاً کارکردهاي  به جامعه

او در بخشی از مقاله خود این نکته را . کند

شود بلکه گاه، یک سخنرانی عمومی براي 

نتایج یک تحقیق پیچیده علمی  ثیرگذارتر از انتشار

  :گویدها با عموم جامعه می

 دهند و یا  نها براي دانشجویان خود ارائه می

فهمند و به این سبک زندگی   شان میکه زبان آن را تنها همکاران دانشگاهی

کند حرکتی که بیان می» !حرکت از کافی شاپ به کافه تریا

تر از قبل کرده تر و محدودها را خصوصیهاي سازمانی انتقال داده است و مرزهاي دانشگاه

ثیرات آگاهی بخش آن بر جامعه، همچنین از آن جهت اهمیت دارد که 

گیزش بیشتري پیدا نموده و کنند، بینش و ان

این امر در ارتقاي تدریس و پژوهش و سایر 

تر از نتایج کاملساختارمند و واقعی تصویري

پژوهی در بعد  را شاید بتوان توصیف دیگري از مفهوم دانش

هایی دارد که باعث جریان دانش از یک  پژوهی تدریس و یادگیري متناسب با کارکرد آموزشی دانشگاه، اشاره به فعالیت

هاي پایه  دانشی که از طریق پژوهش. شده و شامل ارتباطات، ترجمه، تبدیل و تصفیه دانش گردد

که با روشی  شود شوند، زمانی سودمند واقع می

الزم است اعضاي هیأت علمی بتوانند به نحو مؤثري دانش و تجربه خود را در 

در بررسی ]. 30[ شود ست که منجر به ارتقاء یادگیري می

Scholarly Teaching(  پژوهی  دانش«و

این همان هنر معلمی است که شامل همه 

تنهایی اثربخشی تدریس و یادگیري دانشجو را 

تعلیم و ( بر دانش محتوایی استوار است اما از دانش تعلیم و تربیت و اصول پداگوژي

Content(  تعلیم و تربیت و دانش)Pedagogy( 

تلفیقی  .]33، 32[ جوید اي با یکدیگر تلفیق نموده و آگاهانه و عالمانه از آن براي یادگیري فراگیران بهره می

Pedagogical (اما در فاز سوم یا . شود یاد می

شود فقط محدود به معلم نیست بلکه دارایی جامعه است و این 

تدریس استاد و پژوهی آموزشی فعالیتی است که نحوه 

تواند به نحو مناسبی دانش تخصصی و دانش پداگوژي را به 

معتقد است مفهوم  Shulman]. 35[ یابد

یابد که تجربه ناشی از تولید، تلفیق، کاربست و انتقال دانش در معرض عموم قرار داده شده و مورد نقد 

نشان داده  1پژوهی در شکل  تدریس عالمانه و دانش

جریان دانش و امکان نقد و پویایی آن در یک محیط 

  پژوهی توسعه مفهوم دانش

کلی در همه کارکردهاي دانشگاهی، مورد توجه صاحب عنوان یک رویکرد جه به مسائل اصلی جامعه البته به

ها باید بتوانند نه تنها رویکردهاي خود را در مسیر حل مسائل جامعه اما عالوه بر این، گروهی دیگر معتقدند دانشگاه

واسطه با عموم جامعه و برقراري زبانی مشترك با مردم بیابندهایی را براي ارتباط بی بلکه باید قادر باشند راه

به جامعه) Engagement( »تعهد«اي با عنوان در مقاله Boyerتوان به دیدگاه 

کندتوصیف می هاي توجهات دانشگاه و عامه مردم را از ضرورتجامعه 

شود بلکه گاه، یک سخنرانی عمومی براي که ارتباط بین دانشگاه و جامعه معموالً از طریق یک مقاله علمی ایجاد نمی

ثیرگذارتر از انتشارتأدر یک مجله عمومی کثیراالنتشار  مردم یا یک برنامه رادیویی یا نشر یک مقاله

 ].29[ در یک مجله علمی پژوهشی است که زبان مشترکی را با مردم ایجاد نکرده باشد

ها با عموم جامعه مینقدي بر فاصله رو به فزونی دانشگاه در» فکري فرجام روشن«کتاب 

نها براي دانشجویان خود ارائه میپردازند که ت هاي دانشگاهی می اعضاي هیات علمی به انجام فعالیت

که زبان آن را تنها همکاران دانشگاهی نویسندمقاالت علمی می. یابند

  . "گویند می

حرکت از کافی شاپ به کافه تریا« او این نوع سبک زندگی و دوري دانشگاهیان از جامعه را با استعاره

هاي سازمانی انتقال داده است و مرزهاي دانشگاه هیان را از متن جامعه، به محدوده

ثیرات آگاهی بخش آن بر جامعه، همچنین از آن جهت اهمیت دارد که پژوهی عالوه بر تأ توجه به این عرصه از دانش

کنند، بینش و انطور مستقیم با جامعه پیرامون خود ارتباط برقرار می علمی به هنگامی که اعضاي هیات

این امر در ارتقاي تدریس و پژوهش و سایر . نمایند هاي دانشگاه در جامعه را مشاهده میثیرات نهایی و پیامدهاي کارکرد

ساختارمند و واقعی تصویريهمچنین مواجهه با یک محیط غیر. تثیرات بسیار مثبتی خواهد داش

را شاید بتوان توصیف دیگري از مفهوم دانش» دیوارهاي بدون دانشگاه«عبارت . دهد عملکردي دانشگاه را نشان می

 .زبانی با جامعه دانست

  پژوهی تدریس و یادگیري

پژوهی تدریس و یادگیري متناسب با کارکرد آموزشی دانشگاه، اشاره به فعالیت

شده و شامل ارتباطات، ترجمه، تبدیل و تصفیه دانش گرددبخش یا فرد به بخش یا فرد دیگر 

شوند، زمانی سودمند واقع می هاي مختلف کسب می آمده در زمینهدست  هآید و یا با تلفیق معلومات ب

الزم است اعضاي هیأت علمی بتوانند به نحو مؤثري دانش و تجربه خود را در از این رو . دار قابل انتقال به دیگران باشد

ست که منجر به ارتقاء یادگیري میهایی ا سازي فعالیت آموزش، طراحی و پیاده. ختیار فراگیران قرار دهند

Teaching( تدریس عالمانه، )Good Teaching( تدریس خوبپژوهی به سه واژه 

Scholarship of Teaching and Learning( خوریم بر می.  

این همان هنر معلمی است که شامل همه . تواند در حوزه تخصصی خود یک معلم خوب باشد معتقد است یک معلم می

تنهایی اثربخشی تدریس و یادگیري دانشجو را  ، بهاما این ].31[ گیرد کار می و بهعلم براي یادگیري بهتر دانشج

بر دانش محتوایی استوار است اما از دانش تعلیم و تربیت و اصول پداگوژي کند زیرا این سطح از معلمی صرفاً

Content( محتواییدو حوزه دانش  در تدریس عالمانه، معلم، ].32[ بهره نجسته است

اي با یکدیگر تلفیق نموده و آگاهانه و عالمانه از آن براي یادگیري فراگیران بهره می

 دانش محتوایی پداگوژیک
Pedagogical Content Knowledge (PCK)

شود فقط محدود به معلم نیست بلکه دارایی جامعه است و این  ها کسب می پژوهی، دانش و تجربه معلمی که در طول سال

پژوهی آموزشی فعالیتی است که نحوه  دانش]. 32، 22[ دانش باید در دسترس استفاده و نقد و بازنگري قرار گیرد

تواند به نحو مناسبی دانش تخصصی و دانش پداگوژي را به  در اینجا مدرس نه تنها می ].35، 34[ کندیادگیري دانشجو را شفاف می

یابد کند بلکه شیوه مناسبی براي تبادل دانش و ارائه آن به سایرین می

یابد که تجربه ناشی از تولید، تلفیق، کاربست و انتقال دانش در معرض عموم قرار داده شده و مورد نقد ی تجلی می

تدریس عالمانه و دانش و دانش پداگوژي در محتواییجایگاه دانش ]. 20[ و تحلیل همتایان واقع شود

جریان دانش و امکان نقد و پویایی آن در یک محیط  ،پژوهی هاي مطرح شده دانش دگاهمجموع در اغلب دی
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جه به مسائل اصلی جامعه البته بهتو

اما عالوه بر این، گروهی دیگر معتقدند دانشگاه. گرفته است قرار

بلکه باید قادر باشند راهنمایند تنظیم 

توان به دیدگاه  جمله می

جامعه  زبانی با مرتبط با هم

که ارتباط بین دانشگاه و جامعه معموالً از طریق یک مقاله علمی ایجاد نمی شود یادآور می

مردم یا یک برنامه رادیویی یا نشر یک مقاله

در یک مجله علمی پژوهشی است که زبان مشترکی را با مردم ایجاد نکرده باشد

 Jacobe کتاب  نیز در

اعضاي هیات علمی به انجام فعالیتگاهی "

یابند آن ارتقا می در ازاي

می» فکرانه زندگی روشن«

او این نوع سبک زندگی و دوري دانشگاهیان از جامعه را با استعاره

هیان را از متن جامعه، به محدودهدانشگا

توجه به این عرصه از دانش]. 29[ است

هنگامی که اعضاي هیات

ثیرات نهایی و پیامدهاي کارکردعمال تأ

ثیرات بسیار مثبتی خواهد داشهاي آنها تأنقش

عملکردي دانشگاه را نشان می

زبانی با جامعه دانست هم

پژوهی تدریس و یادگیري دانش. 5

پژوهی تدریس و یادگیري متناسب با کارکرد آموزشی دانشگاه، اشاره به فعالیت دانش

بخش یا فرد به بخش یا فرد دیگر 

آید و یا با تلفیق معلومات بدست می به

دار قابل انتقال به دیگران باشد مؤثر و معنی

ختیار فراگیران قرار دهندا

پژوهی به سه واژه  ادبیات دانش

Learning( تدریس و یادگیري

Richlin معتقد است یک معلم می

علم براي یادگیري بهتر دانشجست که مهاییفعالیت

کند زیرا این سطح از معلمی صرفاً تضمین نمی

بهره نجسته است )تربیت

اي با یکدیگر تلفیق نموده و آگاهانه و عالمانه از آن براي یادگیري فراگیران بهره می را به نحو خالقانه

دانش محتوایی پداگوژیک«نوآورانه که از آن به 

پژوهی، دانش و تجربه معلمی که در طول سال نگاه دانش

دانش باید در دسترس استفاده و نقد و بازنگري قرار گیرد

یادگیري دانشجو را شفاف می

کند بلکه شیوه مناسبی براي تبادل دانش و ارائه آن به سایرین می یکدیگر نزدیک

ی تجلی میپژوهی زمان دانش

و تحلیل همتایان واقع شود

مجموع در اغلب دی در ].36[ شده است



  پژوهی توسعه مفهوم دانش
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ریزي  هاي تدریس، برنامه در تدریس عالمانه برخورداري از دانش پداگوژي در روش

اما . دگیري استاگرچه الزمه فرایندهاي تدریس و یا

ترین حالت، تنها گامی در جهت بهبود انتقال دانش در محدوده کالس درس و رابطه بین استاد و دانشجو برداشته 

اما یک . ت دانش رخ نداده استتواند منجر به یادگیري بهتر دانشجو شود اما هنوز اقدامی در مدیری

امکان نقد همتایان وجود  ،در دسترس عموم قرار گیرد، دوم

  
  ]36[پژوهی  تدریس عالمانه و دانش

پژوهی، در  دانش. کید شده استپژوهی بر آن تأ

اجزاي سازمان منجر به توزیع و هاي ارتباطی سازمان و برقراري ارتباط بین افراد و 

گردد به نحوي که امکان رشد و بالندگی و توسعه سازمان براي همه وجود 

  
  پژوهی یاددهی یادگیري

ها و توان تصویر مجزایی از فعالیترسد نمی

اگرچه با هدف نقد حاکمیت پژوهش بر کارکردهاي 

پژوهی مجالی فراهم  رنگ بودن کارکردهاي تدریس و یادگیري، کاربرد و تلفیق آغاز شد اما در بازتعریف مجدد دانش

ضرورت ارتباط  نیز» تعهد«هاي آن معطوف گردد و افزودن بعد 

پژوهش حاضر با رویکرد کیفی، مبتنی بر بررسی متون و مقاالت مرتبط با دانش پژوهی و نیز تحلیل محتواي مصاحبه با خبرگان 

االت اول تا سوم، روش تحقیق به شیوه مطالعه اسنادي مبتنی بر متون 

در تدریس عالمانه برخورداري از دانش پداگوژي در روش. دینامیک و به عنوان ابزار مدیریت دانش است

اگرچه الزمه فرایندهاي تدریس و یا درسی، ارزشیابی آموزشی، مشاوره و راهنمایی دانشجویان و رهبري آموزشی

ترین حالت، تنها گامی در جهت بهبود انتقال دانش در محدوده کالس درس و رابطه بین استاد و دانشجو برداشته 

تواند منجر به یادگیري بهتر دانشجو شود اما هنوز اقدامی در مدیریشده که در باالترین سطح آن می

در دسترس عموم قرار گیرد، دوم نخستکه  گیرد پژوهی قرار می الیت آموزشی زمانی در دایره دانش

  .پژوهان وجود داشته باشد   داشته باشد و امکان بازآزمایی آن توسط دیگر دانش

تدریس عالمانه و دانش و دانش پداگوژیک در طرح مفهومی جایگاه دانش محتوایی: 1شکل 

پژوهی بر آن تأ هاي دانش دانش، مهمترین عناصري است که در همه دیدگاه

هاي ارتباطی سازمان و برقراري ارتباط بین افراد و  واقع مجموعه فرایندهایی است که با گشودن راه

گردد به نحوي که امکان رشد و بالندگی و توسعه سازمان براي همه وجود  شفافیت روندهاي آموزشی می

  .مفهومی ذیل نشان داده شده استطرح ارتباط بین مفاهیم یاد شده در 

پژوهی یاددهی یادگیري یس عالمانه و دانشطرح مفهومی ارتباط تدریس خوب، تدر: 2شکل

  بر اساس برداشت پژوهشگر از مبانی نظري

رسد نمی نظر می آنها با یکدیگر، بهپژوهی و ارتباط  هاي دانشبندي کلی از حیطه

اگرچه با هدف نقد حاکمیت پژوهش بر کارکردهاي پژوهی  طرح دوباره مفهوم دانش. هاي اعضاي هیات علمی ترسیم نمود

رنگ بودن کارکردهاي تدریس و یادگیري، کاربرد و تلفیق آغاز شد اما در بازتعریف مجدد دانش

هاي آن معطوف گردد و افزودن بعد  فهوم چند بعدي دانشگاه و پیچیدگی

  .واسطه دانشگاه و مراکز علمی با عموم جامعه را یادآور شد

پژوهش حاضر با رویکرد کیفی، مبتنی بر بررسی متون و مقاالت مرتبط با دانش پژوهی و نیز تحلیل محتواي مصاحبه با خبرگان 

االت اول تا سوم، روش تحقیق به شیوه مطالعه اسنادي مبتنی بر متون در پاسخ به سؤ. عالی صورت پذیرفت

 

 

 

دینامیک و به عنوان ابزار مدیریت دانش است

درسی، ارزشیابی آموزشی، مشاوره و راهنمایی دانشجویان و رهبري آموزشی

ترین حالت، تنها گامی در جهت بهبود انتقال دانش در محدوده کالس درس و رابطه بین استاد و دانشجو برداشته  حتی در خوشبینانه

شده که در باالترین سطح آن می

الیت آموزشی زمانی در دایره دانشفع

داشته باشد و امکان بازآزمایی آن توسط دیگر دانش

  

شکل 

  

دانش، مهمترین عناصري است که در همه دیدگاه» نقد«و » تسهیم«

واقع مجموعه فرایندهایی است که با گشودن راه

شفافیت روندهاي آموزشی می تسهیم دانش در سازمان

ارتباط بین مفاهیم یاد شده در . داشته باشد

  

  

بندي کلی از حیطه در جمع

هاي اعضاي هیات علمی ترسیم نمودنقش

رنگ بودن کارکردهاي تدریس و یادگیري، کاربرد و تلفیق آغاز شد اما در بازتعریف مجدد دانش دانشگاه و کم

فهوم چند بعدي دانشگاه و پیچیدگیآمد که توجه بیشتري به م

واسطه دانشگاه و مراکز علمی با عموم جامعه را یادآور شد مستقیم و بی

  

 ها مواد و روش

پژوهش حاضر با رویکرد کیفی، مبتنی بر بررسی متون و مقاالت مرتبط با دانش پژوهی و نیز تحلیل محتواي مصاحبه با خبرگان 

عالی صورت پذیرفت اي آموزش حوزه رشته 4



هاي کشور از نظرات  پژوهی آموزشی در دانشگاه

ربیت مدرس، علم و صنعت، شیراز، مؤسسه پژوهش و 

ی اي علوم مهندسحوزه رشته 4و  ی شهید بهشتی و علوم پزشکی تهران

مند و از بین  گیري به صورت هدف شیوه نمونه

باید سابقه مدیریت ارشد و تجربه عملی در 

، )برجستگی آموزشی( تدریس و یادگیري، 

و نیز ارتباط با ) ارائه خدمات تخصصی به بیرون دانشگاه

. را داشتند) غیرهو  ها و نهادهاي اجتماعی، سوابق مدیریت، سخنرانی در رادیو و تلویزیون

و آموزش کنندگان داراي سوابق مدیریت ارشد در دو وزارت علوم و تحقیقات و فناوري و وزارت بهداشت و درمان 

گیري  کنندگان نمونه معرفی افراد مرتبط و مطلع دیگر توسط شرکت

توا ها با استفاده از روش تحلیل مح استخراج داده

هاي تدریس و یادگیري و نشر دانش  عیت نوآوري

تحلیل محتوا از مفاهیم استنباط شده از سطح کلمه، عبارات و جمالت و 

کید به طور آشکار تأ کنندگان بر آن ها کلمات یا عباراتی که شرکت

تحلیل نهایی با مقایسه . قرار داده شده است

ها در بخش  جهت روایی و پایی تحلیل داده

  .ر از متخصصین آموزش پزشکی استفاده شد

هر استادي خود را صاحب درس . بشناسند

یعنی آموزش در دانشگاه یک . دهد ویژه ترمودینامیک است یا فالن استاد فقط مکانیک سیاالت درس می

ند و کن اما در مورد اینکه اعضاي هیات علمی مهندسی چقدر علم مهندسی را با اصول آموزشی تلفیق می

اي  کنند و خیلی اوقات همان جزوه به شیوه شخصی خود تدریس می

. )می توجه به تدریس عالمانهک( کنند ها هم همان را تدریس می

علم مهندسی خیلی دیر  .هاي سخت و غیرقابل انعطاف است

طور کلی نوآوري آموزشی در مهندسی خیلی جا نیافتاده است و تمایلی هم براي 

). کمی توجه به دانش پژوهی آموزشی( زدن در مورد تجربه معلمی آنها با هم وجود ندارد

داند و اینجا متداول نیست که استاد براي نقش معلمی خود 

» انتقال«آموزش البته در معناي  ،دهد اي که بیشترین حجم کار دانشگاه را به لحاظ کمی به خود اختصاص می

هاي یاددهی یادگیري و یا فیق با اصول آموزش و فرایند

براي انتقال . شود هاي سنتی رایج انجام می

یعنی اساتید خیلی . ها خیلی در زمینه مهندسی مطرح نیست

هاي آید که اعضاي هیات علمی به شیوه

بنابراین چون زمینه . مستقل نگاه کرد فکر کنند، یعنی جا نیافتاده که به آموزش هم باید مثل یک کارکرد علمی

شود و از تجارب  وج اساتید همه تجربه آنها هم از سیستم خارج می

  پژوهی توسعه مفهوم دانش

پژوهی آموزشی در دانشگاه و تحقیقات گذشته استفاده شد و در پاسخ به سوال چهارم یعنی تحلیل وضعیت دانش

ربیت مدرس، علم و صنعت، شیراز، مؤسسه پژوهش و اه شهید بهشتی، تهران، تدانشگ 9 نظر از نفر از اعضاي هیات علمی صاحب

ی شهید بهشتی و علوم پزشکی تهرانریزي آموزش عالی، علوم پزشکی شیراز، علوم پزشک

شیوه نمونه. شداستفاده  )نفر 4( و علوم پزشکی) نفر 4( ، علوم پایه)نفر 

  

باید سابقه مدیریت ارشد و تجربه عملی در  کنندگان می کننده در تحقیق بر این اساس بود که شرکت معیار انتخاب افراد شرکت

، )مقاالت متعدد در رشته تخصصی( هاي تخصصی پژوهی اعم از پژوهش

ارائه خدمات تخصصی به بیرون دانشگاه( ، کاربرد)ايهاي بین رشته لیف کتاب و مقاالت منتقدانه یا فعالیت

ها و نهادهاي اجتماعی، سوابق مدیریت، سخنرانی در رادیو و تلویزیون ارتباط با مدارس، سازمان

کنندگان داراي سوابق مدیریت ارشد در دو وزارت علوم و تحقیقات و فناوري و وزارت بهداشت و درمان 

معرفی افراد مرتبط و مطلع دیگر توسط شرکت نفر آغاز شد که در ادامه با 8گیري با  شروع نمونه

استخراج داده. ع داده ادامه یافتهاي جدید تا مرز اشبا ها و ورود نمونه یافت و گردآوري داده

عیت نوآوريدر حال حاضر وض«ال اصلی مصاحبه آن بود که سؤ. به روش کیفی انجام پذیرفت

تحلیل محتوا از مفاهیم استنباط شده از سطح کلمه، عبارات و جمالت و . »نمایید؟د را چگونه ارزیابی میاي خو

ها کلمات یا عباراتی که شرکت در متن مصاحبه. اراگراف انجام شدمعناي ضمنی عبارات و پ

قرار داده شده است )پرانتز(ضمنی استخراج شده در اند مورد توجه قرار گرفته است و یا مفهوم 

جهت روایی و پایی تحلیل داده. اي صورت پذیرفته است هاي مختلف با یکدیگر و در قالب یک جدول مقایسه

ر از متخصصین آموزش پزشکی استفاده شدریزي درسی آموزش عالی و دو نف کیفی از دیدگاه یک نفر از متخصصین مدیریت برنامه

  کنندگان هاي شرکت

  :ال اصلی پژوهش ارائه شده استکنندگان در مورد سؤ در ابتدا دیدگاه شرکت

  :استاد رشته مهندسی مکانیک

بشناسندبراي اعضاي هیات علمی مهندسی خیلی مهم است که یک استاد را به نام درسش 

X ویژه ترمودینامیک است یا فالن استاد فقط مکانیک سیاالت درس می

اما در مورد اینکه اعضاي هیات علمی مهندسی چقدر علم مهندسی را با اصول آموزشی تلفیق می. جور هویت شخصی است

به شیوه شخصی خود تدریس می کنند واقعیت این است که اساتید غالباًبه شیوه علمی تدریس می

ها هم همان را تدریس می دهند و سال اند را مبناي کار قرار می که از اساتید قبلی خود داشته

هاي سخت و غیرقابل انعطاف است علم مهندسی ناشی شود که جزء رشتهه شاید از محتواي 

طور کلی نوآوري آموزشی در مهندسی خیلی جا نیافتاده است و تمایلی هم براي  به. اند ها همیشه ثابترفرنس

زدن در مورد تجربه معلمی آنها با هم وجود نداردتسهیم دانش آموزشی بین اساتید و یا حرف 

داند و اینجا متداول نیست که استاد براي نقش معلمی خود طور کلی در حوزه مهندسی هرکس شیوه خود را شناسنامه خود می

  . ")کمی زیرساخت علمی در توسعه آموزش

  :تاد رشته مهندسی شیمی

اي که بیشترین حجم کار دانشگاه را به لحاظ کمی به خود اختصاص می

فیق با اصول آموزش و فرایندبا استفاده و تل اما آموزش مهندسی در حال حاضر نه الزاماً

هاي سنتی رایج انجام می بلکه در اغلب موارد با همان شیوه ،)کمی توجه به تدریس عالمانه(

ها خیلی در زمینه مهندسی مطرح نیست مندي نداریم و کال این بحث تجربه معلمی بین اساتید هم مکانیسم نظام

و کارهاي کاربردي و مقاالت هستند و کمتر پیش می درگیر پژوهش و ارتباط با صنعت

فکر کنند، یعنی جا نیافتاده که به آموزش هم باید مثل یک کارکرد علمی

وج اساتید همه تجربه آنها هم از سیستم خارج می، با خر)زیرساخت( و مکانیسمی براي تبادل دانش آموزشی نیست

  

   

توسعه مفهوم دانش

  4، شماره 4، دوره 92زمستان 
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و تحقیقات گذشته استفاده شد و در پاسخ به سوال چهارم یعنی تحلیل وضعیت دانش

نفر از اعضاي هیات علمی صاحب 17

ریزي آموزش عالی، علوم پزشکی شیراز، علوم پزشک برنامه

 4( ، علوم انسانی)نفر 5(

  .افراد مطلع انتخاب شد

معیار انتخاب افراد شرکت

پژوهی اعم از پژوهش حوزه دانش 5هر 

لیف کتاب و مقاالت منتقدانه یا فعالیتتأ( تلفیق

ارتباط با مدارس، سازمان(عموم مردم 

کنندگان داراي سوابق مدیریت ارشد در دو وزارت علوم و تحقیقات و فناوري و وزارت بهداشت و درمان  همچنین شرکت

شروع نمونه. پزشکی بودند

یافت و گردآوري داده ادامه

به روش کیفی انجام پذیرفت

اي خومعلمی در حوزه رشته

معناي ضمنی عبارات و پ

اند مورد توجه قرار گرفته است و یا مفهوم  داشته

هاي مختلف با یکدیگر و در قالب یک جدول مقایسه دیدگاه

کیفی از دیدگاه یک نفر از متخصصین مدیریت برنامه

  

 ها یافته

هاي شرکت دیدگاه) الف

در ابتدا دیدگاه شرکت

استاد رشته مهندسی مکانیک )1کننده  شرکت

براي اعضاي هیات علمی مهندسی خیلی مهم است که یک استاد را به نام درسش "

Xمثال آقاي دکتر  .داندمی

جور هویت شخصی است

به شیوه علمی تدریس می

که از اساتید قبلی خود داشته

ه شاید از محتواي لالبته این مسأ

رفرنس. کندر میبه دیر تغی

تسهیم دانش آموزشی بین اساتید و یا حرف 

طور کلی در حوزه مهندسی هرکس شیوه خود را شناسنامه خود می به

کمی زیرساخت علمی در توسعه آموزش( آموزش ببیند

تاد رشته مهندسی شیمیاس :2کننده  شرکت

اي که بیشترین حجم کار دانشگاه را به لحاظ کمی به خود اختصاص می شاید عرصه"

اما آموزش مهندسی در حال حاضر نه الزاماً. دانش است

کمی توجه به تدریس عالمانه( ري آموزشیداشتن نوآو

تجربه معلمی بین اساتید هم مکانیسم نظام

درگیر پژوهش و ارتباط با صنعت

فکر کنند، یعنی جا نیافتاده که به آموزش هم باید مثل یک کارکرد علمی غیرهنوین آموزش و 

و مکانیسمی براي تبادل دانش آموزشی نیست
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هاست  هاي پژوهشی تخصصی رشته ها، همایش

دانشگاه نداریم و کسی هم تا کنون به این 

هاي مهندسی هستیم ولی چیزي که این وسط به 

است و این تا حد زیادي از نظام ارزشیابی اساتید که آنها را به تولید و چاپ مقاالت 

این تفکر که آموزش مهندسی باید با رعایت اصول آموزش و تعلیم و 

کمی توجه (باره بینند، نه وجود دارد و نه حتی کسی تا کنون به آن فکر کرده است 

شود چون علم مهندسی یک علم مشخص و ساختارمند است دیگر توانمندسازي اعضاي هیات علمی 

هاي  مطابق با جدیدترین کتاب رشته مهندسی بیشتر محتوا محور است و ما از نظر محتوا مشکل نداریم و محتواي ما دقیقاً

هم  و اساتید) کمی توجه به تدریس عالمانه

هاي آموزشی براي اعضاي  هاي آموزشی باید دوره

سهیم دانش آموزشی و تبادل هاي ت اه

. شود ها از محیط گرفته می ایده. کند هاي جامعه آن را هدایت می

البته این خوب است و تحرك  ).ارزشیابی

 30کند که مربوط به  اي را تدریس می

تغییر جزوه کند که نیاز به علم پایه یا مهندسی تغییر نمی

سازي هست و در عین حال  هاي آموزشی نیاز به فرهنگ

هاي آموزشی بها دهد و  چیزي که به نوآوري

ها، تجارب، استعداد دانشگاه نداریم و اساتید بر اساس برداشت

کمی زیرساخت (خالقیتی وجود داشته باشد مکانیسمی براي ارائه نوآوري آموزشی نیست 

کنیم ولی فقط محدود ها و سمینارهاي تخصصی مشاهده می

ي آموزشی چه به شکل رسمی و یا غیر رسمی چیز 

شتر اما این مشکل در مورد انتقال تجربیات آموزشی بی

له فرهنگی آن، به علت عدم پرداختن به مفاهیم آموزشی و باز نشدن مباحث تعلیم و تربیت است که 

چون هر استادي فقط از تجربه شخصی خود 

ولی در مورد پژوهش ما ساختار داریم، روش داریم و یک زبان 

. وکاري وجود دارد اگرچه آن هم محدود به همایش هاي علمی است اما باالخره ساز

کند اما  ها در دانشگاه تدریس می سته و پیشکسوت سال

 شود بدون آنکه راهی برا ي نگهداشت یا نشر و انتقال تجارب معلمی او با دیگران وجود داشته باشد

ها، همایشتنها محل تبادل دانش در بین دانشگاه. ها هم که اصال اطالعی نداریم

دانشگاه نداریم و کسی هم تا کنون به این  سایر محافلی که باعث تبادل تجربه و دانش، به ویژه از بعد تجارب آموزشی باشد در

  .")پژوهی هاي دانشکمی زیرساخت

  :استاد رشته مهندسی مکانیک

هاي مهندسی هستیم ولی چیزي که این وسط به  و تا حدي هم کاربردي در دانشکده ما به لحاظ کمی شاهد تولیدات پژوهشی

است و این تا حد زیادي از نظام ارزشیابی اساتید که آنها را به تولید و چاپ مقاالت » آموزش«توجه شده است 

این تفکر که آموزش مهندسی باید با رعایت اصول آموزش و تعلیم و  هاي مهندسی اصوالً شود و در دانشکده

باره بینند، نه وجود دارد و نه حتی کسی تا کنون به آن فکر کرده است  اینتربیت باشد یا اعضاي هیات علمی آموزشی در 

شود چون علم مهندسی یک علم مشخص و ساختارمند است دیگر توانمندسازي اعضاي هیات علمی  و تصور می

  ."هاي آموزشی جایگاهی ندارد معلمی یا توجه به نو آوري

  :دانشیار رشته برق و قدرت

رشته مهندسی بیشتر محتوا محور است و ما از نظر محتوا مشکل نداریم و محتواي ما دقیقاً

کمی توجه به تدریس عالمانه( ضعیف است هاي آموزشی تقریباً هاي آموزش و نوآوري اما شیوه

هاي آموزشی باید دوره ر من براي توجه اساتید به نوآوريبه نظ. هاي آموزشی نیستند

اهو بعد ر) هاي علمی زیرساخت( اي حاصل شود بینی شود تا تجربه آگاهانه

  ."جو کنیم

  : استاد رشته مهندسی معماري

هاي جامعه آن را هدایت می هاي و انگیزه رود که سائقه همیشه دانشگاه در مسیري جلو می

ارزشیابیثیر نظام تأ( روند دنبال پژوهش اساتید هم می. اند ها به تحقیق فراخوانده شده

اي را تدریس می علمی خوبی را هم ایجاد کرده ولی گاهی همین استادي که مقاالت متعددي دارد هنوز جزوه

علم پایه یا مهندسی تغییر نمی. علم، علم است«سال پیش است و استدالل اغلب افراد هم این است که 

هاي آموزشی نیاز به فرهنگ رابطه با ترغیب اساتید به نوآوريدر  )کمی توجه به تدریس عالمانه

چیزي که به نوآوري. داریم عالوه بر این، ما به نشاط آموزشی نیاز. وکارهاي مناسبی براي آن

   .)زیرساخت رسمی و فرهنگی( "را فراهم نماید ادل تجربیات آموزشی

  :استاد رشته حقوق و علوم سیاسی

دانشگاه نداریم و اساتید بر اساس برداشت برنامه خاصی براي تلفیق دانش آموزشی و دانش تخصصی در

خالقیتی وجود داشته باشد مکانیسمی براي ارائه نوآوري آموزشی نیست کنند اما اگر معلمی و سلیقه خود تدریس می

ها و سمینارهاي تخصصی مشاهده میدر حال حاضر ارتباطات علمی پژوهشی کمابیش در همایش

ي آموزشی چه به شکل رسمی و یا غیر رسمی چیز هاست اما در مورد نوآورکه محفلی براي خواندن و ارائه مقاله

  .")کمی توجه به دانش پژوهی آموزشی

  :شناسی استاد رشته جامعه

اما این مشکل در مورد انتقال تجربیات آموزشی بی. ما در زمینه تسهیم دانش و تجربیات علمی بیشتر مشکل فرهنگی داریم

له فرهنگی آن، به علت عدم پرداختن به مفاهیم آموزشی و باز نشدن مباحث تعلیم و تربیت است که به غیر از مسأ

چون هر استادي فقط از تجربه شخصی خود . آموزش وجود ندارد که با یکدیگر توزیع شود اي هم در حوزه

ولی در مورد پژوهش ما ساختار داریم، روش داریم و یک زبان . د مختلف وجود ندارددر کالس اطالع دارد و ارتباطی بین اساتی

اگرچه آن هم محدود به همایش هاي علمی است اما باالخره ساز ،مشترك و موضوعی براي حرف زدن وجود دارد

سته و پیشکسوت سالمثال یک استاد برج! هاي آموزشی خیر ال تجربیات و نوآوري

شود بدون آنکه راهی برا ي نگهداشت یا نشر و انتقال تجارب معلمی او با دیگران وجود داشته باشد سال بازنشسته می

  .")کمی زیرساخت علمی و فرهنگی

  : استاد رشته علوم تربیتی

 

 

 

ها هم که اصال اطالعی نداریمسایر دانشگاه

سایر محافلی که باعث تبادل تجربه و دانش، به ویژه از بعد تجارب آموزشی باشد در و االّ

کمی زیرساخت( فکر نیافتاده است

استاد رشته مهندسی مکانیک :3کننده  شرکت

ما به لحاظ کمی شاهد تولیدات پژوهشی"

توجه شده است نظر من کمتر به آن 

شود و در دانشکده کند ناشی میتشویق می

تربیت باشد یا اعضاي هیات علمی آموزشی در 

و تصور می) به تدریس عالمانه

معلمی یا توجه به نو آوري براي اصول

دانشیار رشته برق و قدرت :4نده کن شرکت

رشته مهندسی بیشتر محتوا محور است و ما از نظر محتوا مشکل نداریم و محتواي ما دقیقاً"

اما شیوه. المللی است رفرنس بین

هاي آموزشی نیستند خیلی درگیر نوآوري

بینی شود تا تجربه آگاهانه هیات علمی پیش

جو کنیمهاي آموزشی را جست نوآوري

استاد رشته مهندسی معماري :5کننده  شرکت

همیشه دانشگاه در مسیري جلو می"

ها به تحقیق فراخوانده شدهاالن دانشگاه

علمی خوبی را هم ایجاد کرده ولی گاهی همین استادي که مقاالت متعددي دارد هنوز جزوه

سال پیش است و استدالل اغلب افراد هم این است که 

کمی توجه به تدریس عالمانه( »!باشد

وکارهاي مناسبی براي آن بینی ساز پیش

ادل تجربیات آموزشیزمینه تب

استاد رشته حقوق و علوم سیاسی :6کننده  شرکت

برنامه خاصی براي تلفیق دانش آموزشی و دانش تخصصی در"

معلمی و سلیقه خود تدریس می

در حال حاضر ارتباطات علمی پژوهشی کمابیش در همایش. )فرهنگی

که محفلی براي خواندن و ارائه مقاله به پژوهش بوده

کمی توجه به دانش پژوهی آموزشی( متداولی نیست

استاد رشته جامعه :7کننده  شرکت

ما در زمینه تسهیم دانش و تجربیات علمی بیشتر مشکل فرهنگی داریم"

به غیر از مسأعلت آن هم . است

اي هم در حوزه خوب نتیجتاً تجربه عالمانه

در کالس اطالع دارد و ارتباطی بین اساتی

مشترك و موضوعی براي حرف زدن وجود دارد

ال تجربیات و نوآورياما در مورد انتق

سال بازنشسته می 30بعد از 

کمی زیرساخت علمی و فرهنگی(

استاد رشته علوم تربیتی :8کننده  شرکت



با اصول تعلیم و تربیت و یا هاي علمی دانشگاه نه بر اساس آشنایی 

شود و شاید بر  بلکه بر اساس تجربه قبلی فرد و آنچه از اساتید قبلی اش آموخته انجام می

افتد اما  بین خود فرد و دانشجویان او اتفاق می

هاي علوم تربیتی که  این موضوع حتی گاهی در رشته

 ،کندتربیتی هم به رشته خود از بعد محتوایی نگاه می

بینیم که از نوآوري آموزشی یا توجه به فرایند 

وه آموزش خود یا ارتقاي وجود نداشته باشد اما اگر هم استادي در یک کالس به شی

ماند و مکانیسم خاصی براي  کند یک دغدغه شخصی است و بین خودش و شاگردانش باقی می

پژوهی  کمی توجه به تدریس عالمانه و دانش

ضاي هیات علمی در علوم هاي اع این نکته که بیشترین سهم فعالیت

شناختی ریشه این موضوع را در روح آموزشی 

تزریق  هاي ناپلئونی به معناي انتقال برداري از کشورهاي غربی و دانشگاه

یعنی دغدغه اصلی . شودمیهاي آموزشی جایگاه خاصی در دانشگاه ندارند به آن پرداخته ن

 "له وجود داشته باشدد و یا حتی دغدغه اي براي این مسأ

کند و آموزش علوم پایه از استانداردهاي خاصی تبعیت می

چون حوزه علم پایه چندان تفسیرپذیر نیست، 

هاي  در همه جاي دنیا یکی است و خیلی جایی براي نوآوري

در حال حاضر هم اساتید علوم پایه به شدت درگیر پژوهش هستند و آموزش هم از دل پژوهش انتقال داده 

  . "ستچنین چیزي متداول نی

شود باالخره با  هر فردي وقتی هیات علمی می

شجویان در پیش اي را براي آموزش به دان

شاید یک نفر یک محقق خیلی خوب . کند

حتی ممکن است یک نفر توان مدیریتی . 

ببینید براي توسعه تفکر آموزشی باید ابتدا براي نحوه گزینش افراد و سپس 

 مثالً. ریزي شود، آن وقت شاید بشود از تبادل تجربیات آموزشی با دیگر همکاران حرف بزنیم

طور هم به  اند از دیگران همان هرجور که خودشان یاد گرفته

یک چیزي نیست که بتوان آن را به افراد تزریق کنیم 

(.  

خصوص از بعد پژوهشی افزوده شده است اما 

ها و کارکردهاي اعضاي هیات علمی انجام نشده است و زیر 

هاي  اتید، خیلی اوقات تدریس و نوآوريهاي پژوهشی اس

در اثر آزمون و خطا ضمن آنکه هیچ استادي در دانشگاه، معلمی را یاد نگرفته است بلکه 

ما حتی مکانیسم منسجمی براي ایجاد . نبوده بلکه حاصل تجربه او بوده و غالبا هم محتوا محور است

شود براي اولین بار است که سر کالس گاهی یک عضو هیات علمی که استخدام می

  پژوهی توسعه مفهوم دانش

هاي علمی دانشگاه نه بر اساس آشنایی  ریس و معلمی در همه حوزهر حال حاضر تد

بلکه بر اساس تجربه قبلی فرد و آنچه از اساتید قبلی اش آموخته انجام می غیره،هاي تدریس و یادگیري و 

بین خود فرد و دانشجویان او اتفاق می و این تجربه معموالًچیزهایی را هم به آن اضافه کند  اساس ذوق و قریحه خود یک

این موضوع حتی گاهی در رشته. یستچنین چیزي رایج ن ها با هم تبادل تجربه کنند اصالً

تربیتی هم به رشته خود از بعد محتوایی نگاه مییعنی یک استاد علوم . شوداند هم دیده می خودشان تعلیم و تربیت خوانده

بینیم که از نوآوري آموزشی یا توجه به فرایند  کند و کمتر می طوري که یک استاد ریاضی یا شیمی به کالس خود نگاه می

وجود نداشته باشد اما اگر هم استادي در یک کالس به شی نه اینکه اصالً. یاددهی یادگیري خبري باشد

کند یک دغدغه شخصی است و بین خودش و شاگردانش باقی می کیفیت آموزشی خود توجه می

کمی توجه به تدریس عالمانه و دانش( سازي یا نشر دانش آموزشی بین همکاران و اساتید یک رشته وجود ندارد

  :پژوهشگر مطالعات آموزش عالی

این نکته که بیشترین سهم فعالیت ییداز حوزه علوم انسانی نیز ضمن تأ 9

شناختی ریشه این موضوع را در روح آموزشی  معهگیرد، در تحلیلی جا می بر در معناي انتقال دانش در

  :داند و معتقد است هاي ایرانی در بدو تأسیس می

برداري از کشورهاي غربی و دانشگاهالگو مان بر اساس صرفاً گیري دانشگاه در جامعه

هاي آموزشی جایگاه خاصی در دانشگاه ندارند به آن پرداخته ن نش محتوایی در دانشجوست و نوآوري

د و یا حتی دغدغه اي براي این مسأاي انتقال داده شو اینکه چگونه و با شیوه نوآورانه

  . )پژوهی آموزشی کمی توجه به تدریس عالمانه و دانش

  :استاد رشته فیزیک

آموزش علوم پایه از استانداردهاي خاصی تبعیت می. گیرداز ماهیت علوم پایه نشأت می آموزش علوم پایه تا حد زیادي

چون حوزه علم پایه چندان تفسیرپذیر نیست، . هاي آموزش را از خودشان ابداع کنند پر تجربه است و این طور نیست که اساتید روش

در همه جاي دنیا یکی است و خیلی جایی براي نوآوري هاي آموزش آن هم اغلب تابع همان ویژگی است و معموال

در حال حاضر هم اساتید علوم پایه به شدت درگیر پژوهش هستند و آموزش هم از دل پژوهش انتقال داده 

چنین چیزي متداول نی! عنوان یک حرفه مستقل نگاه کنیم، خیر شود ولی اینکه بخواهیم به آموزش به

  :شناسی اساتید رشته زمین: 12

هر فردي وقتی هیات علمی می. است آموزش معلمی در هر استاد تا حد زیادي به هنر و جوهره او مربوط

اي را براي آموزش به دان اند یک شیوه هایی که معلمان او داشته تجاربی که دارد و دانشی که آموخته یا روش

کنداما معلم بودن با متخصص بودن خیلی فرق می. )آموزش امري فردي و درونی

شاید ارتباطش با صنعت خوب باشد و بتواند به خوبی یک پروژه کاربردي تعریف کند

ببینید براي توسعه تفکر آموزشی باید ابتدا براي نحوه گزینش افراد و سپس . معلمی چیز دیگري است

ریزي شود، آن وقت شاید بشود از تبادل تجربیات آموزشی با دیگر همکاران حرف بزنیم ندسازي آنها از نظر معلمی برنامه

هرجور که خودشان یاد گرفته. اساتید است ثر از تجربهشناسی، آموزش فقط متأ

یک چیزي نیست که بتوان آن را به افراد تزریق کنیم . هرچند معلمی در اصل یک جوهره است. دهند دانشجویان خود آموزش می

)هاي علمی ضرورت زیرساخت( "تواند تا حدي مفید باشد ها می ولی آموزش برخی توانمندي

  :دانشیار رشته ریاضی

خصوص از بعد پژوهشی افزوده شده است اما  هبه کمیت کارکردها و وظایف اعضاي هیات علمی ب در طول این دهه اخیر دائماً

ها و کارکردهاي اعضاي هیات علمی انجام نشده است و زیر  ل کیفی آن و یا توجه به دیگر نقشهیچ کار نظارتی براي کنتر

هاي پژوهشی اسدر بین ازدحام فعالیت. کافی وجود نداردهاي الزم هم به میزان

ضمن آنکه هیچ استادي در دانشگاه، معلمی را یاد نگرفته است بلکه . گیرد مهري قرار می

نبوده بلکه حاصل تجربه او بوده و غالبا هم محتوا محور است گاهانه و عالمانه

گاهی یک عضو هیات علمی که استخدام می. تجربه معلمی در دانشجویان دکتري هم نداریم
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ر حال حاضر تدببینید د"

هاي تدریس و یادگیري و  شیوه

اساس ذوق و قریحه خود یک

ها با هم تبادل تجربه کنند اصالًاینکه افراد یا دانشگاه

خودشان تعلیم و تربیت خوانده

طوري که یک استاد ریاضی یا شیمی به کالس خود نگاه می همان

یاددهی یادگیري خبري باشد

کیفیت آموزشی خود توجه می

سازي یا نشر دانش آموزشی بین همکاران و اساتید یک رشته وجود ندارد مستند

  .")آموزشی

پژوهشگر مطالعات آموزش عالی :9کننده  شرکت

9کننده شماره  شرکت

در معناي انتقال دانش در» آموزش«انسانی را 

هاي ایرانی در بدو تأسیس می گاهدانش

گیري دانشگاه در جامعه شکل"

نش محتوایی در دانشجوست و نوآوريدا

اینکه چگونه و با شیوه نوآورانه در انتقال محتواست نه

کمی توجه به تدریس عالمانه و دانش(

استاد رشته فیزیک :10کننده  شرکت

آموزش علوم پایه تا حد زیادي"

پر تجربه است و این طور نیست که اساتید روش

هاي آموزش آن هم اغلب تابع همان ویژگی است و معموالروش

در حال حاضر هم اساتید علوم پایه به شدت درگیر پژوهش هستند و آموزش هم از دل پژوهش انتقال داده . آموزشی وجود ندارد

شود ولی اینکه بخواهیم به آموزش به می

12و  11کننده  شرکت

آموزش معلمی در هر استاد تا حد زیادي به هنر و جوهره او مربوط"

تجاربی که دارد و دانشی که آموخته یا روش

آموزش امري فردي و درونی( گیرد می

شاید ارتباطش با صنعت خوب باشد و بتواند به خوبی یک پروژه کاربردي تعریف کند. باشد

معلمی چیز دیگري است باال داشته باشد اما

ندسازي آنها از نظر معلمی برنامهتوانم

شناسی، آموزش فقط متأ در حوزه زمین

دانشجویان خود آموزش می

ولی آموزش برخی توانمندي

دانشیار رشته ریاضی :13کننده  شرکت

در طول این دهه اخیر دائماً"

هیچ کار نظارتی براي کنتر

هاي الزم هم به میزان ساخت

مهري قرار می آموزشی مورد بی

گاهانه و عالمانهآموخته یعنی آ

تجربه معلمی در دانشجویان دکتري هم نداریم



  پژوهی توسعه مفهوم دانش
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چه استرسی را تحمل  وارد ایش انتظارات آنها یک استاد تازه

کشد یا باالخره چه  کند و چقدر باید آزمون و خطا کند تا باالخره خود را به عنوان یک معلم پیدا کند؟ حاال اینکه چقدر طول می

  . )پژوهی آموزشی

  .هاي علوم پزشکی تا حدي متفاوت بود

پزشکی و  نهاي علوم پزشکی بخصوص پزشکی، دندا

رسید، اما هیچ  هاي معلمی آنها نداشتیم و نداریم و حتی یک فرد به مقطع فوق تخصصی هم می

یعنی هویت خود را !. رفت اتاق عمل یا درمانگاه

هاي علوم پزشکی بحث توانمندسازي اعضاي هیات علمی و توجه 

سال اخیر موضوع  10تر  سال و بیشتر دارد اما از حدود بیست سال پیش و البته به شکل فعال

ثیر را در ایجاد و تقویت فضاي من بخصوص این تأ

، تا حدي )زیرساخت علمی( با وجود مراکز توسعه آموزش

. آموزش تا حد زیادي باب شده استهاي علوم پزشکی گسترش یافته و رویکرد توجه به 

اند و  حتی اعضاي هیات علمی جراح و پزشکان بالینی که هیچ وقت در مورد اصول آموزشی در دروس تئوري خود چیزي نخوانده

و آموزش در  )دریس عالمانهت( کاربردي است در حال حاضر اغلب به درجاتی با اصول آموزشی آشنا هستند

هرچند ما هنوز هم در حد بایسته و خود جوش اقدامات 

شود ولی در مجموع، این  شود متعاقب انتظاراتی است که از آنها خواسته می

سال اخیر که بحث  5البته در  .کنمطور محسوس مشاهده می

ات یهاي علوم پزشکی مطرح شد و به عنوان یک شاخص ارزشیابی در نظام ارتقاي اعضاي ه

  ."زیادي باقی مانده است

هاي علوم  در دانشگاه )زیرساخت علمی

هاي علوم پزشکی هستیم و  اهسال اخیر ما شاهد توسعه مفاهیم آموزشی و بحث کیفیت آموزش در دانشگ

اي در جان تازه» آموزش«رسد  شود و به نظر می

اي را در مورد آموزش و  این احساس ضرورت که عضو هیات علمی باید یک دانش پایه

کید زیادي هم از پژوهی آموزشی هم بیشتر شده و تأ

هاي اخیر و ارتباط  توان به افزایش فعالیت مراکز توسعه در سال

هم دارد » پژوهی آموزشی دانش« نامه

محتوا محور  نیاز اینکه اساتید بتوانند تدریس عالمانه و نه صرفاً

مفهومی در مورد  ها، رویکردهاي یاددهی یادگیري آشنا شوند تا یک فضاي

هاي پژوهش در آموزش هم وجود داشته باشد که به این 

مجله علمی پژوهشی در زمینه آموزش 

داریم که  )زیرساخت علمی و فرهنگی

 هاي آموزشی اساتید در هاي اخیر و بررسی نوآوري

هاي کیفی بسنجیم هنوز فاصله زیادي 

ب، ترغیب و انگیزش اساتید به داریم اما بسترسازي براي ارائه تجربیات آموزشی بخصوص در مستندسازي و نگهداشت تجار

اندازي پورتال مراکز توسعه  ثیر داشته است و به تازگی هم بحث راه

  ".)زیرساخت فرهنگی، علمی

سازي و هم از نظر تسهیالت و  د زمینه این کار هم از نظر مفهوم

هاي علوم پزشکی خوشبختانه بحث ضرورت توجه به آموزش خوب جا 

ایش انتظارات آنها یک استاد تازهدانشجویان و افزها، ازدحام رود و شما ببینید با وضعیت فعلی دانشگاه

کند و چقدر باید آزمون و خطا کند تا باالخره خود را به عنوان یک معلم پیدا کند؟ حاال اینکه چقدر طول می

پژوهی آموزشی عالمانه و دانشکمی توجه به تدریس ( "!کند بماند حلی را براي این تطبیق پیدا می

هاي علوم پزشکی تا حدي متفاوت بود کننده، تجربه اساتید دانشگاه در بررسی دیدگاه خبرگان شرکت

  :کبد استاد و فوق تخصص گوارش و

هاي علوم پزشکی بخصوص پزشکی، دندا رسی رشتهدر برنامه د ،هاي گذشته و حتی همین حاال

هاي معلمی آنها نداشتیم و نداریم و حتی یک فرد به مقطع فوق تخصصی هم میداروسازي هیچ دوره آموزش روش

رفت اتاق عمل یا درمانگاه اطالعی در مورد روش آموزش نداشت و به محض هیات علمی شدن مستقیم می

هاي علوم پزشکی بحث توانمندسازي اعضاي هیات علمی و توجه البته در دانشگاه!. اش نقش معلمیدید نه 

سال و بیشتر دارد اما از حدود بیست سال پیش و البته به شکل فعال 40اي حدود 

من بخصوص این تأ. ثر بوده استژوهشی در جبران این کمبود خیلی مؤ

با وجود مراکز توسعه آموزش. بینیمثر میهاي علوم پزشکی خیلی مفید و مؤ

هاي علوم پزشکی گسترش یافته و رویکرد توجه به مفاهیم و اصول تعلیم و تربیت در دانشگاه

حتی اعضاي هیات علمی جراح و پزشکان بالینی که هیچ وقت در مورد اصول آموزشی در دروس تئوري خود چیزي نخوانده

کاربردي است در حال حاضر اغلب به درجاتی با اصول آموزشی آشنا هستند

هرچند ما هنوز هم در حد بایسته و خود جوش اقدامات . درآمده است» گفتمان روز«انشگاه، در بین اعضاي هیات علمی به صورت 

شود متعاقب انتظاراتی است که از آنها خواسته می هایی که انجام می فعالیت

طور محسوس مشاهده می زایش توجه اساتید به آموزش را بهن افحرکت رو به توسعه است و م

هاي علوم پزشکی مطرح شد و به عنوان یک شاخص ارزشیابی در نظام ارتقاي اعضاي هدر دانشگاه

زیادي باقی مانده است مطرح شده تا حدي بیشتر شده ولی هوز هم کار

  :استادیار آموزش پزشکی

زیرساخت علمی( توجه به وجود مراکز توسعه آموزش در مورد کارکرد تدریس و یادگیري به نظرم با

سال اخیر ما شاهد توسعه مفاهیم آموزشی و بحث کیفیت آموزش در دانشگ

شود و به نظر می احساس می سال اخیر کامالً 5- 6ها بخصوص در همین 

این احساس ضرورت که عضو هیات علمی باید یک دانش پایه تقریباً. هاي علوم پزشکی گرفته است

پژوهی آموزشی هم بیشتر شده و تأ وکارهاي توسعه دانش ساز. تدریس و یادگیري داشته باشد وجود دارد

توان به افزایش فعالیت مراکز توسعه در سال که از جمله آن میسوي وزارت بهداشت بر این مقوله انجام شده است

نامه و آیین آموزشیهاي بحث جشنواره نوآوري. م اشاره کردشت با هها و وزارت بهدا

نیاز اینکه اساتید بتوانند تدریس عالمانه و نه صرفاً پیش اما. )زیرساخت رسمی، فرهنگی، علم

ها، رویکردهاي یاددهی یادگیري آشنا شوند تا یک فضاي ت که اول با مفاهیم، شیوهها داشته باشند این اس

هاي پژوهش در آموزش هم وجود داشته باشد که به این  مین طور بستري براي ارائه فعالیتو ه )زیرساخت علمی

مجله علمی پژوهشی در زمینه آموزش 10حدود  در حال حاضر. ایم وبی داشتههاي اخیر رشد خ ما از این نظر در سال

زیرساخت علمی و فرهنگی(هر سال حداقل یک همایش ساالنه دائمی آموزش علوم پزشکی 

هاي اخیر و بررسی نوآوري تجربه من در طول سال. شود مهمترین گردهمایی پژوهش در آموزش محسوب می

هاي کیفی بسنجیم هنوز فاصله زیادي  هاي آموزشی را با شاخصبخواهیم نوآوري هاي آموزشی نشان داده است که اگر واقعاً

داریم اما بسترسازي براي ارائه تجربیات آموزشی بخصوص در مستندسازي و نگهداشت تجار

ثیر داشته است و به تازگی هم بحث راهنشر دانش خیلی تأ خصوص هیادگیري و ب

زیرساخت فرهنگی، علمی(ها موثر خواهد بود که در تبادل تجربیات دانشگاه

  :استاد و فوق تخصص قلب و عروق

د زمینه این کار هم از نظر مفهومبایپژوهی آموزشی حرف بزنیم  براي آنکه از بحث دانش

هاي علوم پزشکی خوشبختانه بحث ضرورت توجه به آموزش خوب جا در دانشگاه. )زیرساخت علمی و رسمی

 

 

 

رود و شما ببینید با وضعیت فعلی دانشگاه می

کند و چقدر باید آزمون و خطا کند تا باالخره خود را به عنوان یک معلم پیدا کند؟ حاال اینکه چقدر طول می می

حلی را براي این تطبیق پیدا می راه

در بررسی دیدگاه خبرگان شرکت

استاد و فوق تخصص گوارش و: 4کننده  شرکت

هاي گذشته و حتی همین حاال ما در سال"

داروسازي هیچ دوره آموزش روش

اطالعی در مورد روش آموزش نداشت و به محض هیات علمی شدن مستقیم می

دید نه اش می در تخصص صرفاً

اي حدود  به آموزش سابقه دیرینه

ژوهشی در جبران این کمبود خیلی مؤتوانمندسازي آموزشی و پ

هاي علوم پزشکی خیلی مفید و مؤمفهومی آموزش در دانشگاه

مفاهیم و اصول تعلیم و تربیت در دانشگاه

حتی اعضاي هیات علمی جراح و پزشکان بالینی که هیچ وقت در مورد اصول آموزشی در دروس تئوري خود چیزي نخوانده

کاربردي است در حال حاضر اغلب به درجاتی با اصول آموزشی آشنا هستند حوزه کاریشان هم کامالً

انشگاه، در بین اعضاي هیات علمی به صورت د

فعالیت معموالً بینیم و کافی را نمی

حرکت رو به توسعه است و م

در دانشگاه» پژوهی آموزشی دانش«

مطرح شده تا حدي بیشتر شده ولی هوز هم کار )زیرساخت رسمی(علمی 

استادیار آموزش پزشکی :15کننده  شرکت

در مورد کارکرد تدریس و یادگیري به نظرم با"

سال اخیر ما شاهد توسعه مفاهیم آموزشی و بحث کیفیت آموزش در دانشگ 10-15ویژه در  پزشکی به

ها بخصوص در همین  تأثیر این برنامه

هاي علوم پزشکی گرفته است دانشگاه

تدریس و یادگیري داشته باشد وجود دارداصول 

سوي وزارت بهداشت بر این مقوله انجام شده است

ها و وزارت بهدابیشتر دانشگاه

زیرساخت رسمی، فرهنگی، علم( شود می ترجدي

ها داشته باشند این اس درکالس

زیرساخت علمی( آموزش ایجاد شود

ما از این نظر در سال. کار ترغیب شوند

هر سال حداقل یک همایش ساالنه دائمی آموزش علوم پزشکی . علوم پزشکی فعال است

مهمترین گردهمایی پژوهش در آموزش محسوب می

هاي آموزشی نشان داده است که اگر واقعاً جشنواره

داریم اما بسترسازي براي ارائه تجربیات آموزشی بخصوص در مستندسازي و نگهداشت تجار

یادگیري و بهاي یاددهی  بحث

که در تبادل تجربیات دانشگاه آموزش مطرح است

استاد و فوق تخصص قلب و عروق :16کننده  شرکت

براي آنکه از بحث دانش"

زیرساخت علمی و رسمی( امکانات فراهم شود



بتدا با یک حرکت هاي ساده و کوچک گذاري و توجه در این زمینه بوده که البته ا

هاي توانمندسازي اعضاي هیات علمی شرکت 

یک ! هایی آشنا شدم که تازه فهمیدم من یک متخصص قلب هستم اما اینکه یک معلم قلب هم باشم نه

اصول صحیح برخورد با دانشجو چیست؟ 

آن . )هاي علمی و رسمی ضرورت زیرساخت

نامه فرستاد و من در یک کارگاه سه روزه شرکت کردم که خیلی براي من 

هاي الزامی یک  هاي یک روزه و سه روزه به دوره

اساتید تازه استخدام و . ماهه بدو استخدام متداول است

به خاطر  نه صرفاً. کنند و این خیلی خوب است

هاي خود را با هم  راحت و دوستانه تجربهدر یک فضاي 

تر از همه  بحث و تبادل نظر کنند، کار همدیگر را نقدکنند و مهم

اریم که در دو مقطع هاي علوم پزشکی رشته آموزش پزشکی هم د

ها و طور ویژه براي اعضاي هیات علمی دانشگاه

ما در دانشگاه . )زیرساخت علمی( اندرکاران آموزش طراحی شده که خیلی از اساتید دانشگاه ما دانشجوي این رشته هستند

ایم که تعدادي از اساتید دانشگاه و حتی مسئولین دانشگاه در آن مشغول به 

چون اوالّ ! من خودم فوق تخصص قلب و عروق هستم اما دانشجوي کارشناسی ارشد آموزش پزشکی هم هستم

ص اینکه در حال خصو هب. کند که با این مباحث آشنا باشم

هاي مربوط به دوره ،هاي علوم پزشکی این است که مسئولین آموزشی دانشگاه

براي فرد هم امتیاز دارد و هم نتیجه آن به 

 "ثیر داردب افراد تأگذاري و توجه به آموزش در ترغی

یک  ،باشد الزم است در وحله اول قبول کند که معلمی یک حرفه است

رود دنبال اینکه بفهمد دانش این حرفه چیست و براي تدریس عالمانه به چه چیزهایی 

شناسند حال آنکه شان می ا رشته تخصصی

هاي دیگر شیمی در علوم پایه با همکاران خود در بخش

مایز آموزش ي این وجه تاما باید پرسید آیا برا

خواهم بگویم هر  دانند؟ می هاي صنعت یا پزشکی یا آزمایشگاه می

. دانش تخصصی خودش تلفیق کند معلمی چه در دانشگاه یا در آموزش و پرورش باید اصول معلمی را یاد بگیرد و بعد بتواند آن را با

. ده باشیمهاي دیگران هم آشنا ش اما براي آنکه نوآور باشیم اول باید با نوآوري

هاي علوم پزشکی تا یک که در دانشگاه

کنم، سال  خوب ارزیابی می البته من روند را نسبتاً

کنندگان در آزمون رشته دکتري آموزش پزشکی داوطلبینی داشتیم که مدرك جراحی داشتند و عضو هیات 

. این رشته شرکت کرده بود و حتی به مصاحبه هم دعوت شدند

هاي پراکنده به هم متصل  هاي علوم پزشکی اتفاق افتاده اما باید حرکت

درونی و نهادینه . ه پیدا کندخصوص از بعد نگرشی و فرهنگی توسع

دار مراحل گزینش  و اگر من امروز استخدام دانشگاه شدم و از گیر

من تا دیروز یک پزشک بودم . نگاه جامعه به من فقط یک متخصص نیست

"  

  پژوهی توسعه مفهوم دانش

گذاري و توجه در این زمینه بوده که البته ا ها سرمایه افتاده که البته این موضوع حاصل سال

هاي توانمندسازي اعضاي هیات علمی شرکت  من یادم هست وقتی تازه به استخدام دانشگاه درآمدم، در برخی از کالس

هایی آشنا شدم که تازه فهمیدم من یک متخصص قلب هستم اما اینکه یک معلم قلب هم باشم نه

اصول صحیح برخورد با دانشجو چیست؟ ! دانم سر کالس باید چگونه عمل کنمنمی من واقعاً. هایی را براي معلمی کم دارم

ضرورت زیرساخت(ریزي کنم؟  باید امتحان بگیرم؟ چطور برنامه کالس را باید چگونه مدیریت کرد؟ چطور

نامه فرستاد و من در یک کارگاه سه روزه شرکت کردم که خیلی براي من  یک دعوت سعه آموزش پزشکی براي ما

هاي یک روزه و سه روزه به دوره خوب بعدها این دوره. ردمفید بود و یک ذهنیت و باور جدید را در من ایجاد ک

ماهه بدو استخدام متداول استهاي یک هاي علوم پزشکی دوره در حال حاضر در دانشگاه

کنند و این خیلی خوب است شرکت میها  باالتر ارتقا یابند در این دوره یا اساتیدي که قرار است به رتبه علمی

در یک فضاي کند که اساتید  بلکه این فضا امکانی را فراهم میگیرند، 

بحث و تبادل نظر کنند، کار همدیگر را نقدکنند و مهم ها ، در مورد مشکالت خود در اداره کالس

هاي علوم پزشکی رشته آموزش پزشکی هم دعالوه بر این در دانشگاه. کنداینکه زمینه تعامل را هم فراهم می

طور ویژه براي اعضاي هیات علمی دانشگاه شیوه روزانه و هم الکترونیکی به کارشناسی ارشد و دکتري تخصصی هم به

اندرکاران آموزش طراحی شده که خیلی از اساتید دانشگاه ما دانشجوي این رشته هستند

ایم که تعدادي از اساتید دانشگاه و حتی مسئولین دانشگاه در آن مشغول به دوره از این رشته را برگزار کرده

من خودم فوق تخصص قلب و عروق هستم اما دانشجوي کارشناسی ارشد آموزش پزشکی هم هستم

کند که با این مباحث آشنا باشممرا ملزم می یک مدیر آموزشی، و هر دوي اینها

هاي علوم پزشکی این است که مسئولین آموزشی دانشگاهبندي آموزش دانشگاه هاي رتبه

براي فرد هم امتیاز دارد و هم نتیجه آن به و این براي دانشگاه امتیاز دارد،  )زیرساخت رسمی و سیاسی( کرده باشند

گذاري و توجه به آموزش در ترغی البته این یک قانون اجباري نیست ولی خوب ارزش

  :استاد و متخصص ارتوپدي

باشد الزم است در وحله اول قبول کند که معلمی یک حرفه استکه یک استاد تدریس اثربخش و مناسبی داشته 

رود دنبال اینکه بفهمد دانش این حرفه چیست و براي تدریس عالمانه به چه چیزهایی  حاال اگر این را قبول کرد می

ا رشته تخصصیاي خودشان را ب هاي رشته اغلب اساتید در همه حوزه. )توجه به تدریس عالمانه

شیمی در علوم پایه با همکاران خود در بخش تفاوت یک متخصص ارتوپدي در پزشکی یا مکانیک در مهندسی یا مثالً

اما باید پرسید آیا برا ).تمایز بین تدریس خوب و تدریس عالمانه( دولتی در وجه معلمی آنهاست

هاي صنعت یا پزشکی یا آزمایشگاه می اند؟ آیا آنها چیزي بیشتر از همکاران خود در بخش

معلمی چه در دانشگاه یا در آموزش و پرورش باید اصول معلمی را یاد بگیرد و بعد بتواند آن را با

اما براي آنکه نوآور باشیم اول باید با نوآوري. همان نوآوري است که ما انتظار داریم

که در دانشگاه )زیرساخت علمی( شود ازي اعضاي هیات علمی مطرح میسبراي همین بحث توانمند

البته من روند را نسبتاً. که باید باشیم هنوز خیلی کار داریم اییجاهایی خوب پیش رفته اما در مقایسه با ج

کنندگان در آزمون رشته دکتري آموزش پزشکی داوطلبینی داشتیم که مدرك جراحی داشتند و عضو هیات  گذشته ما در بین شرکت

این رشته شرکت کرده بود و حتی به مصاحبه هم دعوت شدندعلمی با درجه استادي بود اما به خاطر عالقه به بحث آموزش، در 

هاي علوم پزشکی اتفاق افتاده اما باید حرکتسازي است که در دانشگاه خوب این تا حدي آثار فرهنگ

خصوص از بعد نگرشی و فرهنگی توسع هشود و بر اساس یک هدف و مسیر مشخص هدایت شود و ب

اگر من امروز استخدام دانشگاه شدم و از گیر را به شکل درونی باور کنیم که یک عادت شود و ما باید این

نگاه جامعه به من فقط یک متخصص نیست. هیات علمی عبور کردم، حاال اسم من یک معلم است

"!ک استاد دانشکده پزشکی هستم، پس الزم است یاد بگیرم چطوري معلمی کنم

  ها نتایج کدگذاري مقوله
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افتاده که البته این موضوع حاصل سال

من یادم هست وقتی تازه به استخدام دانشگاه درآمدم، در برخی از کالس. شروع شد

هایی آشنا شدم که تازه فهمیدم من یک متخصص قلب هستم اما اینکه یک معلم قلب هم باشم نهکردم و در آنجا با واژه

هایی را براي معلمی کم دارمچیز

کالس را باید چگونه مدیریت کرد؟ چطور

سعه آموزش پزشکی براي مازمان مرکز تو

مفید بود و یک ذهنیت و باور جدید را در من ایجاد ک

در حال حاضر در دانشگاه. بدیل شداي ت هفته

یا اساتیدي که قرار است به رتبه علمی

گیرند، محتوایی که یاد می

، در مورد مشکالت خود در اداره کالس)نشر دانش( مبادله کنند

اینکه زمینه تعامل را هم فراهم می

کارشناسی ارشد و دکتري تخصصی هم به

اندرکاران آموزش طراحی شده که خیلی از اساتید دانشگاه ما دانشجوي این رشته هستند دست

دوره از این رشته را برگزار کرده 4خودمان تا حاال 

من خودم فوق تخصص قلب و عروق هستم اما دانشجوي کارشناسی ارشد آموزش پزشکی هم هستم. تحصیل هستند

یک مدیر آموزشی، و هر دوي اینها یک معلم هستم و ثانیاً

هاي رتبه حاضر یکی از شاخص

کرده باشندآموزش را طی

البته این یک قانون اجباري نیست ولی خوب ارزش. گردد دانشجو بر می

  .)زیرساخت رسمی(

استاد و متخصص ارتوپدي :17کننده  شرکت

که یک استاد تدریس اثربخش و مناسبی داشته نبراي ای"

حاال اگر این را قبول کرد می. تخصص است

توجه به تدریس عالمانه( نیاز دارد

تفاوت یک متخصص ارتوپدي در پزشکی یا مکانیک در مهندسی یا مثالً

دولتی در وجه معلمی آنهاستدولتی یا غیر

اند؟ آیا آنها چیزي بیشتر از همکاران خود در بخش خاصی دیده

معلمی چه در دانشگاه یا در آموزش و پرورش باید اصول معلمی را یاد بگیرد و بعد بتواند آن را با

همان نوآوري است که ما انتظار داریم اًجا دقیق این

براي همین بحث توانمند

جاهایی خوب پیش رفته اما در مقایسه با ج

گذشته ما در بین شرکت

علمی با درجه استادي بود اما به خاطر عالقه به بحث آموزش، در 

خوب این تا حدي آثار فرهنگ

شود و بر اساس یک هدف و مسیر مشخص هدایت شود و ب

یک عادت شود و ما باید این شود،

هیات علمی عبور کردم، حاال اسم من یک معلم است

ک استاد دانشکده پزشکی هستم، پس الزم است یاد بگیرم چطوري معلمی کنماما امروز ی

نتایج کدگذاري مقوله) ب
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هاي موجود در دو  نامه یز با توجه به اسناد و آیین

مقوله  3کد و  20وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی و وزارت علوم و تحقیقات و فناوري، خالصه وضعیت موجود در غالب 

اي نشان  به طور مقایسه 2اي در جدول 

رسد سطح اول تعلیم و تربیت یعنی انتقال 

هاي  حوزه علوم انسانی، علوم پایه، علوم مهندسی و علوم پزشکی در همه دانشگاه

سازي هاي توانمند اما در سطح دوم یعنی تدریس عالمانه و تلفیق خالقانه دانش محتوایی و دانش تعلیم و تربیت به واسطه برنامه

جود به با این و .هاي علوم پزشکی تا حدي این سطح توسعه بیشتري یافته است

نهادینه  کننده در تحقیق هنوز به جایگاه بایسته خود نرسیده و کامالً

پژوهی و کاربرد مفاهیم در عمل تالش بیشتري 

فراتر از رابطه استاد و شاگرد و » نقد و تسهیم دانش آموزشی

هاي  کننده در تحقیق در دانشگاه وکار مشخصی از سوي خبرگان شرکت

هی و هاي علوم پزشکی نظیر برگزاري جشنواره درون دانشگا

هاي الکترونیکی در معرفی پورتال هاي آموزشی دیده شده است و یا وجود مجالت پژوهش در آموزش و

کنندگان در این تحقیق  هاي کلیه شرکت

هاي معلمی خود را بیش از هر  اي نقش

هاي غیر علوم  اهویژه در دانشگ کنند و این موضوع به

رسد  کنندگان به نظر می هاي مختلف، بر اساس بیانات شرکت

، نهایی تحقیق جمع بنديدر گذارد  ثیر می

کید قرار کنندگان نیز مورد تأ هاي علمی، رسمی و فرهنگی است که از سوي شرکت

پژوهی  کننده از سوي منابع قدرت را در توسعه دانش

هاي ارزشیابی  نامه رسد بیش از هرچیز اصالح آیین

همچنین توسعه و . و ارتقاي اعضاي هیات علمی بتواند زمینه توجه بیشتر به مقوله آموزش با رویکرد آگاهانه و علمی را فراهم آورد

ها به  از دیگر تدابیري است که باید در دانشگاه

هاي آموزشی از جمله  هاي کیفیت گروه

پژوهی و  ی بسط فرهنگ دانشپژوه هاي توسعه دانش

هاي  ها با یکدیگر، برگزاري همایش هاي الکترونیکی ارائه تجارب آموزشی دانشگاه

پژوهی آموزشی و پژوهش در  کید بر ارائه تجربیات آموزشی اعضاي هیات علمی و نیز طراحی مجالت دانش

   .هاي آموزشی قابل طرح است

یز با توجه به اسناد و آیینکنندگان، اطالعات تکمیلی ن هاي بیان شده توسط شرکت

وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی و وزارت علوم و تحقیقات و فناوري، خالصه وضعیت موجود در غالب 

اي در جدول حوزه رشته 4دست آمده در مورد  هو خالصه نتایج ب آمده است 

  ها بندي نتایج و یافته

رسد سطح اول تعلیم و تربیت یعنی انتقال  به نظر می 1بندي دیدگاه خبرگان هر چهار حوزه آموزش عالی در جدول 

حوزه علوم انسانی، علوم پایه، علوم مهندسی و علوم پزشکی در همه دانشگاه 4هاي فردي در هر 

  . طور نسبی در حال اجراست

اما در سطح دوم یعنی تدریس عالمانه و تلفیق خالقانه دانش محتوایی و دانش تعلیم و تربیت به واسطه برنامه

هاي علوم پزشکی تا حدي این سطح توسعه بیشتري یافته است و ایجاد اجتماعات آموزشی بین اساتید در دانشگاه

کننده در تحقیق هنوز به جایگاه بایسته خود نرسیده و کامالً کنندگان و مدیران ارشد آموزش علوم پزشکی شرکت

پژوهی و کاربرد مفاهیم در عمل تالش بیشتري  هاي کیفی دانش نشده است و زمان آن رسیده است که در پرداختن به شاخص

نقد و تسهیم دانش آموزشی«پژوهی یعنی  عنی رسیدن به باالترین سطح دانش

وکار مشخصی از سوي خبرگان شرکت تبادل تجربیات بین همتایان و جامعه دانشگاهی هیچ ساز

هاي علوم پزشکی نظیر برگزاري جشنواره درون دانشگاجدید در دانشگاههاي  وابسته به وزارت علوم بیان نگردید اما حرکت

هاي آموزشی دیده شده است و یا وجود مجالت پژوهش در آموزش و کشوري در مورد ارائه نوآوري

هاي کلیه شرکتدیدگاهبندي  ثر آنچه از جمعی اعضاي هیات علمی قابل توجه و مؤ

اي نقش حوزه رشته 4ضاي هیات علمی در هر آید آن است که در حال حاضر بخش زیادي از اع

کنند و این موضوع به مند خود دریافت می شهودي و غیر نظام هاي شخصی و تجربیات

هاي مختلف، بر اساس بیانات شرکت پژوهی در حوزه رشته اما عالوه بر مقایسه وضعیت سطوح دانش

ثیر میپژوهی آموزشی تأ هایی است که بر روند دانشها ناشی از زیرساخت

هاي علمی، رسمی و فرهنگی است که از سوي شرکت ساختپژوهی آموزشی مستلزم زیر

کننده از سوي منابع قدرت را در توسعه دانش هاي سیاسی حمایت همچنین زیرساخت Bushو 

رسد بیش از هرچیز اصالح آیین هاي رسمی و ساختاري به نظر می در بخش زیرساخت

و ارتقاي اعضاي هیات علمی بتواند زمینه توجه بیشتر به مقوله آموزش با رویکرد آگاهانه و علمی را فراهم آورد

از دیگر تدابیري است که باید در دانشگاه ،هاي علمی هاي توانمندسازي و آموزش اساتید به عنوان زیرساخت

هاي کیفیت گروه ثیرگذاري در تعیین شاخصهاي قدرت و تأ استفاده از مکانیسم. 

هاي توسعه دانشهاي سیاسی در این زمینه است و باالخره یکی از مهمترین زیرساخت

هاي الکترونیکی ارائه تجارب آموزشی دانشگاه در این باره ایجاد شبکه

کید بر ارائه تجربیات آموزشی اعضاي هیات علمی و نیز طراحی مجالت دانش

هاي آموزشی قابل طرح است موزش براي مستندسازي و به اشتراك گذاشتن علمی نتایج فعالیت

  

  

  

  

 

 

 

هاي بیان شده توسط شرکت پس از استخراج گویه

وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی و وزارت علوم و تحقیقات و فناوري، خالصه وضعیت موجود در غالب 

 1تنظیم گردید که در جدول 

  .داده شده است

بندي نتایج و یافته جمع) ج

بندي دیدگاه خبرگان هر چهار حوزه آموزش عالی در جدول  در جمع

هاي فردي در هر  هنرمندانه و مبتنی بر توانایی

طور نسبی در حال اجراست شور بهک

اما در سطح دوم یعنی تدریس عالمانه و تلفیق خالقانه دانش محتوایی و دانش تعلیم و تربیت به واسطه برنامه

و ایجاد اجتماعات آموزشی بین اساتید در دانشگاه

کنندگان و مدیران ارشد آموزش علوم پزشکی شرکت زعم شرکت

نشده است و زمان آن رسیده است که در پرداختن به شاخص

  . صورت پذیرد

عنی رسیدن به باالترین سطح دانشدر فاز سوم ی

تبادل تجربیات بین همتایان و جامعه دانشگاهی هیچ ساز

وابسته به وزارت علوم بیان نگردید اما حرکت

کشوري در مورد ارائه نوآوري

ی اعضاي هیات علمی قابل توجه و مؤو تسهیم تجارب آموزش

آید آن است که در حال حاضر بخش زیادي از اع بر می

هاي شخصی و تجربیاتچیز بر دریافت

  .تر است پزشکی رایج

اما عالوه بر مقایسه وضعیت سطوح دانش

ها ناشی از زیرساخت بخشی از این تفاوت

پژوهی آموزشی مستلزم زیر توسعه دانش

و ، Dealو  Bolman.گرفت

در بخش زیرساخت]. 38، 37[ دانند ضروري می

و ارتقاي اعضاي هیات علمی بتواند زمینه توجه بیشتر به مقوله آموزش با رویکرد آگاهانه و علمی را فراهم آورد

هاي توانمندسازي و آموزش اساتید به عنوان زیرساخت ترویج برنامه

. مند طراحی شود صورت نظام

هاي سیاسی در این زمینه است و باالخره یکی از مهمترین زیرساخت زیرساخت

در این باره ایجاد شبکه. نهادینه نمودن آن است

کید بر ارائه تجربیات آموزشی اعضاي هیات علمی و نیز طراحی مجالت دانشپژوهش در آموزش با تأ

موزش براي مستندسازي و به اشتراك گذاشتن علمی نتایج فعالیتآ

  

  

  

  

  



  هاي بخش کیفیکنندگان در مصاحبه
هر حوزه وضعیت هر یک از گویه ها از دیدگاه خبرگان 

  ايرشته

  

علوم 

  انسانی
  علوم پایه

علوم 

  پزشکی

+ + + +  + + + +  + + + +  

+ + + +  + + + +  + + + +  

+ + + +  + + + +  + + + +  

-  - - +  -  - - +  -  - - +  

-  - + +  -  - - +  + + + +  

-  - - +  -  - - +  -  - + +  

-  - - +  -  - - +  -  - + +  

-  - - +  -  - - -  -  - + +  

-  - - +  -  - - -  -  - + +  

-  - - -  -  - - -  + + + +  

-  - - +  -  - - +  + + + +  

-  - - -  -  - - -  - + + +  

-  - - +  -  - - +  -  - + +  

-  - - +  -  - - -  -  - + +  

-  - - -  -  - - -  -  - - +  

-  - - -  -  - - -  - + + +  

-  - - +  -  - - -  - + + +  

-  - - -  -  - - -  - + + +  

-  - - -  -  - - -  - + + +  

-  - - -  -  - - -  -  - + +  

  کم=  -  - - -  نسبتا کم=  + - 

  یاددهی یادگیري در دانشگاه
  نشر تجربه معلمی با سایر همتایان  

  )مدیریت دانش معلمی(

-  - - -  

-  - - -  

-  - - -  

-  - - +  

هاي درونی و  توان از نظر دور داشت اما اتکاي صرف بر ویژگی

به ارتباط استاد و دانشجو حتی با فرض عالمانه و نوآورانه بودن آن، این تهدید را دارد 

وکارهاي جذب و نگهداشت  ها تجربه و دانش معلمی او نیز بدون وجود ساز

ها را عدم مدیریت دانش معلمی بیان  هاي مدیریت دانش در دانشگاه

نشستگی، مهاجرت، ضو هیات علمی به دالیلی نظیر باز

  پژوهی توسعه مفهوم دانش

کنندگان در مصاحبه هاي استخراج شده از بیانات شرکت کدها و مقوله: 1جدول 

  کدهاي استخراج شده از بیانات شرکت کنندگان

وضعیت هر یک از گویه ها از دیدگاه خبرگان 

علوم 

  مهندسی

  + + + +  تدریس و یادگیري به عنوان یک هویت درونی

  + + + +  اعتقاد به تدریس مبتنی بر دانش و تجربه فردي

  + + + +  توانایی هاي فردي معلمیتدریس مبتنی بر استعداد و 

  + - -  - خالقیت و نوآوري مبتنی بر خالقیت فردي نه برنامه ریزي سازمانی

  + - -  -  بسط مفاهیم آموزشی و اصول تعلیم و تربیت در دانشگاه

  + - -  -  نوآوري هاي آموزشی و فرایندهاي تدریس و یادگیري 

  + - -  -  وجود برنامه هاي مدون آموزش و توسعه توانمندي هاي معلمی 

  - - -  -  وجود مجالت با موضوع تجارب آموزشی در کالس درس

  - - -  -  در دسترس بودن مجالت با موضوع فرایندهاي یاددهی یادگیري

  - - -  -  هاوجود مراکز توسعه آموزش در توسعه مفاهیم آموزشی در دانشگاه

  + - -  -  وجود دوره هاي آموزشی کوتاه مدت مدون براي توانمندسازي اساتید

  - - -  -  وجود دوره هاي بلند مدت منجر به مدرك براي اعضاي هیات علمی 

  + - -  -  تمایل به نشر دانش و تجربه معلمی

  - - -  -  نشر دانش معلمیوجود سازوکاري براي گردآوري و 

  - - -  -  آموزشی اساتید پیشکسوت وجود سازوکاري براي گردآوري و نشر دانش

  - - -  -  وجود آیین نامه هاي حمایت کننده از دانش پژوهی آموزشی

  - - -  -  وجود جشنواره هایی براي ارائه و تقدیر از دستاوردهاي آموزشی 

  - - -  -  وجود مجالت کافی و متنوع براي ارائه نتایج حاصل از تجارب معلمی

  - - -  -  هاي مختلف وجود سازوکارهایی براي تبادل تجربیات آموزشی دانشگاه

  - - -  -  هاي الکترونیکی براي تبادل تجربیات و دانش آموزشی
  

 - -  متوسط=  + + - -  نسبتا زیاد=  + + + -

یاددهی یادگیري در دانشگاه کنندگان در مورد وضعیت فرایندهاي بیانات شرکت استفهام پژوهشگر از :2جدول 

  تدریس مبتنی بر تجربه و استعداد   پژوهی

  )هنر معلمی(

تلفیق دانش آموزشی و تخصصی

  )علم معلمی(

-  - + +  -  - - +  

-  - + +  -  - - +  

  -  - + +  -  - - +  

  -  - + +  -  - + +  

 

توان از نظر دور داشت اما اتکاي صرف بر ویژگی اگرچه نقش هنر و جوهره معلمی در تدریس و یادگیري را نمی

به ارتباط استاد و دانشجو حتی با فرض عالمانه و نوآورانه بودن آن، این تهدید را دارد » آموزش«چون  محدود نمودن مفهوم وسیعی

ها تجربه و دانش معلمی او نیز بدون وجود ساز که با خروج هر عضو هیات علمی از دانشگاه حاصل سال

هاي مدیریت دانش در دانشگاه دغدغهترین  ز مهمنیز یکی ا Bainکه 

ضو هیات علمی به دالیلی نظیر بازها تجربه اعضاي هیات علمی با خروج هر ع کند و معتقد است حاصل سال

  

   

توسعه مفهوم دانش

  4، شماره 4، دوره 92زمستان 
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کدهاي استخراج شده از بیانات شرکت کنندگان

1  

ب
خو

س 
ری

تد
  

تدریس و یادگیري به عنوان یک هویت درونی

اعتقاد به تدریس مبتنی بر دانش و تجربه فردي  2

تدریس مبتنی بر استعداد و   3

خالقیت و نوآوري مبتنی بر خالقیت فردي نه برنامه ریزي سازمانی  4

5 

نه
ما

عال
س 

ری
تد

  

بسط مفاهیم آموزشی و اصول تعلیم و تربیت در دانشگاه

نوآوري هاي آموزشی و فرایندهاي تدریس و یادگیري  توجه به  6

وجود برنامه هاي مدون آموزش و توسعه توانمندي هاي معلمی   7

وجود مجالت با موضوع تجارب آموزشی در کالس درس  8

در دسترس بودن مجالت با موضوع فرایندهاي یاددهی یادگیري  9

وجود مراکز توسعه آموزش در توسعه مفاهیم آموزشی در دانشگاه  10

وجود دوره هاي آموزشی کوتاه مدت مدون براي توانمندسازي اساتید  11

وجود دوره هاي بلند مدت منجر به مدرك براي اعضاي هیات علمی   12

13  

ی 
وه

پژ
ش 

دان
ری

تد
ي

یر
دگ

یا
و 

س 
  

تمایل به نشر دانش و تجربه معلمی

وجود سازوکاري براي گردآوري و   14

وجود سازوکاري براي گردآوري و نشر دانش  15

وجود آیین نامه هاي حمایت کننده از دانش پژوهی آموزشی  16

وجود جشنواره هایی براي ارائه و تقدیر از دستاوردهاي آموزشی   17

وجود مجالت کافی و متنوع براي ارائه نتایج حاصل از تجارب معلمی  18

وجود سازوکارهایی براي تبادل تجربیات آموزشی دانشگاه  19

هاي الکترونیکی براي تبادل تجربیات و دانش آموزشیوجود پورتال  20

  زیاد=  + + + +
  

جدول 

پژوهی سطح دانش 

  رشته 

  علوم پایه

  انسانیعلوم 

  علوم مهندسی

  علوم پزشکی

  

 يریگ جهینتبحث و 

اگرچه نقش هنر و جوهره معلمی در تدریس و یادگیري را نمی

محدود نمودن مفهوم وسیعی

که با خروج هر عضو هیات علمی از دانشگاه حاصل سال

که  چنان. آن از بین رود

کند و معتقد است حاصل سال می



  پژوهی توسعه مفهوم دانش
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مجبور به کسب تجربه مبتنی بر  م مجدداً

همواره . اي دارد ترین کارکردهاي آموزش عالی است که ماهیت بسیار پیچیده

استعداد و نظران تعلیم و تربیت مطرح بوده است که آیا توانایی تدریس و انتقال دانش، هنري برخاسته از 

قریحه درونی است و یا مهارت و توانمندي است که همچون دیگر علوم تجربی داراي مجموعه منظمی از قوانین تثبیت شده است 

نظران حوزه تعلیم و تربیت سطوح  به دنبال طرح این سوال صاحب

  ،5، 4[ بندي نمودند پژوهی تدریس و یادگیري دسته

علم «در انتقال محتواي دانش تخصصی، 

به معناي ساخت و تسهیم  »مدیریت دانش معلمی

هاي خبرگان آموزش عالی در این تحقیق نشان داد وضعیت غالب در 

به عبارت دیگر . است» تدریس خوب

اي خود را با  پندارند و حتی هویت حرفه

کنند و یا در صورت احساس نیاز به  عنوان یک ویژگی ذاتی و بدیهی تلقی می

چنانکه دیدگاه همه . کار مناسبی براي این موضوع به شکل ساختارمند وجود ندارد

هاي  بر اساس تجارب و آموخته هاي وابسته به وزارت علوم در این تحقیق، فرایند آموزش و معلمی را صرفاً

کارهاي مناسبی براي بسط مفهومی فرایندهاي 

کنندگان از آنجا نظام ارتقا و  به زعم شرکت

کند، رفتارهاي اعضاي هیات علمی نیز به همین سو گرایش 

زارت علوم و وزارت بهداشت هاي وابسته به و

موزش پزشکی در مقایسه با اشت و درمان و آ

هاي  هاي علوم پزشکی زیرساخت رسد در دانشگاه

ی در این تحقیق، هاي علوم پزشک کنندگان رشته

آگاهانه مدرسین است راه زیادي خلقکه حاصل 

سازي هاي مداوم توانمند هاي علوم پزشکی و برنامه

. اي را ایفا کرده است بسط مفهومی مباحث تعلیم و تربیت و جا انداختن ضرورت این موضوع نقش عمده

هاي کشور  اي تحلیلی با مروري بر متون و اسناد مرتبط با بالندگی اعضاي هیات علمی در دانشگاه

ی نظیر مراکز هایعامل حمایت رهبران، وجود زیرساخت

امل با تحوالت جهانی و داشتن و تع 

زیر ساخت  4نیز معتقدند براي توسعه سازمانی به 

ارزش آفرین نظیر هاي فرهنگی و  ساخت

این مفاهیم را فراهم  آفرینی آفرینی زمینه ارزش

هیات علمی و آموزش مفاهیم و هاي توانمندسازي اعضاي 

هاي ارتقا، سازوکارهاي ارزشیابی، تامین 

توجه قرار گیرد و باالخره در کننده از فرایندهاي یاددهی یادگیري مورد 

هاي  زنی، وجود افرد ذي نفوذ و معتبر در گروه

. کننده سایر اقدامات در این زمینه باشد

هاي علوم  کننده از کارکردهاي آموزشی در دانشگاه

هاي ارتقاء و یا وجود  نامه هاي ساختاري نظیر اصالح آیین

هاي کوتاه مدت  نمندسازي اعضاي هیات علمی و دوره

هاي اخیر براي معرفی  هید مطهري در سال

هاي آموزشی، از جمله مواردي است که به زعم 

 14 هکننده شمار هومی و ترویج مفاهیم آموزشی تأثیرگذار بوده است و به زعم شرکت

م مجدداًرود و نسل بعدي اعضاي هیات علمی تازه استخدا جابجایی و انتقال از سیستم از بین می

ترین کارکردهاي آموزش عالی است که ماهیت بسیار پیچیده آموزش و تدریس از مهم

نظران تعلیم و تربیت مطرح بوده است که آیا توانایی تدریس و انتقال دانش، هنري برخاسته از 

قریحه درونی است و یا مهارت و توانمندي است که همچون دیگر علوم تجربی داراي مجموعه منظمی از قوانین تثبیت شده است 

به دنبال طرح این سوال صاحب]. 40[ توان آن را یاد گرفت، آموزش داد و ارتقا بخشید

پژوهی تدریس و یادگیري دسته ا به سه سطح تدریس خوب، تدریس عالمانه و دانش

در انتقال محتواي دانش تخصصی، » هنر معلمی«سطوحی که در مسیري تکاملی بر سه عنصر 

مدیریت دانش معلمی«و  یريی یادگدر تلفیق آگاهانه و خالقانه دانش تخصصی و اصول یادده

هاي خبرگان آموزش عالی در این تحقیق نشان داد وضعیت غالب در تحلیل دیدگاه. دانش معلمی با دیگر همتایان قابل طرح است

تدریس خوب«ترین حالت آن مبتنی بر سطح اول یعنی  ها در خوشبینانهفرایند یاددهی یادگیري دانشگاه

پندارند و حتی هویت حرفه ترین نقش خود می اعضاي هیات علمی دانشگاه به رغم آنکه آموزش را مهمترین و قابل توجه

عنوان یک ویژگی ذاتی و بدیهی تلقی می شناسند اما حرفه معلمی را به

کار مناسبی براي این موضوع به شکل ساختارمند وجود ندارد و ها و اصول تعلیم و تربیت ساز

هاي وابسته به وزارت علوم در این تحقیق، فرایند آموزش و معلمی را صرفاً

کارهاي مناسبی براي بسط مفهومی فرایندهاي  و عالوه بر فقدان ساز. کنند و معلمین خود دریافت می

به زعم شرکت. زند هاي ارزشیابی نیز بر این موضوع دامن می آموزشی و اصول عالمانه تدریس، مکانیسم

کند، رفتارهاي اعضاي هیات علمی نیز به همین سو گرایش  تحقیق دعوت میارزشیابی اعضاي هیات علمی آنها را به پژوهش و 

هاي وابسته به و کنندگان، تفاوت نگرش به آموزش در دانشگاه اما در بررسی دیدگاه شرکت

اشت و درمان و آهاي وابسته به وزارت بهد چنانکه گسترش مفاهیم آموزشی در دانشگاه

رسد در دانشگاه نظر می به. بیشتر بوده است قابل توجهیهاي وابسته به وزارت علوم به نحو 

کنندگان رشته به زعم اغلب شرکت. تر استقويتا حدودي  )سطح دوم

که حاصل تخصصی و دانش معلمیها تا رسیدن به معناي واقعی تلفیق دانش

هاي علوم پزشکی و برنامه شده در دانشگاهآموزش به عنوان یک ساختار تعریفمراکز توسعه

بسط مفهومی مباحث تعلیم و تربیت و جا انداختن ضرورت این موضوع نقش عمده

اي تحلیلی با مروري بر متون و اسناد مرتبط با بالندگی اعضاي هیات علمی در دانشگاه کریمیان و ابوالقاسمی در مقاله

عامل حمایت رهبران، وجود زیرساخت 6وم پزشکی و غیر علوم پزشکی را در هاي عل

 نگري علوم پزشکی، تلفیق علوم پزشکی و دانش تعلیم و تربیت، پیوند

نیز معتقدند براي توسعه سازمانی به  Deal و Bolman].36[ کند ها معرفی می گذاري هاي آتی در سیاست

ساختبه زعم این دو محقق زیر]. 37[ ستي انسانی، ساختاري و سیاسی نیاز ا

آفرینی زمینه ارزش هاي آموزشی، تقدیر از پیشکسوتان و نوآوران آموزشی و فرهنگ

هاي توانمندسازي اعضاي  هاي نیروي انسانی الزم است برنامه ساخت

هاي ارتقا، سازوکارهاي ارزشیابی، تامین  نامه در بعد ساختاري نیز اصالح آیین. ها فراهم آیدهاي یاددهی یادگیري در دانشگاه

کننده از فرایندهاي یاددهی یادگیري مورد  تواند به عنوان اقدامات حمایت ه و تنظیم ساختارها می

زنی، وجود افرد ذي نفوذ و معتبر در گروه ثر بر قدرت نظیر توانایی مذاکره و چانههاي مؤ هاي سیاسی مکانیسم

کننده سایر اقدامات در این زمینه باشد تواند تکمیل و با نفوذ از کارکردهاي آموزشی دانشگاه می آموزشی، حمایت مدیران عالی

کننده از کارکردهاي آموزشی در دانشگاه هاي حمایت ساختدهد زیر کنندگان علوم پزشکی نشان می

هاي ساختاري نظیر اصالح آیین وجود مکانیسم. استتر  هاي علمی قوي پزشکی در مقایسه با سایر گروه

نمندسازي اعضاي هیات علمی و دورههاي منظم توا هاي نیروي انسانی نظیر برنامه مراکز توسعه آموزش، زیرساخت

هید مطهري در سالهاي فرهنگی نظیر جشنواره فرایندهاي آموزشی شو بلند مدت آموزش اساتید، زیرساخت

هاي آموزشی، از جمله مواردي است که به زعم  و تقدیر از اساتید نوآوردر زمینههاي علوم پزشکی هاي آموزشی دانشگاه

هومی و ترویج مفاهیم آموزشی تأثیرگذار بوده است و به زعم شرکتکنندگان در این تحقیق در بسط مف

 

 

 

جابجایی و انتقال از سیستم از بین می

آموزش و تدریس از مهم]. 39[ آزمون و خطا هستند

نظران تعلیم و تربیت مطرح بوده است که آیا توانایی تدریس و انتقال دانش، هنري برخاسته از  این بحث در بین صاحب

قریحه درونی است و یا مهارت و توانمندي است که همچون دیگر علوم تجربی داراي مجموعه منظمی از قوانین تثبیت شده است 

توان آن را یاد گرفت، آموزش داد و ارتقا بخشید که می

ا به سه سطح تدریس خوب، تدریس عالمانه و دانشارتباط معلم و فراگیر ر

سطوحی که در مسیري تکاملی بر سه عنصر  .]41، 33، 31، 22-20 

در تلفیق آگاهانه و خالقانه دانش تخصصی و اصول یادده» معلمی

دانش معلمی با دیگر همتایان قابل طرح است

فرایند یاددهی یادگیري دانشگاه

اعضاي هیات علمی دانشگاه به رغم آنکه آموزش را مهمترین و قابل توجه

شناسند اما حرفه معلمی را به کارکرد آموزشی باز می

ها و اصول تعلیم و تربیت ساز وختن شیوهآم

هاي وابسته به وزارت علوم در این تحقیق، فرایند آموزش و معلمی را صرفاً کنندگان دانشگاه شرکت

و معلمین خود دریافت می گیري از اساتیدقبلی یا الگو

آموزشی و اصول عالمانه تدریس، مکانیسم

ارزشیابی اعضاي هیات علمی آنها را به پژوهش و 

اما در بررسی دیدگاه شرکت. یافت است

چنانکه گسترش مفاهیم آموزشی در دانشگاه. مل استقابل تأ

هاي وابسته به وزارت علوم به نحو  دانشگاه

سطح دوم(تدریس و یادگیري عالمانه 

ها تا رسیدن به معناي واقعی تلفیق دانشاگرچه این دانشگاه

مراکز توسعهمانده، اما استقرار

بسط مفهومی مباحث تعلیم و تربیت و جا انداختن ضرورت این موضوع نقش عمده هیات علمی در اعضاي

کریمیان و ابوالقاسمی در مقاله

هاي عل علل عمده تفاوت دانشگاه

نگري علوم پزشکی، تلفیق علوم پزشکی و دانش تعلیم و تربیت، پیوند توسعه آموزش، جامعه

هاي آتی در سیاستانداز چشم

ي انسانی، ساختاري و سیاسی نیاز افرهنگی، نیرو

هاي آموزشی، تقدیر از پیشکسوتان و نوآوران آموزشی و فرهنگ برگزاري جشنواره

ساختهمچنین در زیر. آورد می

هاي یاددهی یادگیري در دانشگاه شیوه

تواند به عنوان اقدامات حمایته و تنظیم ساختارها میبودج

هاي سیاسی مکانیسم ساختزیر

آموزشی، حمایت مدیران عالی

کنندگان علوم پزشکی نشان می چنانکه دیدگاه شرکت

پزشکی در مقایسه با سایر گروه

مراکز توسعه آموزش، زیرساخت

و بلند مدت آموزش اساتید، زیرساخت

هاي آموزشی دانشگاه نوآوري

کنندگان در این تحقیق در بسط مف شرکت



ها براي ارائه و به اشتراك  سایت هاي اطالعاتی و وب

ثر تواند مؤ پژوهی آموزشی می سازي دانش

هاي کاشناسی ارشد و دکتراي آموزش پزشکی در 

و توجه و اهتمام بر مقوله  آفرینی ثیر ارزش

هاي علمی از دانشجو شدن در رشته آموزش استقبال 

کننده شماره  شرکت همچنین به گفته. رگذار خواهد بود

هاي مدیریت آموزشی را در  پستدر حال حاضر داشتن تحصیالت دانشگاهی در زمینه آموزش و تعلیم و تربیت براي کسانی که 

 شود که در ترغیب افراد بهها محسوب می

نیز  1993چنانکه انجمن جراحان آمریکا در سال 

هاي آموزشی و ارائه سازي فراینددر اقدامی مشابه، با اضافه کردن یک بند ماده به پرتوکل این انجمن مبنی بر ضرورت مستند

پژوهی آموزشی و  اي امتیازات دانش پورتفولیوي آموزشی، نظام ارتقا و انتصاب مدیران این انجمن را به طی سطوح چهار مرحله

پژوهی  ثیرات قابل توجهی را به در استقبال اعضاي هیات علمی جراح به دانش

اي چند وجهی از جوانب بسیاري اعم از تنوع 

پژوهی تدریس و یادگیري  مل است و این امر به ویژه در مورد عرصه دانش

اي،  نامه اصالحات آیین. ن از اهمیت بیشتري برخوردار است

سازي آموزشی  سیستم و پیشرو بودن آنها در فرهنگ

هاي وابسته به وزارت علوم و تحقیقات و فناوري قرار 
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  پژوهی توسعه مفهوم دانش
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آموزش را به عنوان یک گفتمان

گذاشتن تجارب آموزشی اعضا
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ویژه  هاي گذراندن دوره

 آموزشی به دنبال داشت
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ثیر آن در کیفیت فرایبه لحاظ تأ
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