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 مقدمه  .1

 بخش در. کنند می تدریس عتسا 600 حدود ساالنه متوسط طور به استادان عالی، آموزش نظام در

 ةحوز تاریخ از سال یکصد. است سال تحصیلی در ساعت 900 بر بالغ مقدار این عمومی آموزش

 که است بوده مطرح پرسش این آموزشی مدیران و ناظران براي همواره و گذرد می آموزشی نظارت

  دکر نظارت خشاثرب ينحو به را مدرسان تدریس کوششهاي از عظیم حجم این توان می چگونه

). 1389بهرنگی، ، 1391لقاسمی،اشمس و ابو (را در پی داشته باشد ایشان اي حرفه کارایی کهطوريبه

. شد معطوف تدریس فرایند استانداردسازي سوي به کوششها تولید، مدیریت ةحوز از تبعیت به و ابتدا

 الگوي با استاد تدریس انطباق نمیزا بررسی از بود عبارت آموزشی مدیر یا ناظر وظیفه حالت این در

 آسان آموزشگر عملکرد بارةدر  قضاوت).Sergiovanni, 1991(بود  شده تعریف پیش از که استانداردي

 تا فروکاهد رفتارها از معینی و مشخص ايمجموعه به را فرد تدریس رفتارهاي کوشید می ناظر بود؛

 همان کمابیش این). Sergiovanni, 1992(شود فراهم آموزشگر عینی ارزشیابی امکان بدین طریق

 اي حرفه رفتارهاي مجموعه است؛ مرسوم عالی ایران آموزش نظام در اکنون که است رویکردي

 یک ۀوسیل به  ترم هر پایان در و شود می کاسته آموزشی ايهخصوصیت از محدودي تعداد به استادان

 کمک کار این از هدف علمی و منطقی اظلح به. گیرند می قرار داوري و قضاوت مورد نظرسنجی فرم

 نوع این آیا اما است، دانشگاهی کالسهاي در  یادگیري ـیاددهی فرایند بهبود راستاي در انادتاس به

  ند؟ک می استادان تدریس بهبود به کمکی ارزشیابی

 يموارد با رابطه دررا خود  عملکرد تواند می استاد ترم دو یا یک گذشت از پس که است پرواضح

 اعتقاد به که است آن واقعیت اما. دهد ارتقا حدي تا بود شده ارزیابی ضعیف دانشجویان دیدگاه از که

 حداقلی رشد به عالی تنها و تنها آموزش مدیران شیوه این ۀواسطبه آموزشی، نظارت متخصصان

 معاون یا ناظر دارد، را شایستگی حداقل استاد  که زمانی تا دیگر، بیان به. اند کرده کمک انادتاس

 این لذا ).1384تقوایی و جواهري، (ندارد  او بیشتر اي حرفه ۀتوسع و رشد براي قدرتی آموزشی

 استادان به توان می چگونه که است عالی آموزش مدیران توجهمورد همچنان مهم بسیار پرسش

 سو  یک از. نندبرسا حداکثر به را دانشجویان یادگیري و خود تدریس کارایی تا کرد کمک دانشگاه

 و ندارد وجود مدارس در مستقر اي حرفه ناظران سبک به دانشگاهی درسی ايهکالس ةمشاهد امکان

 اي حرفه مسیر ضعف نقاط بارابطهدر دانشگاه استادان و پزشکان مثل اي حرفه اقشار سازي قانع اساساً

 در ارزشیابی فرمهاي بر صرف اتکاي دیگر سوي از ).Roden, 2009(است  دشوار بسیار ایشان

شود  می منجر انادتاس تدریس هاي جنبه از »برخی« بهبود به تنها حالت ترین خوشبینانه

)Muhammad Rosni, 2013.(  
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 را عالی، راهکار آموزش بخش در چه و عمومی آموزش بخش در چه آموزشی، نظامهاي از بسیاري

مرعشی و وفایی، (اند  کرده جووجست نمدرسا خودکنترلی یا خودارزیابی الگوهاي سمت به حرکت در

 اي حرفه رشد باالي یا متوسط سطح در که است مناسب مدرسانی براي معموالً الگوها این ).1384

 آشنایی مستلزم آموزشی نظارت در الگوهایی چنین به اتکا). 1391لقاسمی،اشمس و ابو( هستند

  نظام یک استقرار در اصلی شرط و بایست پیش واقع، در. است پژوهیاقدام مهارتهاي با استادان

 آشنایی و انادتاس میان در پژوهی اقدام بحث شدن نهادینه عالی، آموزش در راستین ارزشیابیخود

  . است آن با مرتبط مهارتهاي با ایشان

 آموزشگران اي حرفه ۀتوسع و رشد راهبردهاي از یکی ۀمنزل به پژوهیاقدام که است دهه دو حدود

 کیفیت بهبود ابزارهایی از ، یکی)2010( اعتقاد چو به .است شده آموزشی مطرح سطوح تمام در

  ،انجامدمیکه به غناي تجربیات تدریس ایشان در کالسهاي درس  ،آموزشگران تدریس

  یادگیري براي آموزشگران راهبرد و آموزشی پژوهش ابزار پژوهیامروزه اقدام .است پژوهیاقدام

   ).Kapenieks, 2013, Elder, 2009( آید می حساب به

 است اقدامی و  آمیخته در هم پژوهش با که است عملی« پژوهیاقدام از منظور )2002(هاپکینز  نظر از

 فرایند به پرداختن با که شناختی به رسیدن راه در شخصی کوششی بخشد، می نظم آن به تحقیق که

 و پویا، منظم فرایندي پژوهیاقدام ریت،اسک ـ زوبر نظر از. »آید میدست به اصالح و پیشرفت

 آموزشی، دست محیط هر یا کالس در خود ةشیو تا به دهد می اجازه آموزشگر که به است مشارکتی

 اکرم ).Yaman, 2010(ند ک مشاهده عمل را بازتاب عمل، به خود ۀنظری تبدیل با و بزند جووجست به

 مشکالت و چالشها انند که با کاربرد آن آموزشگر شخصاًد را روشی می پژوهیاقدام )2012( همکاران و

 همکاران و در نهایت، آماندا. دکنمی مداخله آنها رفع جهت در و دهکر شناسایی را درس کالسهاي

  :دارند مشترك ویژگی چند آنها اکثر اما است متفاوت پژوهیاقدام چه تعاریفاگر معتقدند )1999(

 .عمل از ناشی حقایق یافتن )3و  ،پژوهش در مشاغل کردن درگیر) 2 د،بهبو و تغییر روي بر  تمرکز)1

 ،ترتیببدین. ها است داده از برخاسته مداوم بازخورد و آوري جمع شامل سواريدوچرخه مانند فرایند این

  . ندکن استفاده تدریس ۀزمین در خود اي حرفه رشد براي روشی از رود می انتظار از آموزشگران

 عمومی آموزشگران مهارتهاي ةزمر  در»عمل ضمن پژوهش« یا پژوهی اقدام،تخصصانبه اعتقاد م

 مهارتهاي: شودتقسیم می دسته دو به آموزشگران نیازمورد به طور کلی، مهارتهاي. گیرد می قرار

روشها و  کالس درس و مدیریت قبیل از عمومی مهارتهاي و دانش اول، ۀدست. تخصصی و عمومی

 دوم، ۀدست. است آموزشگران نیازمورد یادگیري ـ یاددهی فرایند در اغلب که تدریس است فنون

پژوه انجام کاري که یک اقدام. گیرد برمیدر را  تخصصی ایشانۀرشت به مربوط مهارتهاي و دانش

مهارتهاي اکتسابی خویش در  بر تکیه با خود تدریس ةمحدود در آموزشی هاي پدیده  ۀمطالع دهد می
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 حساس ،دهد می رخ درس کالس در که ،وقایعی به نسبت پژوهاقدام در واقع آموزشگرِ. است این رابطه

آن  بودن عملی خاطر به نیز و اجرا در سادگی لحاظ این رویکرد به ).1384ساکی، ( شود می هوشیار و

 مؤثرترین رو، از ایناز .کند می کمک وضعیت بهبود به یا و شود می خاص اي مسئله حل موجب 

 روند که اند دریافته آموزشی پژوهشگران). 1390دار، سلیقه( آید می  حساب  بهانادتاس براي ژوهشهاپ

است کرده کمک آموزشگران عمل و مسئله حل تفکر، تحقیق، مهارتهاي افزایش به پژوهیاقدام
1
.  

 است آموزشی ۀزمین در موفقیت جهت در آنان تقویت موجب آموزشگران براي روش این از استفاده

 پژوهشی، روش این از گیري بهره با). Mertler, 2006(انجامد  می ایشان اي حرفه رشد ترویج به که

 اندیشیده چاره آن براي و شناسایی آموزشی، اهداف تحقق مسیر در دانشجویان و درس کالس مسائل

 آن تبعهب و دانشجویانمیان  پژوهش فرهنگ ایجاد ضمن مسیر، این در آموزشگر همچنین. شود می

 گونه این تدارك. آورد میدر اجرا ۀمرحل به و طراحی را محورمسئله فعالیتهاي از اي مجموعه جامعه، در

گرگانی و ( است پژوهیاقدام اهداف و مفهوم از آموزشگر شناخت مستلزم درس کالس در فعالیتها

  ).1390همکاران، 

  :ند ازاعبارت پژوهیاقدام هدفهاي. برشمرد دديمتع نتایج و اهداف مزایا، توان می پژوهیاقدام براي

 رویکردهاي و کرد مجهز جدید مهارتهاي به را مدرسان خدمت، ضمن آموزش با توان می 

  ؛کرد اضافه جاري نظام  به را یادگیري و آموزش جدید

 حل روش و کرده رفع خاص موقعیتهاي دررا  مشکالت توانند می انادتاس و پژوهشگران 

 ؛کنند پیاده درس کالسهاي در را مسئله

 زندوانیان و ( انجامدمی دانشگاهی پژوهشگران و معلم بین ارتباط برقراري به پژوهیاقدام

 ).1390همکاران، 

 هر از بیش و هددمی درس قرار کالس بطن دررا  پژوهی آموزشگر منطق اقدامبر این اساس 

 حل راه ۀارائ و ارزشیابی تحلیل،و تجزیه مشکالت، شناسایی شایستگیو  صالحیت دیگري فرد

 آموزش براياي  هاي گسترده خوشبختانه در نظام آموزش عمومی ایران برنامه .دارد آنها براي

رغم  علی انادتاس عالی آموزش سطح در اما د،شو می اجرا کشور سراسر پژوهی به معلمان در اقدام

به این موضوع توجهبا. شوند می آموزشی و پژوهی در این راستا حمایت نةمشغولیتهاي گسترد

____________________________________________________________________ 
 

  :براي آگاهی بیشتر نگاه کنید به. 1
-Cochran & Lytle,1999 
- Mc Niff & Whitehead, 2006 
- Mertler, 2006 
- Stringer, 2007 
- Krish & Noor, 2012 
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  اي در استادان دانشگاه  یک خصوصیت حرفهۀمنزلپژوهی را به  حاضر قصد دارد اقدامۀمطالع

پژوهی از جهات مختلف اهمیت  برخورداري استادان دانشگاه از روحیه اقدام. بررسی قرار دهدمورد

 کالسی و پژوهش یوند میانپ: ضرورت عمده اشاره کرده است هاپکینز به سه. و ضرورت دارد

 بر آموزشگران کالسی تمرکز پژوهشهاي  یاددهی و یادگیري،ۀ در زمینانادتاس اي حرفه قضاوت

در  انادتاس به کمک هاي سنتی براي شیوه ناهماهنگی یادگیري و و یاددهی و درسی ۀبرنام

جود مهارتهاي  تصویري از وضعیت موۀتواند با ارائ پژوهش حاضر می .تدریس سطح ءارتقا جهت

از سوي . ، اطالعات مناسبی در اختیار مدیران آموزش عالی کشور قرار دهدانادتپژوهی اساقدام

 موجه و منطقی براي بهبود کیفیت تدریس يعنوان رویکردپژوه به دیگر، طرح مفهوم استاد اقدام

  ).Hopkins, 2002(در آموزش عالی کشور در جاي خود اهمیت و ضرورت دارد 

  

 تحقیقروش  .2

 دانشگاه را در چهار انادتاس پژوهی تحلیلی است که مهارتهاي اقدام ـ  توصیفییپژوهش حاضر تحقیق

 نوع نگرش )2، پژوهی مهارتهاي تشخیص موضوعات مناسب براي اقدام) 1: ارزیابی می کندهمؤلف

 براي انادتس اقدامات عملی ا)4، اندامهارتهاي گردآوري اطالعات است) 3پژوهی،  ه اقدامان بادتاس

   .پژوهی اقدام

به  93-94 تحصیلی سال در کاشان مهندسی دانشگاه انادتاس  تمام شامل پژوهش آماري ۀجامع

 نفر از 40 مقدماتی بر روي ۀنیاز پس از انجام مطالع آماري موردۀحجم نمون. بود  نفر113 تعداد

 فرمول حجم نمونه کوکران از طریق نفر 88 آماري، ۀجامع علمی و برآورد واریانساعضاي هیئت

د که کفایت حجم شو برآورد 78/0معادل ) KMO(گیري  در تحلیلها شاخص کفایت نمونه. برآورد شد

   .     بندي عاملی را تأیید کرد ها براي دسته نمونه و قابلیت ماده

صصی تخ منابع ۀمطالع از پژوهی بود که پس اقدامۀساخت محققۀناماطالعات پرسش گردآوري ابزار

 مؤلفه 4  درانادتاس پژوهیاقدام  سنجش مهارتهاينمونه براي 181 و ابزارهاي تحقیقات مشابه، تعداد

  ،اطالعات گردآوري مهارتهاي )3،پژوهیاقدام به نگرش) 2، موضوع تشخیص) 1: شناسایی شد

  .پژوهشی عملی اقدامات )4

غربال  مرحله 3ها را طی هنموننظر   صاحبانادتمحققان، دانشجویان تحصیالت تکمیلی و اس

 اي درجهپنج به دست آمد و بر اساس طیف) گویه 9 براي هر مؤلفه (نمونه 36  تا در نهایتکردند

پایایی . یید کارشناسان قرار گرفتأتنامه به صورت محتوایی موردروایی پرسش. لیکرت تنظیم شد

گر پایایی مطلوب و همسانی  ان محاسبه شد که نش85/0نامه از طریق ضریب آلفاي کرونباخ پرسش

 به معناي برخورداري نمونه باال در هر ةنامه طوري تنظیم شد که نمرپرسش. درونی ابزار تحقیق است
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فراوانی، (ها در سطح توصیفی تحلیل دادهوتجزیه. نظر باشدپژوهی مورد  از مهارتهاي اقدامانادتاس

با استفاده از )  و تحلیل واریانس چندگانهtآزمون  (و سطح استنباطی) درصد، میانگین و انحراف معیار

  . انجام گرفت19 نسخه spssافزار آماري نرم

  

  هایافته .3

 خدمت ۀسابق% 6/50  از این میان،.بود% 7/11و % 3/88علمی مرد تئها، تعداد اعضاي هیطبق یافته

 علمی ۀمرتب% 8/6. داشتن سال د30 تا 21باالي % 5/18 سال و 20 تا 11بین % 9/30 ؛ سال10زیر 

  .داشتند یتمام و استادي دانشیار1/16 ي؛استادیارمرتبه % 2/77 ؛مربی

 هاي مهارت،یپژوه موضوع، نگرش به اقدامصیتشخ ( دانشگاه کاشاناستادانی پژوهم اقداهايمهارت .الف

  .استدر سطح مطلوب )  در رابطه با پژوهشی اطالعات و اقدامات عمليگردآور

  

   مالكة با نمراستادانپژوهی  مهارتهاي اقدامة میانگین نمرۀقایس م:1جدول 

  معناداري t  انحراف معیار   مالكةنمر  میانگین  متغیر

  001/0  34/28  86/3  27  94/34  تشخیص موضوع

  001/0  93/25  24/4  27  99/34  پژوهینگرش به اقدام

  85/0  -19/0  19/6  27  92/26  مهارت گردآوري اطالعات

  36/0  -92/0  92/5  27  61/26  با پژوهش رابطه دراقدامات عملی

  001/0  2/13  1/16  108  4/123  پژوهیمهارتهاي اقدام

  

در سطح اطمینان ) 4/123 (استادانپژوهی  مهارتهاي اقدامةدهد میانگین نمر نشان می1جدول 

پژوهی اي اقدام از مهارتهاستادانبنابراین . است) 108( مالك ةبه طور معناداري باالتر از نمر% 99

پژوهی به یک ي اقدامها مؤلفه ۀبا همرابطهکافی مرتبط با کار خود برخوردارند، اما این مهارت در

در سطح اطمینان ) 94/34 (استادان مهارتهاي تشخیص موضوع ةمیانگین نمر. کندنسبت صدق نمی

 کافی در تشخیص  از مهارتاستادانبنابراین . است) 27( مالك ةبه طور معناداري باالتر از نمر% 99

 استادانپژوهی  نگرش به اقدامةمیانگین نمر. موضوعات آموزشی مرتبط با کار خود برخوردارند

 از استادانبنابراین . است) 27( مالك ةبه طور معناداري باالتر از نمر% 99در سطح اطمینان ) 99/34(

  .پژوهی مرتبط با کار خود برخوردارندنگرش به اقدام

) 27( مالك ةتفاوت معناداري از نمر) 92/26 (استادان مهارت گردآوري اطالعات ةگین نمرمیان

 ةمیانگین نمر. است در حد متوسط استادانبنابراین وضعیت مهارتهاي گردآوري اطالعات . ندارد

) 27( مالك ةتفاوت معناداري از نمر) 61/26 (استادانمهارت اقدامات عملی در رابطه با پژوهش 
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پژوهی، وضعیت اقدامات عملی ي تشخیص موضوع و نگرش به اقدامها مؤلفهبنابراین، برخالف . ندارد

  .از حد متوسط استتر پاییندر رابطه با پژوهش 

 علمی و وضعیت ۀ مهندسی بر حسب جنسیت، مرتبة دانشکداستادانی پژوه اقدامهايمهارتبین  .ب

  .استخدامی تفاوت وجود دارد

  

  شناختیپژوهی بر حسب ویژگیهاي جمعیتفی مهارتهاي اقدام تحلیل توصی:2جدول 

  انحراف استاندارد  میانگین  متغیر

  جنسیت  1/16  32/123  مرد

  88/16  52/124  زن

  2/16  6/120   سال10 تا 1

  6/15  124   سال11-20

   خدمتۀسابق

  2/15  5/129   سال21-30

  1/16  1/121  مربی

  21/16  68/123  استادیار

  16  4/124  دانشیار

   علمیۀمرتب

  07/16  43/124  استاد

  

 ۀ با سابقاستادان مرد، در استادان زن بیشتر از استادانپژوهی در  نشان داد مهارت اقدام2جدول 

تمام بیشتر از سایر  علمی دانشیار و استادۀ با مرتباستادانها و در  سال بیشتر از سایر گروه30 تا 21

  .گروههاست

  

  شناختیحسب ویژگیهاي جمعیتپژوهی بر مهارتهاي اقدامۀ مقایسبرايریانس چندگانه  تحلیل وا:3جدول 

 
پژوهی استادان زن و مرد با سوابق  کلی مهارتهاي اقدامة  میان نمر نشان داد که3نتایج جدول 

  .خدمتی متفاوت و مراتب علمی گوناگون، تفاوت معناداري وجود ندارد

 ۀدرج  مجذور مربعات  متغیر

 آزادي

میانگین 

  مربعات

F معناداري  

  59/0  3/1  036/0  1  036/0  جنسیت

  09/0  9/1  41/0  2  82/0  سابقه خدمت

  104/0  81/1  77/0  2  44/1  مرتبه علمی
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  بحث  .4

یکی از راهبردهاي اصلی نظامهاي آموزشی در جهت بهبود کیفیت تدریس، افزایش مهارتهاي 

پژوهی  ضر بررسی وضعیت مهارتهاي اقداملذا هدف پژوهش حا. پژوهی آموزشگران بوده است اقدام

پژوهی اي اقدامه مهارتةتحقیق حاضر نشان داد میانگین نمر هايیافته .بود مهندسی هايرشته استادان

پژوهی کافی  از مهارتهاي اقداماستادان ،بنابراین.  مالك استة به طور معناداري باالتر از نمراستادان

پژوهی به یک نسبت ي اقدامها مؤلفه ۀبا همرابطهما این مهارت درمرتبط با کار خود برخوردارند، ا

پژوهی  نگرش به اقدامة و نمراستادان مهارتهاي تشخیص موضوع ةمیانگین نمر. کندصدق نمی

 استادان مهارت گردآوري اطالعات ة مالك بود اما میانگین نمرة به طور معناداري باالتر از نمراستادان

 در حد متوسط استادان مالك نداشت و وضعیت مهارتهاي گردآوري اطالعات ةتفاوت معناداري با نمر

 ة، تفاوت معناداري از نمراستادانبا پژوهش رابطه مهارت اقدامات عملی درةهمچنین میانگین نمر. بود

وضعیت اقدامات پژوهی، ي تشخیص موضوع و نگرش به اقدامها مؤلفهبنابراین، برخالف . مالك نداشت

  .تر از حد متوسط بودعملی در رابطه با پژوهش، پایین

به موضوعات آموزشی از قبیل تغییر استاداندهد که ها نشان میعد تشخیص موضوع، یافتهدر ب 

نیاز وردمدانشگاه، حجم محتواي  یا درس کالس در هاپدیده تفسیر ،شده معرفی درسی کتابهاي محتواي

لهاي مناسب براي تدریس در کالس درس، جلوگیري از تبدیل شدن تدریس به براي یک درس، مثا

  ةبار تدریس آرمانی خود با تدریس کنونی، انتقادات و پیشنهادات دانشجویان درۀیک امر عادي، فاصل

  .کنندد و فکر میدنمنعالقه تدریس و چگونگی ایجاد عالقه به یادگیري در دانشجویان

به موضوعاتی از قبیل استاداندهد که نشان میها ، یافتهاستادانپژوهی عد نگرش به اقدامدر ب 

 تدریس هنگامحلهاي مشکالتی که ی دانشجویان، راهانضباطیب به دانشجویان، علل تر عادالنهدهی نمره

، نیازهاي درس نگرش دانشجویان، چگونگی گذر زمان در کالسهاي برآیند، تأثیر رفتار پدید می

یادگیري، روشهاي سوق دادن دانشجویان به کارهاي در دار هوش یا دانشجویان مشکلن تیزدانشجویا

یت و کیفیت یادگیري دانشجویان، مشکالت دانشگاه و راهکارهاي گروهی، چگونگی افزایش کم

  .کنند فکر مینهاه آب و دارندبرطرف کردن آنها توجه خاص 

نظر یی مانند بحث و تبادلروشها یشاناتوان گفت می استادان اطالعات گردآوري مهارتهاي عدب در

 نظرسنجی از براينامه گو با یک دانشجو، استفاده از پرسشوصورت گروهی، گفتبا دانشجویان به

 از بروز پدیده یا مشکل خاص،  پسي سریع بردار ادداشتدانشجویان، پرسیدن نظرات همکاران، ی

بط صدا یا فیلم در کالس درس و غیره را در برخورد با  یک دانشجو یا یک موضوع خاص، ضۀمطالع

  .بندندمشکالت آموزشی کمتر به کار می
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اقدامات استادان که این است استنباط استادانبا پژوهش رابطهعد مهارت اقدامات عملی دردر ب 

انشگاه،  تدریس خود با همکاران و مدیران آموزشی دة شیوبارهنظر درگو و تبادلوعملی مانند گفت

هاي تجربهبا تدریس، تعریف کردن رابطه درهایبررس و تأمالتارزشیابی کار خویش، نوشتن حاصل 

 از درخواست همکاران در حین تدریس یا ةحکایت و داستان، مشاهددر قالب  شخصی تدریس

، »تدریس« روش تدریس خویش، شرکت در کارگاههاي آموزشی با موضوع ة مشاهدبرايهمکاران 

  .برندنمی کار هبرند یا اصالً بکردن و امتحان روشهاي جدید تدریس را کمتر به کار میریسک 

پژوهی معلمان  در بررسی راهکارهاي نهادینه کردن تفکر اقدام)1387(در همین رابطه، بهارلوئی 

پژوهی در میانگین راهکارهاي نهادینه کردن تفکر اقدامکه دریافت و بختیاري استان چهارمحال 

ریزي تدریس، فعالیتهاي آگاهانه، هاي تشخیص مسئله، تغییر مسئله، ارزیابی مسئله، برنامه یطهح

 اي و تعهد نسبت به بهبود آموزش بیشتر از میانگین فرضی  ارتقاي حرفهةفعالیتهاي گروهی، انگیز

  .است

ا سوابق خدمتی پژوهی استادان زن و مرد، ب  کلی مهارتهاي اقدامةها نشان داد که میان نمریافته

 خدمت و ۀبه عبارتی جنسیت، سابق. متفاوت و مراتب علمی گوناگون، تفاوت معناداري وجود ندارد

در ) 1388(همچنین شمخانی . ثیر معناداري نداردأپژوهی استادان، ت  علمی در مهارتهاي اقدامۀمرتب

پژوهی به تفکیک ر بر اقدام عوامل موثةباردرپژوهش خود به این نتیجه رسید که بین نظرات معلمان 

. تفاوت معناداري وجود ندارد)  تحصیلیةجنسیت، تحصیالت و دور(اختی نشي جمعیتها مؤلفه

 خدمت و الهايپژوهی، جنسیت، سهاي اقدام دریافت بین گذراندن دوره) 1386(صدیق میرعظیمی

. داري وجود دارد ا معنۀپژوهی معلمان و میزان شناخت از پژوهش، رابطهاي آموزشی اقدام طول دوره

پژوهی و میزان هاي آموزشی اقدام پژوهی، جنسیت و طول دورههاي آموزشی اقدام بین گذراندن دوره

 خدمت و میزان عالقه به الهايبین س. داري وجود دارد ا معنۀعالقه به انجام دادن پژوهش رابط

دهندگان  نشان داد بین نظرات پاسخ )1387(همچنین بهارلوئی . داري وجود ندارد ا معنۀرابط پژوهش،

 ۀحسب مدرك تحصیلی، سابقپژوهی در معلمان بردرخصوص راهکارهاي نهادینه کردن تفکر اقدام

  .خدمت و مقطع تحصیلی تفاوت معناداري ندارد

پژوهی را یک خصوصیت اساسی براي استادان دانشگاه در نظر  خالصه اینکه اگر از یک طرف اقدام

  ستاد آگاهانه یا ناآگاهانه واجد برخی از ابعاد این خصوصیت است از طرف دیگربگیریم که هر ا

پژوهی، مهارت   در تشخیص موضوع، نگرش مساعد به اقدام مهارت( اصلی ۀ چهار مؤلفباپژوهی را  اقدام

تعریف کنیم، وضعیت )  بهبود تدریسبرايدر گردآوري اطالعات و مهارت در انجام اقدامات عملی 

 دیگر آن ۀبا دو مؤلفرابطهپژوهی، مطلوب و در  اول اقدامۀبا دو مؤلفرابطهن مهندسی دانشگاه دراستادا

 بهبود و قدرت تشخیص ة انگیزتوان گفت استادان دانشگاه معموالً به بیان دیگر، می. تأمل استقابل
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  له یا موضوعئپرداختن به مسبراي  مهارتهاي الزم اماقوتها و ضعفهاي تدریس خود را دارند، 

  در اینجا و از منظر نظارت و راهنمایی آموزشی باید گفت مسئولیت اصلی. نظرشان را ندارندمورد

نتایج تحقیقات گیبس . متوجه نظام آموزش عالی است) بهبود کیفیت تدریس(له ئخصوص این مسدر

 تربیت مدرس را هاي  کشور جهان نشان داده است استادانی که برنامه8 دانشگاه از 22و کوفی در 

 تدریس ۀ در زمین،اند هایی را نگذرانده ی که چنین برنامهاندااند در مقایسه با سایر است گذرانده

سفانه اهتمام نظام آموزش عالی در ایران، أمت). 1392مهرمحمدي، (اند  عمل کرده» تر اثربخش«

 حرمت اجتماعی تحقیق دستاوردهاي مادي و. خواسته یا ناخواسته، بر افزایش تولیدات علمی است

. بیش از تدریس است و ارزشیابی از کیفیت تدریس منحصر به ارزشیابی دانشجویی شده است

همچنین اهتمام جدي در راستاي آموزش مهارتهاي تدریس به استادان و تبدیل ایشان به استادانِ 

خصوص تدریس رشاید برخی از توانمندیها د). 1392مهرمحمدي، (خورد  پژوه به چشم نمی آموزش

اسالوین، (اند  برآمده از هنرمندي استاد و توانایی ذاتی او باشد، لیکن عمده مهارتهاي تدریس اکتسابی

اي، ظرفیت باال براي تعالی   یک معلم حرفهۀبه تعبیر الرنس استنهاوس، ویژگی برجست). 1390

هاي سایر معلمان و آزمون ها و عملکرد  یافتهۀمند، مطالع اي خویش از طریق خودآموزي نظام حرفه

   ).Hopkins, 2002(پژوهی است  نظرها با استفاده از اقدام

، استادانهاي آموزش ضمن خدمت شود در دورهتحقیق پیشنهاد میدر این ها بر اساس یافته

ها و انجام اقدامات عملی پژوهش در مواجهه با مشکالت، آموزش داده  و مهارتهاي گردآوري دادهفنون

پژوهی هاي اقدام معرفی روشها و یافتهبرايمختلف،  استانهاي و مناطق در پژوهیاقدام ايهمایشه .شود

  .دشو برگزار استادانو همچنین تبادل تجربیات بین 

به توجه شده است ولی ضرورت دارد بافیتألپژوهی کتابهایی ترجمه و  اقدامۀچه در زمیناگر

  دربارهکتاب یا جزواتی  .دشوابع مناسبی تدوین مختلف، من هايرشته و تحصیلی ویژگیهاي

اند کمبود منابع آموزشی را در این زمینه مرتفع سازد و  تهیه شود تا بتواقدام پژوهی به زبان غیر فنی

پژوهی ایجاد  اقدامۀاي و تربیت محققان متخصص در زمینمراکز مشاوره. ندکامر آموزش را محقق 

 ،ورزند یمپژوهی مبادرت  که به اقدام،یاستادانبه » مک پژوهشگرک«عنوان متخصصان بهبه  تاشود 

  .دشوکمک 

پژوهی امکانات الزم از قبیل ، در طرح اقداماستادانپژوهی براي افزایش میزان استفاده از اقدام

از .  قرار گیرداستادانی و در دسترس نیب شیپ مناسبی ۀمکانهاي پژوهشی، منابع پژوهشی و بودج

پژوهی در ارتقاي رتبه  اقدامۀ در زمیناستادانی شود و فعالیت قدرداني و گذار ارزشپژوه دام اقاستادان

  .علمی آنان موثر باشد

  



  احمد مدنی، حمید رحیمی و سپیده یعقوبی                                                                       سید

 

101

  گیرينتیجه .5

 مالك استة به طور معناداري باالتر از نمراستادانپژوهی  مهارتهاي اقدامةمیانگین نمر  .

 با کار خود برخوردارند، اما این مهارت پژوهی کافی مرتبط از مهارتهاي اقداماستادانبنابراین 

 مهارتهاي ةمیانگین نمر. کندپژوهی به یک نسبت صدق نمیي اقدامها مؤلفه ۀدر رابطه با هم

 ة به طور معناداري باالتر از نمراستادانپژوهی  نگرش به اقدامة و نمراستادانتشخیص موضوع 

 مالك ة تفاوت معناداري با نمراستادان مهارت گردآوري اطالعات ةمالك بود اما میانگین نمر

همچنین میانگین .  در حد متوسط بوداستاداننداشت و وضعیت مهارتهاي گردآوري اطالعات 

 مالك ة، تفاوت معناداري از نمراستادان مهارت اقدامات عملی در رابطه با پژوهش ةنمر

پژوهی، وضعیت اقدامات ي تشخیص موضوع و نگرش به اقدامها مؤلفهبنابراین، برخالف . نداشت

  .تر از حد متوسط بودعملی در رابطه با پژوهش، پایین

 پژوهی استادان زن و مرد، با سوابق خدمتی متفاوت و مراتب   کلی مهارتهاي اقدامةمیان نمر

  . علمی گوناگون، تفاوت معناداري وجود ندارد
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