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 چکیده

، از مفاهیمی است که در دو دهه اخیر، در حوزه آموزش عالی، آموزشیپژوهی ویژه، دانشپژوهی و بهمفهوم دانش

نامه ارتقای رتبه اعضای این مفهوم در ماده یك آئینقرار گرفتن نیز  خیراًا مورد توجه قرار گرفته است.

با روش  این پژوهش کاربردی، رونیازا. حله جدیدی کرده استتوجه به این مسئله را وارد مر ،یعلمئتیه

دانشگاه پژوهی آموزشی بر عملکرد اساتید دانش تأثیرمیزان بررسی  با هدف توصیفی و رویکرد آمیخته و

جامعه  آجا و شامل کلیه اساتید دانشگاه فرماندهی و ستاد موردمطالعه. جامعه انجام شد فرماندهی ستاد آجا

و  %95اساتید سازمانی دانشگاه بوده که با استفاده از فرمول کوکران و  با سطح اطمینان پژوهش آماری این 

گیری به علت همگن بودن جامعه آماری از روش نمونهو  نفر محاسبه، 46حجم نمونه  1/0( d)تحملقابلخطای 

نظران خبرگان و صاحب پژوهش در گام اول )کیفی( از طریق مصاحبه بادر این  ساده تصادفی استفاده شد.

گیری )قضاوت( انجام گرفت ، پردازش و تصمیمبندیاز اسناد و مدارک و مصاحبه دسته شدهیآورجمع یهاداده

میزان  ها پرداخته وداده لیوتحلهیتجزو در گام بعدی )روش کمی( با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی به 

در جهت ارتقاء عملکرد اساتید در مبحث بررسی و  این دانشگاهاتید پژوهی آموزشی بر عملکرد اسدانش تأثیر

 .کاربردی ارائه شد یهاشنهادیپزشی، پژوهی آمودانش

 :های کلیدیواژه
دانشگاه فرمانددهی و  ریزی آموزشی، ، مدیریت و رهبری آموزشی، برنامهعملکرد اساتیدپژوهی آموزشی، دانش
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 مقدمه 
 نیاز جامعه ایالمللی و منطقههای بینهای جهانی و گسترش درگیرینگاز دیرباز و با بروز ج

یرو هاپژوهش این سویبه که داشت بر آن را یدانشگاه هایمحیط ابتکارات، و اختراعات به

 علمیهیئت اعضای از عملکرد الگویی عنوانبه پژوهش، ندهیفزا توسعه به منجر این امر و آورند

 این سرعت گرفت. هادانشگاه در پژوهشی رقابت این ،1960دهه در و 1950دهه اواخر شد. در

 تنها ولی شدندمی استخدام هادانشگاه در هدف آموزش با افراد که رفت پیش آنجا به تا امر

 زمینه در انتظارات بود. انجام پژوهش زمینه در عملکردشان و توانایی هاآن مبنای ارزشیابی

 ارتقای در مورد گیریتصمیم و شدبیشتر می روزروزبه هاآن جانتشار نتای و تحقیقات انجام

 یراحتبه و ملموس معیاری که رسیده، چاپ به تعداد مقاالت اساس بر منحصراً هاآن یعلم

 در که ترجوان علمیهیئت اعضای باعث شد مسئله این گرفت.می صورت بود، یریگاندازهقابل

 بر را خود اصلی تأکید خود بودند، کاری محیط در اعتبار و وجهه کسب و جستجوی پیشرفت

 بین دوگانگی این .بگیرند سرسری را آموزش در خود نقش و متمرکز سازند پژوهش انجام

 که تا یاگونهبه داشت ادامه 1990 دهه اوایل و 1980آخر دهه  یهاسال تا پژوهش و آموزش

 کنار در را یعلم ارتقای و پژوهیشدان ندرت آموزش،به یدانشگاه جامعه ، 1990دهه  اوایل

  .(Boyer, L ،1990: 37) بردمی به کار یکدیگر

 تلقی یعلم هایفعالیت از انتظار مورد یك جنبه و ضروری جزء یك عنوانبه آموزش نکهیباا

 ارتقای برای توانندنمی های آموزشیفعالیت که داشت وجود برداشت این ،وجودنیباا شد.می

 حضور برای هااز فعالیت دسته این اگرچه ،گریدعبارتبه و روند به کار علمیئتهی اعضای یعلم

 که ایمطالعه بر اساسنبودند.  کافی رتبه، ارتقای برای ولی ضروری بودند، یدانشگاه محیط در

 عالی، آموزش مؤسسات انواع تمام در شد، انجام فیرودر جیمز توسط 1987-88 هایسال در

 حالت بدترین در و نداشت علمیهیئت اعضای بر درآمد تأثیری هیچ حالت، بهترین در تدریس

 بزرگ، هایاز دانشگاه بسیاری در بعد، به زمان آن از( 38همان:  ). گذاشتمی منفی اثر بر آن

 داده قرار تأثیر تحت عمومی را یهادوره آموزش شدتبه پژوهش و تکمیلی تحصیالت به توجه

 جای)به بردن دانش به کار حتی و آموزش که یاگونهبه است ندهافک بر آن عظیمی سایه و

 .گیرندمی قرار یدانشگاه هایمحیط موردتوجه ندرتبه موجود، مشکالت حل برای آن( کشف

 اعضای همواره است. آنچه وجود داشته اخیر هایسال طی در مشابهی رویه ایران، در

 عنوانبه ماده، و این است بوده پژوهش مسئله ،اندبوده آن نگران برای ارتقایشان علمیهیئت

 ندرتبه که بود حالی در این است. شدهمی ها فراهمآن برای یسختبه ارتقاء، برای شرطی

 دشواری دچار آموزش و کیفیت کمیت به مربوط امتیازات به یابیدست در علمیهیئتاعضای 
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 که یاگونهبه است داده قرار الشعاعتحت را آموزش زیادی تا حدود مهم مسئله اند. اینبوده

 در برند.می نام آموزش کیفیت افت برای عنوان عاملیبه آن از علمیهیئت اعضای از بسیاری

نسبت به  بیشتری اولویت های پژوهشی اساتیدفعالیت است شده سبب روال حقیقت، این

انشجویان خواستار آن اساتید و د اخیر، دهه دو در .کند پیدا آموزشی اساتید هایفعالیت

 داشته باشند. بیشتری توجه آموزش به ،پژوهش بر محض جای تأکیدبه هادانشگاه اند کهشده

(. 168 :1388)جلیلی؛ داشتند تأکید عنوان مدرسبه علمیهیئت اعضای نقش بر هاگروه این

 وزش عالیآم مؤسسات و هادانشگاه مهم نقش عنوانبه به آموزش توجه تا شد موجب امر این

 گیرد.  قرار موردتوجه دیگر بار

کاربرد دانش و شواهد مربوط به " :(172 :1388)جلیلی، پژوهی آموزشی بر اساس تعریفدانش

یادگیری، نقد آموزش مبتنی بر شواهد و مالحظات آموزشی  -های یاددهیفرآیندش در آموز

پژوهی فعالیتی . دانش"استهدفمند توسط فرد و مشارکت دادن نتایج و عقاید با سایر افراد 

وردهای روز علمی در زمینه ادست رندهیدربرگشود که داللت بر دانش روز و آموزشی تلقی می

تدریس باشد، از مرور همگنان استقبال نماید و تحقق یادگیری در دانشجو را جستجو نماید. 

 اوالًست این فعالیت ی شود، الزم ابندطبقهی پژوهدانشی هاتیفعالفعالیتی جزو  کهنیابرای 

گان( آن دهنده )تعامل انجام  رندهیدربرگبدیع بوده و ضمن داشتن ابعاد کمّی و کیفی مناسب 

 .(26 :1395)گنجی، فعالیت با جامعه آموزشی نیز باشد

 تدریس، :داد قرار زیر حیطه پنج از در یکی را آموزشی هایفعالیت توانمی بندیتقسیم در یك

 ارزیابی فراگیران. بدیهی و آموزش مدیریت و تحصیلی، رهبری ، راهنماییبرنامه درسی تدوین

یك  و رندیصورت گ هاحیطه این از یك هر در توانندآموزشی می پژوهیدانش هایفعالیت است

 :1396)یزدانی و حسینی، نماید ها فعالیتحیطه این از مورد چند یا یك در است ممکن مدرس

آید و یا با ادغام کردن معلومات می به دستهای پایه هشدانشی که از طریق پژو .(15

شود که با شوند، تنها زمانی سودمند واقع میهای مختلف کسب میدر زمینه آمدهدستبه

 یعلمئتیهانتقال به دیگران باشد. از همین رو، الزم است اعضای دار قابل روشی مؤثر و معنی

د را در اختیار فراگیران قرار دهند. همچنین این مفهوم بتوانند به نحو مؤثری دانش و تجربه خو

کند اهداف و رسالت خود را با دقت بیشتری ها کمك میپژوهی به دانشگاهبسط یافته از دانش

 .(16)همان:  مشخص و تعریف کنند

و  ارشد یکارشناسعنوان باالترین مرکز تاکتیکی در مقطع دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا به

برد که نظام ای بهره میای در آجا در انجام رسالت خود از اساتید نخبه و برجستهحرفهدکترای 

گونه که آموزشی، ارزشیابی و ارتقای اساتید این دانشگاه برابر مقررات وزارت علوم بوده و همان
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 پرداختن بهگیرد؛زشی و ارزیابی خود بهره میپژوهی در سامانه آموهای دانشمؤلفهگفته شد از 

تغییر در در آموزش،  ها و نوآوریکمك به برنامهی همانند: تواند مزایایپژوهی آموزشی میدانش

تغییر در چگونگی فهم و بیان ما از ، و کمك به افزایش دانش اساتید دافوستدریس روش 

عدم توجه به  و و موفقیت دانشجویان مستقیم بر یادگیریمستقیم و غیر تأثیرو  یادگیری

، بر ارتقاء رتبه علمی اساتید توجهقابلمنفی  تأثیرپژوهی آموزشی عالوه بر مبحث دانش

موجب  تیدرنهاو  و انتقال دانش مؤثرارائه آموزش  در تضعیف جایگاه تدریسی مانند: هایآسیب

کاهش توان  ،تبع آنمنابع در اختیار و به نیترمهمعنوان هتضعیف نیروی انسانی تحت آموزش ب

پژوهی دانش تأثیرلذا هدف این پژوهش تبیین میزان  .پی خواهد داشت را دررزمی آجا 

ریزی آموزشی بر عملکرد اساتید دانشگاه فرماندهی و ستاد در ابعاد: تدریس اثربخش، برنامه

این  اصلی این پژوهش سؤالآموزشی، مدیریت و رهبری آموزشی و ارزیابی فراگیران بوده و 

ارتش  و ستادچه میزان بر عملکرد اساتید دانشگاه فرماندهی  آموزشی به پژوهیاست که: دانش

 دارد؟ تأثیرجمهوری اسالمی ایران 
 

 مبانی نظری و پیشینه پژوهش
 

آموزشی تعامل با دانش موجود در آموزش و یادگیری، بازاندیشی در تدریس،  پژوهیدانش

و یادگیری در درون  ها در مورد آموزشعمومی ایده یگذاراشتراکیادگیری در رشته و به 

سطح دانشکده و در درجه اول بر کالس درس تمرکز  راین نوع آموزش بر آموزش د .رشته است

توان آن را می .کندکاربرد و استفاده را درگیر می دئالیارشته محور است و در حالت  دارد و

ه خود باعث تولید دانشی تعریف کرد که برای نقد و استفاده عمومی در دسترس است و به نوب

عنوان مربیان شود. اساتید بهضر در دانشگاه میمشروعیت بخشیدن به کار و اقدامات اساتید حا

: 1388)جلیلی، آن هستند یگذاراشتراکموظف به شرکت در تحقیقات آموزشی و به  ای،حرفه

لش چا یناز رویکردهای مختلفی برای مقابله با ا هادهد دانشگاهنشان می هایبررس .(168

و برگزاری  کارخصوص اساتید تازهبه ید،ی توجیهی برای اساتهادوره اند؛ برگزاریاستفاده کرده

ن و یه مواد آموزشی و کمك آموزش نوید جهت تهیروز نمودن اساتی آموزشی برای بههادوره

رسد از اقدامات است که به نظر می نای ازجملهپژوهی ثبت اجرای دانش فرآیندسازی ساده

 .(171)همان:  اندرگذاری چندان مطلوبی برخوردار نبودهاث

در  پژوهشی آموزشیسال است موضوع دانش ینکه چندینرغم اتوان گفت علیمی درمجموع

 یعلمئتیهوضوع در میان اعضای م ینرسد همچنان امی به نظرمطرح شده است اما  هادانشگاه
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عی و تجربیات موفق داخل و خارج کشور از خرد جم یدسازی آن باهنهیباست و برای  ریبغ

 .(25: 95)گنجی،  استفاده نمود
 

 ریزی آموزشیبرنامه

و  های انسانی برای اهدافریزی راه و روشی منظم و سیستماتیك برای هدایت فعالیتبرنامه

ای از اهداف آموزشی، ریزی درسی و آموزشی، ترکیب پیچیدهاست. برنامه مقاصد مشخص

های آموزشی، پیامدهای یادگیری، تجارب آموزشی، ارزیابی محیط استراتژیمحتویات دوره، 

که نیازمند  استعملیاتی و...  کاری و برنامه ،شدهیبندزمانهای یادگیری، برنامه آموزشی، روش

تفحص، صرف وقت و دقت نظر است و برای شناسایی  های عملی، خالقیت، تحقیق وتوانائی

 حقیق بررسی نتایج کار ضروری است.ت صورت پایلوت وم برنامه بهانواقص احتمالی، ضرورت انج

توسعه آموزش و بهبود برنامه درسی است تا منطبق به  ،نظر به اینکه اولین وظیفه هر مرکز

گیرندگان در آینده انجام خواهند داد. لذا که آموزش ای باشدنیازهای جامعه و مبتنی بر وظیفه

دهی، یزی درسی و بهبود کیفیت مواد یادرهای برنامهت مهارتطور ویژه به تقویبه اساتید

 .(59 :1376، 1)ونتلینگ دنپردازآموزش می ییکارا یادگیری و ارزیابی یادگیری دانشجویان و
 

 ریزی آموزشیی برنامههافعالیت اهداف و

 .های موجودسازی برنامهبازنگری و بهینه (1

 .های نوینبه سمت برنامه های آموزشی از وضعیت سنتیهدایت برنامه (2

 .هانحوه طراحی برنامه در رییتغ (3

 .بررسی استانداردهای برنامه آموزشی (4

  .های آموزشیها و همکاری گروهاستفاده از توانایی دانشکده (5

 .های موجود با استانداردهای آموزشی ملیتطبیق برنامه (6

 (35: 1394 ،ی)ثمر .شدهارائههای مطالعه نتایج برنامه تحقیق و (7

بعد کمیتی ریزی آموزشی دارای دو بعد کمیتی و کیفیتی است؛ از منظری دیگر برنامه

تعداد افراد  پردازد که جنبه مقداری و شمارشی دارند، از قبیلمی یمسائلریزی آموزش به برنامه

های مختلف تولید و خدمات. ، در سطوح مختلف دانش و مهارت و تخصص، برای بخشازیموردن

تعداد شاگردان در  ،رندیفراگها را آموزش های مختلف سنیدر گروهی که بایستی دافرا دتعدا

های مختلف تخصصی های و رشتهتعداد شاگردان در دوره ،های مختلف رسمی عمومیدوره

ها، تعداد معلمان برای دوره ،یررسمیغهای مختلف تعداد شاگردان در برنامه ،تحصیالت رسمی

                                                 
1. ventling 
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مدارس و مراکز  تعداد ،و کارکنان آموزشی تعداد مدیران ،ختلف  آموزشیهای مها و برنامهرشته

 (.37)همان: … وسایل آموزشی و و تجهیزات ،مختلف آموزشی ساتیتأسو 

دارد و  سروکارو چگونگی انجام آن  وپرورشآموزشبا محتوای ی ریزی آموزشبعد کیفیتی برنامه

، مواد درسی، وپرورشآموزشهای و  هدف دها ، مقاصنااز قبیل: فلسفه آموزش، آرم یمسائل

، محیط و فضای معنوی و وپرورشآموزششناسی آموزش، ارتباطات تربیت معلم و مدیر، روش

 .(29: 1396، 1)تایلر شودشامل می ..روانی آموزش و
 

  ها/ نیازهای آموزشیفرآیند

تری بررسی کنیم، طور عمیق و با عمق و وسعت بیشرا به وپرورشآموزشاگر مفهوم جامعیت 

بینیم که آموزش باید به نیازهای فردی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی بشر بپردازد. این می

 .اندنیز نامیده وپرورشآموزشنیازها را ابعاد چهارگانه 

 یابیها، خالقیت، خودآگاهی و خویشتنها، بینشیاینیازهای فردی: به مفهوم پرورش توان.  

  مفهوم پرورش دگر آگاهی، تعاون و اشتراک مساعی برای ساختن نیازهای اجتماعی: به

 . محیط اجتماعی زیست

 رفاه و  نیتأموری نیروی انسانی در کارایی و بهره نیازهای اقتصادی: به مفهوم پرورش

 . آسایش زندگی و ساختن محیط مادی زیست

 ن و هنر، برای نیازهای فرهنگی: به مفهوم پیش راندن و گسترش مرزهای دانش و معرفت، ف

 . ساختن محیط فرهنگی زیست

جامعه است و هم غایت  یربنایزنیازی است که هم  وپرورشآموزشبینیم که بدین ترتیب می

 . (10: 93)داودی، مقصود
 

 ریزی آموزشیمدل پارکر در برنامه

 -4 های آموزشیطراحی برنامه -3تعیین اهداف آموزشی  -2 تشخیص نیازهای آموزشی -1

 نتایج یریگاندازه -6 روند طراحی -5های آموزش های ارزشیابی و روشو انتخاب روش طراحی

 .(12: 1370 پور،ی)تقهدایت و رهبری  -7

پس از تعیین اهداف و تحلیل موقعیت  آموزشی معلم باید به تحلیل و انتخاب و تنظیم محتوا 

ا اهداف و قابل تدریس در زمان بپردازد. البته محتوایی باید انتخاب شود که کامالً متناسب ب

رفتار  اساس برهای  آموزشی هر دو باید تحلیل محتوا و  هدف گریدعبارتبهباشد.  شدهنییتع

های آموزشی باید موجب محتوا در فعالیت یریکارگبهمورد انتظار دانش آموزان تعیین شوند. 

                                                 
1 . Tayler 



 151                                                   و ستاد ارتش یدانشگاه فرمانده دیبر عملکرد اسات یآموزش یپژوهدانش ریتأث
 

 

اجرا بسیار حائز اهمیت  ندفرآیو تنظیم محتوا در  یدهسازمان گردد. موردنظرتحقق اهداف 

است. محتوا باید با توانایی دانش آموزان انطباق داشته باشد و بر اجزای اصلی آموزش  تأکید 

، ارائه نماید. محتوای درسی مناسب یا ابزار اولیه درکقابلمؤثر و  طوربهکند و اطالعات را 

آموزشی و  هایفعالیتنشوند، ممکن است  یدهسازمانتدریس هستند. اگر خوب انتخاب یا 

رسیدن به اهداف  آموزشی را دچار اختالف نمایند معلمان باید توجه کنند که هرگز  جهیدرنت

 .(17 :1393، 1)گروئلند نباید محتوا را جایگزین اهداف آموزشی کنند
 

 هاکارها و شیوهراه

کند. ولی اصول دیگر تفاوت می یجابهای ندارد و از جایی ریزی آموزشی فرمول ویژهبرنامه

ریزی ، ضمن آنکه برنامهگریدعبارتبهصادق و یکسان است.  جاهمهریزی  آموزشی در برنامه

آموزشی هر کشور باید فلسفه و شرایط سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و سطح پیشرفت و توسعه و 

اصولی وجود دارد که کلی و عمومی  حالنیدرعسایر مقتضیات آن کشور متناسب باشد. 

ی اساسی باید های آموزشی، چهار مرحلهبرای نگارش هدف. ها را مراعات کردستند و باید آنه

طراحی، الزاماً  فرآیندطی شود. اگرچه این چهار مرحله، تسلسلی و پیوسته هستند؛ اما در 

به عقب برگردد و به  چنین نیستند، زیرا طراح، پس از نوشتن هر مرحله ممکن است مجدداً

ها اقدام کند. مراحل نگارش بپردازد و به اصالح و بازنویسی آن شدهنوشتهداف بازنگری اه

 :(27 :1394)ثمری،  از اندعبارتهای آموزشی هدف

  ؛آموزشی های کلیتعیین هدف یا هدف -الف 

 ؛تبدیل هدف کلی به اهداف جزئی -ب 

 ؛های رفتاریهای جزئی به هدفتبدیل هدف -ج 

 .های جدیدتر و کاراترویژه نظریهریزی درسی بهمههای برنامرور نظریه -د

های های واقعی آموزش یعنی مدارس و کالسها در محیطهای اعمال نظریهکارها و شیوهراه

های درسی، راهنمای دهنده محتوا، بحث تعادل روش و محتوا در برنامهدرس، عوامل تشکیل

های درسی و ، از طریق تهیه کتابتهیه و تدوین و یا تألیف محتوای آموزش در هر سطح

ویژه جایگاه و ها و بهیادگیری در تحقق اهداف، برنامه -های یاددهی، نقش روشیدرسکمك

رود برای بحث های عمده و مورد نظری است که انتظار میارزشیابی در همان راستا، زمینه تأثیر
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کارشناسان و صاحبان علم  یختگان،و نقد و بررسی، با پیشنهادهای مفید و مؤثر فره نظرتبادلو 

 .(20 :1394، 1)بیلر قرار گیرد موردتوجهو اندیشه 
 

 طراحی آموزش

یك نگرش و یك راه زندگی است کهه متضهمن تعههد بهه      عنوانبهریزی برنامه»در علم مدیریت

 :6139، 2)تهایلر « اسهت ریزی منظم و مداوم و عزم راسخ به برنامه نگرندهیآمبنای اندیشه، تفکر 

قابهل انفکهاک نبهوده، در ههر کهاری بهدون        وجهه چیهه بهه ریهزی  بنابراین مدیریت و برنامه. (23

 و یا با مشکالت متعددی روبرو خواهد شد. ریزی تحقق اهداف ناممکنبرنامه

 :1393)مطلبی و فارسانی،  توان به شرح ذیل بیان کردرا می ریزی آموزشیهای اصلی برنامهگام

47): 

 ؛های ویژه آموزشیهای کلی و هدفتعیین هدف -1

 ؛تعیین محتوا -2

 ؛تعیین مدت اجرای برنامه -3

 ؛کنندگانتعیین شرایط شرکت -4

  ؛های آموزشتعیین روش-5

 .بینی تسهیالت و خدمات آموزشیپیش  -6
 

 تدریس اثربخش

اشتن ای برخوردار است. هر کشوری با دالعادهدر دنیای کنونی، آموزش عالی از اهمیت فوق

های مؤثری در ابعاد مختلف سیاسی، تواند گامسیستم آموزش عالی مؤثر و اثربخش می

توان اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی بردارد و موجبات توسعه پایدار کشور را فراهم سازد. می

گیری است و از اهمیت چشم های درسی موتور محرکه هر نظام آموزشیاذعان داشت که برنامه

توان در خصوص کم و کیف یك سیستم آموزشی هاست که میستند و بر اساس آنبرخوردار ه

ای اظهارنظر نمود و به ارزشیابی آن پرداخت. کشورهایی که توانسته باشند در هر دوره و پایه

های درسی عملکرد بهتری داشته باشند، در زمینه طراحی، تدوین و اجرای مناسب این برنامه

ترین مراتب بهتری خواهند داشت. یکی از مهمانسانی نیز عملکرد بهشك در تربیت نیروی بی

اند، تدریس است. پردازان این حوزه به آن اشاره نمودههای درسی که اغلب نظریهعناصر برنامه
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ریزی اتفاقات تدریس همواره یکی از وظایف کار متخصصان برنامه طراحی و برنامه درواقع

 .(133 :1396)اسدیان،درسی است

های اساسی پژوهشگران و موضوعاتی است که از گذشته تا به امروز جزو دغدغه ازجملهتدریس 

وپرورش که سخن از آموزشپردازان تعلیم و تربیت در سرتاسر جهان بوده است. هنگامینظریه

مراتب بیشتر از ویژه تدریس بهآید، مفاهیمی همچون معلم و بهیا آموزش عالی به میان می

ای تدریس را مترادف با شوند تا آنجا که حتی عدهغیرهای مربوط نمایان میسایر مت

ترین عنوان یکی از مهمیادگیری به .(75 :1391آذر، )فتحی اندوپرورش تلقی کردهآموزش

دیگر اگر تدریس منجر به یادگیری نگردد، عبارتهای تربیتی، محصول تدریس است. بههدف

 تدریسی نیز صورت نگرفته است. توان ادعا نمود که اصالًمی

ها قادر خواهند بود به اصالح شیوه ،مدرسان با آگاهی از کیفیت عملکرد خود در جریان تدریس

 .(55 :1375)ذوالفقار، های آموزشی و درنتیجه، افزایش کیفیت تدریس خود بپردازندو روش

ن دانشگاهی معموالً تدریس در محیط دانشگاه همیشه اثربخش نیست؛ بنابراین گرچه مدرسا

ها دانش محدودی ازنظر دانش محتوایی مرتبط با رشته خودشان قوی هستند، اما بسیاری از آن

. بدیهی است که هر (35 :1395)غنچی و حسینی، ها و الگوهای تدریس دارنددرباره نظریه

این جهت بهبود و ارتقاء کیفیت و اثربخشی تدریس و یادگیری باید از درک  در تالش جدی

هایی هستند، شروع های درس مشغول چه فعالیتموضوع که افراد در حال حاضر در کالس

ای معلمان نیازمند درک این تر نقطه آغاز و تداوم آموزش و تدریس حرفهشود. به عبارتی دقیق

های خود در کالس دارند و از طرف دیگر توجه به نکته است که معلمان چه درکی از فعالیت

کنند، نیز دهی میهای کالسی خود را سازمانها فعالیتواسطه آنکه دانش آموزان بههایی روش

 .(59 :1393)حشمتی نبوی،  حائز اهمیت است
 

 روش تدریس

یابی به اهداف آموزشی، اند که دستها مطالعه و تجربه به این نتیجه رسیدهمحققان پس از سال

، متخصص و با انگیزش کافی، با در اختیار داشتن پذیر است که منابع انسانی دانازمانی امکان

منابع الزم، هدایت و رهبری کالس را به عهده بگیرد؛ استادان در کالس باید از فن رهبری در 

ها و های صحیح در تحقق اهداف آموزشی آگاه باشند تا با استفاده از روشکارگیری روشبه

 .(76 :1391آذر، )فتحی ندآور به دستفنون صحیح و مناسب نتایج مطلوبی را 

تدریس و یادگیری تحقق  فرآیندای از تعلیم و تربیت فراگیران در هر نظام آموزشی در چرخه

رود ها و مراکز آموزش عالی انتظار میافکار سنتی در دانشگاه تأثیرکه تحت طورییابد. بهمی

رد. تدریس ازجمله بیشترین میزان یادگیری و تغییرات رفتاری در هنگام تدریس شکل گی
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پردازان های اساسی پژوهشگران و نظریهموضوعاتی است که از گذشته تا به امروز جزو دغدغه

های ترین هدفعنوان یکی از مهمتعلیم و تربیت در سرتاسر جهان بوده است. یادگیری به

)غالمی تربیتی، محصول تدریس است و ارتباط متقابل و نزدیکی بین این دو مفهوم برقرار است

 . (23 :1393و اسدی، 

پس از سپری شدن پنج دهه از تحقیقات مربوط به اثربخشی تدریس معلم، متخصصان بهر ایهن   

ترین عواملی است که درنهایت منجر بهه یهادگیری   باورند که تدریس اثربخش معلم یکی از مهم

ههای  یر کهاوش گران در ده سال اخپژوهش .(23 :1380، 1)اچسون و گالشودبهتر فراگیران می

شهده   کاربردهبههای رسد تمام واژهمی به نظراند. تدریس اثربخش انجام دادهزیادی در ارتباط با 

انهد. تهدریس   شهده  کهاربرده بهه از بهترین نهوع تهدریس    موردنظربه توصیف مشابه یك خصیصه 

دریس . اساتید برای ایجاد یهك ته  استوپرورش پویا های آموزشاثربخش و مؤثر یکی از شاخص

هها بههره   های خاصی استفاده کرده و با توجه بهه موضهوعات درسهی از آن   اثربخش از راه و روش

دار باشد و هدفش ایجاد شهرایط  تدریس اثربخش باید فعالیتی منظم و مرتب و هدف جویند.می

 این است فرآیندبگذارند. نکته مهم در این  تأثیرمطلوب یادگیری باشد و استاد و دانشجو بر هم 

 .(12 :1380)صهالحی،  که استاد باید دارای یك سری توانایی برای یادگیری بهتر فراگیران باشد

خالقیهت و  ، های انتقال شفاف مطالهب ویژگی ،در حیطه روش تدریسگرفته در تحقیقات صورت

از  ه وهای مهم از دیهدگاه دانشهجویان بهود   نوآوری در تدریس و ایجاد انگیزه در دانشجو، اولویت

های انتقال شفاف مطالهب و ایجهاد انگیهزه در دانشهجوی مهدیریت      اه اساتید عالوه بر ویژگیدیدگ

شهده در سهایر   عنهوان اولویهت مههم شهناخته شهد. در مطالعهات انجهام       مناسب کهالس نیهز بهه   

استاد در انگیزه فراگیهر   یرگذاریتأثهای کشور نیز شیوایی بیان و قدرت تفهیم مطالب و دانشگاه

شهناخته   مؤثرترین عوامل در تدریس موفق و های عمده روش تدریس و از مهمعنوان شاخصبه

اند کهه تهدوین طهرح درس عهالوه بهر تسههیل شهیوه        اند. متخصصان آموزش بر این عقیدهشده

شود. از طرفی، یکهی از  های یادگیری میسبب ترغیب دانشجویان برای شرکت در بحث ،تدریس

یی است که فرصت مناسب را برای مشهارکت دانشهجویان در   ها، فعالیتمؤثرهای آموزش ویژگی

کند. مشارکت دانشجویان باید همراه با ایجاد انگیهزه باشهد کهه در    آموزش و یادگیری فراهم می

این میان عالوه بر انتقال شفاف مطالبی ایجاد ارتباط میان محتوای مطالهب درسهی و تجربیهات    

اسهاتید، مهدیریت کهالس جهزء      ازنظهر میت است. اه حائز هاآن دنیبه چالش کشدانشجویان و 

ها با توجهه بهه   چینش صندلی ،طرح درس ارائه ،های مهم شمرده شد. در مدیریت کالساولویت

وجود دستورالعملی صهریح و شهفاف    ،موقع دانشجویان و استاد در کالسحضور به ،ماهیت درس
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دههی و  زشهی مناسهب در سهازمان   آموها و تکالیف و استفاده از وسایل کمهك برای انجام فعالیت

 .(121 :1392)خندقی و سیفی، دارند تأثیرمدیریت کالس 
 

 پژوهیدانش

شود. این مأموریت در مأموریت یك دانشگاه در آموزش، پژوهش و خدمات اجتماعی خالصه می

کسب دانش از طریق پژوهش، اشهاع  آن   یطورکلبه :ارتباط تنگاتنگی با سه ویژگی دانش است

فرهنهگ غالهب در    .پهذیرد آموزش و اجرای آن به وسیل  خهدمات اجتمهاعی صهورت مهی    از راه 

پهژوهش سهوق داده شهده اسهت. در ایهن میهان، پهژوهش و         یسوبههای معتبر جهان، دانشگاه

ای در استخدام و ارتقاء برخوردارنهد، امها نقهش و توجهه بهه آمهوزش در       انتشارات از جایگاه ویژه

 اعضهای  وری، میزان اثهربخشی و بههره گریدانیببهشده است.  رنگمکهای علمی ارزیابی فعالیت

شهود.  گیری مهی آنان اندازه منتشرشدههای تحقیقاتی و آثار ، بیشتر با میزان فعالیتیعلمئتیه

 به آموزش و مخاطبان اصلی آن، یعنهی دانشهجویان بهوده اسهت     یتوجهکمنتیج  این سیاست، 

 .(24: 1395)گنجی، 
 

 قدرت ارتباط

ناپهذیر اسهت. یهك    های فردی فراگیران برای یك تدریس خوب اجتنابهرحال شناخت تفاوتبه

هها  ها صمیمی باشد و به همهه آن استاد خوب باید خصوصیات دانشجویان خود را بشناسد، با آن

ها نفوذ کند و باعث عملکرد تحصهیلی بهتهر در فراگیهران    چشم بنگرد تا بتواند به قلب آنبه یك

کننهد.  کننهد و سهوگیری نمهی   تادان اثربخش با همه فراگیران ارتباط چشمی برقرار میشود. اس

برد. افزون بهر  پی می موردنظراستاد با مشاهده حاالت فراگیر به میزان درک و فهم او از موضوع 

 1گونهه کهه هایگهت   طبعی را در کالس درس زنده کنهد. آن آنچه گفته شد، معلم باید حس شوخ

طبعی، افراد را از برآشهفته  است. شوخ« تجربگیطبعی پلی بین تجربه و بیشوخ» دارد:اظهار می

طبعی سبب تحکهیم روابطهی   حال، شوخدارد. درعینهای انتقادی بر حذر میشدن در برابر نکته

 :1394)میرزابیگی، گرایهد شود که امکان دارد در اثر شکست با سهرخوردگی بهه سهردی مهی    می

مهوارد زیهر در زمهره     ،گفت با استناد به رویکرد کیفیتی استادان اثربخشتوان درنهایت می .(69

 آیند:حساب میای استادان اثربخش بهمهارت حرفه

 ؛عدم ارتباط مسائل شخصی خود به کالس -1

 ؛طبعیشوخ -2

 ؛ظاهری آراسته -3

                                                 
1 . Haiget 
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 ؛انتقادپذیری -4

 ؛رعایت هنجارهای اجتماعی و اخالقی -5

 ؛با دانشجویانصبر و حوصله در برخورد  -6

 ؛موقع در کالسحضور به -7

 ؛آمیزدارای لحن و کالم احترام -8

 ؛دارای بیانی زیبا و شیوا -9

 ؛عالقه به تدریس -10

 ؛داشتن شخصیتی دانشگاهی -11

 .(72)همان: هاشناخت کافی از دانشجویان و صمیمی بودن با آن -12
 

 های فردیویژگی

را  یعلمه ئهت یهای تدریس در آموزش عالی برای اعضای هنیز صالحیت حرف 1تایلور و فرانسیس

تدریس و درک آن، داشتن مهارت در برقراری ارتباط،  فرآیندپایه، آگاهی از ل: داشتن دانششام

داشتن مهارت در سنجش و ارزشیابی، همیاری و همفکری با سایر همکاران و تهدارک شهرایطی   

ههای  موزی را عامل مهمی در ارتقهای شایسهتگی  دانند و همچنین کارآتر شدن میایبرای حرفه

توان اذعان داشت تدریس اثهربخش در  نماید. لذا میای تدریس در آموزش عالی معرفی میحرفه

 2هاسهت. ان.ال.گهیچ  ای معطهوف بهه دانشهجویان و یهادگیری آن    طهور گسهترده  آموزش عالی به

شناسهی  تعلیم و تربیت و روانهای علمی تدریسی اثربخش است که متناسب با زمینه»گوید: می

ههای  های خالق، فعال و آخرین یافتهه یك معلم برجسته شدن، مستلزم استفاده از روش«. باشد

های آموزشهی بهه   علمی و تجربی در خصوص تدریس و یادگیری، حداکثر استفاده را در موقعیت

 .(15 :1378)گیج، عمل آورد

ههایی  هستند. نیمهرخ « دئالیااثربخش و »ت معلم اکثر افراد دارای عقاید استوار در مورد شخصی

هایی، چون مصهمم بهودن،   شوند در بیشتر موارد ویژگیهای معلمان ترسیم میکه درباره ویژگی

استادان اثربخش باید به  .(285 :1390)سیف،  دهند، کارایی، توان و کاردانی را نشان میجرئت

یس خوب باید متنهوع و جهذاب باشهد و در    های یادگیرندگان توجه داشته باشند، یك تدرسبك

آن از انواع مختلف مواد آموزشی استفاده شود. ترکیب کردن عناصر کالمهی، دیهداری و لمسهی    

افزایهد  زمان با تأکید بر ترجیحات یادگیری مختلف، بهدون شهك بهر توجهه دانشهجویان مهی      هم

طهور  داف درس، بهه های آموزش در دروس مختلف بر اساس مباحث و اهه همچنین، تغییر شیوه

                                                 
1 . Taylir & Francis 
2 . N.L Gage 



 157                                                   و ستاد ارتش یدانشگاه فرمانده دیبر عملکرد اسات یآموزش یپژوهدانش ریتأث
 

 

 :1384، 1)مهویس و رینولهد  های یادگیری مختلف را برطرف خواههد کرد خودکار نیازهای سبك

ههای کلهی زیهر را دارا    بر ایهن اسهاس، معلمهین اثهربخش کسهانی هسهتند کهه ویژگهی         .(210

 :(32 :1395)سلطانی عربشاهی و قادری، باشند

 ؛دار در تدریستوالی منطقی و نظام -الف

 ؛مناسب در زمان تدریس یدهنسازما -ب 

 ؛و یادگیری یسخلق مناسب و توانایی ایجاد فضای مطلوب برای تدر -ج 

   ؛تحریك و تشویق برای یادگیری مستقل -د 

 .بازخورد کافی به دانشجو -ه

 لهذت بهردن  مندی به تدریس و اساتید بیان شیوا و سادهی عالقه ازنظردر حیطه شخصیت فردیی 

آمیز بیشترین اولویت را داشتند مسلماً ههر چهه   همچنین داشتن لحن احترام از کار با دانشجو و

تر خواهد تر و بیان وی شیواتر و سادهفهمتر باشد، سخنان او قابلاستاد بر محتوای درسی مسلط

های علم و دانش، انتقهال واضهح مطالهب، عهدالت در     از دیدگاه اساتید و دانشجویان، ویژگی. بود

پژوههی، روش تهدریس، قهدرت    در چهار حیطهه دانهش   ان شیوا و ساده، به ترتیبیابی و بیارزش

)  های تدریس اثهربخش دارنهد.  ارتباط و شخصیت فردی، بیشترین اولویت را در بررسی شاخص

 .(7 :1393داودی، 
 

 مدیریت و رهبری آموزشی

شهود.  ر مهی مجازی برگزا صورتبهنوعی از مدیریت است که در مراکز آموزشی  مدیریت آموزشی

های متفهاوتی تعریهف شهده اسهت. بهه عبهارتی، مهدیر        مدیریت در مفهوم کلی و عام، از دیدگاه

جمعی برای رسیدن به هدف مطلوب سازمان با های دستهکننده فعالیتکننده و کنترلهماهنگ

را همهاهنگی منهابع انسهانی و مهادی در جههت       مدیریت در تعریف جامع، .است ییکاراحداکثر 

توان گفت مدیریت، فعالیتی است منظم، در جهت تحقهق  اند. میهای سازمانی گفتههدفتحقق 

اهداف معین که از طریق ایجاد روابط میان منابع موجود، انجام دادن کار با مشارکت افراد دیگهر  

گیرد. در مؤسسات آموزشی این اهداف مربوط به امور گیری صورت میو شرکت فعال در تصمیم

 .(24 :1388دانا، ) رئیساستو پیشبرد یادگیری و وظیفه مدیریت آموزشی  شوپرورآموزش

ههای  یعنی مدیریت آن بخشی از فعالیهت  .مدیریت آموزشی غالباً به معنی خاص مورد نظر است

های آموزشی است که مستقیماً با امر آموزش، پرورش و یادگیری مرتبط اسهت. ازجملهه   سازمان

هها و وسهایل آموزشهی،    های آموزشی، مواد و محتهوای دروس، روش ههای مربوط به برنامفعالیت

                                                 
1 . Muijs & Reynolds 
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آمهوزان و غیهره را   مشاوره و راهنمایی تحصیلی، اقدامات آموزشی مکمل، امور معلمهان و دانهش  

 .توان نام بردمی

 :از اندعبارتترین عوامل مؤثر در مدیریت و رهبری آموزش مهم

 ؛نکنید تعیین حصول غیرقابل اهداف - 1

   ؛ایرادگیری نباشید به دنبال - 2

 ؛ایجاد نکنید ترس - 3

 ؛سرپرستی کنید در حد ضرورت - 4

 .(124 :1388) نکوئیان، نکنید مجادله - 5
 

 های رهبری آموزشیویژگی

های خودشهان و  ها و تجربهگیری از توانمندیو بهره یاندوزتجربهرهبران آموزشی با یادگیری و 

مدیریت و رهبری آموزشهی یهك    .سازندهای خویش را میمغتنم، مهارت هایاز فرصت استفاده

آموزشهی، هنگهامی    عنوان یهك رهبهر  دیران مدارس بهو یادگیری است. م فرآیند مستمر از رشد

) همهان،  کهه  ندیبرآهای خطیر خود عهده وظایف و مسئولیت توانند به بهترین وجه ممکن ازمی

125): 

 ؛دناسنسبك مدیریت خود را بشالف(  

قرار است تحت رهبری ایشهان، باشهند   های یادگیری افرادی را که بكهای کاری و سسبكب(  

 ؛بشناسند

 ند.محیطی هماهنگ کبك خودشان را با موقعیت و شرایط موجود سپ( 

 : (26 :1388دانا، )رئیسبرخوردار باشد های کلی زیرعالوه، هر رهبر آموزشی باید از ویژگیبه 

 ؛یریچالش پذالف( 

 ؛الهام بخشیب(

 .روحیه بخشیپ( 
 

 ارزیابی فراگیران

اساسی ارزشیابی یکهی اسهت.    فرآیندگیرد، از اینکه چه چیزی مورد ارزشیابی قرار می نظرصرف

 کاربسهت کند موضهوع مهورد ارزشهیابی، نحهو      ها چیزی که تغییر میدر انواع مختلف ارزشیابی

شوند هستند. بسته به اینکهه چهه چیهزی مهورد     می ارزشیابی و نوع تصمیماتی که گرفته فرآیند

رونهد  های مختلفی به کار مهی شوند، مالکآوری میعارزشیابی قرار بگیرد، اطالعات مختلفی جم

اساسهی ارزشهیابی همیشهه یکسهان اسهت و       فرآینهد گردنهد. امها   و تصمیمات مختلفی اتخاذ می
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. اسهتافل  (37 :1376)سیف، روندکار میگیری و ارزشیابی یکسانی به مفاهیم و اصول کلی اندازه

) کیهامنش،  اندبه نقل از کیامنش یك تعریف جامع برای ارزشیابی ارائه کرده 1بیم و شینك فیلد

آوردن و فهراهم سهاختن    دست بهتعیین کردن،  فرآیندارزشیابی عبارت است از » :(116 :1374

منظهور  ها، اجرا و نتایج بهه طرح ها،اطالعات توصیفی و قضاوتی در مورد ارزش و مطلوبیت هدف

«. یموردبررسه ههای  گیری، خدمت به نیازهای پاسخگویی و درک بیشتر از پدیدههدایت تصمیم

های کلیدی یك برنامه آموزشی که باید مورد سنجش قرار گیرنهد و  با توجه به این تعریف جنبه

ههای برنامهه توسهط    ین ههدف از: تعیه  انهد عبارتها نوع ارزشیابی الزم برای هر یك از این جنبه

ها توسط ارزشهیابی درون داد؛ اجهرای   ارزشیابی زمینه؛ تهیه طرح مناسب برای رسیدن به هدف

و بررسی محصول بازده. معیارهای اساسی برای ههر یهك    توسط ارزشیابی فراگرد شدههیتهح طر

نقهل از کیهامنش   بهه   2از: ارزش و مطلوبیهت. بیبهای   اندعبارت شدهمطرحاز چهار نوع ارزشیابی 

به قضاوت  تیدرنهادار شواهدی که آوری و تفسیر نظامجمع»کند: ارزشیابی را چنین تعریف می

 .(25 :1384)عباسی اول،  «داشت به اقدامی معین بیانجامدارزشی با چشم

ی آموزشی پیشهنهاد کهرد کهه در    پژوههای دانشالیتعمعیارهایی را برای ارزیابی ف 3گالسیك

یمه آموزشی بر اسهاس همهین معیارهها سهنجش      پژوهیهای دانشنامه ارتقا نیز فعالیتآیین

 :(52: 1382) کدیور،زیرند قراربهمعیار  6این  .شوند

 ؛اهداف روشن و واضح 

 ؛آمادگی و مطالعه کافی 

 ؛های مناسبروش 

  ؛توجهقابلنتایج 

  ؛مؤثرارتباط 

 نقد بازتابی.   

 یهها روش، ارائه شدهیبررسهداف، آمادگی کافی و مطالعات عالوه بر ذکر ا شدهارائهمستندات 

باشهد. مصهادیق    علمهی دانشهگاه  مناسب و نتایج باید دارای شواهدی مبنی بر تعامل با جامعه 

یا ایراد سخنرانی در مورد نتهایج فعالیهت آموزشهی یها      از: برگزاری کارگاه اندعبارتاین تعامل 

دعهوت از مهدرس بهرای ارائهه      های آموزشی،جشنوارههای علمی ،آن، ارائه در کنگره محصول

                                                 
1.  Stufflebeam & Shin;field 
2 . Bibai 
3 . Glassick 
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ههای  سایتنتشار در مجالت و ثبت در وبا ها،ها و دانشگاهها و دانشکدهفعالیت در سایر بخش

 .(39: 1376)سیف،  مرتبط
 

 دارا بودن اهداف مشخص

افتهد کهه   گاه اتفاق مهی  ،های آن سیستم استبهترین نقطه هدف ،برای ارزشیابی یك سیستم

وظیفهه   .ایرت داردغه ههای واقعهی آن م  یك سیسهتم بها ههدف    شدهنیتدوهای ادعایی و فهد

بد تهدوین شهده و یها     ،ها را پیدا کرده و مشخص کند که هدفایرتغارزشیاب است که این م

هدف یك سیستم را باید در درون آن سیسهتم جسهتجو    درواقعرسیدن به هدف اشکال دارد، 

عبهارت اسهت از وسهایل و مهوادی کهه       منابع واقعبه .سیستم کرد نه بر اساس ادعای متولیان

دههد منهابع سیسهتم از دو جنبهه     قرار مهی  مورداستفادهرا  هاآنسیستم در اجرای نقش خود 

تهوان در آینهده از منهابع بیشهتری     چگونه مهی  -2منابع موجود  -1 ردیگیمقرار  موردمطالعه

 .(17: 1374) هومن،  استفاده کرد
 

 وجهتقابلنتایج 

آنچه برای معلهم در  . هایی است که در پی تسهیل یادگیری استای از فعالیتآموزش مجموعه

امر آموزش اهمیت دارد، شناخت یادگیرنده و تسهیل یهادگیری بهرای یادگیرنهده اسهت، لهذا      

اند. بر همین اساس ارزشهیابی از  مستقل فرآیندآموزش و یادگیری ضمن ارتباط با یکدیگر، دو 

های آموزشی روشهن  م و میزان یادگیری دانش آموزان ضرورت دارد تا بازده برنامهآموزش معل

شود نهه  یادگیری محسوب می  –یاددهی فرآیندگردد، به همین جهت ارزشیابی جزء الینفك 

حلقه جدا و مفقود یادگیری، بنابراین ارزشیابی باید در خدمت آموزش قهرار گیهرد. ارزشهیابی    

ههای  ش عملکرد یادگیرندگان و مقایسه نتایج حاصهل بها ههدف   پیشرفت تحصیلی یعنی سنج

های آموزشی معلم که آیا فعالیت بارهنیدراگیری منظور تصمیم، بهشدهنییتعآموزش از پیش 

انهد و بهه چهه میزانهی. ایهن      های یادگیری دانش آموزان به نتایج مطلهوب انجامیهده  و کوشش

 :(43 :1382ر، )کدیوارزشیابی مستلزم انجام دو فعالیت است

 ؛های یادگیریهای آموزشی یا هدفتعیین و توصیف هدف - 

 عملکرد یادگیرندگان. یریگاندازهسنجش یا  -

 مؤثرارائه 

دهد، باید شواهدی را نشان دهد که مشخص سهازد، آن فعالیهت   هرکسی که فعالیتی انجام می

از ارزشیابی، یعنی عملکردهها  های حاصل را در چه حد و با چه کیفیتی انجام داده است. یافته

گیرد که برنامه مطالعهه شهده را   انجام گرفته و رخ داده است در اختیار کسانی قرار می آنچهیا 
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توانهد  ارزشهیابی مهی   فرآیندارزشیابی وسیله پاسخگویی است.  درواقعاند. مورد سؤال قرار داده

انجهام شهده و چهه    سهازد چهه چیزههایی خهوب     بازخوردهایی را فراهم کند که مشهخص مهی  

 مهؤثر چیزهایی به اصالح و بهبود نیاز دارند. هدف ارزشیابی قضاوت در مهورد ارزش برنامهه و   

در برنامه است، لهذا ارزشهیابی در    کنندهشرکتبودن برنامه برای یك سری خاص از فراگیران 

 .(78، 1391)فتحی آذر،  بیشتر موارد یك فعالیت بیرونی است
 

 بازبینی نقادانه

پرسیده  در بعد بازبینی نقادانه، پژوهیدر هر مورد در بررسی فعالیت دانشکه باید  ییهاسؤال

 :از اندعبارت شود

 آیا کار خود را نقادانه ارزشیابی کرده است؟ -

 آیا برای این نقد از شواهد مناسب استفاده کرده است؟ -

 آیا فعالیت را در معرض نقد دیگران قرار داده است؟ -

 :(81 :1382) کدیور، پژوهی در حیطه آموزش و پژوهشیارهای ارزیابی دانشمقایسه مع

ههای پژوهشهی و   ارزیهابی و داوری طهرح  بها معیارههای    یعلمه ئتیهاکثر اعضای  کهییازآنجا

ههای آموزشهی و پژوهشهی    فعالیت در گالسیك هایزیر معیار مقاالت آشنایی دارند در جدول

 .گردد ترواضحنحوه اعمال معیارها و  هاآنآورده شده که تفاوت  باهم
 

 تحقیق شناسیروش
 

این پژوهش از نوع کاربردی بوده و روش اجرای آن توصیفی و با رویکرد آمیخته انجهام شهده   

، اسناد و مهدارک و  شامل کلیه اساتید دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا موردمطالعهاست. جامعه 

در این دانشگاه بوده و جامعه آماری این پژوهش بوده که مشغول تدریس های اینترنتی سایت

نفهر   90اساتید سازمانی دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا بوده که با احتساب ضهریب بهه تعهداد    

 1/0( d)تحمهل قابلو خطای  %95تعیین که با استفاده از فرمول کوکران و  با سطح اطمینان 

گیهری  امعه آمهاری از روش نمونهه  نفر محاسبه شده و به علت همگن بودن ج 46حجم نمونه 

 ساده تصادفی استفاده شده است.
 

 هاروش و ابزار گردآوری اطالعات و داده

آوری ای و ابزارههای جمهع  روش میهدانی و کتابخانهه   هها آوری اطالعات و دادههای جمعروش

ای هه و سهایت گیری از اسهناد و مهدارک   بهرهپرسشنامه، ها مشاهده، مصاحبه، اطالعات و داده

 اینترنتی  بوده است.
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 هاداده لیوتحلهیتجز

نظهران و همچنهین   )کیفی( پس از انجام مصاحبه با خبرگان و صاحب در گام اولدر این تحقیق 

بندی، پردازش و مورد قضاوت قرار گرفت و در گهام دوم  ها دستهآوری اسناد و مدارک، دادهجمع

 دیه تائملیاتی، پرسشهنامه تهیهه و پهس از    های احصاء شده در تعاریف ع)کمی( از طریق شاخص

روایی و پایهایی ابهزار گهردآوری اطالعهات، پرسشهنامه در بهین جامعهه نمونهه توزیهع و پهس از           

قهرار   لیه وتحلهیه تجزمهورد   spssافهزار  بندی، پردازش و از طریهق نهرم  ها دستهآوری، دادهجمع

 یبهازطراح  سؤالبسته و یك  سؤالنامه با تعدادی یك پرسش ،شدهاشارهبا توجه به روند  گرفت.

ارتش جمههوری   و ستادپژوهی آموزشی بر عملکرد اساتید دانشگاه فرماندهی دانش تأثیر شد که

بنهدی، تلخهیص و   های کیفی با استفاده از روش طبقهداده لیوتحلهیتجز صورتبه اسالمی ایران

ی پوشهان همها جهت نشان دادن در انت گردید تباین و تقاطع)واگرایی و همگرایی( اطالعات انجام

انجام شده اسهت.   آمیخته صورتبه تحلیل نهایی ها،تحلیل کیفی و کمی دادههای حاصل از داده

 11ریهزی آموزشهی )  ابعاد برنامهها در مؤلفهها با ارتباط شاخصماحصل نظرخواهی در خصوص 

و ارزیابی فراگیهران   (سؤال 14(، مدیریت و رهبری آموزشی )سؤال 14(، تدریس اثربخش )سؤال

و مشخص ساختن اطالعات  لیوتحلهیتجز منظوربهاز جامعه نمونه مطرح گردید که  (سؤال 16)

بهه   شهده مطهرح  سهؤاالت بهه   شوندگانپرسشهای پاسخ آمار توصیفی و استنباطی، آمدهدستبه

 .است جداول زیرشرح 

 :است شدهمحاسبهزیر  هابا استفاده از فرمول یهامیانگین و واریانس داده

 میانگین :

 

 واریانس :

 

 

-بیانگر نظر موافهق افهراد پرسهش    شدهمحاسبهها، میانگین و واریانس شاخص لیوتحلهیتجزدر 

. در ادامه با استفاده از محاسهبه ضهریب   استهای مربوطه مؤلفهها در شاخص نیباوجوداشونده 

 ها مشخص گردید.تغییرات اولویت این شاخص

گیهری و تمایهل همهه افهراد بهه      بودن میانگین از وسط اندازه تربزرگآزمون فرضیه ستون آماره 

هها مهورد   را مورد آزمون قرار داده که همهه شهاخص   مؤلفهها در موافقت آنان در حضور شاخص

 اند.قرار گرفته دییتأ
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ههای تحقیهق از   ههای نمونهه آمهاری فرضهیه    در این پژوهش جهت بررسی تصادفی نبودن پاسخ

انجهام  های زیر برای این منظور محاسبات با استفاده از فرمول خی دو استفاده شده است. نآزمو

 :است شده

 فراوانی مورد انتظار:  

    

 ره آزمون:آما

05/0            41 rdf                    
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آمهاره آزمهون بها     ازآنجاکه، جداولدر  آمدهدستبهبا توجّه به مقدار بحرانی و مقدار آماره آزمون 

گیهرد و از مقهدار بحرانهی جهدول     قرار می H1، در ناحیه 05/0 ردایمعنو سطح  4درجه آزادی 

ههای موجهود در   شاخص نیگردد، بنابرامی دیتر است، لذا فرضیه صفر رد و فرضیه ادعا تائبزرگ
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های متناظر در  بعهد  مؤلفهها و شاخصبستگی )ضریب توافقی( بین همشدت ضریب  با توجه به

از یکهدیگر  هها  مؤلفهها و شاخصاین  وبوده  دییتأمورد  هاآنوجود ارتباط بین  رانیفراگ یابیرزا

 باشند.تأثیرگذار می به میزان زیاد و بسیار زیاد مستقل نبوده و  بر همدیگر

 
 ریزی آموزشیبعد برنامه در شدهمطرح یهاپاسخ به مربوط فراوانی توزیع( 1) جدول
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های آموزشی سازی آموزشی و بازنگری در برنامه( انجام نیازسنجی  برای بهینه1

 مؤثرموجود توسط استاد را به چه میزان بر عملکرد اساتید دافوس آجا 

 دانید؟می

4.70 0.22 0.099 1 

های درسی با نیازهای سازمان و وظایف شغلی فراگیران توسط ( تطبیق برنامه2

 دانید؟می مؤثران بر عملکرد اساتید دافوس آجا استاد را به چه میز
4.48 0.48 0.154 4 

ریزی ( توجه به نیازهای فردی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی در برنامه3

 مؤثرآموزشی توسط استاد را به چه میزان بر عملکرد اساتید دافوس آجا 

 دانید؟می

4.39 0.47 0.155 5 

راه
وه
شی
 و 
ها
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ها
 

های نوین  توسط های آموزشی از وضعیت سنتی به سمت روشنامه( هدایت بر4

 دانید؟می مؤثراستاد را به چه میزان بر عملکرد اساتید دافوس آجا 
4.63 0.37 0.132 2 

ریزی آموزشی )اصول مقدماتی، عمومی و متمم( توسط ( توجه به اصول برنامه5

 دانید؟می مؤثراستاد را به چه میزان بر عملکرد اساتید دافوس آجا 
4.39 0.55 0.170 6 

( ایجاد تعادل بین روش تدریس و محتوای آموزشی  توسط استاد را به چه 6

 دانید؟می مؤثرمیزان بر عملکرد اساتید دافوس آجا 
4.41 0.65 0.182 8 

های درسی منطبق با اهداف آموزشی و نیاز ، تدوین و بازنگری در کتابفیتأل( 7

 مؤثراستاد را به چه میزان بر عملکرد اساتید دافوس آجا فراگیران، توسط 

 دانید؟می

4.26 0.60 0.181 7 
ش

وز
 آم
ی
اح
طر

 

های استاندارد های آموزشی و تطبیق آن با برنامه( تغییر در طراحی برنامه8

 دانید؟می مؤثرتوسط استاد را به چه میزان بر عملکرد اساتید دافوس آجا 
4.33 0.36 0.138 3 

تعیین محتوای آموزشی متناسب با اهداف آموزش و توانایی فراگیران توسط ( 9

 دانید؟می مؤثراستاد را به چه میزان بر عملکرد اساتید دافوس آجا 
4.24 0.81 0.212 11 

( طراحی آموزش با توجه به زمان آموزش، شیوه ارائه و هماهنگی در کمیت 10

ن بر عملکرد اساتید دافوس آجا و کیفیت آموزش توسط استاد را به چه میزا

 دانید؟می مؤثر

4.28 0.61 0.182 9 

( تعیین شیوه آموزش با توجه به تعیین مدت اجرای برنامه و تعیین شرایط 11

 مؤثرفراگیران توسط استاد را به چه میزان بر عملکرد اساتید دافوس آجا 

 دانید؟می

4.26 0.77 0.207 10 

 ه 0.172 0.58 4.43 میانگین
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 اثربخش سیتدربعد  در شدهمطرح یهاپاسخ به مربوط فراوانی توزیع( 2) جدول
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( ایجاد شرایط برای مشارکت فعال فراگیران در کالس آموزش را به چه میزان 12

 دانید؟می مؤثربر عملکرد اساتید دافوس آجا 
4.70 0.26 0.109 2 

( توجه به پرورش تفکر منطقی و انتقادی در فراگیران را به چه میزان بر 13

 دانید؟می مؤثرعملکرد اساتید دافوس آجا 
4.89 0.10 0.064 1 

عامل تدریس خوب )درک هدف، درک فراگیران، دانش نسبت به   4( توجه به 14

بر عملکرد اساتید  های تدریس متنوع( را به چه میزانروش یریکارگبهموضوع، 

 دانید؟می مؤثردافوس آجا 

4.63 0.42 0.139 9 

در  یبندزمان( ارائه طرح درس، مشارکت فراگیران در مباحث، ارائه جدول 15

 مؤثرتدریس و عدالت در ارزشیابی را به چه میزان بر عملکرد اساتید دافوس آجا 

 دانید؟می

4.00 0.93 0.242 14 

ش
دان

وه
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ی
 

نش از طریق پژوهش و  اشاعه آن از طریق آموزش را به چه میزان ( کسب دا16

 دانید؟می مؤثربر عملکرد اساتید دافوس آجا 
4.43 0.70 0.188 13 

پژوهی را به چه ( داشتن اطالعات جدید و سوابق آموزشی در حیطه دانش17

 دانید؟می مؤثرمیزان بر عملکرد اساتید دافوس آجا 
4.65 0.32 0.122 6 

( تسلط بر منابع دانشی، ارائه مطالب نو و توسعه و ترویج دانش را به چه میزان 18

 دانید؟می مؤثربر عملکرد اساتید دافوس آجا 
4.70 0.35 0.126 8 
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های فردی و توجه به خصوصیات فراگیران را به چه میزان بر ( شناخت تفاوت19

 دانید؟می مؤثرعملکرد اساتید دافوس آجا 
4.48 0.70 0.187 12 

( انتقادپذیری و توجه به مشارکت دانشجویان در مباحث آموزشی را به چه 20

 دانید؟می مؤثرمیزان بر عملکرد اساتید دافوس آجا 
4.39 0.47 0.155 10 

فراگیران را به چه میزان بر عملکرد  سؤاالتگویی به ( تسلط علمی و پاسخ21

 نید؟دامی مؤثراساتید دافوس آجا 
4.85 0.35 0.123 5 

ی
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ی ف

ها
 

، آگاهی از فرایند تدریس و مهارت در برقراری ارتباط را به هیپادانش( داشتن 22

 دانید؟می مؤثرچه میزان بر عملکرد اساتید دافوس آجا 
4.54 0.65 0.178 11 

بی را های علمی و تجرهای خالق و فعال در ارائه آخرین یافته( استفاده از روش23

 دانید؟می مؤثربه چه میزان بر عملکرد اساتید دافوس آجا 
4.74 0.29 0.113 3 

مناسب در تدریس را به چه  یدهسازمانمند و ( رعایت توالی منطقی و نظام24

 دانید؟می مؤثرمیزان بر عملکرد اساتید دافوس آجا 
4.74 0.37 0.129 7 

تاد را به چه میزان بر عملکرد ( تسلط بر محتوای درس و بیان شیوای اس25

 دانید؟می مؤثراساتید دافوس آجا 
4.80 0.29 0.113 4 

 ه 0.158 0.52 4.57 میانگین
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 یآموزش یرهبر و تیریمدبعد  در شدهمطرح یهاپاسخ به مربوط فراوانی توزیع( 3) جدول
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منظور کمك و یاری به بهبود و اصالح های علمی/ اجرایی به( حضور در کمیته26

 دانید؟می مؤثرفرایندهای آموزش را به چه میزان بر عملکرد اساتید دافوس آجا 
4.48 0.43 0.147 8 

منظور راهنمایی اعضای سازمان برای های علمی/ اجرایی به(  حضور در کمیته27

های آموزشی را به چه میزان بر عملکرد اساتید دافوس ک بهتر هدفتشخیص و در

 دانید؟می مؤثرآجا 

4.26 0.51 0.167 10 

منظور کمك به شناساندن و تفهیم های علمی/ اجرایی به( حضور در کمیته28

های تعلیم و تربیت به مدرسان و دانشجویان را به چه میزان بر عملکرد هدف

 دانید؟می ثرمؤاساتید دافوس آجا 

4.41 0.38 0.140 6 
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منظور کمك به فراگیران در های درسی به( مشارکت در طراحی و تدوین برنامه29

 مؤثررسیدن به اهداف آموزشی را به چه میزان بر عملکرد اساتید دافوس آجا 

 دانید؟می

4.17 0.46 0.162 9 

منظور ایجاد هماهنگی بین های درسی بهحی و تدوین برنامه( مشارکت در طرا30

 مؤثرهای سازمان را به چه میزان بر عملکرد اساتید دافوس آجا منابع و فعالیت

 دانید؟می

4.33 0.31 0.129 4 

با دیگر  نظرتبادل( ایجاد زمینه مشارکت در آموزش از طریق مشورت و 31

 دانید؟می مؤثرساتید دافوس آجا مدرسین را به چه میزان بر عملکرد ا
4.57 0.25 0.110 1 
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به سمت اهداف آموزشی توسط  نفساعتمادبهو  یآگاهگیران با ا( هدایت فر32

 دانید؟می مؤثراستاد را به چه میزان بر عملکرد اساتید دافوس آجا 
4.37 0.55 0.170 12 

مساعد برای بروز خالقیت، ابتکار و کشف  ( فراهم کردن امکانات و زمینه33

 مؤثراستعداد فراگیران توسط استاد را به چه میزان بر عملکرد اساتید دافوس آجا 

 دانید؟می

4.67 0.40 0.136 5 

جای نخبه های شایسته در کالس به( ایجاد زمینه مساعد برای پرورش گروه34

 دانید؟می مؤثراتید دافوس آجا پروری توسط استاد را به چه میزان بر عملکرد اس
4.46 0.65 0.181 14 

فراگیران برای رسیدن به اهداف آموزشی توسط استاد را  تكتك( بها دادن به 35

 دانید؟می مؤثربه چه میزان بر عملکرد اساتید دافوس آجا 
4.54 0.43 0.145 7 
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به کشف و بروز استعدادهای فراگیران های فردی و کمك ( توجه به تفاوت36

 دانید؟می مؤثرتوسط استاد را به چه میزان بر عملکرد اساتید دافوس آجا 
4.24 0.54 0.174 13 

با آنان در شیوه  ارائه آموزش  نظرتبادلگیری و ( مشارکت فراگیران در تصمیم37

 دانید؟می مؤثرتوسط استاد را به چه میزان بر عملکرد اساتید دافوس آجا 
4.30 0.31 0.128 3 

( برقراری و گسترش روابط انسانی مطلوب و احترام متقابل در کالس آموزش 38

 دانید؟می مؤثرتوسط استاد را به چه میزان بر عملکرد اساتید دافوس آجا 
4.65 0.28 0.113 2 

 ( توجه به مواردی مانند قابل حصول بودن اهداف آموزشی، ایجاد جو صمیمیت39

و جلوگیری از ایرادگیری و ایجاد ترس در بین فراگیران در کالس آموزش توسط 

 دانید؟می مؤثراستاد را به چه میزان بر عملکرد اساتید دافوس آجا 

4.50 0.57 0.167 11 

 ه 0.157 0.49 4.45 میانگین 
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 رانیفراگ یابیرزابعد  در شدهمطرح یهاپاسخ به مربوط فراوانی توزیع( 4) جدول
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( فراهم کردن زمینه تحقیق و پژوهش علمی در کتب درسی در ارزیابی فراگیران 40

 دانید؟می مؤثرتوسط استاد را به چه میزان بر عملکرد اساتید دافوس آجا 
4.17 0.37 0.146 5 

در ارزیابی فراگیران توسط استاد را به چه میزان بر  دسترسقابل( تعیین اهداف 41

 دانید؟می مؤثرعملکرد اساتید دافوس آجا 
4.39 0.42 0.148 6 

وردهای آموزش با وظایف شغلی آینده ا( تعیین میزان همخوانی نتایج و دست42

 دانید؟می مؤثرفراگیران توسط استاد را به چه میزان بر عملکرد اساتید دافوس آجا 
4.11 0.54 0.179 11 

( تعیین میزان پرورش حس قضاوت و تفکر انتقادی در بین فراگیران توسط 43

 دانید؟می مؤثراستاد را به چه میزان بر عملکرد اساتید دافوس آجا 
4.17 0.72 0.204 15 
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ط های خود با محی( تعیین میزان توانایی فراگیران در تطبیق نیازها و ارزش44

 دانید؟می مؤثرپیرامونی توسط استاد را به چه میزان بر عملکرد اساتید دافوس آجا 
4.13 0.60 0.188 14 

میزان  نییتع منظوربه( سنجش و ارزیابی عملکرد فراگیران پس از اجرای آموزش 45

 مؤثرتوسط استاد را به چه میزان بر عملکرد اساتید دافوس آجا  آمدهدستبهنتایج 

 ید؟دانمی

4.41 0.65 0.182 13 

های یابی به اهداف آموزشی و  تعیین میزان بازدهی برنامه( تعیین میزان دست46

آموزشی در یادگیری فراگیران توسط استاد را به چه میزان بر عملکرد اساتید دافوس 

 دانید؟می مؤثرآجا 

4.22 0.49 0.165 9 

های های جدید برای فعالیتن عرصهفعالیت آموزشی برگشود تأثیر( تعیین میزان 47

 دانید؟می مؤثربعدی توسط استاد را به چه میزان بر عملکرد اساتید دافوس آجا 
4.24 0.59 0.181 12 
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( تعیین میزان کیفیت فعالیت آموزشی توسط استاد را به چه میزان بر عملکرد 48

 دانید؟می مؤثراساتید دافوس آجا 
4.57 0.34 0.128 2 

و میزان برقراری ارتباط صحیح  شدهاستفاده( بررسی تناسب بین الگوی ارتباطی 49

 دانید؟می مؤثربا فراگیران توسط استاد را به چه میزان بر عملکرد اساتید دافوس آجا 
4.41 0.51 0.163 8 

جدید در  هایدر خصوص میزان استفاده از منابع معتبر و پژوهش یابیخودارز( 50

آموزش توسط استاد را به چه میزان بر عملکرد اساتید دافوس آجا  یروزرسانهب جهت

 دانید؟می مؤثر

4.30 0.53 0.169 10 

یابی به اهداف آموزشی ( بررسی میزان اثربخشی روش آموزش در دست51

 دانید؟می مؤثرتوسط استاد را به چه میزان بر عملکرد اساتید دافوس آجا  شدهنیتدو
4.61 0.33 0.125 1 
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های آموزشی توسط استاد نتایج فعالیت درباره( برگزاری کارگاه یا ایراد سخنرانی 52

 دانید؟می مؤثررا به چه میزان بر عملکرد اساتید دافوس آجا 
4.30 0.35 0.137 4 

های آموزشی های علمی و جشنوارههای آموزشی در کنگره( ارائه نتایج فعالیت53

 دانید؟می مؤثرط استاد را به چه میزان بر عملکرد اساتید دافوس آجا توس
4.35 0.32 0.130 3 

مناسب برای خود انتقادی توسط استاد را به چه میزان بر  شواهد از( استفاده 54

 دانید؟می مؤثرعملکرد اساتید دافوس آجا 
4.11 0.99 0.242 16 

در معرض نقد دیگران قرار گرفتن  نظورمبههای آموزشی ( ارائه نتایج فعالیت55

 دانید؟می مؤثرتوسط استاد را به چه میزان بر عملکرد اساتید دافوس آجا 
4.28 0.43 0.153 7 

 ه 0.172 0.54 4.28 میانگین 
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 گیرینتیجه
 

پژوهی آموزشدی بدر عملکدرد    ریزی آموزشی در راستای دانشبرنامه تأثیردر خصوص میزان 

 :وان گفتتاساتید دافوس می

های انجام دافوس، شاخص ریزی آموزشی بر عملکرد اساتیدبرنامه تأثیربرای بررسی میزان 

های آموزشی موجود، هدایت سازی آموزشی و بازنگری در برنامهبرای بهینه نیازسنجی

های های نوین، تغییر در طراحی برنامههای آموزشی از وضعیت سنتی به سمت روشبرنامه

های درسی با نیازهای سازمان و های استاندارد، تطبیق برنامهبیق آن با برنامهآموزشی و تط

وظایف شغلی فراگیران، توجه به نیازهای فردی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی، توجه به اصول 

و در بررسی  ها شناسایی شدهریزی آموزشی از اولویت باالتری نسبت به سایر شاخصبرنامه

شدت ضریب  با توجه به بوده و موردتوافقمچنین نظرات جامعه آماری اسناد و مدارک و ه

ریزی آموزشی های متناظر در بعد برنامهمؤلفهها و شاخصبستگی )ضریب توافقی( بین هم

از یکدیگر مستقل نبوده و ها مؤلفهها و شاخصاین و بوده  دییتأها مورد وجود ارتباط بین آن

 باشند.تأثیرگذار می اتید دافوس به میزان بسیار زیادعملکرد اسبر  ضمن تائید فرضیه،

پژوهی آموزشی بر عملکرد اساتید تدریس اثربخش در راستای دانش تأثیردر خصوص میزان 

 توان گفت:دافوس می

های باالیی را برای تدریس اثربخش)وضع مطلوب( در نظر داشته استادان شاخص هراندازه

تالش خواهند کرد تا گزارش نسبتاً  تدریس خود)وضع موجود(باشند به همان اندازه در گزارش 

توان گفت محتوای مطالب درسی و ماهیت خوبی از عملکرد خود ارائه نمایند. همچنین می

مؤلفه بیشتر از سایر  اینای است که توجه اساتید را به گونههای مختلف دانشگاهی بهرشته

اساتید بیان شیوا و  ازنظر ،ه شخصیت فردیدر حیط. کندهای تدریس اثربخش جلب میمؤلفه

 ،آمیزاز کار با دانشجو و همچنین داشتن لحن احترام لذت بردنمندی به تدریس و سادهی عالقه

بیشترین اولویت را داشتند مسلماً هر چه استاد بر  نفساعتمادبهآمیز و داشتن لحن احترام

. تر خواهد بودو بیان وی شیواتر و ساده ترفهمقابلتر باشد، سخنان او محتوای درسی مسلط

های توجه به پرورش تفکر منطقی و انتقادی در فراگیران، ایجاد شرایط برای همچنین شاخص

های خالق و فعال در ارائه آخرین مشارکت فعال فراگیران در کالس آموزش، استفاده از روش

پژوهی در زشی در حیطه دانشهای علمی و تجربی و داشتن اطالعات جدید و سوابق آمویافته

بستگی همشدت ضریب  ها از اولویت بیشتری برخوردارند که با توجه بهبین سایر شاخص

وجود ارتباط بین  اثربخش سیتدرهای متناظر در بعد مؤلفهها و شاخص)ضریب توافقی( بین 
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 ن تائید فرضیه،ضماز یکدیگر مستقل نبوده و ها مؤلفهها و شاخصاین و بوده  دییتأها مورد آن

 .باشندتأثیرگذار می عملکرد اساتید دافوس به میزان بسیار زیادبر 

پژوهدی آموزشدی بدر    مدیریت و رهبری آموزشی در راستای داندش  تأثیردر خصوص میزان 

 توان گفت:عملکرد اساتید دافوس می

ای ایجهاد  هه مدیریت و رهبری آموزشی بر عملکرد اساتید دافوس شاخص تأثیردر بررسی میزان 

با دیگر مدرسین، برقهراری و گسهترش    نظرتبادلزمینه مشارکت در آموزش از طریق مشورت و 

گیهری و  روابط انسانی مطلوب و احترام متقابل در کالس آموزش، مشارکت فراگیران در تصهمیم 

راهم های سازمان، فه با آنان در شیوه ارائه آموزش، ایجاد هماهنگی بین منابع و فعالیت نظرتبادل

کردن امکانات و زمینه مساعد برای بروز خالقیت، ابتکار و کشف استعداد فراگیران، و کمهك بهه   

های تعلیم و تربیت به مدرسان و دانشجویان از اولویت بهاالتری نسهبت   شناساندن و تفهیم هدف

بستگی )ضهریب تهوافقی( بهین    همشدت ضریب  که با توجه به ها برخوردار بودهبه سایر شاخص

مهورد   هها آنی وجود ارتباط بین آموزش یرهبر و تیریمدهای متناظر در بعد مؤلفهها و خصشا

عملکهرد  بر از یکدیگر مستقل نبوده و  ها مؤلفهها و شاخصاین ضمن تائید فرضیه، و  بوده دییتأ

 باشند.تأثیرگذار می اساتید دافوس به میزان زیاد

پژوهی آموزشی بر عملکرد اساتید راستای دانشارزیابی فراگیران در  تأثیرخصوص میزان  در

 توان گفت:دافوس می

ها بها نتهایج ارزیهابی    در بررسی اسناد و مدارک و نظرات خبرگان و تبیین انطباق و همگرایی آن

های: بررسی میزان اثربخشی روش آمهوزش در  رسد که شاخصمی به نظرکمی از جامعه آماری 

ههای  ن میزان کیفیت فعالیت آموزشهی، ارائهه نتهایج فعالیهت    یابی به اهداف آموزشی، تعییدست

 دربهاره های آموزشی، برگزاری کارگاه یا ایراد سهخنرانی  های علمی و جشنوارهآموزشی در کنگره

های آموزشی، فراهم کردن زمینه تحقیق و پژوهش علمی در کتب درسی و تعیهین  نتایج فعالیت

هها برخهوردار   از اولویت بیشتری نسبت به سایر شاخصدر ارزیابی فراگیران  دسترسقابلاهداف 

ههای  مؤلفهه هها و  شهاخص بستگی )ضریب توافقی( بهین  همشدت ضریب  اند که با توجه بهبوده

هها و  شهاخص ایهن  و بهوده   دییه تأمهورد   هاآنوجود ارتباط بین  رانیفراگ یابیرزامتناظر در بعد 

عملکرد اساتید دافوس به میهزان زیهاد   بر  یه،ضمن تائید فرضاز یکدیگر مستقل نبوده و ها مؤلفه

 .باشندتأثیرگذار می
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 پیشنهادها
 

 معاونت تربیت و آموزش آجا

پژوهی آموزشی را برای ارتقاء های دانشمؤلفهالف( در دستورالعمل نظام جامع مدرسین آجا 

 .دیینمارتبه و پایه علمی اساتید، وفق دستورالعمل وزارت عتف، منظور 

پژوهی را در حوزه دانش تأثیرهایی که بیشترین نتایج این پژوهش، شاخص ب( بر اساس

اساتید لحاظ  یبندرتبهنحوه دهی و در دستورالعمل لکرد اساتید دارند، وزنآموزشی بر عم

 .دیینما

های بندی، از شاخصپ( در دستورالعمل نظام جامع مدرسین آجا در مبحث ارزشیابی و رتبه

 .دیینماارزیابی اساتید استفاده  منظوربهاحصاء شده 

پژوهی آموزشی در سطح اشاعه و ترویج دانش های علمی، نسبت بهت( با برگزاری همایش

 .دیینماهای آجا اقدام دانشگاه

ث( هرساله با تبیین و ابالغ رویکردهای آموزشی و عملیاتی آجا، اساتید را در جهت نیازسنجی 

 .دیینمادر راستای اهداف سازمان هدایت  دهشارائه یهاآموزشآموزشی و تطبیق 
 

 دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا

پژوهی آموزشی را بندی اساتید، میزان اهتمام و توجه به دانشالف( در انتخاب، ارزیابی و رتبه

 در اولویت قرار دهید.

اساتید  یبندرتبهمنظور ارزیابی و های احصاء شده بهب( در نظام ارزشیابی اساتید از شاخص

 .دیینمااستفاده 

های آموزشی در های علمی و کارگاهپ( در پایان هر سیکل آموزشی نسبت به برگزاری نشست

گذاری و در معرض نقد قرار دادن پژوهی آموزشی در بین اساتید و اشتراکخصوص ترویج دانش

 .دیینماهای آنان اقدام یافته

های گیریلمی و اجرایی و مشارکت در تصمیمهای عت( زمینه را برای حضور اساتید درکمیته

 .دیینماآموزشی فراهم 

و ... زمینه را جهت تحقیق و پژوهش علمی  یخوانکتابنویسی، ث( با برگزاری مسابقات مقاله

 .دیینمادر کتب درسی فراهم 

 :دیینماپژوهی هدایت و نسبت به موارد ذیل راهنمایی ج( اساتید را در اجرای دانش

آموزش ارتقاء  مؤثرترعنوان یك فرصت برای رشد و تعالی در ارائه پژوهی بهدانشبه موضوع  (1

 رتبه اهتمام داشته باشند.
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 .ندینماشرایط را برای مشارکت فعال فراگیران در کالس آموزش فراهم  (2

 به پرورش تفکر منطقی و انتقادی در فراگیران توجه ویژه داشته باشند. (3

 ئه آموزش استفاده نمایند.های خالق و فعال در ارااز روش (4

 نظرات فراگیران را در خصوص نحوه ارائه آموزش جویا شده و مدنظر قرار دهند. (5

پژوهی خود را با دیگران بهه اشهتراک گذاشهته و فعالیهت خهود را در      نتایج و تجربیات دانش (6

 معرض نقد دیگر اساتید قرار دهند.
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