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پژوهش حاضر با هدف شناسایی ابعاد و مولفه  چکیده:

ه یری اعضای هیات علمی دانشگاه انجام گرفتهای جامعه یادگ

است.این پژوهش از نوع کیفی بوده که در آن از رویکرد 

پدیدارشناسی استفاده شده است.شرکت کنندگان از میان 

اساتید و اعضای هیات علمی دانشگاه انتخاب شدند.شرکت 

 کنندگان مبتنی بر هدف پزوهش انتخاب شدند و تا رسیدن به

شرکت کننده انجام گرفت.روش اصلی جمع  15اشباع نظری با 

 وته  آوری داده ها ، استفاده از مصاحبه های نیمه ساختار یاف

نی روش تجزیه تحلیل اطالعات با استفاده از روش تحلیل مضمو

 ز روشا گرانهایم صورت گرفت.روایی و پایایی مطالعه حاضر

-تکنندگان،مرور توسط افراد غیر از شرکبازنگری توسط شرکت

فته بررسی شد.یاو همکاران پژوهشگر(  اساتید دانشگاهکنندگان)

ی مقوله ی محور 9کد اولیه باز ،  67های بدست آمده شامل :

ی ( یادگیری جمع2(اهداف و چشم انداز مشترک  1تم اصلی: 4و

( بازتاب حرفه ای مشترک بوده 4( عمل حرفه ای مشترک 3

فه های احصا است.هم چنین نتایج پژوهش نشان می دهد مول

حلی شده در قالب الگوی جامعه یادگیری حرفه ای به عنوان مرا

ا تدر دانشگاه می باشد  که  بهبود مستمراز یک چرخه مداوم 

 حصول به نتایج دلخواه می تواند ادامه یابد. 

اعضای هیت علمی ، توسعه حرفه ای ، جامعه : کلمات کلیدی

 یادگیری،  دانشگاه

Sasan Rostami, Dr.Mohammad 

Ghahramani, Dr.Mahmoud 

Abolghasemi 
Abstract: The present study aimed to identify the 

dimensions and components of the learning 

community of university faculty members. This 

research is a qualitative study in which the 

phenomenological approach has been employed. 

Participants were selected from among the 

professors and faculty members of the university. 

Sampling was based on purpose and snowball 

sampling method to reach theoretical saturation 

with 15 participants. The main method of data 

collection, using semi-structured interviews and 

data analysis method was done using Granheim's 

thematic analysis method. The validity and 

reliability of the present study were assessed by 

the method of review by participants, review by 

non-participants (university professors and 

research colleagues) and also by frequent reference 

and comparison of various codes and consultations 

with experts. Findings included 67 basic open 

codes, 9 core categories and 4 main themes: 1) 

Common goals and perspectives 2) Collective 

learning 3) Common professional practice 4) 

Common professional reflection. Also, the results 

show that the components included in the model of 

the professional learning community are steps of a 

continuous cycle of continuous improvement in 

the university that can continue until the desired 

results are achieved. 
Keywords: faculty members, learning community, 

professional development, university 
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 مقدمه
 به رو نیازهای آمیز در برابر  موفقیت به طور مشخص پاسخگویی دانشگاه مأموریتامروزه 

 چالش در این راستا دانشگاه ها با.کندمی پشتیبانی آن از که ای تعریف می شود جامعه رشد
جدید می باشد رو برو هستند ؛مواردی از قبیل در دسرس بودن  قرن هایی جدی که از مشخصه

 بعد تحصیالت اهمیت افزایش ، توسعه و مداوم آموزش عموم مردم، برای دانشگاهی ایه آموزش
 عالی آموزش دهندگان ارائه درتعداد رشد و استاندارد های بین المللی ، سازی جهانی ، دانشگاه از

و... ؛ ازین جهت به  دور راه از سیستم یادگیری اطالعات،گسترش منابع در تنوع بزرگساالن، برای
و بهبود را در همه ارکان  توسعه جدید ناگزیر می باشند که استراتژی ها ها دانشگاه میرسد نظر

 (.2014، 1)البولسکا کنند تعریف خود برای
 مهمترین و بیشترین علمی به عنوان مهمترین  منابع انسانی دانشگاه ها  هیئت اعضای 

. دهند می تشکیل را ها دانشگاه اصلی بدنه چراکه دارند عالی آموزش کیفیت ارتقاء در را نقش
 و مهم منابع این به ای ویژه توجه ها دانشگاه و عالی آموزش مؤسسات است الزم بنابراین

 (2،2015کنند. )مور و پینسکی ریزی برنامه آنها توسعه برای و باشند داشته ارزشمند
مبتنی بر  در واقع  شده است یدانشگاه ضرور کیتحول مداوم که امروزه در در واقع   

دانشگاه  ستمیس طیمح ریی. رقابت در حال تحول و تغتوسعه مداوم اعضای هیات علمی  است
 کیعملکرد در  یداریو پا تیموفق یعملکرد باال شده است. برا یتقاضا برا شیخواستار افزا

الزم  یها تیحاصل کنند که صالح نانیاطم دیبا، دانشگاه ها  یرقابت اریبس کیآکادم یفضا
، در کنندمی  را فراهم  یاساس ینهاد یبانیپشت یها یو استراتژ افتهیتوسعه هیات علمی  اعضای

حساسیت ها و موانع مشارکت و کاهش  یها زهیانگ شیتوانند با افزا یدانشگاه ها م این زمینه 
 (.2020و همکاران،3.)فالوال خشندبرا بهبود ب ی، توسعه حرفه ا رسمی 

 حرفه توسعه که داشتند بیان فی ساده و غیره آرمانگرایانهتعری در (2012) 4لستر و هان
 در تا دهد امکان می  افراد به که است مهارت و دانش ایجاد در عمدی فرآیند یک" ای در واقع 

 ."کنند پیشرفت خود حرفه در و باشند مؤثر خود شغل
 برای کردن زمینه هایی ،فراهم هیئت علمی توسعه برنامه های اصلی هدف 80 دهه تا
 دهندگان بود؛ آموزش به عنوان علمی هیئت اعضای مهارت های و شایستگی ها ایجاد و بالندگی

 کند، استفاده آموزشی مختلف ابزارهای از که است کسی یافته توسعه علمی از این منظرهیئت
 هایبیشتر برنامه  بعد به 80 دهه از سازد.اما برقرار مؤثری ارتباطات و خوب بپروراند را مفاهیم

                                                 
1 Albulescua 

2 Moore JE, Pinsky 
3 Falola a, Adeniji a ,. Adeyeye , Igbinnoba a , Atolagbe 

4Hahn, T. B., & Lester  
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دانش  دهنده انتقال به عنوان هیئت علمی عضو که هستند کل نگر و محور -دانشجو بالندگی
مهارتهای  کسب مستلزم یادگیری به یاددهی گذاراز کند .این تسهیل را یادگیری دانشجویان باید

 است. جدیدی
از  رویکردهای جدید به توسعه حرفه ای از رویکردهای کوتاه مدت انفرادی و عموما خارج

سازمانی به رویکردهای یادگیری مداوم به عنوان بخشی از فعالیت های معمول روزانه با گروه 
همکاران تغییر شکل داده است. که  عمدتا شامل آموزش، بازخورد، فرصت هایی برای تامل 
گروهی و آموختن بیشتر در گروه های  مشارکتی،آموزش به همکار و عجین شدن کار افراد در 

(. در این میان تحقیقات زیادی  نشان می دهد که 2010، 1ا همکارانش می باشد) گسپارارتباط ب
اثر بخشی برنامه های توسعه هیات علمی ها و دانشگاها تا حدود زیادی  بستگی به سطح باالیی 
از مشارکت اعضای هیات علمی و اختیار قایل شدن برای آنها در فرایند توسعه  و بهبود 

 (.2005، 2دارد)آکرلیند
هنوز هم نهادها و موسسات آموزش عالی بر روش های فرد مدار برای توسعه ی اعضای 
هیات علمی تاکید دارند . روش هایی از قبیل ، فرصت های مطالعاتی ، مرخصی ها و  کمک های 
مالی برای شرکت در کنفرانس ها  ،یا تاکید خاص بر شناسایی شیوه های تدریس که مناسب با 

نشجویان است. شاید بیشترین موفقیت در پیشگامی توسعه ی اعضای هیات علمی در نیازهای دا
سال های اخیر با الگوی جوامع یادگیری اتفاق افتاد است که با  ترکیب سطح باالیی از کارهای 

 ( .2011،  3مشارکتی و کار هایی شخصی اعضای هیات علمی  صورت می گیرد ) شریل
 ویژگی همچنین و کرد توصیف یادگیری جوامع عنوان به را ها دانشگاه( 1990) 4بویر

 آن برای نیز را بودن دقیق و مرتب و منظم بودن، منصف بودن، باز بودن، هدفمند مثل های
مادام  یادگیری های مکانی که صورت به 5حرفه ای یادگیرندة جامعۀ عنوان به برشمرد.دانشگاه

 رخ مستمر پیشرفت و رشد منظور به کارمند و و استاد دانشجو از اعم افراد کلیۀ برای العمر
و حمایت  همکاری آن در که است مکانی حرفه ای دانشگاه یادگیرندة .است شده میدهد، ادراک

می  ایجاد آینده برای واضحی و تسهیم شده روشن بینش می شود، داده پرورش دوجانبه های
 (.2015، 6ادق و همکاراندارد )پهلوان ص وجود یادگیری برای محیط های طبیعی و گردد

جوامع یادگیری دانشگاهی به عنوان یک گروه از اعضای هیات علمی تعریف می شوند که 
درگیر در یک برنامه ی فعال، مشارکتی و ساالنه با یک برنامه ی درسی  در باره ی تقویت کردن 

                                                 
1 Gaspar 

2 Akerlind, 

3 Cheryl 
4 Boyer 
5- Professional Learning Communities 
6- Pahlevan Sadegh et al 
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سعه ، و جوامع آموزش و یادگیری همراه  با نشست ها  و اقدامات مکرر هستند که یادگیری ، تو
و ارتباطات را به وجود می آورد.این گروه ممکن است بر نیاز های خاصی از اعضای هیت علمی 
تمرکز کنند مانند :مسیر و دوره شغلی اولیه هیت علمی ، یا توجه شان را به سمت موضوع  یا 

ی هیت مساله ای خاصی هدایت می کنند مانند:نوشتن برنامه ی درسی . فرایند جوامع یادگیر
علمی معموال شامل نشست هایی به سبک سمینار می باشد که هیت علمی ها دانش و تجارب و 
تحقیقاتی که مربوط به آموزش و یادگیری می شوند را به بحث می گذارند.مشارکت های هیت 
علمی همچنین ممکن است شامل این باشدکه اعمال آموزشی جدیدی را در کالس ها به 

 (2004،  1اینکه در گیر یک پروژه ی آموزش  خود طراحی شده شوند.)کاکسآزمایش بگذارند یا 
سهم عمده  ای حرفه که جامعه است شده همگرا ادعا این بر پیوسته ای طور به پژوهشها

 2، پژوهش   لو ، راند کوئیست و هندروسون دارد. دانشگاه و اصالح آموزشی بهبود ای در
 به کمک ، یادگیری و آموزش به اساتید  عالقه رفه ای می دهد جوامع یادگیری ح ( نشان2019)

دهد و همینطور  می افزایش را اساتید مداوم تغییر از حمایت و آموزشی جدید های شیوه اجرای
 باعث FLC در مشارکت که دادند  در پژوهشی نشان ( 2019) 3میلز و ترتر ، تینل،رالستون

اتفاق به طور کلی  .شود می علمی هیئت ایاعض روابط تقویت و تدریس در افزایش پاسخگویی
 یبرا هیت علمی  یریادگیدهد که جوامع  ینشان م این حوزه  اتیادب نیدر ب یا ندهینظر فزا

قابل  تیظرفجامعه پشتیبان از نوآوری های هیات علمی و  یآموزش یها یموثر نوآور یاجرا
مدیران و که ممکن است  دهند یرا نشان م ینشیو ب قیتحق یرهایمستوجهی دارد واغلب  

 (.2019،  4یی توانایی شناسایی انها را نداشته باشند.)هاربینبه تنها مجریان 
انچه که در واقعیت در این حوزه در حال انجام می باشد  در واقع نشان می دهد که  

 از مداوم استفاده و جدید های جذب و کاربرد استراتژی  مدل های توسعه اعضای هیات علمی در
دچار کاستی می باشند.چراکه  به رغم تالش ها و هزینه های فزاینده در پیاده  ها استراتژی ینا

سازی اصالحات آمورشی، متاسفانه، در بسیاری از موارد دیده می شود که در عمل این اصالحات 
با شکست روبرو بوده است. یکی از عمده ترین دالیل این شکست ناشی از نادیده گرفتن یا دست 

گرفتن نقش اعضای هیئت علمی در پیاده سازی سیاست های بهبود آموزشی است. از طرفی،  کم
به رسمیت شناختن اهمیت نقش اعضای هیئت علمی به تنهایی نمی تواند منجر به بهبود 

چگونگی توسعه حرفه ای اعضای با آن روبرو هستند دانشگاه ی که صلمسئله اآموزشی گردد.بلکه 
 از  های گروه یادگیری اعضای هیات علمی  گروه است .در واقع جوامع هیئت علمی در قالب 

                                                 
1 Cox 
2 Dancy, M., Lau, A. C., Rundquist, A., & Henderson 
3 Tinnell, T. L., Ralston, P. A., Tretter, T. R., & Mills, M. E 
4 Justin Harbin 
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 هیئت اعضای .کنند می فراهم خال این جبران برای را مداوم پشتیبانی که هستند علمی هیئت
 این غیر در که کنند حل را مسائلی و کنند یابی عیب را ها ایده که دارند را فرصت این علمی

 جوامع  ایجاد منطق از بخشی این. نباشند آن انجام به درقا تنهایی به است ممکن صورت
 جمع منابع اشتراک و یکدیگر از یادگیری برای را اعضا که علمی است  هیئت اعضای یادگیری

 (  2020، 1)کورالس ،گولدبرگ و تورپن. کند می
 با توجه به ضرورت و اهمیت مطالب ذکر شده در این رابطه و همینطور این واقعیت که 

هسازی و توسعه هیات علمی ها در اکثر  دانشگاه ها  ، نتایجی مانند تمرکز گرایی زیاد ،کمتر ب
شدن مشارکت اعضای هیئت علمی و نوعی خاموشی نوآوری و خالقیت  را در بر داشته است و 

اهداف و فعالیت های برنامه های توسعه هیات علمی ها و دانشگاه ها  با نیازها و عالیق  در واقع 
عضای هیات علمی  خیلی همراستا نیست و این ممکن است  اثربخشی این برنامه ها را به ا

احتمال زیاد به خطر بیاندازد .از این منظربا هدف معرفی و نهادینه کردن الگوی جامعه یادگیری 
اعضای هیت علمی در فرهنگ سازمانی دانشگاه ها به عنوان الگوی توسعه حرفه ای درونزا و 

در   2( flcقدم اول شناسایی مولفه ها و ابعاد جامعه یادگیری اعضای هیات علمی)خودجوش،  
قالب الگوی مفهومی است که با اعتبار سنجی عملیاتی در حوزه عمل می تواند نقشه راهی برای  
توسعه هیات علمی ها  و دانشگاه ها باشد. بنابراین سوال اصلی پژوهش حاضر این است که ابعاد 

 جامعه یادگیری اعضای هیات علمی کدامند؟ و مولفه های

 پژوهش پیشینه
( SLC) 3از لحاظ تاریخی، پس از انتشار نتایج یادگیری در جوامع یادگیری دانشجویی

، دانشگاه میامی نیز به نتایج مشابهی در زمینه برنامه توسعه اعضای هیأت علمی 1990در دهه 
نفره از اعضای هیأت علمی در طول یک  12تا  8خود دست یافت، که در آن برنامه ها گروه های 

دوره یکساله بر روی موضوعات آموزش و یادگیری کار می کردند. در نتیجه این گروه ها را به 
در این اگر چه  (.2004، 4عنوان جوامع یادگیری اعضای هیات علمی نامگذاری کردند. )کاکس

کردن اثر بخشی جوامع یادگیری  راستا یک پیکره ی  در حال رشد از تحقیقات برای مستند
ها در قالب یک الگویی  flcهیئت علمی آغاز شده است ، اما در زمینه ابعاد و مولفه های 

در کاربردی برای  دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی با کمبود تحقیقات تجربی روبرو هستیم. 
( 1،  در قالب جدول) خارجی و داخلی گرفته صورت تحقیقات و منابع ترینمرتبط این پژوهش،

 به عنوان پیشنه تحقیق مورد بررسی قرار گرفت:  
 

                                                 
1 Corrales1* , Fred Goldberg2, Edward Price3 and Chandra Turpen 
2 Faculty learning community 
3- Student Learning Communities 
4- Cox 
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 ( : پیشنه تجربی مرتبط با پژوهش1جدول)

روش  نتایج تحقیق

 تحقیق

 محقق عنوان و سال تحقیق

ف
دی

 ر

فرهنگ سازمانی –ساختار سازمانی 

و رهبری تحولی تاثیر مستقیم بر 

 ایجاد جامعه یادگیرنده دارند.

 -توصیفی 

 تگیهمبس

ای در  جامعۀ یادگیرنده حرفه

 نظام آموزش عالی

صادقی، عبدالهی 

، نوه ابراهیم و 

زین 

(1395آبادی)  

1 

 ، آموزشی ابزار جعبه یک ایجاد

 هدایت به داده سواد آموزش

 بین مداوم های همکاری و کتابخانه

 اساتید و کتابداران

مطالعه 

 موردی

 قیکشف سواد داده ها از طر

 ات علمی هی یریادگیجامعه 

 یکتابدار

 و  مان،  بورس

 نویل1 )2020(

2 

جامعه یادگیر منجر به حضور 

شناختی ، جامعهی و آموزشی در 

 بین اعضا گردید.

اقدام 

پژوهی 

 کیفی

به کارگیری یک جامعه 

یادگیری  هیات علمی جهت 

 حمایت از یادگیری ترکیبی

جاستین 

 2هاربین

(2019)  

 

3 

اعضای فرصت های بیشتری برای 

همکاری با  یات علمی جهته

خارج از نهادهای  همکارن خود

 ایجاد نمود. خود

جامعه یادگیر هیات علمی  روش اسناد

برای ادغام فناوری های  

 آموزشی

 3کریستی

(2016)  

4 

؛ اعضای هیات علمیدانش و درک 

 ،برنامه از رضایتایجاد  جامعه و 

اصالحات برنامه ،تمرینات آموزشی 

 درسی

ارزیابی 

 نهچندگا

افزایش پایداری برنامه های 

 ( flc)درسی از طریق 

ناتکین و 

(2016) 4کالب  

5 

                                                 
1 Theresa Burress⁎, Emily Mann, Tina Neville 
2 Justin Harbin 
3 Christie 
4 Natkin, L. & Kolbe 
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روش  نتایج تحقیق

 تحقیق

 محقق عنوان و سال تحقیق

ف
دی

 ر

و  جویانسطح تعامل با دیگر دانش

، منابع آنالین، انعطاف ، مدرسان

های جدید  روش ،پذیری 

 یادگیری،انواع ارزیابی موثر

 

پژوهش 

 اکتشافی

کالس ترکیبی به وسیله 

جامعه یادگیری اعضای هیات 

 علمی

کرفت دیوید ،

،میسون،گرتر و 

 1بولدینگ

(2015)  

6 

 این حل مسائل، مورد در بحث

شیوه های   توسعه و مشکالت

دانشگاه  فرهنگ با مطابق آموزشی

 در قالب این الگو شکل گرفت

 

مطالعه 

 کیفی

جامعه یادگیری اعضای هیات 

 از حمایت برای مدلی : علمی 

 در درسی برنامه تغییرات

 عالی آموزش

انگین و 

 2نسونآتکی

2015 

7 

 آموزشی راهبردهای آموختن

 ، مفید؛بارتباط بیشتر با همکاران،

 اعتماد و پشتبانی بیشتر از دانشگاه

 تدریس در بیشتری نفس به

مطالعه 

 کیفی

جامعه یادگیری هیات  یک

 غیر موطف استاد برای علمی

 باند ناتان

3(2015)  

8 

رضایت شغلی اعضای هیات علمی 

 شجویانو عملکرد یادگیری دان

 جامعه  های شیوه بررسی توصیفی

 مقایسه: ای حرفه یادگیری

 دانشگاه گروه های  از تجربی

 مالزی های

لوکمان و 

2015همکاران   

9 

 کالس در یادگیری افزایش و بهبود

 آموزشی تکنولوژی با درس

 

 اکتشافی

بهبود اثر بخشی جامعه اعضای هیت 

علمی کالج با استفاده از جامعهی 

 بتنی بر تکنولوژییادگیری م

(2014)4پیتیر   10 

                                                 
1David A.Wicks a, , Baine B. Craft b, Geri N. Masonc, Kristine Gritter a, Kevin 

Bolding  

2 Engin  & Atkinson 

3 Nathan Bond1 

4 David Mark Peter 
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روش  نتایج تحقیق

 تحقیق

 محقق عنوان و سال تحقیق

ف
دی

 ر

افزایش فعالیت های مستق 

 شناسایی های فرصت وخودگردان،

 و شایستگی های زمینه ایجاد و

 در ارتباط ایجاد برای هایی مکان

 واحدهای و ادارات سراسر

 دانشگاهی،

 -توصیفی

 مقایسه ای

یادگیری اعضای هیات  جوامع

بیان نیاز های توسعه : علمی

عضای هیات علمی حرفه ای ا

 و یادگیری  دانشجویان

شریل 

 دالی1)2014(

11 

 آگاهی و بیشتر همدلی شامل

 با روابط اعتبار ایجاد دانشجویان،

 بیشتر مشارکت دانشجویان،

 ، دانشگاه در بزرگتر درجوامع

 ای حرفه توسعه و فعال همکاری

  علمی هیات اعضای تجربه کیفی

 برنامه در درگیر  دانشکده

 دگیرندهیا جامعه

 و  دیمترا

 استبلتون

(2013)  

12 

 افزایش برای الزم های حمایت

 بهتر یادگیری و درگیری

 تکنیک دانشجویان، مدیریت کالس

 آموزان،، دانش کردن درگیر های

 

 یژوهش

 آمیخته

 یک سازی پیاده و ایجاد

 یک عنوان به یادگیری جامعه

 "ای حرفه توسعه برای مدل

پیرسون 

)2012(2 

13 

 های مولفه بر یادگیری جامعه تاثیر

 علمی هیات اعضای بین در اعتماد

 -توصیفی 

 همبستگی

 اعضای اعتماد بین ارتباط

 و همکاران به  علمی هیات

 اعضای یادگیری جامعهی

 علمی هیات

گایر ویلسون3 ) 

2012)  

14 

 دانش،  تسهیم عمومی الگوی

 تمرکز و اعضا متغیر مشارکت

 انتخابی، موضعی

 اعضای یادگیری  جامعه اسنادی

 جهانی دانشگاه: علمی هیات

 آنالین

 و هندزیک

الوامجدیا1  ) 

2010)  

15 

                                                 
1 Cheryl J. Daly 

2 JULIE MARTY-PEARSON 

3 GAYE R. WILSON 
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روش  نتایج تحقیق

 تحقیق

 محقق عنوان و سال تحقیق

ف
دی

 ر

 تفکر های مهارت در پیشرفت

 تفکر توانایی ، دانشجویان انتقادی

 ادغام و تلفیق برای توانایی و جامع

 ها ایده و اطالعات

 -توصیفی 

 همبستگی

 یادگیری جامعه تاثیر "

 بر علمی هیات اعضای

 یادگیری و تدریس

کاکس2 ) 2009 

) 

16 

 ارائه پشتیبانی،  و اطالعات تسهیم 

 مورد در یادگیری نحوه افزایش

 تکنولوژی

 هیات یادگیری جوامع بررسی توصیفی

 بین ارتباط ایجاد:  علمی

 فناوری و یادگیری آموزش،

،و  جفری

ناگنت،وریدرون 

 و اسمیت

همکاران3 ) 

2008)  

17 

بود علمی به به جامعه اعضا هیات

شیوه های تدریس ، تحقیقات 

مشترک، همکاری بین رشته ای 

 منجر گردید.

بررسی 

 اسنادی

جامعه یادگیری اعضیا هیات 

 علمی

 پیوندی بین جامعه و علم

 آیزنبرگ

 ،اندر،پی

 هرمان4)2008(

18 

   
شان نبررسی پیشینه پژوهش های تجربی در زمینه جامعه یادگیری اعضای هیات علمی 

 ند و  درداد حقیقات به صورت موردی جوامعی در دانشگاه ها را مورد بررسی قرارداد که اکثر ت
رار قژوهش ها ظر پاین برررسی ها بیشتر پیامد ها و تاثیرات این الگو در فرایند های آموزشی مد ن

 گرفته است.

 روش پژوهش
  مطالعه حاضر یک مطالعه کیفی به روش پدیدار شناسی می باشد. با توجه به اینکه

جامعه یادگیری اعضای هیات علمی  به صورت یک  شیوه ی همکاری غیر رسمی در بین اعضای 
هیات علمی ،ریشه در تجربه ی زیسته ی دانشگاهی اعضای هیات علمی دارد و تا به حال به 
خوبی تبیین نشده  پژوهش حاضر به شیوه ی پدیدار شناسانه انجام گرفته است. در این پژوهش 

                                                                                                                     
1 Handzic and Lagumdzija 

2 Cox, M. D 
3 Jeffrey et al 
4  Eisenberg &Herman 

https://www.emerald.com/insight/search?q=Anne%20F.%20Eisenberg
https://www.emerald.com/insight/search?q=Andrew%20P.%20Herman
https://www.emerald.com/insight/search?q=Andrew%20P.%20Herman
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است. از انجا  ها داده اشباع از تابعی انجام گرفت، که  1کنندگان به شیوه هدفمندانتخاب شرکت 
 مر تبط با موضوع مورد بررسیهای  تحقیق کیفی به دنبال درک و فهم تجارب افراد یا گروهکه 

دارای این  مد نظر قرار گرفتندکه به طور مستقیمهایی  افراد یا گروه انتخاببنابراین هنگام  ،است
نفر از اعضای هیات علمی ) دانشگاه تهران،  دانشگاشهید بهشتی ،  15بودند. در نهایت   تجربه

دانشگاه فرهنگیان پردیس ری، دانشگاه شاهد،  دانشگاه صنعتی امیر کبیر ، دانشگاه آزاد و احد 
تهران جنوب  و دانشگاه آزاد علوم تحقیقات تهران(  که تجربه تدریس و کار اشتراکی  را داشتند 

 مصاحبهجهت جمع آوری اطالعات،  (.2به عنوان شرکت کنندگان انتخاب شدند)مطابق با جدول 
-به صورت نیمه تایید نظر تخصصی اساتید این حوزه،با توجه به اهداف پژوهش طراحی و با  ای

دقیقه  55تا  30 بین  گرفت.  مدت زمان انجام مصاحبه هامورد استفاده قرار عمیق  ساختاریافته 
 تاکید با مصاحبه های انجامید. پرسش به طول گفتگو، ادامه برای شونده مصاحبه تمایل به بسته

 دانشگاه تجربه اشان در مورد مفهوم مورد تاکید پژوهش در شوندگان درباره مصاحبه تجارب بر

 که موضوعاتی درباره شد می داده فرصت این کنندگان شرکت مصاحبه به حین در ولی شد تهیه

 .کنند است، صحبت نشده موارد آن به ای اشاره سواالت در ولی است مهم هاآن به نظر
مونی تحلیل داده  ها حاصل از مصاحبه با مصاحبه شونده ها از روش تحلیل مضجهت 

الف(  استفاده شد.و در واقع این مراحل برای  تحلیل داده های حاصل از مصاحبه طی شد:
د( . ج( جداسازی کدهای خارج از بحث. اولیه ( ایجاد کدهایمکتوب کردن مصاحبه ها . ب

 ی( تولید گزارش نهایی  ه( تعریف و نام گذاری مضمون ها  بازبینی مضمونها
ازنگری بست، از کننده پدیده مورد مطالعه اها، منعکسبرای اطمینان از اینکه تفسیر داده

ران همکا وتاد راهنما کنندگان)مانند اسکنندگان، مرور توسط افراد غیر از شرکتتوسط شرکت
 ن حوزهان ایگخبره های متعدد با پژوهشگر( ، همچنین با مراجعه و مقایسه مکرر کدها و مشاوره

یش و ه افزاهای حاصلتا دقت کدهای به دست آمده و در نتیجه روابط بین آنها و مقولهشد سعی 
 به عبارتی روایی و پایایی افزایش یابد.

 در پژوهش کنندگان اختی مشارکتشن :ویژگیهای جمعیت 2جدول 

سابقه  جنسیت  ردیف 

 تدریس

 دانشگاه

ف 
دی

ر
ت  

سی
جن

 

سابقه 

 تدریس

 دانشگاه

 تهران جنوب 8 مرد 9 تهران 22 مرد 1

 تهران جنوب 13 زن  10 تهران 11 مرد 2

 علوم تحقیقات 18 زن  11شهید  8 زن 3

                                                 
1 Purposive sampling 
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 بهشتی 

شهید  16 مرد 4

 بهشتی 

 ن  ریفرهنگیا 5غیرموظف مرد  12

شهید  19 مرد 5

 بهشتی 

 فرهنگیان ری   4غیرموظف  مرد 13

 فرهنگیان ری  8 مرد  14 شاهد 16 زن 6

صنعتی  12 مرد 7

 امیرکبیر

 فرهنگیان ری 7 مرد  15

صنعتی  17 مرد 8

 امیرکبیر

 

  یافته ها
انی وو فرا  بندی براساس کد گذاری های باز ،مقوله ها و تم هاها، دستهتحلیل مصاحبه

  ( به دست آمد:3جمالت در رابطه با هر مؤلفه به شرح جدول شماره )
 (: تحلیل مضمونی  داده های مصاحبه ای3جدول شماره )

تم یا )مضمون 

 اصلی (

مقوله یا مضون 

 فرعی

تعداد  نمونه های کدگزاری باز

ارجاعات در 

داده های 

 مصاحبه ای

ک
تر

ش
ز م

دا
م ان

ش
 چ

  و
ف

دا
اه

ن 
یی

تع
 

(چالش های 2

 –موزشی آ

 داریا -پژوهشی

ربوط م مسایل کاری  - تحقق مقاصد مشترک -

حث و گفتگو در مورد فعالیت ب  -به دانشجویان 

ورد برگزاری مهماهنگی در  -های پژوهشی

 تصمیمات اداری – -کنفرانس ها و همایش ها

 -لسات  تصمیمات گروه ها دانشکده  ج-جدید

 

واحد 15

معنایی)کد 

 باز(

(نیازهای 2

گیری هیات یاد

علمی و 

 -دغدغه یادگیر ی دانشجوان در موضوع خاصی

مسئولیت   -یادگیری تکنولوزی یا فناوری 

 -پذیری مشترک در قبال  یادگیری اعضا
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تخصص  مشترک و تاحدودی مرتبط بودن  دانشجویان

 یادگیری موضوعات بین رشته ای  -رشته ها  

ی
مع

 ج
ی

یر
دگ

یا
 

(تسهیم دانش و 1

 تجارب

 –و نداشته ها در موضوع  مورد نظر  داشته ها

 -رسیدن به درک و  زبان مشترکی از مساله

جلسات هم اندیشی با سایر دانشگاه ها و 

 عمل شخصی به -دیگرتعامل با یک -موسسات

جارب تشریک شدن در -اشتراک گذاشته شده

 متفاوت یکدگیر

 

 

 

واحد  13

معنایی)کد 

( توسعه وخلق 2 باز(

دانش حرفه ای 

 مشترک

 –نگاه کردن به مسایل از نگاه های متفاوت تر  

 -نیاز به بررسی و مطالعه بیشتر در ان حوزه

ن تهیه و تدوی - -جلسات مشترک با دانشجویان

رد صحبت  در مو -محتوای مشارکتی

موردویژگی های کالس، دانشجویان و انتظارات 

دوین اطالعات مشارکت در تهیه و ت -هماهنگ

  -مورد نیاز
 ح

ل
عم

ک
تر

ش
ی م

ه ا
رف

 

(تدریس 1

 مشارکتی

    

تقسیم بندی زمان  –حضور همزمان سر کالس 

 ویکردهایر-دیریت کالسی مشترک م  -تدرس

طراحی -کالسهای مشارکتی در آموزشی جدید

ک از یادگیری ارزیابی مشتر-آموزشی مشترک

 -موزش ترکیبی آ-دانشجویان

 

واحد 14

معنایی)کد 
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(پژوهش 2

 مشارکتی

 و جربهت -ای برون سازمانی مشارکتی طرح ه  

ش های برگزاری همای-جمعی تولیدات علمی

 -سائل پژوهشی روزنیاز سنجی م -مسترک

 ستادیا -تحقیقات مشارکتی دانشجویی
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 حبه ایدر این پژوهش مبتنی بر منطق رویه ای روش تحلیل مضمونی از داده های مصا 

 که در ادامه (  استخراج گردید،3مقوله فرعی مبتنی بر جدول شماره ) 9تم اصلی و  4 ، نهایتا
 یافته های بدست آمده در مورد هر کدام از مضامین ارائه شده است.

 ( تبیین چشم انداز و اهداف مشترک: 1تم اصلی
وسعه تتشکیل جامعه یادگیری  با یک هدف مشترک برای  تبادل اطالعات، خلق دانش، 

حس  راد ،که با ایجاد روحیه اعتماد میان  اف تخصص برای حل مشکالت کاری تعریف  میشود ی
ی ش هاتعهد و مسئولیت پذیری مشترک را ایجاد می نماید. این تم شامل د و مقوله:  چال

 ضا هیات علمی و دانشجویان می باشد.اداری و نیازهای یادگیری اع –پژوهشی  -آموزشی
جامعه اعضای هیات علمی  اداری:  –پژوهشی  –آموزشی  (چالش های1-1مقوله  

در بسیاری از موارد چه به صورت رسمی و یا غیر رسمی حول موضوعاتی خارج از تدریس و 
دانشجویان و کاری اعضا تاثیر گذار می باشد. در این  یادگیری می باشد که بر حوزه یادگیری

واره چالش های ایجاد می کند که نیاز به روند تغییرات،همهمسویی با تحوالت جامعه و میان 
کنندگان  زجمله اظهارات مشارکتا همفکری و ترسیم اشتراکی مسیر  توسط تمامی اعضا را دارد.

اکثرا جلسات رسمی ما در گروهای دانشکده حول مسائل " :چنین بوددر این رابطه  در پژوهش 
یک الگو  یا خطی مشی دانشگاهی  اداری و آموزشی دانشجویان می باشد که می تواند در قالب

خاص  به نتایج مطلوبی بیانجامد. بیشتر این جلسات معموال واکنشی است در برابر یک چالشی 
که حاال در حوزه آموزش یا برنامه درسی دانشجویان پیش میاد در صورتی که این چالش ها 

(سیاستگذاری 3

 های مشارکتی

طراحی  - -تصمیمات در مورد برنامه درسی 

ایجاد رشته   نیاز سنجی و -مشترک دروس

-مه ریزی راهبردیابرن -تحصیلی جدید

 -تصمیمات آموزشی 
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(ارزیابی  و اصالح 1

 فرایند

تر دروس ارزیابی مسم -بازخورد از همدیگیر

 -و بعد از تدریس  تامل در حین -مشترک

 یادگیری از گاهیآ -گفتگوی فکورانه

 -شاهدات کالسیم -دانشجویان

واحد  12

 معنایی

 ) کد باز(

انتشار (  ارایه و 2

 نتایج

ت انتشار روای -در معرض نقد قرار دادن فرایند

رایند با فجلسات بررسی -های مشترک از نتایج

درج مقاالت  -جپیگیری نتای -دانشجویان

 گهداری به صورت بانک اطالعاتن -مربوطه
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وعی به صورت مشارکتی معموال همیشه اتفاق می افتاد به نظر من باید  از قبل به عنوان موض
من و همکارم عالقه مشترکی "( . 10)شرکت کننده شماره "اعضا در مرود آنها برنامه ریزی کنند 

به حوزه ی خاصی از الگوهای جدید روش تدریس داشتیم که همین باعث شد برخی از این 
ر دانشجویان  من الگوها  را اشتراکی در کالس  من با هم استفاده کنیم که عالوه  بر یادگیری بهت

 (2)شرکت کننده "خودم هم خیلی برام جالب و آموزنده بود

 که جایی ( نیاز های یادگیری اعضای هیات علمی و دانشجویان:1-2مقوله 
 یادگیری نیازهای از فزاینده ای ادراک همکاری های نزدیک بین اعضای هیات علمی وجود دارد،

مطابقت داده می  نیازها این با دائم طور به نشجودا یادگیری فعالیتهای دارد و وجود دانشجو
در این رابطه  کنندگان در پژوهش  زجمله اظهارات مشارکت(. ا2005، 1بالم و همکاران شود)

باید  ارتباطات  غیر رسمی ، حتی با دانشجویان، حتی با سایر اعضا گروه های دیگردر " چنین بود
ی یادگیری مشخص شوند.در جلسات رسمی فقط فضای دانشگاهی ایجاد شود تا نیاز های واقع

مسائل اداری  مطرح می شود و صحبت در باره مسایل یادگیری باالخص یادگیری خود اعضا 
بعضی وقتا در جلسات گروه اتفاق افتاده همکاران "(.  7)شرکت کننده شماره"اینگار یک تابوست

ضا برا خود من آموزنده بوده ، اما مبحثی جدیدی را مطرح کرده و توضیحاتی هم ارائه کرده که بع
حیف که کوتا ه و مختصر بود . به نظرم اساتید نیاز دارند در این مورد برنامه ریزی های جدی 

 (13شرکت کننده شماره)"تری داشته باشند.

 ( یادگیری جمعی:2تم اصلی 
تیمی  در نظام آموزش عالی فرایند مولد و مستمر تولید علم، فرایندی جمعی، همیارانه و

است که تبلور چنین شرایطی با تقویت مهارتهای گروهی و تیمی و توسعه همکاری و همیاری به 
این تم شامل دو .(2،2010)رازلین و جالسجای رقابت و تالش منفردانه محقق خواهد شد

 خلق و توسعه دانش حرفه ای مشترک می باشد. –مقوله:تسهیم دانش و تجارب 

در یک جامعه )مجموعه( حرفه ای، یک شیوه  جارب:(تسهیم دانش و ت2-1مقوله 
اثربخش یادگیری برای افراد بالغ، همکاری، تعاون و تعامل در باره موضوعات و مسائلی می باشد 

 زجمله اظهارات مشارکت( .ا2018،  3که مستقیما با فعالیت حرفه ای آنها ارتباط دارد)ژان و هانا
آید یکی از اعضا مثال یک سفر گاه پیش می " بودچنین در این رابطه  کنندگان در پژوهش 

علمی رفته باشد یا  یک کار تحقیقی انجام داده؛ و به نتایج جالبی رسیده، خب یک جلسه به 
گوید.خوب مسلما برای صورت غیر رسمی دور هم جمع شدیم  و تجربیات خودش را برای ما می

ها صورت پذیرد.اما اینکه فرایند رسمی  کار های تیمی در حوزه آموزش باید این اشتراک گذاری

                                                 
1- Bolam et al 
2 Ruslin, A., & Jelas 
3 Hanna &.  Janne 
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و معمول در دانشگاه ما باشد نه و بیشتر به تعامالت دوستانه ما با همکاران ما ربط پیدا می 
بهتر بود قبل از تدریس ابتدا داشته هایمان از موضوع را بررسی  "(. 5)شرکت کننده شماره"کند

انشگاه ها دارد و حتی خود من هم از نظر میکردیم که البته این نیاز به یک کار فرهنگی در د
)شرکت کننده "ذهنی مقاومت هایی برای این تعامالتی ازین دست ممکن است داشته باشم

 (.8شماره 

کار یا فعالیت اصلی در جامعه  ( تولید و توسعه دانش حرفه ای مشترک:2-2مقوله 
بدیهی  هایشان می باشد. یادگیری حرفه ای ایجاد و توسعه ی دانش جدید برای بهبود عملکرد

است که به موجب آن جوامع یادگیرندة دانشگاهی با یکدیگر تعامل داشته و در محاورات جدی 
ها را به طور  اندیشند، این اطالعات و داده ها می درگیر میشوند و در مورد اطالعات و داده

زجمله (. ا2005،  1اران)بالم و همکنمایند مشترک تفسیر نموده و آنها را در میان خود توزیع می
در تدریس اشتراکی ما چون از  "چنین بوددر این رابطه  کنندگان در پژوهش  اظهارات مشارکت

قبل در مورد اصل مساله با هم همیشه در حال بحث و گفتگو بودیم به نظرم به یک ذهنیت 
به دانشجو مشترک و تا حدودی جدید رسیده بودیم که این  هماهنگی حین کار و انتقال مطلب 

)شرکت کننده "را راحت تر می کرد البته باز هم مواردی بود که به نظر خودم ناهماهنگ بودیم
کالس که به پیشنهاد همکارم  در گروهها بین در مسابقات و بازیها ترکیب ایده "( 12شماره

وزش مطمنم خلق چنین روش هایی نوآورانه حتی در آم  و برایم جذاب بود ، انجام دادیم خیلی 
 (14)شرکت کننده شماره  "کرد  خواهد کننده سرگرم بسیار را برای دانشجویان  یادگیری عالی 

  (عمل حرفه ای مشترک:3تم اصلی 
مشکل  حل یا ای حرفه فعالیت یک ایجاد پروژه، یک روی بر عمل حرفه ای مشترک کار

با   دارد و در واقع اعضا یتایعمل تیریو مد یاز سازگار ییدرجه باال، که مسلما نیاز به می باشد
( 2008 ،2همکاران و ) نگنت.کار را بهتر انجام دهند نیکه چگونه ا رندیگ یم ادیتعامل منظم 

این تم شامل سه مقوله:تدریس مشارکتی ،پژوهش مشارکتی، سیاستگذاری های مشارکتی می 
 باشد.

در  است که رویکرد تدریس مشارکتی تالشی ( تدریس مشارکتی : 3 -1مقوله 
و دانشجویان، و گسترش تعامالت علمی میان  اتیدراستای تقویت روحیه کار گروهی میان اس

) کریمی و  یان صورت می پذیردای از نیازهای یادگیری دانشجو ادراک فزایندهاساتید جهت ا
 "چنین بوددر این رابطه  کنندگان در پژوهش  زجمله اظهارات مشارکت(. ا1393همکاران ،

ه مشترک ما مربوط می شد به تدریس یک درس با عنوان پژوهش حرفه ای با موضوع درس تجرب
پژوهی در دانشگاه فرهنگیان که با دو نفر از همکاران دیگر که یکی از آنها مستقیما حوزه 

                                                 
1 Bolam et al 
2 Nugent et al 
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با .تخصص درس پژوهی داشت و نفر بعدی بیشتر در حوزه تدریس  آموزش علوم تخصص داشتند
ی دانشجویان درکالس  فرصتی برای تامل در حین عمل برای اعضا تقسیم مسئولیت یادگیر

پیش خواهد آمد که یادگیری از از منظر دانشجویان ببینند و این از نکات مثبت تدریس 
با یکی از همکاران تدریس مشترکی در مورد یک  "(. 15.)شرکت کننده شماره "مشارکتی بود

ی بود و به نظرم کاری خیلی خوبی شد و دانشجویان نرم افزار آماری داشتم که تجربه بسیار جالب
هم خیلی راضی بودند. همکارم بخش نطری و من مبحث عملیاتی کار با نرم افزار را توضیح 

 (.9)شرکت کننده شماره  "دادم

است و  یجامعه تیفعال کی یعلم قاتیتحق  :( پژوهش مشارکتی3-2مقوله 
زجمله . ا )2010،  1.)کامشاست ینه می باشددر این زم از بلوغ علوم یقسمت مهم یهمکار

ما سه نفر اعضای هیات علمی " چنین بوددر این رابطه  کنندگان در پژوهش  اظهارات مشارکت
به همراه یک نفر از دانشجویان در یک پروژه تحقیقاتی مشترک کار کردیم و با توجه به تخصص 

با پیشنهاد یکی از اعضا تصمیم به هایی که هر کدام از اعضا در حوزه های پژوهشی داشتیم 
شروع کار کردیم.خوب در دانشگاه ازین دست کارها فراوان صورت می پذیرد و معموالهم غیر 

همکاری ما در حوزه پژوهش عالوه بر طرح "(. 4)شرکت کننده شماره"رسمی شکل می گیرد
رح ها جلسات های دانشجویی، بحث پژوهش هایی خارج سازمانی هم بوده که البته در اون ط

بیشتر و هماهنگی های بیشتری بین ما صورت میگرد و به نظرم به نتایج خوبی هم منجر می 
شود.در این حوزه  دانشگاه ها باید از پتانسیل اساتید با تجربه و اساتیدی که ارتباطات برون 

جوان و  سازمانی خوبی دارند در قالب تشکیل گروه های پژوهشی استفاده کنند، هم برای اساتید
 (.4)شرکت کننده شماره "هم برای دانشجویان عالقمند 

 در چرخهانتظار می رود ها  دانشگاه از ( سیاستگذاری های مشارکتی :3-3مقوله 
 اشندعالی نقش مؤثری داشته ب ریزی آموزش سازی برای سیاستگذاری و برنامه های تصمیم

نونمند، رت قاکت مؤثر دانشگاهیان به صوفرایندهای تعامل خالق و مشار دراین زمینه الزم است 
 شارکتمزجمله اظهارات (. ا1393باشد) فراستخواه و منیعی،  مند و نهادینه فراهم  نظام

ای نامه هما جلسات مشترک فراوانی را حول بر "چنین بوددر این رابطه  کنندگان در پژوهش 
 اشتیم که منجر بهکالسی بعضا حتی رشته های تحصیلی در دانشکده در چندین نوبت د

ار ویض اختید تفها بای. به نظرم به گروه "تصمیماتی، البته با تایید مسئولین ان حوزه ، گردید
شارکت مقع با ی گروه و دانشکده بروند. درواها به سمت برنامه ریزی برای آیندهشود که گروه

واهد ی خا نیز در پدادن اعضا در این گونه تصمیمات عالوه بر نوآوری ،تعهد بیشر افراد ر
 (6)شرکت کننده شماره "داشت

                                                 
1Kamesh  
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 (بازتاب حرفه ای مشترک:3تم اصلی 
جمع  اهداف، اتخاذ و دانشجویان یادگیری بر نظارت پیشرفت به منظور داده های واقع در
(.این تم شامل دو مقوله اصلی 2012، 1میگیرد)ادی و میشل قرار تحلیل مورد و آوری شده

 انتشار نتایج می باشد. – ارزیابی و اصالح فرایند

ای ، به اهمیت حیاتی انواع جوامع یادگیری حرفه  رزیابی و صالح فرایند:ا( 4-1مقوله 
ه، تجزیه های رایج و موثر اعم از مشاهدها برای ارزیابی واقفند و با استفاده از ارزیابیمختلف داده

ت امور نظارت به عمل یشرفهای فراگیران، از پفعالیت های گردآوری شده وو تحلیل داده
چنین در این رابطه  کنندگان در پژوهش  زجمله اظهارات مشارکت(. ا1393آورند ) سلیمانی ،می
ویان و انشجمشاهدات کالسی حین تدریس مشترک می تواند در رابطه با ارزیابی یادگیری د "بود

ر فی مد نظهداهیه کرد و احتی نحوه تدریس همکار  مفید واقع شود.البته می توان از قبل فرمی ت
ا ضعف وت یمتاسفانه نشستی در مورد نقاط ق ". در ادامه این مصاحبه شونده بیان داشت"داشت

 ز کار میعد اانجام نمی گیرد و به ندرت بازخوردی ارایه میشود در صورتی که اینگونه جلسات ب
 (15)شرکت کننده شماره "تواند به تداوم این کارهای تیمی بیانجامد

ان یک مستند نمودن فرایند ها و نتایج آنها به عنو رائه و انتشار نتایج:ا( 4 -2قوله م
عضای ای اهبانک اطالعاتی در دانشکده ها، با ایجاد پیشینه و هویت برای این مدل از نشست 

ر دیگ وهیات علمی ، گفتمان توسعه های خودجوش و غیر رسمی را در دانشگاه ها پررنگ تر 
 ارکتزجمله اظهارات مشبه حضور و مشارکت در این جوامع خواهد نمود. ا اعضا را تشویق

ا ، مخصوصمن معموال از فعالیت های کاری ام " چنین بوددر این رابطه  کنندگان در پژوهش 
 اتیدتدریس مشترکی که داشتیم روایت می نویسم که اون موقع ها یادمه برای یکی از اس

د و گیرنبن باعث شد که تصمیم به اجرای تدریس مشارکتی فرستادم که نظربدهند و البته همی
الی خوزه به نظرم جای همچین روایت هایی در فصل نامه ها  و حتی کتاب ها مرتبط با این ح

ها و  مسلما اگر ما مستنداتی ازین تجارب را در انشگاه"(.  12)شرکت کننده شماره "ست
ساتید ااده ر این حوزه ، منابعی برای استفدانشکده ها داشته باشیم عالوه بر فرهنگ سازی د

رویه  ات وباالخص اعضای جدید خواهیم د اشت و اعضا می توانند در مواقع مشابه ، به تصمیم
 ( 1)شرکت کننده شماره "های اتخاذی در این گروه ها استناد کنند

 
 
 
 

 

                                                 
1- Eddy and Mitchell 
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 مدل مفهومی  استخراج شده از پژوهش

 
 گیرینتیجه

ضای هدف اصلی پژوهش کیفی حاضر، شناسایی ابعاد و مولفه های جامعه یادگیری اع

ن ییافته های ا ( از طریق پرداختن به تجربه اساتید دانشگاه در این رابطه است.flcهیات علمی )

تم ( اصلی  مضمون) 4های صورت گرفته در  پژوهش با توجه به نتایج تحلیل مضمونی از مصاحبه

تعیین چشم انداز و اهداف مشترک، یادگیر جمعی ، عمل حرفه ای مشترک و  شامل :

نیاز های  -مقوله فرعی )چالش های اداری ،آموزشی، پژوهشی   9و  بازتاب حرفه ای مشترک

 ک(؛ویادگیری دانشجویان واساتید( ؛و) تسهیم دانش و تجارب ؛ خلق و توسعه دانش مشتر

ارئه  -ابی و اصالح فرایندیاستگذاری مشارکتی(؛و) ارزیس -شارکتیپژوهش م -)تدریس مشارکتی 

ز امراحلی  نوانو انتشار نتایج(  طبقه بندی شد.ابعاد مدل مفهومی استخراج شده از پژوهش ،به ع

 . در قالب فعالیت جامعه یادگیری در دانشگاه می باشد بهبود مستمریک چرخه مداوم 
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زم و اولیه برای تشکیل جامعهات تعین اهداف و ترسیم چشم انداز مشترک شرط ال

تصمیم  را برای چارچوبی شده تسهیم یادگیری در دانشگاه می باشد. در واقع  اهداف و ارزشهای

( در این زمینه اعضا 2005، 1فراهم می نماید. )بالم و همکاران مشارکتی و جمعی گیری های

نمایند و برای تحقق یین میگروه یادگیری، اهدافی را در جهت بهبود سطح فعلی عملکرد خود تع

( مشارکت کنندگان این مطالعه  2004، 2کنند) دافور و همکارناین اهداف با هم تالش می

معتقد بودند که رسیدن به اجماع نظر در مورد اهداف و ترسیم نقشه راه مسلما منجر به نتایج 

هیات علمی  بهتری در کار مشترک انها می شد.هرچند که اهداف در  جلسات رسمی اعضای

آموزشی دانشکده و دانشگاه می باشد و لی در قالب گروه های غیر  –بیشتر حول مسایل اداری 

رسمی و دوستانه بیشتر مسائل یادگیری اعضا و دانشجویان مد نظر می باشد. درواقع نقطه آغاز و 

ه ضرروت تشکیل جامعه یادگیری اعضای هیات علمی عالیق ودغدغه مشترکی است که در حوز

حول موجب متمرکز کردن فعالیت های گروه ی کاری برای اعضا احساس می شود که در ادامه 

الگوهای ی مبتنی بر همین نیاز ها و عالیق  مشترک خواهد بود. هر چند این جوامع، اهداف

خود را در این زمینه دارند اما مسلما با تبیین اهداف و چشم انداز اعضا باید به  منحصر به فرد

ند و چگونه عمل کنند. در واقع  با بررسی شرایط چگونه فکر کنهنیت مشترک برسند که این ذ

موجود در رابطه با موضوع مد نظر ،نقاط مطلوب برای رسیدن در این فرایند را ترسیم خواهند 

کرد.که ممکن است تسلط بر فناوری جدید آموزشی ، توسعه یا ایجاد رشته ای تحصیلی جدید، 

زوهشی خاص ،و ... باشد. نتیجه پژوهش حاضر در این تم اصلی ازمدل مفهومی کاربست نتایج پ

، 2005 ،4بالم و همکارانو   2015، 3انگین و آتکینسونپژوهش با بخشی از  یافته های مطالعات)

 ( همخوانی و مطابقت دارد.2004، 5کاکس

ر رابطه با بعد از تعیین اهداف و ترسیم چشم انداز ،رسیدن به درک و زبان مشترکی د

از طریق در نظر گرفتن شرایط کاری و  موضوع مورد نظر گروه از ضروریات می باشد.این رویکرد

 یادگیری (. جوامع6،2009موقعیت های یادگیری غیر رسمی ایجاد شده است)رابرت و پروت

 دان شده ایجاد مشارکتی یادگیری های محیط از حمایت و تسهیل منظور به علمی هیات اعضای

 بخشند می وسعت یادگیری از را ادراکشان مطالعه و تحقیق با ابتدا علمی هیات اعضای آن در که

دهند. تولید و توزیع دانش و  می قرار بررسی مورد را یادگیری جایگزین رویکردهای سپس و

                                                 
1- Bolam et al 
2DuFour  
3 Engin& Atkinson 
4- Bolam et al 
5 cox 
6 Roberts, S., & Pruitt 
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مهارت از رسالت های اصلی آموزش عالی می باشد که  در حال حاضر بخش عمده ای از آن 

اقدامات فردی و مجزا دردانشگاه ها صورت می پذیرد. جوامع یادگیری هیات علمی با تحت تاثیر 

ایجاد فضای امن وصمیمی،انتشار داوطلبانه مهارت ها و تجارب اکتسابی حول مسایل مشترک 

گروه را تبدیل به یک فرایند طبیعی و ضروری در دانشگاه خواهد کرد . در این مرحله با اتکا به 

بررسی ها و توسعه ادارکشان ،در واقع فرضیه هایی حول موضوع جهت اقدام تجارب اعضا ، 

عملیاتی و اجرا ارائه خواهند داد.یافته های پژوهش در این بعد با بخشی از یافته های مطالعات ) 

،( همخوانی و مطابقت 2013؛ 3همکاران و  ،  دیمترا2015، 2، انگین و آتکینسون1،2016کریستی

 دارد.

ویژگی بارز جوامع یادگیری در  را ای حرفه فعالیت یک ایجاد ( عملگرایی و1201) 4گایر

ها با نهادینه کردن این مدل توسعه و یادگیری در بین اعضا ،ساختاری  دانشگاهدانشگاه دانست .

کنند که مروج فرهنگ همکاری و کار مشترک است .ودر واقع زمینه هایی را برای را ایجاد می

یق و مدیریت کارهای اجرایی اعضای هیأت علمی فراهم می نماید .عمل حرفه ارتقاء تدریس، تحق

ای مشترک یک فعالیت برنامه ریزی شده است که عملکرد حرفه ای اعضا را بهبود خواهد 

داد.نتایج تحقیق در این بخش موید این بود که فراوانی کار اشتراکی اساتید معطوف به پروژه 

رغم وجود شواهدی قانع کننده دال بر اثربخشی و اشد و علیهای تحقیقاتی دانشجویان می ب

موفقیت کار مشارکتی، اما اساتید و دانشکده ها اکثر در انزوا و به صورت انفرادی به کار خود می 

فرهنگ  در تغییر کننده منعکس کلی طور به عالی آموزش در یادگیرنده جوامع ایجاد پردازند.

می سازد. نتایج پژوهش در این  دشوار آن را حفظ و دوام و زیسا که این امر پیاده است، کاری

، (2008)  6همکاران و (، جفری2008)5هرمان و  بعد با بخشی از یافته های  مطالعات) آیزنبرگ

 ( مطابقت و همخوانی دارد.2014)8(، پیتیر 2012)7 پیرسون

با آموزش،  FLCپیامدها و نتایج یادگیری از طریق مرتبط کردن مفاهیم و موضوعات  

دوره های درسی، دانش، منافع حرفه ای و تجربیات زندگی شرکت کنندگان، افزایش و ارتقا می 

یابد. همه شرکت کنندگان باید تشویق شوند تا پیامدها و نتایج یادگیری را در آموزش و دیگر 

                                                 
1 Christie 
2 Engin& Atkinson 

3 Dimitra et aL 
4 Gayer 
5 Eisenberg &Herman   
6 Jeffrey et al 
7 JULIE MARTY-PEARSON 
8 David Mark Peter 

https://www.emerald.com/insight/search?q=Anne%20F.%20Eisenberg
https://www.emerald.com/insight/search?q=Andrew%20P.%20Herman
https://www.emerald.com/insight/search?q=Andrew%20P.%20Herman
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 داشتن به منوط این (:2003، 1جنبه های زندگی واقعی یشان به نمایش بگذارند.)مو و گنیاوالی

 توجه و اعضاء در میان ریسک پذیری حرفه ای، پرسش گری که است غنی فرهنگ سازمانی

(. انعکاس نتایج کار گروهی اعضای 2006، 2و هاگریوز گیلز)باشد  داشته همراه به را فکورانه

هیات علمی معموال در پروژه های پژوهشی ممکن به عنوان سندی مکتوب در فصل نامه ها و یا 

ورت کتاب انشتار یابد،اما به نظر می رسد کمتر اتفاق افتاده است که روایت های اساتید در به ص

رابطه با پروژه ها مشترک آموزشی  وتوسعه ای ،مکتوب و انتشار یافته شود .لذا با ارزیابی فرایند 

تفاده و به اشتراک گذاری نتایج ،اعضا سعی خواهند کرد تا یافته های خود را روشن تر، قابل اس

تر و تکرار پذیر به و سیله دیگران کنند و دانشگاه ها در جراین این فرایند در حوزه ی مسایل و 

 چالش های مشترک از هم دیگر الهام خواهند گرفت.

 موجود های مدل برای جایگزین مدل یک( FLC) 3علمی هیات اعضای یادگیری جوامع

 یک بر خاص، آموزشی رویکرد یک روی رب تمرکز جای به که دهد، می ارائه ای حرفه توسعه

 های مدل مشارکتی ایجاد و باشد تواند می یادگیری آنچه مورد در مشارکتی انداز چشم

 تا دهد می اجازه کنندگان مشارکت به یادگیری فرآیند روی بر تمرکز. کند می تاکید یادگیری،

 چگونگی یادگیری از قبل ار آموزشی های تکنیک مورد در گیری تصمیم برای نیاز مورد اطالعات

 ی توسعه پیشگامی در موفقیت به دیگر سخن،  بیشترین. آورند دست به آنها، کارگیری به

 ترکیب  با که است افتاد اتفاق یادگیری جوامع الگوی با اخیر های سال در علمی هیات اعضای

گیرد.  می صورت  علمی هیات اعضای شخصی هایی کار و مشارکتی کارهای از باالیی سطح

 کارگیری به با و مسئولیت پذیرفتن جهت به افراد دادن ای با قدرتحرفه یادگیری جوامع

آورد می فراهم ایحرفه یتوسعه و مداوم یادگیری برای را فرایندی و چارچوب جدید، راهبردهای

گ و با در نظر گرفتن شرایط کاری و موقعیت های یادگیری غیر رسمی ایجاد  میگردد، لذا فرهن

سازی و حمایت مدیران  دانشکده و دانشگاه  ها ،از ملزومات اساسی در این زمینه می 

باشد،حضور خود مدیران و مسئوالن دانشگاه ها در این جلسات به عنوان عضو، سیستم پاداش و 

ترفیع مرتبط با عملکرد اینگونه جوامع  ، تامین هزینه ها و تمهیدات الزم جهت این گونه نشست 

جاد جوی باز و و مطمئن جهت به اشتراک گذاشتن چالش ها و کاستی ها در حوزه های ها ، ای

یادگیری و آموزش دانشجویان و اساتید، ایجاد روحیه روح صمیمیت و رفاقت در بین اعضاءو... 

،همه و همه در ایجاد و توسعه جوامع یادگیری اعضای هیات علمی در دانشگاه ها موثر خواهد 

ی شود دانشکده ها تعدادی از جلسات گروه را در سال تحصیلی به تشکیل این بود.و پیشنهاد م

                                                 
1- Mu and Gnyawali 
2- Giles & Hargreaves 
3- Faculty Learning Communities 
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جوامع یادگیری بین رشته ای هیات علمی ها اختصاص دهند واساتید در جلسات جوامع 

یادگیری اعضای هیات علمی سایر دانشگاه ها نیز مشارکت کنند. همینطور پیشنهاد می شود  

عه جمعی اساتید به شیوه جامعه یادگیری، نشست ها و دانشگاه جهت نهادینه کردن الگو توس

همایش هایی برگزار کنند تا گروه ها تجارب خود را در زمینه تشکیل اینگونه جوامع با دیگر 

 دانشکده ها و دانشگاه ها به اشتراک بگذارند.
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