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بر عملكرد  علمي هيأت يبه اعضا يكيالوژيد يها آموزش مهارت تأثيرمطالعه 
  اثربخش آنها سيتدر

  
  يستانيمحمدرضا ن، *يجعفر رشاهيم ميابراه ديس ،انيحسن اسالم

  
 

  چكيده
اي  ندهيفزا تياز اهم، يبر رشد آن در نظام آموزش عال مؤثرو عوامل  علمي هيأت ياثربخش اعضا سيامروزه عملكرد تدرمقدمه: 

اثربخش  سيبر عملكرد تدر علمي هيأت يبه اعضا يكيالوژيد يها آموزش مهارت تأثير نييتع،  هدف با برخوردار است. پژوهش حاضر
  انجام شد.آنها 

، آزمون پسو  آزمون پيشبا  ياز نوع دوگروه يتجرب مهيبا روش ن 1395-96يلياول سال تحص مساليپژوهش حاضر در ن: ها روش
شدند.  ميو شاهد تقس يدانشگاه اصفهان بود كه به دو گروه تجرب علمي هيأت ينفر از اعضا 43مشتمل بر  ي. نمونه آمارديانجام گرد

اي در گروه  اعمال شد و مداخله شيخله بر روي گروه آزمابه عنوان مدا سيتدر نديدر فرا يكيالوژيد يها مهارتسپس آموزش استفاده از 
ساخته  از پرسشنامه محقق، علمي هيأت ياثربخش توسط اعضا سيتدر يها مؤلفهكاربست  زانيم نييكنترل صورت نگرفت. جهت تع

با استفاده از آمار در دو  ها داده لي. تحلدياستفاده گرد آزمون پسو  آزمون پيشاثربخش در دو مرحله  سيتدر نهياستادان در زم يابيزخودار
  ) انجام شد.يمستقل و زوج T(آزمون ي) و استنباطاريو انحراف مع نيانگيم، درصد، ي(فراوان يفيسطح توص

 و) 26/100±51/10اثربخش استادان گروه شاهد با ( سيعملكرد تدر ينمره كل نيانگيم، و قبل مداخله آزمون پيشدر مرحله نتايج: 
اما بعد از مداخله و آموزش  ؛نداشت گريكدي) با P=548/0( يمعنادار آماري تفاوت، نمره 120 مجموع از) 84/96±78/11با ( تجربي گروه

 گروه به نسبت) 77/107±11/14(با ياثربخش استادان در گروه تجرب سينمرات تدر نيانگيم يارتقا، به استادان يكيالوژيد يها مهارت
  ) بود.P=028/0( معنادار )66/95±28/14(شاهد
 سيمطلوب تدر يدر اجرا علمي هيأت يتواند به اعضا مي يريادگيو  سيتدر نديدر فرا يكيالوژيد يها مهارتاستفاده از گيري:  نتيجه
  .ديآنها فراهم نما سيتدر يدر جهت اثربخشاي  نهيو زم ديكمك نما اثربخش

  
  .يكيالوژيد يها مهارت، الوگيد، علمي هيأت ياعضا، اثربخش سيتدرهاي كليدي:  واژه
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مقدمه  

به عنوان يكي از نهادهاي مهم  يامروزه نظام آموزش عال
                                                 

، تربيتي گروه علوم،(استاد) يجعفر رشاهيم ميابراه ديدكتر سنويسنده مسؤول:  *
، اصفهان، دانشگاه اصفهان، دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي، ي درسيريز برنامه
   Jafari@edu.ui.ac.irايران. 
ريزي درسي، دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي، گروه  دكتري برنامهان، ياسالم حسن

 )؛eslamian.1362@yahoo.com. (علوم تربيتي، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ايران
دانشكده ، يي آموزشريز ، برنامهگروه علوم تربيتي ،)اري(استاد يستانيدكتر محمدرضا ن

ايران. ، اصفهان، دانشگاه اصفهان، يعلوم تربيتي و روانشناس
)m.neyestani@edu.ui.ac.ir(  

  23/7/96، تاريخ پذيرش: 19/6/96، تاريخ اصالحيه: 14/4/96 مقاله: تاريخ دريافت

تعليم و تربيت همه جانبه  تيمسؤول دار عهده، اجتماعي
به  علمـي هيأتاعـضاي  انيم ني). در ا1است( انيدانشجو

عنوان نيروي انساني خـبره و سرمايه اصلي مؤسسات 
ند و دار عهدهبار اصلي آموزش را بر ، يآموزش عال

اثربخش آنها  سيتدر تيفيآنان در كاي  عملكرد حرفه
در  سيتدر نديفرا تيفيامروزه به ك، لذا، )2شود( مي متجلي

 وجود دارد يتوجه خاص جهان، يآموزش عال
Biggs)()3(از مطالعات انجام شده در حوزه  ي. بخش مهم

 ماري يها پژوهش رينظ، و آموزش در دانشگاه سيتدر
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Murray)()4( ،مارش (Marsh))5( ،كاشين Cashin)()6( ،
 مكارانچالكلي و ه، )Young&shaw)()7 يونگ و شاو

chalkley&etal)()8( ،روداRueda)()9( ، مارزن
Marzen)()10( ، برگ و ليدثBerg&Lindseth)()11( ،

 لريو م لريم، )Muijs,kampel)()12موجيس و كمپل 
Miller)()13( ، كناپر و كروپليKnapper&Cropley)()14( ،

 )16()(Nicoll,Harrisonريسونها و نيكول  ،)Dalby)()15 يدالب
 Algozzineهمكاران ( نويآلگوزا ،)Codde)()17كد (

,Beattie,Bray,Flowers,Grete)()18( ،نلسون 
Nelson)()19( ،ياسد )نييبه تع، )20و همكاران 
تدريس اثربخش در آموزش عالي  يها مؤلفهو  ها شاخص

 ها پژوهش نيا يها افتهيمعطوف شده است و مجموع 
اثربخش شامل  سيتدر ها مؤلفه نيتر مهمنشان داد كه 
، مديريت كالس درس، سياجراي تدر، طراحي تدريس
 ي شخصيتي مطلوبها ارزشيابي و ويژگي، روابط انساني

   .هستند
، و معيارهاي تدريس اثربخش ها مؤلفهبر تعيين  عالوه

ذهن محققان و پژوهشگران را به  راًيكه اخ يموضوع
مدرس در صورت  كياست كه  نيخود مشغول نموده ا

تواند  مي ييها ويژگيو  ها از چه مهارت يبرخوردار
و به نحو  ردياثربخش را به كار گ سيتدر يها مؤلفه

كه در  يمطالعات متعدد جيكند. نتا سيتدر ياثربخش
بود  نيا مؤيد، خصوص انجام شده نيدر ا رياخ انيسال

اثربخش  سيتوانند با انجام تدر مي يكه عوامل متعدد
توان به  مي استادان و معلمان مرتبط باشند كه از جملهتوسط 
عملكرد ، )26تا24(يفراشناخت يها مهارت، )23تا21(يجانيهوش ه
اشاره ، )30و29(ي ارتباطي و خالقيتها مهارت، )28و27(يپژوهش

  كرد.
كه بروز و ظهور آنها در  يو مغفول از عوامل مهم يكي

 سيعملكرد تدرتواند به رشد  مي عملكرد استادان دانشگاه
استفاده از ، دينما يتوجه انياثربخش آنها كمك شا

است.  يريادگيو  سيتدر نديدر فرا يكيالوژيد يها مهارت
 يونانيبرگرفته از واژه  يكيالوژيد يها مهارتاصطالح 

مشتق شده  الوگويكه در اصل از واژه د است الوگيد
تشكيل شده  "لوگو"و "ايد"از دو كلمه الوگوياست. د

 "لوگو"و كلمه ، قياز طر ايبه معناي بين  "ايد"است. كلمه 

دليل و قضاوت ، سخن و همچنين تفكر، به معناي واژه
، كند كه در آن كلمه مي لذا ديالوگ به فرايندي اشاره، است

 قيشود و از طر مي افراد رد و بدل نسخن و تفكر بي
 انجام، يبر تفكر و خردورز يمبتني  مباحثه و مناظره

 هيدوسو يِكنش عقالن الوگيد ني). همچن32و31شود( مي
 يِحداقل دو عقل است كه در مقابل كنش عقل انيم

گفتگو ، بر مباحثه ي(مونولوگ) قرار دارد و مبتنانهيگو  تك
بر  يمبتن سيتدر وش). ر33است( يو مشاركت تعامل

، يتعامل به معناي رابطه، يكيالوژيد يها مهارتو  الوگيد
و كشف  ريفراگ فعال بين مدرس ومشاركت محور و 

 يمبتن يريادگي -ياددهي يفضا كيدر  ها دانش و واقعيت
). با 34و32مشترك و كاوشگرانه است( يبر جستجو
 ومحور  الوگيبرقراري ارتباط د، روش نياستفاده از ا

شود و  مي ليگفت و شنودي ميان فراگيران تسه
تفكر و پرورش قوه ، الزم در جهت خلق دانش يها زمينه

تسهيل تفكر و ، ي اجتماعيها مهارتكسب ، يانتقاد شهياند
انديشه انتقادي و پرورش رفتار و خصايل شخصيتي 

، شكيبايي، توانايي ارتباط، خويشتن داري، همچون دانايي
 فراهم، رانيگوش دادن و روا داري در فراگ، پرسشگري

كار بست روش تدريس مبتني بر  ني). همچن32شود( مي
شود  مي زمينه ساز آن، يي ديالوژيكها مهارتو  الوگيد

تا يادگيري فعال در كالس درس رخ دهد به طوري كه 
  ). 35ي آن را بتوان در همان جلسه ديد(ها نشانه

طبيعت ، ديالوگ محور سي) تدرFritze( فريز نظر به
 سيتدر، آموزش رهايي بخش است. وي معتقد است

ديالوگ مدار مبتني بر طرح مسأله است كه از آموزش 
). در 34متفاوت است(، داريسنتي يا همان الگوي بانك

ديالوگ مدار و مبتني بر حل  يريادگيو  سيتدر نديفرا
ي ها و مهارت الوگيد صراستفاده مدرس از عن، مسأله

  باعث در هم شكستن رابطه كهنه و  يديالوژيك
را اي  نهيشود و زم مي شاگرديمردساالرانه معلم و 

تا فراگيران در يك فضاي گفت و شنودي  دينما مي فراهم
خالقانه به يادگيري به طور نقادانه و ، فعال و مشاركتي

  ). 34و31بپردازند(
با آگاهي از  رانيفراگ، مبتني بر ديالوگ سيتدر در

احتراز ، خود يفكر يها انيو بن ها فرضيه، عقايد، ها ارزش
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به ، و احترام به انديشه ديگران، داوري و مقاومتاز پيش 
به ، گريكديگفتگو و تعامل با  قياز طر ايطور فعال و پو

فرآيند جستجوي  كيتوسعه فهم و درك خود در 
ساز بهبود هنر  نهيامر زم نيكه ا پردازند مي، مشترك

زندگي و ، گوش دادن و پاسخ گفتن بين مدرس و فراگير
حضور ديگري و  تأييداحترام و ، هم زيستي با ديگري

 در افراد يقضاوت و انديشيدن به صورت مشاركت
فرهنگي  -گردد. همچنين بر مبناي نظريه اجتماعي مي

روانشناختي از  ابزاريتواند مانند  مي ديالوگ، ويگوتسكي
موجب ارتقاي معناي كالس درس ، طريق مشاركت افراد

  ). 32شود(
 در يي ديالوژيكها مهارتو  الوگيد يريواقع به كارگ در
زمينه ساز يادگيري فعال در ، يريادگيو  سيتدر نديفرا

ي آن را بتوان ها به طوري كه نشانه، شود مي كالس درس
است اي  در همان جلسه ديد. اثربخشي اين روش به گونه

ي ها ي انتقال و اثر را نيز در خود دارد. نشانهها كه نشانه
ي كالس ها كه فراگير آموختهشوند  مي هنگامي ديده نتقالا

ي اثر نيز ها درس را در شرايط ديگر به كار ببرد. نشانه
يي است كه به عنوان پيامد يادگيري و ها همان دگرگوني

). 36و35شود( مي انتقال در رفتارهاي يادگيرنده ديده
 يكيالوژيد يها مهارتبنابراين تدريس مبتني بر ديالوگ و 

ن راهبردهاي تدريس و توان يكي از جامع تري مي ار
، رشد قوه تفكر، يادگيري دانست كه زمينه ساز خلق دانش

ي اجتماعي و تسهيل انديشه انتقادي از ها مهارتكسب 
 طريق برقراري ارتباط گفت و شنودي ميان فراگيران

شود و موجب پرورش رفتار و خصايل شخصيتي  مي
، شكيبايي، ارتباط توانايي، خويشتن داري، دانايي رينظ

 گوش دادن و روا داري در افراد، پرسشگري
 ها دگاهيد، مباحث ي). در مجموع بر مبنا32شود( مي

بر  يمبتن سيمدارك و مطالعات مرتبط با تدر، اسناد
 نديدر فرا يكيالوژيد يها مهارت نيتر مهم، الوگيد

انجام  يمساعد برا نهيناظر بر فراهم نمودن زم، سيتدر
كالس درس به  يمعمار رييتغ، الوگ و گفتگو در كالسيد

و  سيتدر يمشاركت محور برا ييكه فضااي  گونه
 نيمناسب ب يارتباط انسان يبرقرار، ديفراهم نما يريادگي

درك ، يكالس يمطلوب گفتگو تيريمد، رانيمدرس و فراگ

در جهت پرورش  ييها فعاليتتدارك ، رانيحضور فراگ
بخش  ييرها الوگيانجام د، الوگيددر بستر  يتفكر انتقاد

  .است رانيفراگ يو خود شكفتگ
 نهيرسد اكثريت اساتيد دانشگاه در زم مي به نظر يطرف از

جهت ، )يكيالوژيد يها مهارت ري(نظ ازيمورد ن يها مهارت
آموزش ، اثربخش سيتدر يها مؤلفهمطلوب  يريبه كارگ

، اغلب اساتيد در مورد محتوي اند. رسمي نديده
موضوعات و آنچه كه بايد آموزش دهند متخصص 

چگونه بايد متناسب با اين كه هستند ولي در مورد 
 انيروزافزون دانشجو يازهايتحوالت علوم مختلف و ن

) و 38و37اند( الزم را فرا نگرفته يها آموزش، كنند سيتدر
ي ريز برنامه، ي مطلوب تدريسها روشبسياري از آنان با 
 كيامر  نيآشنايي كافي ندارند كه ا، و ارزيابي آموزشي

). 39(است يعال زشآمو ستميمهم در س يخالء آموزش
بستگي به ، علمي هيأت يكه اثربخشي تدريس اعضا چرا

توانايي و مهارت اساتيد در تعيين اهداف و انتظارات 
به كارگيري ، ايجاد محيط يادگيري حمايتي، آموزشي

روابط مناسب با  يبرقرار، سيي مناسب تدرها روش
سنجش و  حيصح يها روشو استفاده از  انيدانشجو
  ). 41و40دارد( بيارزشيا

 يها مهارتان نظر بر نقش نظر اين كه صاحب رغم علي
 تيفيمحور در توسعه ك الوگيد سيو تدر يكيالوژيد

و  يدانياما مطالعات م، اند نموده تأكيد، يريادگيو  سيتدر
 يدر سطح آموزش عال ژهيبه و، نهيزم نيدر ا يتجرب

از ، اساس در پژوهش حاضر نيانجام نشده است. بر هم
اصول و ، مفاهيم، يتجرب مهين لعهمطا كي قيطر

 يبه اعضا سيتدر نديدر فرا يكيالوژيد يها مهارت
 زانيآموزش بر م نيا تأثيرآموزش داده شد و  علمي هيأت

 اثربخش توسط آنها سيتدر يها مؤلفه يريبه كارگ
روابط ، كالس تيريمد، سيتدر ياجرا، سيتدر ي(طراح
مورد ، )يتيشخص يها ويژگيو  يابيارزش، يانسان
  قرار گرفته است. يبررس

  
  ها روش

 ثيو از ح يهدف كاربرد ثيروش پژوهش حاضر از ح
كه در آن از  بود يدو گروه تجربي مهيطرح ن كي، روش
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و شاهد  تجربي گـروه دو و آزمون پس – آزمون پيش
پژوهش حاضر شامل  يجامعه آمار .دياســتفاده گرد

 مساليدانشگاه اصفهان بود كه در ن علمي هيأت ياعضا
 سياشتغال به تدر، 1395-96 يليو دوم سال تحص اول
روش نمونه  قينفر از طر 43جامعه تعداد  نياز ا ند.داشت

در دسترس به عنوان نمونه پژوهش انتخاب و به  يريگ
نفر) و  21( ساده در دو گروه شاهد يصورت تصادف

نفر) قرار گرفتند. افراد به صورت كامالً 22(يتجرب
كه از اسامي كل استادان  فهرستيتصادفي و بر اساس 

و شاهد تقسيم شدند.  يگروه تجرب 2تنظيم شده بود به 
ي زوج ليست در گروه شاهد و ها بدين ترتيب كه شماره

ر گرفتند. براي قرا يي فرد در گروه تجربها شماره
و شاهد از  يتجرب يها گروه، همگوني متغيرهاي پـژوهش

و همچنين از  تيجنس، سيسابقه تدر، يعلم هنظر مرتب
كه توسط  يآموزش يابينمرات ارزش نيانگينظر م
  همگن شدند، شود مي دانشگاه انجام تيدر سا انيدانشجو

ورود به پژوهش شامل شاغل بودن به عنوان  يارهايمع
بودن  سيشاغل به تدر، دانشگاه اصفهان علمي هيأتعضو 

تمايل به شركت ، 1395- 96سال  يليتحص مساليدر دو ن
مندانه در مطالعه و پيروي كردن از  نه و عالقهاداوطلب

 نديدر فرا يكيالوژيد يها مهارتبر  يمبتن سيتدر نديفرا
 ،)ي(گروه تجرب يليدر طول ترم تحص يريادگيو  سيتدر

معيارهاي خروج شامل عدم تمايل به ادامه مطالعه و عدم 
گروه  يبود. نمونه آمار قيبه پرسشنامه تحق ييگو پاسخ
 يها مهارتكاربرد  يدر كارگاه آموزش شيآزما

 12جلسه و  6به مدت ، سيتدر نديدر فرا يكيالوژيد
 يتوسط دو نفر از اعضا وساعت مشاركت داده شدند 

، محور الوگيد سيتدر هنيمتخصص در زم علمي هيأت
، كارگاه مذكور يبرگزار يتحت آموزش قرار گرفتند. برا

دانشگاه  يالزم با معاونت آموزش يها يپس از هماهنگ
متعدد با  يها طي مالقات، ربط ين ذمسؤوالاصفهان و 

جهت  يكه به عنوان گروه تجرب علمي هيأت ياعضا
 در، انتخاب شده بودند يآموزش يها شركت در كارگاه

زمان و ، مذكور يآموزش يها كارگاه تيخصوص اهم
شركت در  يها تيو مز يبرگزار وهيش، ها مكان كارگاه

ماه  4و در حدود  ديالزم انجام گرد يگفتگوها، ها كارگاه

شركت در  يبرا علمي هيأت ياعضا تيتا رضا ديطول كش
الزم صورت  يها يشود و هماهنگ اخذمذكور  يها كارگاه

 يها راهنما و مدرسان كارگاه دياسات. سپس با رديگ
، ها در خصوص محتوا و منابع مرتبط با كارگاه يآموزش

 ييرايپذ، ها كارگاه يبرگزار وهيش، ها زمان و مكان كارگاه
به  ييايهدا يواهدا ها كارگاه كنندگان از شركت

الزم صورت  يها يگفتگوها و هماهنگ، كنندگان شركت
 شيآزما يها گروه علمي هيأت يگرفت. سپس از اعضا
مقرر در كارگاه آموزشي تحت  خيدعوت شد تا در تار

و  سيتدر نديدر فرا كيالوژيد يها مهارتعنوان كاربرد 
 يقبل از برگزار نيهمچن .نديشركت نما، يريادگي

مثبت  تأثيرمطالعه و امكان  وهيش، اهداف، ها كارگاه
 تيفيبر رشد ك كيالوژيد يها بر مهارت يمبتن سيتدر
و  ديگرد حيتشر، شياستادان گروه آزما يبرا، سيتدر

استادان شركت كننده در  از، براي رعايت اصول اخالقي
  اخذ شد. آگاهانه تيرضا، مطالعه

 يجهت بررس، يكارگاه آموزش يبرگزار مرحله قبل از در
 ينمونه آمار علمي هيأت ياثربخش اعضا سيعملكرد تدر

در ، بخشاثر سيتدر ساخته محققپرسشنامه ، پژوهش
اجرا  يشاهد و تجرب يها گروه ينمونه آمار ياعضا نيب

 سيعملكرد تدر نييدر جهت تع ازيمورد ن يها شد و داده
 يقبل از برگزار ،پژوهش ياثربخش استادان نمونه آمار

شد  آوري جمع يشيو قبل از انجام مداخله آزما ها كارگاه
ساخت  يبه عمل آمد. برا، آزمون پيش بيترت نيو بد

مدارك و ، اسناد هيكل، اثربخش سيپرسشنامه تدر
اثربخش مدار(منابع معتبر  سيمطالعات مرتبط با تدر

، اثربخش) سيرو متون مرتبط با تد ها پژوهش، يعلم
و  ييگرفت و سپس به شناسا رقرا ليو تحل يمورد بررس

 نياثربخش و تدو سيتدر يو نشانگرها ها مؤلفه نيتدو
 30پرسشنامه حاوي  نيپرداخته شد. ات پرسشنامه سؤاال

 ليكرتاي  درجه 5مطابق با مقياساي  سؤال پنج گزينه
در طراحي اين  كه توسط پژوهشگر فراهم شد. باشد مي

 6، سيحوزه تدر يبا استناد به متون پژوهش نامهپرسش
اثربخش در نظر گرفته شد كه شامل  سيتدر يبرا اريمع

تا 6 سؤال( سيتدراجراي ، )5تا 1 سؤال( طراحي تدريس
 روابط انساني، )15تا 11 سؤال( مديريت كالس درس، )10
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) و 25تا  21 سؤال( ارزشيابي، )20تا 16سؤال(
در ، است )30تا  26 سؤال( ي شخصيتي مطلوبها ويژگي

و در مجموع  سؤال 5، ها معيار نيا هر يك از يواقع برا
 نيدر نظر گرفته شد. دامنه نمرات در ا سؤال 30

ين تر كمبود و دامنه  4از صفر تا  سؤالپرسشنامه در هر 
از ، ارهاياز مع كيين نمره دامنه نمرات در هر تر بيشتا 

ين تر بيشين تا تر كمدامنه  ببود و به اين ترتي 20صفر تا 
 سيتدر يشده برا نييتع اريمع 6نمره استادان در مجموع 

  در نظر گرفته شد. 120از صفر تا ، اثربخش
محتوا استفاده  ييپرسشنامه از روا ييظور كسب روابه من

و اي  منظور پس از انجام مطالعات كتابخانه نيشد. بد
و به  هيته ژوهشگرانپرسشنامه توسط پ، متون يبررس

، دياز اسات يتعداد اريمحتوا در اخت ييروا نييمنظور تع
 دياسات ييقرار گرفت و با راهنما سيمحققان حوزه تدر

 ييايپا يجهت بررس ني. همچنديالزم اعمال گرد راتييتغ
 ياثربخش جهت بررس سيتدر يابيپرسشنامه خودارز

 ايياز روش بازآزم، اثربخش سيپرسشنامه تدر ييايپا
 ينفر از اعضا 30 نيدر ب قياستفاده شد و پرسشنامه تحق

دانشگاه اصفهان در دو زمان مختلف اجرا  علمي هيأت
 سيتدر مؤلفه 6كه ميزان همبستگي در مجموع  ديگرد

 ي(طراح ) به دست آمد=80/0rبسيار باال (، اثربخش
 كالس تيريمد، )=81/0r( سيتدر ياجرا، )=80/0r(سيتدر

)78/0r=( ،يانروابط انس )82/0r=( ،يابيارزش )79/0r=( ،
  .)=80/0r( يتيشخص يها ويژگي

 يمبتن سيتدر يكارگاه آموزش، آزمون پيشاز انجام  بعد
نمونه  علمي هيأت ياعضا يبرا يكيالوژيد يها مهارتبر 
كه  علمي هيأت ي. اعضاديبرگزار گرد، يگروه تجرب يآمار

بر اي  مداخله، شده بودند نييبه عنوان گروه شاهد تع
متداول خود به  سيتدر كرديآنها انجام نشد و با رو يرو
مورد  سيپرداختند. كارگاه تدر يريادگيو  سيتدر نديفرا
 نهيدر زم نظر صاحبتوسط اساتيد متخصص و ، نظر

و  سيتدر نديدر فرا يكيالوژيد يها كاربرد مهارت
 يها بر اساس بسته ها كارگاه نيبرگزار شد. ا، يريادگي

شده و سناريوهاي طراحي شده و قابل  نيتدو يآموزش
، برگرفته از منابع معتبر يو بر اساس محتوا طافانع

ذكر شده  يآموزش يها كارگاه يجراا يبرگزار شد. برا

شد و  نيو تدو يطراح يبسته آموزش كي، قيتحق نيدر ا
  دو مدرس كارگاه قرار گرفت.  اريدر اخت

مدارك ، اسناد هيابتدا كل، يآموزش يها بسته نيتدو يبرا
به طور  يكيالوژيد يها مهارت ثو مطالعات مرتبط با مبح

به طور ، مدار الوگيد سيمرتبط با تدر يها عام و مهارت
قرار گرفت و سپس  ليو تحل يجامع و كامل مورد بررس

و مشورت  يجلسات متعدد با هماهنگ يبرگزار يط
و عوامل مرتبط با  ها مقوله، ها محققان و مدرسان كارگاه

و  سيتدر نديدر فرا يكيالوژيد يها كاربست مهارت
 يمرتبط با اجرا يشد و بسته آموزش نييتع يريادگي

 اريو در اخت ديگرد نيمورد نظر تدو يكارگاه آموزش
مدرسان كارگاه قرار داده شد و مدرسان با استفاده از 

ي ها اصول و مهارت، مفاهيم، يبسته آموزش نيا
متنوع  يها را با شيوه سيتدر نديدر فرا يكيالوژيد

بحث و گفتگو و با استفاده از ، سخنراني رينظ، يزشآمو
ارائه منابع و كتب آموزشي و ، وسايل سمعي و بصري

ي شده و در ريز برنامهي ها به صورت فعاليت، نتيپاورپو
و مشاركت محور به استادان  يگفت و شنود يفضا كي

آموزش دادند و از كليه شركت كنندگان درخواست شد 
در رشد  يكيالوژيد يها مهارت قشن تيكه با نظر به اهم

را به  ها مهارت نيا خود سيتدر نديدر فرا، سيتدر تيفيك
 نهيدر زم ازيكتب و منابع مورد ن نيكار ببرند. همچن

 ياعضا اريدر اخت هيبه عنوان هد زيكارگاه ن يمحتوا
 نديجهت استفاده در فرا تر بيشمطالعه  يبرا علمي هيأت
  شد. هقرار داد، يريادگيو  سيتدر
به  آزمون پس، از اجراي كارگاه آموزشي فوق الذكر پس

مرحله مطابق با مرحله  نيعمل آمد و دوباره در ا
 سيتدر يها ساخته محقق يها پرسشنامه، آزمون پيش

) در دياستفاده گرد زين آزمون پيش(كه در مرحله  اثربخش
 نياستادان شركت كننده در كارگاه مورد نظر و همچن نيب

اجرا شد و ، شاهد قرار داشتند يها گروهكه در  ياستادان
 قياز طر زين آزمون پسمرحله  يها داده بيترت نيبه ا

  شد. آوري جمعاستادان  يابيخودارز
شركت كننده با  دياسات هيكل، اخالق پژوهش تيرعا يبرا

كامل در پژوهش مشاركت داشتند. در ضمن  تيرضا
 اماند ت مي يكه اطالعات محرمانه باق ديگرد تأكيد
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 تيصادقانه و رضا، يكنندگان با دقت كاف مشاركت
 بيترت نيپاسخ دهند. بد ها ت پرسشنامهسؤاالبه ، آگاهانه

آموزش  تأثير نييدر جهت تع ازياطالعات مورد ن
 يها مؤلفهبه استادان در كاربست  يكيالوژيد يها مهارت

  شد. آوري جمع، اثربخش سيتدر
با استفاده از ، ي پژوهشها تجزيه و تحليل داده براي
و  يفياز آمار در دو سطح توص SPSS افزار نرم

از  يفيدر سطح آمار توص، دياستفاده گرد ياستنباط
ميانگين و ، درصد، ي آماري جداول فراوانيها شاخص

از  ياستفاده شد. در سطح آمار استنباط، انحراف معيار
 نيبد د؛ياستفاده گرد يجزو Tمستقل و  T يها آزمون

جهت ، و قبل مداخله آزمون پيشكه در مرحله  بيترت
اثربخش  سيعملكرد تدر ينمره كل نيانگيم سهيمقا

مستقل استفاده  Tو شاهد از آزمون ياستادان گروه تجرب
ميانگين نمرات گروه شاهد در دو  سهيمقا يشد و برا

(بعد  آزمون پس(قبل مداخله) و  آزمون پيشمرحله 
اثربخش  سيعملكرد تدر سهيمقا ني) و همچنداخلهم

(قبل مداخله)  آزمون پيشدر مرحله  يگروه تجرب استادانِ
 يزوج Tاز آزمون ، (بعد مداخله) آزمون پسبا مرحله 

  .دياستفاده گرد
  

  نتايج
اد شركت كننده در مطالعه در افر كيمشخصات دموگراف

  ارائه شده است . 1 جدول
  

  واحدهاي مورد پژوهش كيمشخصات دموگراف :1جدول
  گروه تجربي  متغيرها 

N=22 
 گروه شاهد

N=21 
  )%3/33(7  )%6/63(8  زن  جنسيت 

  )%7/66(14  )%4/36(14  مرد
  -  -  مربي  مرتبه علمي

  )%7/85(18  )%8/81(18  استاديار
  )%3/14(3  )%2/18(4  دانشيار

  -  -  استاد  
سابقه 
  تدريس

  )%6/28(6  )%4/36(8  سال 5تا 1
  )%9/42(9  )%5/45(10  سال 10تا  6

  )%19(4  )%6/13(3  سال 15تا 11
  )%5/9(2  )%5/4(1  سال 20تا  16

و  آزمون پيشمستقل نشان داد در مرحله  Tنتايج آزمون
اثربخش  سيعملكرد تدر ينمره كل نيانگيم، مداخله از قبل

 تجربي گروه و) 26/100±51/10استادان گروه شاهد با (
 آماري تفاوت، نمره 120 مجموع از) 84/96±78/11با (

در مرحله  نيچننداشتند. هم گريكدي) با P=55/0( يمعنادار
نمرات  نيانگيم نيتفاوت ب، و قبل از مداخله آزمون پيش

از  كي چيو گروه شاهد در ه ياستادان گروه تجرب
 يمعنادار نبوده (طراح، اثربخش سيتدر يها مؤلفه
كالس  تيريمد، P=41/0 سيتدر ياجرا، P= 71/0 سيتدر
52/0=P ،31/0 يروابط انسان=P ،63/0 يابيارزش =P ،

  ).P=71/0 يتيشخص يها ويژگي
به  كيالوژيد يها مهارتپس از انجام مداخله و آموزش 

، آزمون پسدو گروه در مرحله  سهيمقا جينتا، استادان
 سيتدر يعملكرد كل يمعنادار شيافزا دهنده نشان

نسبت به گروه شاهد  ياثربخش استادان در گروه تجرب
 يارتقا، آزمون پسبود. بعد از مداخله و در مرحله 

اثربخش استادان در گروه  سيتدر كردعمل يكل نيانگيم
 شاهد گروه به نسبت) 77/107±11/14( يتجرب

بعد از  ني). همچنP=028/0(بود معنادار، )28/14±66/95(
 يارتقا، اثربخش سيتدر يها مؤلفه كيانجام مداخله به تفك

نسبت به گروه شاهد در هر  يعملكرد استادان گروه تجرب
 ياجرا، P= 0/ 016 سيتدر ياحمعنادار بود (طر مؤلفه 6

روابط ، P= 012/0كالس  تيريمد، P=028/0 سيتدر
 يها ويژگي، P=044/0 يابيارزش، P=026/0 يانسان

  .)2جدول ()P=046/0 يتيشخص
اثربخش استادان  سيعملكرد تدر 2در جدول  نيهمچن

شش گانه در  يها مؤلفه كيو شاهد به تفك يگروه تجرب
به طور  آزمون پسو مرحله  آزمون پيشدو مرحله 

 سهيحاصل از مقا جياست. نتا دهيارائه گرداي  سهيمقا
(قبل  آزمون پيشميانگين نمرات گروه شاهد در دو مرحله 

 T(بعد مداخله) با استفاده از آزمون  آزمون پسمداخله) و 
 نيا نيب يمعنادار يدهد كه تفاوت آمار مي نشان يزوج

 يها مؤلفهاز  كي چينمرات در ه نيانگيدو گروه از م
، P=73/0سيتدر ياثربخش مشاهده نشد (طراح سيتدر
روابط ، P= 84/0كالس  تيريمد، P=81/0 سيتدر ياجرا
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 يها ويژگي، P=83/0 يابيارزش، P=70/0 يانسان
در  يزوج Tآزمون  جي). اما نتاP=71/0 يتيشخص

اثربخش استادان گروه  سيعملكرد تدر سهيخصوص مقا
(قبل مداخله) با مرحله  آزمون پيشدر مرحله  يتجرب
، شش گانه يها مؤلفه كي(بعد مداخله) به تفك آزمون پس

 يسابدو گروه از نمرات اكت نيا نيتفاوت معنادار ب انگريب
 سيتدر ياثربخش بود (طراح سيتدر مؤلفه 6در هر 

02/0=P ،037/0 سيتدر ياجرا=P ،كالس  تيريمد
016/0 =P ،024/0 يروابط انسان=P ،يابيارزش 

041/0=P ،044/0 يتيشخص يها ويژگي=P.( كه  يبه طور
 آزمون پسدر مرحله  ينمرات استادان گروه تجرب نيانگيم

و قبل از  آزمون پيشبه مرحله  بتو بعد از مداخله نس
  بود.  تر بيش، اثربخش سيتدر مؤلفه 6مداخله در هر 

گرفت كه  جهيتوان نت مي به دست آمده جيتوجه به نتا با
 علمي هيأت يبه اعضا يكيالوژيد يها مهارتآموزش 

در  علمي هيأت ياعضا سيباعث رشد عملكرد تدر
  .است دهياثربخش گرد سيتدر يها مؤلفهكاربست 

  
و كنترل در قبل و بعد از  شياثربخش در دو گروه آزما سيتدر ينمره مولفه ها اريو انحراف مع نيانگيم سهيمقا :2جدول

  مداخله
پيش آزمون(قبل   لفه هاؤم

  پس آزمون(بعد مداخله)  مداخله)
Paired t-test df p  ميانگين و انحراف

  معيار
انحراف  ميانگين و

  معيار
  طراحي تدريس

  شاهد
  تجربي

  آزمون دو گروه مستقل

28/1 ±26/16  
11/1 ±42/16  

701/4 T= 

41 df= 

71/0 p=  

92/1 ±37/16  
22/2 ±42/18  

360/4 T= 

41 df= 

016/0 p= 

914/9-t= 

887/6t=  
20 

21  
73/0 

020/0  

 اجراي تدريس

  شاهد
  تجربي

  آزمون دو گروه مستقل

28/1 ±37/15 

77/1 ±93/14  
334/3 T= 

41 df= 

41/0 p=  

40/2 ±91/14  
91/1 ±55/16  

309/3 T= 

41 df= 

028/0 p=  

587/8-t= 

403/5t= 

20 

21 

81/0  
037/0 

 مديريت كالس

  شاهد
  تجربي

  آزمون دو گروه مستقل

87/1 ±91/16  
52/2 ±14/16  

T= -106/4 

41 df= 

52/0 p=  

02/2 ±26/16  
10/2 ±43/18  

T=029/5 

41 df= 

012/0 p=  

477/4-t= 

881/9t= 

20 

21 

84/0  
016/0 

 روابط انساني

  شاهد
  تجربي

  آزمون دو گروه مستقل

52/1 ±56/17 

83/0 ±81/16  
202/6 T= 

41 df= 

31/0 p=  

09/3 ±95/15  
41/2 ±53/17  

842/2 T= 

41 df= 

026/0 p=  

112/5-t= 

444/7t= 

20 

21 

70/0  
024/0 

 ارزشيابي

  شاهد
  تجربي

  آزمون دو گروه مستقل

42/2 ±89/16 

92/2 ±01/16  
558/3- T= 

41 df= 

63/0 p=  

11/1 ±42/15  
08/2 ±06/17  

004/1 T= 

41 df= 

044/0 p=  

942/2-t= 

414/4t= 

20 

21 

83/0  
041/0 

 ي شخصيتيها ويژگي

  شاهد
14/2 ±27/17  
66/3 ±53/16 

77/2 ±11/16  
44/2 ±96/17  

117/3-t= 

908/3t= 

20 

21 

71/0  
044/0 
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  تجربي
  آزمون دو گروه مستقل

776/3 T= 

41 df= 

71/0 p=  

001/1 T= 

41 df= 

046/0 p=  
 مجموع

  شاهد
  تجربي

  آزمون دو گروه مستقل

51/10 ±26/100 

78/11 ±84/96 

667/25 - T= 

41 df= 

55/0 p=  

28/14 ±66/95  
11/14 ±77/107  

545/17 T= 

41 df= 

028/0 p=  

149/34-t= 

937/37t= 

20 

21 

77/0  
30/0 

  
  بحث

پژوهش نشان داد انجام مداخله و آموزش  جينتا
معنادار  شيباعث افزا، به استادان يكيالوژيد يها مهارت

آن  يها مؤلفهاثربخش استادان در همه  سيعملكرد تدر
، كالس تيريمد، سيتدر ياجرا، سيتدر يطراح يعني

شده  يتيشخص يها ويژگيو  يابيارزش، يروابط انسان
گرفت  جهيتوان نت مي به دست آمده جياست. با توجه به نتا

 علمي هيأت يبه اعضا يكيالوژيد يها مهارتكه آموزش 
 سيتدر يعملكرد كل تيفيمعنادار ك يباعث رشد و ارتقا

اثربخش  سيتدر مؤلفه 6اثربخش استادان و در هر 
 اي يخوان هم زانيم ياست. در ارتباط با بررس دهيگرد
 يها پژوهش جيبه دست آمده با نتا جينتا يخوان همنا

استفاده از  تأثير نهياشاره گردد كه در زم ديبا، مشابه
 اياستادان  سيبر رشد عملكرد تدر يكيالوژيد يها مهارت

در داخل و خارج كشور انجام  يكاف يها پژوهشمعلمان 
 يها افتهياما ، نشد افتيحداقل توسط محققان  اينشد 

انجام  يها از پژوهش يپژوهش حاضر با موارد محدود
 نينچيك، )42(ياحمد يها پژوهش رينظ، هشده مشاب
Kinchin)()43( ،كيو وارو مردر، يهنس)Hennessy, 

Mercer & Warwick)()44( )و ادوارد و هوارHoare 

& Edwards()45( ،بوده است. خوان هم  
با عنوان به  1390كه در سال يپژوهش احمد يها افتهي

در  "وِال"كارگيري اصول آموزش گفت و شنودي 
نشان داد كه ، ي دوران بارداري انجام شدها آموزش

برقراري  ريبر گفت و شنود نظ ياصول آموزش مبتن
 ي روشن؛ها نقشايمني و ، نيازسنجي، رابطه محكم

مورد  تر كمآموزش شود كه  يتواند منجر به اثربخش مي
مطالعه  نتايج ).42توجه قرار گرفته است(

 يضرورت گفتگو كه 2003در سال  )Kinchin(نينچيك
 يمعلم و دانش آموز با استفاده از نقشه مفهوم نيب مؤثر

 يمورد بررس گرا ساختو آموزش  سيتدر نديرا در فرا
مناسب  يها روشنشان داد كه استفاده از ، قرار داد

 سيواقع شدن تدر مؤثرتوسط معلم باعث  الوگيد
در كالس  معنادار يريادگي جيشود و منجر به ترو مي

). 43شود( مي ساز ساخت فعال دانش نهيدرس و زم
 Hennessy, Mercer( كيمرسر و وارو، يهنس

& Warwick( ابتدا سه كارگاه  يدر پژوهش 2011در سال
 سيتدر كرديمعلمان جهت آموزش رو يبرا يآموزش

 نيا درو اجرا كردند و  يطراح، به آنها الوگيبر د يمبتن
مذاكره گفتگو و ، الوگياستفاده از د يها مهارت ها كارگاه

به معلمان آموزش دادند  يريادگيو  سيتدر نديرا در فرا
درس  يها كالس معلمان را در نيا سيتدر نديو سپس فرا
، پرسشنامه، مصاحبه بدون ساختار قيآنها از طر

مورد ، اطالعات گريو د سيضبط شده از تدر يها لميف
معلمان  نينشان داد ا قيتحق نيا جيقرار دادند. نتا يبررس

 يها از مهارت، تحت آموزش قرار گرفتنداين كه پس از 
 ييداشتند و توانا يفهم درست سيو گفتگو در تدر الوگيد

در ، را داشتند يريادگي ياددهي نديآن در فرا يريبه كارگ
اي  به طور گسترده، كالس درس تيدر موقع سيعمل تدر

كردند و  مي استفاده سيفعال تدر يها روشاز 
 سيتدر يكردهايدر جهت اصالح رو ياديز يريانتقادپذ

در  )Edwards&Hoare(). ادوارد و هوار44خود داشتند(
: يريادگي يگفتگو برا"با عنوان اي  مطالعه 2012سال 

 يعمل اصل كيتمركز آموزش معلم بر گفتگو به عنوان 
 گفتگومهارت  تأثيرانجام داد و ، "يريادگيو  سيتدر يبرا

را مورد  سيتدر نديدر فرا رانيو تعامل مدرسان با فراگ
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نشان داد كه اگر مدرسان قبل از  ها افتهيقرار داد.  يبررس
بر  يمبتن سيتدر يها در كالس درس از مهارت سيتدر
به ، برخوردار باشند رانياگگفتگو و تعامل با فر وهيش

  ). 45كنند( مي سيتدر يترمؤثرنحو 
و  تأثيراز  يحاك، العات مزبورمط يها افتهيمجموع  در

در رشد  يكيالوژيد يها مهارتاستفاده از  نقش آشكار
بتوان گفت  ديبوده است. شا يريادگيو  سيتدر تيفيك

 يها روشو  يآموزش يكردهايرو ياصل يشالوده
بر  يمبتن، يآموزش هاياز نظام ياريدر بس سيتدر

اي  گونهبه ، طرفه و معلم محور است كيارتباط ، مونولوگ
از مدرس به  ديشود دانش و معلومات با مي كه تصور

به عنوان مظروف و  ريعنوان ظرف و مخزن دانش به فراگ
ساز عادت دادن  نهيامر زم نيمنتقل شود. ا، منفعل رندهيگ

، )يستيتيوي(پوز انهيبه روش تفكر اثبات گرا رانيذهن فراگ
 كيو محصول  دادشود. برون مي يو تحكم انهيرفتارگرا

 يريشكل گ، ذكر شده يها ويژگيبا  ينظام آموزش
، منضبط، مقلد، مطيع يها تيبا شخص يرانيفراگ

، يتفكر انتقاد، ييايپو، از خالقيت يو عار ريپذ جامعه
 يو ارتباط يآموزش كرديشود. در واقع رو يم يپرسشگر

 كي، بر مونولوگ يمبتن يكرديرو، موجود ينظام آموزش
الزم  يها ويژگياست كه  انهيفعال و اقتدارگرا ريغ، هيسو
 تيكه ترب يآموزش يها نظام يانجام رسالت اصل يبرا
مدار است  متفكر و اخالق، كاوشگر، منتقد، خالق يرانيفراگ

حلقه گمشده و مغفول در  يطيشرا نيرا ندارد. در چن
 نديو فرا يآموزش ستميتحول اثربخش در س يراستا

 يها مهارتبه كاربست  يجد جهتو، يريادگي-ياددهي
 كي الوگياست. د سيآموزش و تدر نديدر فرا يكيالوژيد

و فعال است كه در آن  هيدوسو، ارتباط مردم ساالرانه
ي  شهيبا حذف اند يگريفرد بر د كي يتحميل نظرها

 رانيو مشاركت فراگ ينيست و بر آزاد دهيپسند يگريد
 تأكيد، نشمجدد دا يكسب تجربه و بازساز، يريدر فراگ

، معرفت، كسب شناخت، قتيشود. در حق مي اي ژهيو
بدون  يذهن يتجربه و دانش فعال و پرورش اثربخش قوا

افراد را  الوگينيست. د پذير امكان، الوگيد يريبه كارگ
و با هم بودن را تجربه كنند  يكند تا بتوانند زندگ مي ياري

 ورشرا در خود پر گرانيو باور به د مانيا، و اعتماد

 متضاد را گرد هم يها اعضا و گروه، الوگيدهند. د
 و ها مجادله، ها تعارض، آورد تا به حل مسائل مي

 افراد يشيبپردازند؛ موجب خوداند يجمع يها ينگران
 مجدد يابيكند تا به ارز مي را فراهم يشود و فرصت مي
آنها  يخود بپردازند و در راه تعال يو باورها ها شهياند

شود تا بتوانند به الگوها و  مي همچنين سبب د؛بكوشن
و به پرورش قوه خالقيت و  افتهيتفكر دست  يها شيوه

  ).32خود بپردازند( يتفكرات سطح باال
عمل ، مسأله، يكيالوژيد يها مهارتبر  يآموزش مبتن در

و آموزش و پژوهش باهم ، و تأمل ييگراعمل، شهيو اند
به ، سيتدر نديدر فرا يكيالوژيروش د اند. خورده ونديپ

به صورت افقي است.  رانيمعناي رابطه بين مدرس و فراگ
قابل تغيير است و هدف اصلي از  ها نقش، روش نيدر ا

كشف واقعيت به كمك يكديگر  ؤاالتمواجهه با س
 يها فعاليت بر يمبتن، ). آموزش مبتني بر ديالوگ34است(

 قضاوت و، گفتگو و تعامل، در كالس درس يمشاركت
مدرس و  نيب زيآم و روابط احترام يمشاركت دنيشياند

ي ها مهارت يري). در واقع به كارگ32است( رانيفراگ
، يريادگي-ياددهي نديو گفت و شنودي در فرا يديالوژيك
 يفضا كيفراهم كننده يادگيري فعال در اي  به گونه
آن در همان زمان قابل  جيشود كه آثار و نتا مي يمشاركت

). بنابراين تدريس مبتني بر 35است( يابيمشاهده و دست
ترين راهبردهاي تدريس  توان يكي از جامع مي ديالوگ را

قوه  درش، و يادگيري دانست كه زمينه ساز خلق دانش
ي اجتماعي و تسهيل انديشه انتقادي ها مهارتكسب ، تفكر

 ميان فراگيراناز طريق برقراري ارتباط گفت و شنودي 
شود و موجب پرورش رفتار و خصايل شخصيتي  مي
، شكيبايي، توانايي ارتباط، خويشتن داري، دانايي رينظ

 گوش دادن و روا داري در افراد، پرسشگري
  ).32شود( مي
 يها مهارت نيتر مهماين كه رسد كه با توجه به  مي نظر به
 رشيذناظر بر پ، يريادگيو  سيتدر نديدر فرا يكيالوژيد

 تيواقع كيمدرس به عنوان  يدانش آموز از سو
، ارياخت، تياحترام به هو، رانيدرك حضور فراگ، يوجود

، رانيمستقل فراگ تيو شخص قيعال، باورها، ها شهياند
توجه به ، خالقانه يكاوشگر يافراهم ساختن فض
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و  قياحترام به عال، رانياحساسات و عواطف فراگ
، است يريادگيدر  رانيو باورها و استقالل فراگ ها شهياند

مشاركت  يريادگي ياددهي يفضا كي، يطيشرا نيدر چن
شود كه در بستر  مي تفكر محور و همدالنه فراهم، محور

 مشاركت يكالسفعاالنه در مباحث  انيآن دانشجو
- ياددهي يفضا نيكنند و از تجربه حضور در چن مي
 تيفيرشد ك، تيموقع نيدر ا، برند مي لذت يريادگي

  قابل انتظار خواهد بود.، علمي هيأت ياعضا سيتدر
در جلب  يمشكالت، جمله مشكالت مهم پژوهش حاضر از

 يها جهت شركت در كارگاه علمي هيأت ياعضا تيرضا
و تنظيم زماني مناسب براي اجراي كارگاه به  يآموزش

 يبه طور، بود علمي هيأتعلت مشغله كاري اعضاي 
 ني. در اديموضوع زمان صرف گرد نيا يماه برا 5حدود 

الزم را  ياصفهان همكار گاهدانش يراستا معاونت آموزش
حضور  يبرا طيمطالعه انجام داد تا شرا نيبا محققان ا

مطلوب  يدر كارگاه و اجرا علمي هيأت ياعضا مؤثر
از مشكالت پژوهش  گريد يكيفراهم شود. ، كارگاه
و  يداخل يمشابه كاف يها پژوهش ها عدم وجود، حاضر
با  ضرو در نتيجه امكان مقايسه نتايج پژوهش حا يخارج

  روبرو بوده است. يبا مشكالت، مشابه يها پژوهش
در  يكيالوژيد يها مهارتآموزش ، پژوهش حاضر در

ساعت به استادان ارائه  8به مدت  يقالب كارگاه آموزش
آنها  اريدر اخت يو همراه با آن منابع آموزش ديگرد

به مدت سه ماه انجام  زين ييها يريگ يگذاشته شد و پ
زمان ، ي مشابهها پژوهششود در  مي . پيشنهادديگرد

 يها محدوديتدر نظر گرفتن  اشود و ب تر بيشمطالعه 
 يكيالوژيد يها مهارتاستفاده از  تأثير يبه بررس قيتحق

  پرداخته شود.، استادان سيتدر تيفيدر رشد ك
  

  نتيجه گيري
 يها مهارتنتايج پژوهش بيانگر آن بود كه آموزش 

 نديجهت استفاده در فرا علمي هيأت يبه اعضا يكيالوژيد
 سيدر رشد عملكرد تدر يمؤثرعامل ، يريادگيو  سيتدر

، . به بيان ديگرهستند علمي هيأت ياثربخش اعضا
تواند  مي، يكيالوژيد يها مهارتبرخورداري استادان از 

 سيتدر يها مؤلفهكاربست  زانيم شيساز افزا نهيزم
اثربخش توسط استادان باشد. با اتكا به نتايج پژوهش 

 يتوان نتيجه گرفت كه در صورت برخوردار مي، حاضر
، يكيالوژيد يها مهارتدانشگاه از  علمي هيأت ياعضا

اثربخش توسط  سيتدر يها مؤلفه يريامكان به كارگ
 امر نيا هشود ك مي همفراتري  استادان به نحو مطلوب

در  يريادگيو  سيتدر تيفيتواند بستر ساز رشد ك مي
در  يكيالوژيد يها مهارتدانشگاه شود. در واقع كاربست 

حلقه ، يدر نظام آموزش عال يريادگيو  سيتدر نديفرا
 قيتحق نيبه دست از ا يها افتهياست كه اي  مفقوده

و نقش آن  تياز اهم ييزدا در جهت غفلت يتواند گام مي
اثربخش استادان دانشگاه باشد.  سيعملكرد تدر شددر ر
ان آموزش عالي بايد به اهميت ريز برنامهراستا  نيدر ا

 در كاربست مطلوب يكيالوژيد يها مهارتنقش 
، برده  اثربخش توسط استادان پي سيتدر يها مؤلفه

گيري از  تمهيدات الزم را در اين زمينه بيانديشند و با بهره
، ها ي پژوهشها و يافته اننظر ي صاحبها گاهديد

 يكيالوژيي دها مهارتيي را براي پرورش ها زمينه
  فراهم نمايند.، علمي هيأت ياعضا

  
  قدرداني

پژوهشگران مراتب تشكر خود را از معاونت محترم 
كارگاه  يبرگزار نهيدانشگاه اصفهان كه زم يآموزش
 نديدر فرا يكيالوژيد يها مهارتاستفاده از  يآموزش

 ياز اعضا نيرا فراهم ساخت و همچن يريادگيو  سيتدر
محترم كه در اين مطالعه مشاركت و همكاري  علمي هيأت

  .دنماين مي اعالم، داشتند
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Abstract 
 
Introduction: Nowadays, the effective teaching performance of faculty members and the factors affecting its 
growth in higher education system is of increasing importance. The main purpose of this study was to 
determine the effect of teaching dialogical skills to faculty members on their effective teaching performance. 
Methods: This research was carried out in the first semester of the academic year 2016-17 using a quasi-
experimental two-group, pretest-posttest study design. The sample consisted of 43 faculty members of 
Isfahan University who were divided into experimental and control groups. The experimental group received 
training on the use of dialogical skills in the teaching process while no intervention was implemented in the 
control group. A researcher-made self-assessment questionnaire was administered before and after the 
intervention to determine the extent of application of effective teaching components by the faculty members. 
Data were analyzed using descriptive (frequency, percentage, mean and standard deviation) and inferential 
(independent and paired t-tests) statistics. 
Results: In the pre-test stage, the difference between the total mean scores (total=120) of effective teaching 
performance in the control group (100.10±26.51) and the experimental group (96.84±11.78) were not 
statistically significant (p=0.548). However, after the intervention, the improvement of the mean score of 
effective teaching was significant (p=0.028) in the experimental group (107.77±14.11) compared to that of 
the control group (95.66±14.28). 
Conclusion: Application of dialogical skills in the teaching and learning process can help faculty members 
in favorable implementation of effective teaching and provide a basis for the efficiency of their teaching. 
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