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های اساسي حوزه آموزش چالش از يکيچکیده: 
است. « پژوهش و آموزش پیوند چگونگي» عالي،

مرور پیشینه پژوهشي اين نوشتار، در هدف اصلي 
عنوان کارکردهای پیوند آموزش و پژوهش به درباره

. برای دستیابي به اين هدف از استاصلي دانشگاه 
روش مرور نظام مند بهره گرفته شد. پس از جستجو، 

 همطالع 39 ،گرفته انجام مطالعات غربالگری و ارزيابي
بدين ترتیب،  .شدبررسي  پژوهش نمونه عنوانبه

 های اطالعاتي معتبرشواهد پژوهشي مرتبط در پايگاه
)امرالد، سیج، اسپرينگر، ساينس دايرکت، مگیران، 

 2013-2018بازه زماني در اس ای دی و نورمگز( 
ضمن تحلیل محتوای  .شناسايي و استخراج شدند

که اساسي  پرسشآنها، نتايج پژوهش در پاسخ به اين 
ثرند، ؤآموزش و پژوهش م پیوند بر عواملي چه

دهنده نشانتحلیل نتايج به دست آمده، ترکیب شدند. 
پیوند آموزش و پژوهش در دانشگاه از آن بود که 

های جاری در کالس، فرايندهای جاری در فعالیت
های موجود در ساختار نظام آموزش عالي، زيرساخت

ثر أمتبا محیط دانشگاه نظام آموزش عالي و تعامل 
 ، چنین به نظر مي رسد که برقراریرواز اين .است

اين پیوند در دانشگاه به سه عامل اساسي از جمله 
ت علمي و دانشجويان ئبرنامه درسي، اعضای هی

گذاران که توجه به آن از سوی سیاست استمعطوف 
 يابد. ضرورت مي ،آموزشي

 

Abstract: One of the key challenges in 
higher education is how to link teaching 
to research. The main purpose of this 
study is to review the literature on the 
relation between teaching and research 
as the main functions of academia. To 
this end, systematic review was 
employed. After searching, screening 
and evaluating the papers published, 39 
studies were selected as the sample of 
the study. The relevant studies in valid 
databases (Emerald, Sage, Springer, 
Science Direct, Magiran, SID and 
Noormags) in 2013-2018 timespan 
were thus identified and extracted. 
After analyzing their content, the 
research results were combined to 
answer the fundamental question of 
what factors would influence the link 
between teaching and research. 
According to the results obtained, the 
link between teaching and research in 
university is informed by current 
classroom activities, current processes 
in the structure of higher education 
system, existing infrastructure in higher 
education system, and university 
interaction with the environment. 
Therefore, it seems that establishing 
this link in the university focuses on 
three essential factors including 
curriculum, faculties and students that 
need to be addressed by educational 
policy makers. 

آموزش، يادگیری، پژوهش، : یکلیدواژگان 
  دانشگاه.

Keywords: Teaching, Learning, 
Research, University. 
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  مقدمه
 مداوم طوربه عالي مؤسسات آموزش و هادانشگاه تغییر، حال در جهاني جامعه اين در

 ممتاز يهويت داشتن. کنندمي بازبیني ،جامعه با تقاضاهای مواجهه در را خود موقعیت

 به واکنش چگونگي گیری درخصوصتصمیم برای محکمي اساس و پايه روشن، و

 و دقیق بررسي نیازمند مشخص طوربه عالي آموزش بنابراين، .است تغییرات اين
 گیرد، قرار توجه مورد دباي که مهمي از ابعاد است. يکي مختلف ابعاد در موشکافانه

 بیان در يك کارکردها اين که دارد عهده بر دانشگاه که است هاييو نقش کارکردها

 جعفری، قانعي و شايان، )قورچیان، است خدمات و پژوهش آموزش، شامل مختصر
 مشخص آن آموزش و پژوهش رابطه قوت و شدت راه از مدرن دانشگاه ،امروز(. 1393

پیوند که برخي شواهد،  چنان (.2017، 1ي، اقبال و کورکورانل)احمد، حسن شودمي
ثر برای افزايش کیفیت يادگیری دانشجويان در ؤم یآموزش و پژوهش را رويکرد

اين که چرا  برای درک اين(. 2014، 2)پن، کاتن و ماریاند کردهآموزش عالي معرفي 
 ،کننددر آن زندگي ميدانشجويان  هاست جهاني که امروزالزم اهمیت دارد،  پیوند

 رغمبه برده است.نام مدرنیته سیال مثابه از آن به (2006) 3بومنجهاني که  ؛شودبررسي 
توانايي  جويان، بسیاری از دانشرودبه شمار مي آموزش عالي جنبه مهم ،پژوهش اينکه

دانشجويان ای تقاضاهای فردی و حرفهبنابراين،  .ندارندرا مسئله تفکر خالق و حل 
تا  (2010 ،4)بريو فرا بگیرندهای تجزيه و تحلیل انتقادی را آنها مهارت کهطلبد مي

با ابهام و  روياروييو بیني نشده حل مسائل پیش توانايي که شوند آموختگانيدانش
رسد به نظر مي(. 2011، 5)هوموود، ريگبي و رو داشته باشند راپیچیدگي جامعه امروز 

شود پیوند آموزش و پژوهش، شیوه مطلوبي برای پاسخگويي به اين مسئله فراهم با 
  (.2010)بريو، 

 بودهي مهم مطالعاتحوزه يك  پیش، هامدتاز در دانشگاه  پژوهشو  آموزشرابطه 
تشويق به پژوهش  ت علمي رائشدت اعضای هیبه ها دانشگاه ،از اواخر قرن بیستم. است
در محاسبه  يعامل مهم ،علمي هیئتاز آنجا که عملکرد پژوهشي اعضای . اندکرده

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Ahammed, Hassanli, Iqbal & Corcoran 
2. Pan, Cotton & Murray 
3. Bauman 
4. Brew 
5. Homewood, Rigby & Rowe 
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بر عملکرد  بسیاریکید أت هادانشگاهسای ؤ، رآيدبه شمار ميها بندی دانشگاهرتبه
نگراني اظهار ن ابرخي منتقد ،. در عین حالرنددا شانهیئت علمياعضای  پژوهشي

 ويژه آموزش مقطا کارشناسي()به علمي توجه کمي به آموزش هیئتکه اعضای  نداهکرد
در حوزه آموزش و  علمي هیئتعضو زمان همدرگیر شدن  به دلیلبنابراين،  .اندداشته

در آموزش  برانگیزچالش ایمسئلهبه  هاکه رابطه اين فعالیت ي نداردتعجب پژوهش،
 پژوهش و آموزشرسد که چند به نظر مي هر (.1،2015)بك و کیم تبديل شودعالي 

همه و ها شناخته شده است برای همه دانشگاه عالي آموزش اصلي کارکرد دو عنوان به
 بودن مهم  است و آموزش سودمند برای اين مفروضه جهاني که پژوهشآنها با پذيرش 

 از کمي نسبتاً تعداد که بايد خاطرنشان کرداما دارند،  عمومي توافق« پژوهي دانش»

 کارکرد دو اين پايش برایرا  ایويژه هایسیاست عالي آموزش مؤسسات و ها دانشگاه

 اندکرده اتخاذ خود کاری برنامه در ،بین آموزش و پژوهش سودمند افزاييهم توسعه و
ماهیت و مزايای های اخیر به در سالگر چه رو، از اين(. 1393 ،قورچیان و همکاران)

 شده استای ، توجه قابل مالحظهوهش مبتني بر آموزشژو پ پژوهشبر  مبتنيآموزش 
با  (.2014 ،2)مالکولماست مبهم هنوز  ،جايگاه آن در سیاست و عمل آموزش عالي اما

قلمداد عنوان نهاد يا مؤسسه آموزشي هدانشگاه را بتوان مي گفته شده، واردتوجه به م
خلق دانش نو به کمك  با و و پژوهش آموزشفرايند همزيستي بین  درکه  کرد

از  .تربیت کندو شايسته  متخصصنیروی انساني  تواند، ميهای گوناگون علميپژوهش
ثر بر پیوند آموزش و ؤاين پژوهش، معرفي عوامل ماز اجرای هدف اصلي  ،رواين

  .استدر اين زمینه  گرفتههای انجام با نظر به نتايج پژوهش در دانشگاه پژوهش
 

 پژوهش پیشینه
 های مختلف درباره پیوند آموزش و پژوهشدیدگاه

 آموزش جمله از هادانشگاه در مختلف جهات از تواندمي پژوهش-آموزش پیوند
 یهاپژوهش پژوهش، بر مبتني يادگیری آموزش، هدايت تحت پژوهش محور،پژوهش
به نظر با اين حال،  .(2019، 3)کالرک و هوردسویبحث است قابل غیره و آموزشي

بین  ،پژوهشگرانرخي ب. ين رابطه همیشه مشخص نیستا پژوهشگرانبسیاری از 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

1. Bak & Kim 
2. Malcolm 
3. Clark & Hordosy 
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 و برخي انددادهنشان  را رابطه منفي ،برخي ديگرو  ای مثبت ، رابطهآموزش و پژوهش

نظر به طرح (. 2014 ،1)سانچز باريو لوئنگواند کردهانکار  ای راوجود هر گونه رابطه نیز
سه  توانميکلي طوربههای مختلف در خصوص پیوند آموزش و پژوهش، ديدگاه

 رابطه متصور شد:  نبودوضعیت مبتني بر رابطه منفي، مثبت و يا 
 .هستند يکديگر با تضاد در پژوهش و آموزش براساس اين ديدگاه،: منفي رابطه -1

 مدل ،نخست اند:کرده ارائه منفي رابطه چنین برای دلیل سه( 1996) 2مارش و هتي
از  و هستند يکديگر با تعارض در آموزش و پژوهش که دهدمي نشان آنها 3کمبود

آنها  4«افتراقي شخصیت» مدل دوم، ؛با يکديگرند رقابتدر  تعهد و انرژی زمان، نظر
 سوم، ؛هستند متضادی شخصیتي هایويژگي نیازمند فعالیت دو اين که انداظهار کرده

 با متضادی هاینقش پژوهش و آموزش «5واگرا پاداش نظام مدل» به توجه با
 انگیزه متفاوت پاداش هایسیستم طريق از که دارند متفاوت تعهدات و انتظارات

 .(2009، 6)لیسیت، اندرس و دبوئر گیرندمي
 .کنندمي تقويت را يکديگر پژوهش و آموزشبراساس اين ديدگاه، : مثبت رابطه -2

آموزش و پژوهش  نیبممکن  ييافزاهمبر  7یقو یسازکپارچهي دگاهيطرفداران د
 هست زین (1996) و مارش يهت «8متعارف ييمدل عقال» انگریب نيا .کنندمي دیکأت

، دیمعلم خوب باش كي دیتوانميشما ن يدر آموزش عال اًاساس اندکردهکه استدالل 
  .(2009، همکاران)لیسیت و  کسرعو ب دیباشخوب  پژوهشگر كي نکهيامگر 

 بر آموزش زيرا ؛هستند متفاوت  هایفعالیت پژوهش و آموزش: ارتباط نبود -3
 ،9شین) است متمرکز دانش کشف بر پژوهش که حالي در کندمي تمرکز دانش انتقال
( 1992) 11موسس و رامسدن 10يوابستگ نبود دگاهياز د یریگجهینت نيا .(2011

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. Sánchez-Barrioluengo 
2. Hattie & Marsh 
3. scarcity model 
4. differential personality model 
5. divergent reward system model 
6. Leisyte, Enders & de Boer 
7. strong integrationist view 
8. conventional wisdom model 
9. Shin 
10. independence view 
11. Ramsden & Moses. 
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 متفاوتي یهاتیفعال آموزش و پژوهشکه بیانگر اين است و  شوديم يبانیپشت
 متفاوت يتیشخص یهايژگيو با يتفاوتافراد م معلمان و پژوهشگران اي هستند
  .(2009، همکاران)لیسیت و هستند 

 
 بر رابطه آموزش و پژوهش ثرؤعوامل م

به استناد  و ردبین آموزش و پژوهش پیوند برقرار ک توانمي که ديدگاه اين پذيرش با
 رندنقش دامطالعات صورت گرفته به برخي عواملي که در ايجاد و تقويت اين رابطه 

موزش و پاداش بیروني و زمان برای آ انايي، مسیر شغلي،سن، تومانند رشته تحصیلي، 
 :شودمياشاره  پژوهش

 هایتفاوت و هاشباهت که نداهداد نشان مختلف پژوهشگران: تحصیلی رشته -1
 دربه خصوص  مختلف هایرشته رابطه آموزش و پژوهش در بسیاری غیرمعمول

 آموزش متفاوت پیوند دهنده، نشانمطالعات اين نتايج .دارد وجود کارشناسي مقطا
 (.2015 ،1ژانگ و شین) ستهااين رشته در پژوهش و

 موضوع  ،علمي هیئت اعضای هایفعالیت به مربوط مطالعات از بسیاری در: سن -2
 هیئت اعضای سن منفي ثیراتأت حدی تا مطالعات برخي. است شده بررسي سن

 رديگبرخي  که حالي در ؛اندداده گزارش راآموزشي و پژوهشي  عملکرد بر علمي
 ثیراتأت مورد در پژوهشگرانبرخي  اولیه مطالعات. نکردند گزارشرا  سني تاثیر هیچ

 و علمي هیئت اعضای سن رابطه که داد نشان پژوهشي عملکرد بر پیری
 پیری اثر دانشگاهي، جامعه درو  نیست خطي ای رابطهصرفاً ،عملکردشان

 . (2011 شین،) است برانگیزبحث
 فردی هایييتوانا ،پژوهش و آموزش رابطه بر ديگرمؤثر  و مهم عامل: توانایی -3
 امکان علمي هیئت اعضای به اين دلیل که. است پژوهش و آموزش در( شايستگي)

 دمول حوزه دو هر در يا دهند انجام زمانهم طورهب را پژوهش و آموزش ندارد
 هب آنها پژوهش، در نه و باشند مولد آموزش در علمي هیئت اعضای اگر .باشند

 پژوهش صرف را زماني اگر حتيخواهند داشت  پژوهشي تولیدات کمتری احتمال
 (.همان) عکسرب و کنند

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. Zhang & Shin 



 آموزش عالی ۀنام 12

 

نشريات  انتشار مقاله در از طريقعملکرد پژوهش  از آنجا که: مسیر شغلی -4
غلي رابطه آموزش و پژوهش طي مراحل مختلف مسیر ش ،دشوميارزيابي  ،الملليبین

 الملليبینمجله مقاله در منفي بین انتشار  رابطهشود. علمي متفاوت مي هیئتعضو 
رحله شغلي بیشتر از اواسط يا ممسیرآغازين در مراحل  ،استادان آموزشو کیفیت 

 (. 2015 )ژانگ و شین، استآن  پاياني

يك نکته اساسي در ارتقای کیفیت : پاداش بیرونی برای آموزش و پژوهش -5
بر تخصیص زمان  تواندميبه طرح های انگیزشي اشاره دارد که   پژوهش آموزش و

ي برای آموزش وجود هايگرچه مشوق .ها تأثیر بگذاردو تالش برای اين فعالیت
ممکن  که هستند پژوهش هایخروجيمبتني بر های انگیزشي طرح دارند، اما بیشتر

چاپارو و پدراجا آرتس، ) را بر هم بزند آموزش و پژوهشاست تعادل مطلوب بین 
 (. 2017، 1یمینزجدلمار سالیناس 

یت آموزش و پژوهش نیاز به هر دو فعال: زمان برای آموزش و پژوهش -6
صرف زمان و تالش برای پژوهش مقدار زمان  .گذاری زمان و تالش دارندسرمايه

 ،)پااللي عکسردهد و ببرای آموزش صرف شود، کاهش مي تواندميو تالشي را که 
 (.2018 ،2ايلك، بولهار و رودون 

 شودميمطرح  پرسشاين  ،تنوع عوامل دخیل در رابطه آموزش و پژوهشنظر به  
 .  ثرتری ايفا کنندؤند نقش متوانميکه چه عواملي در ايجاد اين پیوند 

 
 وش پژوهشر

با هدف شناسايي، تحلیل و تفسیر نتايج  «3مندنظاممرور »روش نوشتار از  در اين 
 (.2004 ،4)کیتچنهام بهره گرفته شدپژوهش  پرسشدر پاسخ به  گرفتهانجام  مطالعات
مرحله  پژوهش در دو پیشینه، مرور (2016) 5وو اسپوسیت ونیرچسديدگاه  بر اساس

پژوهشي و سپس توصیف و تحلیل محتوای -علمي هایاصلي ورود و انتخاب مقاله
های اطالعاتي در پايگاهنظر  های موردنخست، کلیدواژه نظر صورت گرفت. منابا مورد

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. Artés, Pedraja- Chaparro & del Mar Salinas- Jimenez 
2. Palali, Van Elk, Bolhaar & Rud 
3. systematic review 
4. Kitchenham 
5. Cerchione & Esposito 
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  ,Emerald Sage,  springer,  Sciencedirect,  Magiran,  ,Sid) معتبر
Noormagz) تا  2013های جستجو در بازه زماني پنج ساله يعني سال شد. جستجو

به منظور تمرکز بر نتايج پژوهشي نزديك به موضوع مورد بررسي،  .گرفتانجام  2018
 خالصه در جدول طوربهانتخاب شدند که  نظر مورد هایکلیدواژه گزينش وی هامالک

 شده است.  ارائه( 1)
 

 یپژوهش هایمقالهگزینش های مالک (1)جدول 

 معیارها نتیجه

 تايید

  آموزش عالي يا آموزش دانشگاهي باشد موضوع و محتوای مقاله مرتبط با -1

 باشد پرداختهموضوع آموزش، يادگیری و پژوهش به  -2

 نظر است مورد 2018تا  2013سال اخیر از سال  5 هازمان جستجوی مقاله -3

  باشند رسیدهچاپ به در مجالت معتبر  -4

 کلیدواژهای

 مورد بررسي

,knowledge sharing   knowledge creation,knowledge transfer 

,knowledge management knowledge production, knowledge 

generation  , teaching, research ,learning, university, Higher 

Education 
 

از بررسي  پسکاهش يافت.  مقاله 482به  2102در بررسي اولیه از  هاتعداد مقاله
يند افر (1)دست آمده حذف شدند. در شکل ه تکراری از بین نتايج ب هایدوباره، مقاله

 مقاله رسید. 39شده که در نهايت تعداد آنها به  ارائه ،غربالگری مطالعات بررسي شده
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 راهبرد جستجوی مطالعات مرتبط (1ل )شک

 یافته ها
ها و بر اساس زمان، پايگاه داده منتخب هایمقالهنخست به توصیف  ،بخشدر اين 

 هایمقالهبیشترين  ،شودمي ديده( 1چنانکه در نمودار ) .شودمياشاره شناسي روش
 . ( استمقاله 4)با  2013، سال و پس از آنمقاله(  10) 2017 به سالمربوط منتشر شده 

 

 
 بر اساس سال انتشار هاتوزیع مقاله (1)نمودار 
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(، تعداد قابل توجهي از 2نمودار ها )بر اساس پايگاه داده هابا توجه به توزيا مقاله
مقاله در دو پايگاه داخل  2تنها  و ندبوده مقاله( منتشر شد 13)Sage در پايگاه  هامقاله

 يافت شد.کشور 
 

 
 هابر اساس پایگاه داده هاتوزیع مقاله (2)نمودار 

 
 بخش که نشان داد نیز پژوهش روش برحسب شده منتشر هایلهمقا توزيا نتیجه

  .نداهشد اجرا آمیخته سپس و کیفي شیوه به نظر مورد یهاپژوهش از توجهي قابل
 

 بر پیوند آموزش و پژوهش ثرمؤعوامل 
اساسي که پیوند آموزش و پژوهش با نظر به کدام عوامل  پرسشدر پاسخ به اين 

چهار مقوله اصلي  دهندهنشان گرفته،ثر ممکن است، تحلیل نتايج مطالعات انجام ؤم
های جاری در کالس، فرايندهای جاری در ساختار نظام آموزش عالي، فعالیت

د در نظام آموزش عالي و تعامل دانشگاه با محیط است. نتايج های موجوزيرساخت
   شده است. درج( 2خالصه در جدول )طوربهمطالعه  ی موردهاپژوهشتحلیل 
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 های مستخرج از آنی مورد مطالعه و مقولههاپژوهشنتایج مربوط به تحلیل  (2)جدول 

 مطالعات عوامل 
تعداد 
 مطالعه

 
 
 
های فعالیت
 کالسجاری در 

 2 (2015) (، مارکاس و ون دن میر2016) کوين تعالي تدريس
های آموزش برنامه

 ایرشتهچند
 (؛ وی و همکاران2015) بلسینگر و کارفر

(2014) 
2 

رضايتمندی و ايجاد 
 انگیزه

 1 (1393) قورچیان و همکاران

 بييادگیری تجر
(، 2013) (، باندريا2018) اسچیلر و همکاران
 (2014) همکاراناخمات و 

3 

 2 (2015) (، نوتن2018) اسچیلر و همکاران العمريادگیری مادام
مشارکت دادن 
دانشجويان در 

 فرايندهای پژوهشي
 1 (2017) برن نان و همکاران

)يادگیری(  آموزش
 مبتني بر پژوهش

(، اليرنوف و 2014) جاسپنگ و تانگکاسامیت
 (، السوسکین و روجويت2015) همکاران

 (، تايلور و گويد2016) (، کاداک و سلوی2015)
(، بنت و 2017) (، بوتچر و تاهیل2015)

 (2016) همکاران

7 

های افزايش مهارت
 پژوهشي دانشجويان

 (، اخمات و همکاران1393) قورچیان و همکاران
 (1397) (، جاهدی و خسروی2014)

3 

برنامه درسي 
محور و ئلهمس

 محورپژوهش
 1 (2014) کاندلبیدر

 
 
 

فرايندهای جاری 
در ساختار نظام 

 آموزش عالي

طراحي و برگزاری 
دوره آموزشي برای 

 استادان
 1 (2018) میچائیل و هاروی

اعطای بورس 
تحصیلي در زمینه 

تدريس و يادگیری، 
 پژوهش

(، 2018) (، اسچیلر و همکاران2016) کوين
 (2017) جانسون و همکاران

3 

 کاربردی هایپژوهش
(، هاکر و 2013) (، باربر و بوکنر2018) الريا

 (، سبرين2017) (، الپريس2017) مورگان برت
 (2015) (، ولترون و همکاران2017)

6 
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 مطالعات عوامل 
تعداد 
 مطالعه

ثر ؤهای مظرفیت
تعاملي  در میان 

 علمي هیئتاعضای 
 1 (2015) سالئون و رانن

 1 (2015) نوتن گردش اطالعات
ای بخشي حرفههويت

 هیئتبه اعضای 
 علمي

 1 (2013) ژو

 1 (2013) اسمايل و همکاران تسهیم دانش

توانمندسازی اعضای 
 علمي هیئت

(، 2013) (، ژو1393) قورچیان و همکاران
(، برن نان و 2015) آلپاينپلسچوف و مك

 (2017) همکاران
4 

های توسعه شبکه
 اجتماعي

 1 (2014) مونیز و همکاران

های تعامل کانون
 علمي

 1 (2017) رایسنگوپتا و 

های شايستگيافزايش 
 و پژوهش تدريس
 علمي هیئتاعضای 

 (، سلیمي و همکاران1396) سلیمي و همکاران
 (1393) (، قورچیان و همکاران1396)

3 

سمینارهای 
 محورپژوهش

 1 (2018) رامجیون و رولي

 سیستم نظارتي
 (؛ کاندلبیدر2015) پلسچوف و مك آلپاين

(2014) 
2 

های  زير ساخت
موجود در نظام 

 آموزش عالي

 گرافرهنگ حمايت
(، پلسچوف و 1393) قورچیان و همکاران

اسمالي و -(، بروک2015) آلپاينمك
 (2017همکاران)

3 

ها و ساختتوسعه زير
های استراتژی

 دانشگاهي

-(، بربگال1393) قورچیان و همکاران
 (2018مايربت)

1 

حذف موانا تولید 
 علم

 1 (1394) نوروزی

تعامل دانشگاه با 
 محیط پیرامون

بازتاب انتقادی 
های پژوهشگران يافته

  هادانشگاهبه 

(، مارکاس و ون دن 2018) اسچیلر و همکاران
 (2015) میر

2 

با  الملليبینهمکاری 
 ی دنیاهادانشگاه

 1 (2018) میچائیل و هاروی



 آموزش عالی ۀنام 18

 
مقوله نخست، به نظر درباره مقاله  22 نظام منداساس نتايج حاصل از مرور  بر

. شوندميهای جاری در کالس درس معطوف رسد برخي از اين عوامل به فعالیتمي
 ،(2015، 2؛ مارکس و ون در میر1،2016کوين) به تعالي تدريس توانميازجمله 

 ،(2014 ،4دبي و پائول ،؛ وی2015 ،3ا)بلسینگر و کرفر ایرشتههای آموزش چندبرنامه
، اسچیلر) يادگیری تجربي ،(1393 قورچیان و همکاران،) انگیزهرضايتمندی و ايجاد 

اخمات، زامانب، شوکوی، جاودب ؛ 2013 ،6؛ باندريا2018 ،5جفرای، ريدلي و پلسیس
 ،(2015، 8؛ نوتن2018، و همکاران اسچیلر) العمر، يادگیری مادام(2014، 7و مشتاق

کوزاک، دالهونت، کوزنسوف  برنان،) های پژوهشيمشارکت دادن دانشجويان در فعالیت
 ،10جانپنگ و تانگکاسامیت) مبتني بر پژوهش)يادگیری(  ، آموزش(2017 ،9و دونلي

 ؛2015 ،12؛ السوسکین و روجويت2015 ،11والريونو، الورينکو، گوبین و کیتاي؛ 2014
و  ؛ بنت2017 ،15؛ بوتچر و سیل2015 ،14؛ تیلور و گويد2016 ،13کارداک و سلوی

 )قورچیان و همکاران، های پژوهشي دانشجويانافزايش مهارت ،(2016 ،16همکاران
محور برنامه درسي مسئله، (1397 جاهد و خسروی، ؛2014 اخمات و همکاران، ؛1393

اصول يادگیری . اين عوامل اغلب بر کرداشاره  (2014 ،17)کاندکبیندر محورو پژوهش
جويان استوار يادگیری دانشبازخورد و تناسب با ترجیحات دريافت همیاری،  مانندفعال 
اصول  دانشجوبان تا شودميسبب  محورمحور و پژوهشبرنامه درسي مسئله. است

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. Quinn 
2. Marks & Van der Meer 
3. Blessinger & Cqrfora 
4. Wei, Debby & Paul 
5. Schiller, Jaffray, Ridley & Plessis 
6. Bandeira 
7. Akhmata, Zamanb, Shukui, Javedb & Mushtaq 
8. Notten 
9. Brennan, Cusack, Delahunt, Kuznesof & Donnelly 
10. Junpeng and Tungkasamit 
11. Larionov, Lavrinenko, Gubin & Kitaev 

Lasauskiene and Rauduvaite .12 
13. Çardak & Selvi 
14. Taylor & Goede 
15. Böttcher & Thiel 
16. Bennett 
17. Kandkbinder 



مندپیوند آموزش و پژوهش در دانشگاه: مرور نظام 19  
 

. فرا بگیرند ،کندميبنیادين موضوع درسي را در بافتي که نیاز به حل مسئله را تجويز 
موجب پیوند آموزش و پژوهش شود و در  تواندمييکي از راهبردهايي که همچنین 

و دانشجويان در فرايندهای آموزش و  استادانولید دانش بینجامد، مشارکت نهايت به ت
 . استپژوهش 

دسته  که دهدنشان ميمقوله دوم، ها درباره از مجموع مقالهمقاله  26تحلیل نتايج 
برای تولید دانش در نظام آموزش عالي، فرايندهای جاری در ساختار  مؤثردوم از عوامل 

 هایبه طراحي و برگزاری دوره توانميکه در اين خصوص  استنظام آموزش عالي 
، اعطای بورس تحصیلي در زمینه (2018 ،1میتچل و هاروی) آموزشي برای استادان

 ،2و همکاران ؛ جانسن2018؛ اسچیلر و همکاران، 2016، کوين) تدريس و يادگیری
 سلیمي،؛ 1396 ،، محمدی و نثارسلیمي) علمي هیئتبرای اعضای  ، پژوهش(2017

 هایپژوهش، توسعه (1393 ؛ قورچیان و همکاران،1396 ،شفیعي، کشاورز و حیدری
 ،6؛ الپريس2017 ،5؛ هاکر و مورگان برت2013 ،4باربر و بوکنر؛ 2018، 3)الريا کاربردی

تعاملي  مؤثرهای ظرفیت، توسعه (2015، 8و همکاران ؛ ولترتن2017 ،7؛ سبريان2017
، (2015 نوتن،) (، گردش اطالعات2015 ،9سالئونن و ران) علمي هیئتاعضای 

توانمندسازی اعضای ، (2013 ،10ژو) علمي هیئتای به اعضای بخشي حرفههويت
؛ 2015 ،11آلپاينو مك پلسچو ؛2013 ؛ ژو،1393 )قورچیان و همکاران، علمي هیئت

، (2013 ،12وژاسمايل، ولچ و ) دانشاشتراک و انتقال ، (2017 برن نان و همکاران،
های کانونتشکیل  ،(2014 ،13، آريزامونتز و مولینا)مونیز های اجتماعيتوسعه شبکه

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. Mitchell & Harvey 
2. Jansen 
3. Larrea 
4. Barbre & Buckner 
5. Haaker & Morgan-Brett 
6. Laprise 
7. Cebrián 
8. Wooltorton 
9. Salonen & Ranne 
10. Xu 
11. Pleschova & McAlpine 
12. Ismail, Welch & Xu 
13. Muniz, Ariza-Montes & Molina 
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 و پژوهش آموزشهای شايستگيافزايش  ،(2017 ،1سنگوپتا و رايب) تعامل علمي

؛ 1396 ،، محمدی و نثار؛ سلیمي1396 ،همکارانو  سلیمي) علمي هیئتاعضای 
و  (2018 ،2رامجیون و رولي) محورپژوهشسمینارهای ، (1393قورچیان و همکاران،

کید کرد. مجموع اين أت (2014 ،کاندکبیندر؛ 2015 آلپاين،پلسچو و مك) سیستم نظارتي
 شودميسبب  آورند کهفراهم ميای را زمینهعوامل، در ساختار نظام آموزش عالي 

تعامالت علمي همراه با خودکارآمدی آموزشي و پژوهشي  جهتهای ارتباطي در شبکه
آنها بتوانند به تبادل اطالعات، تسهیم  تا بدين وسیلهعلمي شکل بگیرد  هیئتدر اعضای 

 .اقدام کننددانش و تجارب خود با يکديگر 
مقوله سوم، بیانگر اين است که دسته سوم از عوامل  دربارهمرور شش مقاله ديگر 

های موجود در نظام آموزش ، زيرساختتولید دانش در نظام  آموزش عاليبرای  مؤثر
؛ 1393 )قورچیان و همکاران، گرابه فرهنگ حمايت توانميعالي است که از جمله آن 

توسعه  ،(2017 ،3اسمالي، راو، نیلي و ايوانز-؛ بروک2015 آلپاين،پلسچو و مك
-؛ بربگال1393 و همکاران،)قورچیان  های دانشگاهيها و استراتژیزيرساخت

موانا  ،اجتماعي -موانا فرهنگي، حذف موانا تولید علم شامل (2018 ،4میرابنت
اشاره  (1394 ،ابوالقاسمي و قهرماني ،نوروزی) ارتباطي، موانا آموزشي و موانا فردی

ختار منعطف برای حمايت که وجود يك فرهنگ و سا گفتکرد. در اين خصوص بايد 
ی هاعلمي و دانشجويان در زمینه هیئتهای پژوهشي و آموزشي اعضای از فعالیت

و  پژوهشيهای گذاری در حوزه فعالیتسیاستهای مالي؛ مختلف همچون پشتیباني
های ، گروهپژوهشيوری مراکز او فن پژوهشيهای حمايت و هدايت فعالیت ؛وریافن

های پژوهشي نقشه راه و اولويتتدوين ؛ سیستم نظارتي؛ و دانشجويان استادانآموزشي، 
های رشد های دانشگاه در چهارچوب برنامهبررسي و ارزيابي فعالیت؛ وری دانشگاهاو فن

ارتباط و پیوند  برای یمؤثرراهبرد  تواندمي  و توسعه کشور در بخش آموزش عالي
 ها و اقدامات اين فرهنگ حامي وبا اين استدالل که فعالیت ؛آموزش و پژوهش باشد

 گر ارتباط آموزش و پژوهش باشد.تسهیل تواندميساختار منعطف، 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. Senguptaa & Rayb 
2 . Ramjeawon & Rowley 
3 . Burke-Smalley, Rau, Neely & Evans 
4 . Berbegal-Mirabent 
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که دسته  دهدنشان مي ،مقوله چهارم دربارهتحلیل نتايج سه مقاله ديگر  ،در نهايت
اه با محیط برای تولید دانش در نظام آموزش عالي به تعامل دانشگ مؤثرچهارم از عوامل 

و  میتچل)جهان ی هادانشگاهبا  الملليبین به همکاری توانميازجمله  ؛دنتاکید دار
اسچیلر و ) هادانشگاههای پژوهشگران به ( و بازتاب انتقادی يافته2018 هاروی،

دهای ينافردر اين راستا  اشاره کرد. (2015 مارکاس و ون در میر، ؛2018 همکاران،
 وهای پژوهشي مراکز موريتأم همسو و مکملبايد  ها دانشگاهعلمي و صنعتي 

 ندتوانمي دانشجويانکه اين ارتباط برقرار باشد  هنگاميباشد.  پژوهشيسسات ؤم
اه در و با امکانات الزم که دانشگ بیاموزندرا  و اصول پژوهشيدانش ای از مجموعه

های پژوهشي های پژوهشي در راستای اولويتفعالیتبه دهد اختیار آنها قرار مي
شاهد ارتباط  توانميبا درک اين مهم . م کننداقدا و مراکز صنعتي پژوهشيسسات ؤم

 بود.دانش ژوهش و در نهايت تولید آموزش و پ
 

 گیری نتیجه
. هستند مطرح جهان سراسر در ها دانشگاه اصلي کارکرد دو عنوانبه پژوهش و آموزش

 میان مناسب پیوندی به دستیابي ،پژوهشاجرای اين  از هدف شد بیان که همانطور
 پژوهش و آموزش ارتباط درباره يمتفاوت هایديدگاه البته. است بوده پرورش و آموزش
 رابطه معتقدند پژوهشگراني که. شوندمي بندیتقسیم کلي دسته سه در که دارد وجود

 بعضي. دارند قرار هم با تضاد در مقوله دو اين و است منفي پژوهش و آموزش میان
 برخي .دنندار ارتباطي يکديگر با که دهندمي نشان و دانسته هم از جدا را مقوله دو اين
؛ هاجدارپاسیك، بريو و 2013 ،1)بیانچیني، لیسوني و پزوني همچون نیز پژوهشگران از

 پژوهش و آموزش متقابل ارتباط به( 2016، 3الن وربارق و ؛ چوتدن،2015، 2پاپنیسي
که پژوهش بايد به آموزش کمك کند. پژوهش  کندمييك منطق قوی ادعا   .هستند قائل

به فعالي باشند، پژوهشگران که  استادانيمبنای محتوايي آموزش را شکل مي دهد. 
شان در حوزه الملليبینهای و از ديدگاه ودهشخص برجسته رشته خود باحتمال زياد 

روزرساني سازی، بهبرای شفاف تواندميعلمي  هیئت . نتايج پژوهش عضوي دارندآگاه
آموزش را از  ،پژوهشبنابراين  .و اصالح آموزش ماده درسي مورد استفاده قرار گیرد
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1 . Bianchini, Lissoni & Pezzoni 
2 . Hajdarpasic, Brew & Popenici 
3 . Schouteden, Verburgh & Elen 
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. دانشجويان قدردان کندميهای جديد تقويت شناسيطريق معرفي مباحث و روش

 ،اند. به همین ترتیبکه خودشان انجام داده کنندميهستند که پژوهشي را ارائه  استاداني
گذاری نتايج پژوهش استاد با ژوهش کمك کند. به اشتراکبايد به پ نیز آموزش

را توضیح دهند.  خود که پژوهش کندميدانشجويان در زمان تدريس، به آنها کمك 
های  جهت تواندميو انتقادات دانشجويان  هاپرسش، نظرات، هاپیشنهاد همچنین

   .(2015، 1اليتفوت و پیوتاخ) پژوهشي  جديد را مشخص کند
 عامل 27 که است بیانگر آنحاضر  پژوهش نمونه محتوای تحلیل از حاصل نتايج

بعد  چهار رد عوامل اين. ثیرگذارندأت ها دانشگاه در پژوهش و آموزش پیوند تقويت در
 عالي، آموزش نظام ساختار در جاری فرايندهای درس، کالس در جاری هایفعالیت

 .شودمي تقسیم محیط با دانشگاه تعامل و عالي موزشآ نظام در موجود هایزيرساخت
 ونهنم)مطالعات  از درصد 56 که حدود داد نشان هاپژوهش تحلیل از حاصل نتايج

 اریج فرايندهای به درصد 66 درس، کالس در جاری هایفعالیت مسئله به( پژوهش
 آموزش نظام در موجود هایزيرساخت به درصد 15 عالي، آموزش نظام ساختار در

هار عامل چاين  .اندپرداخته پیرامون محیط با دانشگاه تعامل مسئله به درصد 8 و عالي
ژوهش از پي در ايجاد پیوند آموزش و سلسله مراتبدر يك رابطه  توانمياساسي را 

زم به ذکر ال دانست. مؤثرجامعه  -سطح کالس تا سیاستگذاری برای تعامل دانشگاه
دهنده اهمیت يا ترين سطح نشانپايینيا يك بعد در باالترين  گرفتناست که قرار 

سطوح  بعد نیست، بلکه اين امر گويای تناظر اين ابعاد با به اولويت آن يتوجهبي
 آموزش عالي است. مختلف نهاد

 

 

 پژوهشبر پیوند آموزش و  مؤثرعوامل  یمراتبسلسلهرابطه  (2) شکل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. Lightfoot & Piotukh 
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ه عنوان بکالس درس به  توانميرا پیوند آموزش و پژوهش  بنابراين، سطح آغازين
. در اين ردکتلقي و دانشجويان( با محیط دانشگاه  استادان) اولین نقطه اتصال بازيگران

، دتامحور(، شیوه تدريس اس)در مقابل متن محورطرح درس مسئله مانندسطح عواملي 
الف گاه برخ ،کهن چنا. نظر است موردکید بر پژوهش أاهمیت مشارکت دانشجويان و ت

د بر یکأمتون درسي، ت هب استادانتوجه  ،در سطح تحصیالت تکمیليحتي انتظار 
در . شودمي ديدهکاربردی  و غیر مولد  غیر بعضاًهای های نهايي، طرح درسآزمون

 به بايدآموزشي مورد توجه است. در اين سطح  سطح دوم، اهمیت ساختارهای نظام
و برگزاری  دی از قبیل طراحيموارای شود. ساختارها و بازآرايي دوباره آنها توجه ويژه

های مطالعاتي سازی اعطای فرصتعلمي، فراهم هیئتهای آموزشي برای اعضای دوره
 هیئتاعضای  تعاملي برای مؤثرهای ، ظرفیتالملليبینو شرکت در سمینارهای ملي و 

های کهتا با اشتراک دانش، توسعه شب شودای فراهم ميزمینهعلمي را افزايش داده و 
های گيافزايش گردش اطالعات و شايست مانند آن، های تعامل علمي وارتباطي، کانون

هايي برگزار البته اکنون نیز چنین دورهپذير شود. آموزش و پژوهش در میان آنها امکان
ثیری در أها چه تونبايد توجه داشته باشند که برگزاری اين آزم ها دانشگاهاما  شودمي

 نظام در موجود هایزيرساخت بهسطح سوم  .خواهد داشت استادانراهبرد تدريس 
در سطح گذار نهادهای باالدستي و سیاست ،. در اين سطحشودميمربوط عالي  موزشآ

 با اين هدف که. شوندميکالن عامالن اصلي پیوند آموزش و پژوهش محسوب 
با  تواندمياين مهم  گذاری فراهم آورند.در سطح قانونرا بسترهای بنیادين و ضروری 

گرا و حذف ساختارهای بورکراسي موجود و جايگزيني ساختارهای منعطف تیم
 محیطي تعامالتبه  سطح چهارم نیز سازی فرهنگ حمايتي علم محقق شود.نهادينه

الزم به ذکر . استمربوط  معتبر یها دانشگاهبا  الملليبینهای همکاریمانند  هادانشگاه
معموال در  محیطي تعامالت يندها وافر ها،زيرساخت چون ايجاد عواملياست که 

 ژوهشپ و آموزش متقابل رابطه ايجاد در موفقیت و شوندمي تعريف راهبردی سطوح
 تدوين. است کاربردی( هایسرفصل تدوين )مانند عملیاتي سطوح به نیازمند توجه

 به هتوج ای و همچنینمبتني بر يادگیری تجربي، مشارکتي، چندرشته درسي هایبرنامه
 ژوهشپ و آموزش پیوند تقويت مهمي در نقش تواندمي محورمسئله پژوهش هایروش

 .کند ايفا
 تبديل برایراهبردهايي به  توجه دهندهنشانگرفته انجام نتايج مطالعات  ،کلي طوربه
 )يادگیری( مبتني بر پژوهش آموزشو طراحي آموزش و پژوهش به دانش  دادهایبرون
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، (2012) 3(، اوزی2005) 2(، هیلي2001) 1نوالت مبتني بر نتايج مطالعاتبود. اين يافته 

، (2015)همکاران و  هاجدارپاسیك (،2013)همکاران و  بیانچیني (،2013و  2010بريو)
اتخاذ رويکرد  مؤيد آن است که (2011) 4و باکلي (2016) همکارانو  چوتدن
ای را تقويت کند و رويکرد انتقادی و بین رشته تواندميمحور به برنامه درسي پژوهش
 هایپژوهشکارگیری به ،آموزش و پژوهش شود. اولويت بعدی میان افزاييهم موجب

يادگیری تجربي،  .بودعلمي  هیئتتوانمندسازی اعضای  ،کاربردی و اولويت سوم
افزايش  ،گرااعطای بورس تحصیلي در زمینه تدريس و يادگیری، فرهنگ حمايت

اعضای  و پژوهش تدريسهای شايستگيافزايش   ،های پژوهشي دانشجويانمهارت
بازتاب انتقادی  ،العمريادگیری مادام ،در اولويت چهارم بود. تعالي تدريس علمي هیئت
ای در های آموزش چندرشتهبرنامه ،؛ سیستم نظارتيهادانشگاههای پژوهشگران به يافته

همکاری  ،طراحي و برگزاری دوره آموزشي برای استادان ،اولويت پنجم و در نهايت
 ،علمي هیئتتعاملي در میان اعضای  مؤثرهای ظرفیت ،ی دنیاهادانشگاهبا  الملليبین

ها و توسعه زيرساخت ،علمي هیئتای به اعضای بخشي حرفههويت ،گردش اطالعات
های کانون ،مشارکت دادن دانشجويان در فرايندهای پژوهشي ،های دانشگاهياستراتژی

 ،محورسمینارهای پژوهش ،های اجتماعيتوسعه شبکه ،تسهیم دانش ،تعامل علمي
محور و لهئبرنامه درسي مس ،رضايتمندی و ايجاد انگیزه ،حذف موانا تولید علم

پیشنهاد  ،سسات آموزش عالي قرار داشتند. در پايانمؤ دیعبمحور در الويت پژوهش
را پیوند آموزش و پژوهش اين حوزه، راهبردهای که پژوهشگران عالقمند به  شودمي

نمونه در سطح کالس درس، برنامه  طوربهدر هر يك از سطوح و مراتب ايجاد پیوند 
 رار دهند.جامعه مورد مطالعه ق -تعامل دانشگاهدرسي، 
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 وستپی

 روش پژوهش عنوان پژوهش سال پژوهش
بر پیوند آموزش و  مؤثرعوامل 

 پژوهش در پژوهش

برن نان و 
 همکاران

(2017) 

 پردازی مفهوم
 جنبه از دانشگاهیان

 و آموزش پژوهش های
 فعال دانشگاه يك در

 چارچوبي:  ايرلندی
 توسعه و رشد برای پويا

 کیفي/مصاحبه

مشارکت دادن دانشجويان در 
فرايندهای پژوهشي، 

 هیئتتوانمندسازی اعضای 
 علمي

اسچیلر و 
 همکاران

(2018) 

پژوهش  فرآيند تسهیل
يادگیری مشارکت 

 آموزش زمینه در محور
 عالي

 کیفي/

PALAR 
research 
process 

يادگیری تجربه گرا، يادگیری 
مادام العمر، اعطای بورس 

تحصیلي در زمینه آموزش  و 
يادگیری، پژوهش، بازتاب 

انتقادی يافته های پژوهشگران 
 هادانشگاهبه 

میچائیل و 
 هاروی

(2018) 
 مديريت آموزش  تأثیر

 اندازه چه تا  محور
 است؟ ممکن و مطلوب

کیفي/مطالعه 
 موردی

طراحي و برگزاری دوره 
آموزشي برای استادان، همکاری 

 ی دنیاهادانشگاهبا  الملليبین

 (2018) الريا

 از هادانشگاه تغییر
اقدام  تحقیقات طريق

 در دوراهي :پژوهي
 گرا کثرت های محیط

کیفي/اقدام 
 پژوهي

 تحقیقات کاربردی

رامجیون و 
 رولي

(2018) 
 در دانش مديريت
 عالي آموزش مؤسسات

 موريس
 سمینارهای پژوهش محور کیفي/تحلیل تم

-بربگال
 مايربت

(2018) 

 چارچوبهای تأثیر
 و پژوهش  بر نظارتي

 تجزيه: دانش خروجي
 کارايي تحلیل و

 دولتي یهادانشگاه
 اسپانیا

کیفي/مطالعه 
 موردی

توسعه زير ساخت ها و 
 استراتژی های دانشگاهي

بوتچر و 
 تاهیل

(2017) 

 آموزش  ارزيابي
 ابزاری: محور پژوهش
 ارزيابي برای جديد

 پژوهشي شايستگیهای
 دانشگاه دانشجويان

 کمي/پیمايش
آموزش)يادگیری( مبتني بر 

 پژوهش
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 روش پژوهش عنوان پژوهش سال پژوهش
بر پیوند آموزش و  مؤثرعوامل 

 پژوهش در پژوهش

جانسون و 
 همکاران

(2017) 
 در پژوهشي در باب

  يادگیری فرصت های
 در مقطا کارشناسي

 کمي/پیمايش
اعطای بورس تحصیلي در زمینه 

 آموزش  و يادگیری، پژوهش

هاکر و 
 مورگان برت

(2017) 

 با آموزش  توسعه
 دو: پژوهش  محور

 از مجدد استفاده مورد
 در عملي های داده

 کالس

 تحقیقات کاربردی کمي/پیمايش

 (2017) الپريس
مربیان از توانمندسازی 

 طريق اقدام پژوهي
کیفي/اقدام 

 پژوهي
 تحقیقات کاربردی

 (2017) سبرين

 به تحقیقاتي پروژه
منظور در هم آمیختن 
آموزش برای توسعه 

 درسي برنامه پايدار در
 عالي آموزش

کیفي/اقدام 
 پژوهي

 تحقیقات کاربردی

سنگوپتا و 
 رای

(2017) 

 پژوهش دانشگاه و
 پويا نمايي: دانش انتقال
 در دوسوتواني از

 انگلیس یهادانشگاه

 کانون های تعامل علمي کمي/پیمايش

-بروک
اسمالي و 
 همکاران

(2017) 

 شکاف در مؤثر عوامل
 در آموزش  و پژوهش 

 و بررسي: مديريت
 ها گزاره

 فرهنگ حمايت گرا کمي/پیمايش

 (2016) کوين
 در پژوهش و آموزش
 شغلي مديريت آموزش

 وظايف و ترکیب: میاني
 مروری

تعالي تدريس، اعطای بورس 
تحصیلي در زمینه تدريس و 

 يادگیری، پژوهش

کاداک و 
 سلوی

(2016) 

 های روش افزايش
 يادگیری سطح و تعامل

 از معلمي کانديداهای
 عملي تحقیقات طريق

 ترکیبي دوره يك در

کیفي/اقدام 
 پژوهي

آموزش)يادگیری( مبتني بر 
 پژوهش
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 روش پژوهش عنوان پژوهش سال پژوهش
بر پیوند آموزش و  مؤثرعوامل 

 پژوهش در پژوهش

بنت و 
 (2016) همکاران

 برای سازی ظرفیت
 در دانش تفسیر
 از يادگیری: کاردرماني

 عملي اقدام طريق
 مشارکتي

کیفي/اقدام 
 پژوهي

آموزش)يادگیری( مبتني بر 
 پژوهش

مارکاس و ون 
 (2015) دن میر

 پیوند ويژه در مسائل
 در پژوهش -آموزش 
 درسي های برنامه

 دولتي مديريت

کیفي/روايت 
 پژوهي

تعالي تدريس، بازتاب انتقادی 
يافته های پژوهشگران به 

 هادانشگاه

بلسینگر و 
 کارفر

(2015) 

 بر مبتني يادگیری
 برنامه برای پژوهش 

 ، فناوری ، علوم های
 رياضي و مهندسي

 منبا يك(: بنیادی)
 کاربردی و مفهومي
 مربیان برای

کیفي/مطالعه 
 موردی

برنامه های آموزش چند رشته 
 ای

 (2015) نوتن
 و پژوهش  ، آموزش

 برنامه يك: نوآوری
 مهیج

 کمي/پیمايش
يادگیری مادام العمر، گردش 

 اطالعات

اليرنوف و 
 همکاران

(2015) 

 های پروژه اجرای
 به فدرال تحقیقاتي

 برای ابزاری عنوان
 آموزش کیفیت افزايش
 ارشد کارشناسي برنامه

کیفي/مطالعه 
 موردی

آموزش)يادگیری( مبتني بر 
 پژوهش

السوسکین و 
 روجويت

(2015) 
 پروژه بر مبتني يادگیری

 آموزش: دانشگاه در
 استادان تجربیات

کیفي/مطالعه 
 موردی

آموزش)يادگیری( مبتني بر 
 پژوهش

 (2015) تايلور و گويد

 از يادگیری استفاده
 انتقادی اکتشافي
 بر مبتني  و اجتماعي

 پروژه

کیفي/اقدام 
 پژوهي

مبتني بر آموزش)يادگیری( 
 پژوهش

ولترون و 
 (2015) همکاران

 تحقیقات و پايداری
 به: هادانشگاه در عملي

 برای دانشي سمت
 سازماني تحول

کیفي/اقدام 
 تحقیقات کاربردی پژوهي
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 روش پژوهش عنوان پژوهش سال پژوهش
بر پیوند آموزش و  مؤثرعوامل 

 پژوهش در پژوهش

سالئون و 
 رانن

(2015) 

 مشترک تخصص
ی هادانشگاه در معلمان

 علوم ای میان رشته
 کاربردی

تعاملي  در  مؤثرظرفیت های  کمي/پیمايش
 علمي هیئتمیان اعضای 

پلسچوف و 
 مك آلپاين

(2015) 

 و آموزش  تقويت
 از دانشگاه يادگیری

 بررسي: مربیگری طريق
 ادبیات منظم

کیفي/تحلیل 
 محتوا

 هیئتتوانمندسازی اعضای 
نظارتي ، فرهنگ  علمي، سیستم

 حمايت گرا

وی و 
 همکاران

(2014) 
 و پژوهش پیوند
 تعارض ، زمینه: آموزش

 مکمل و
 کمي/پیمايش

برنامه های آموزش چند رشته 
 ای

اخمات و 
 همکاران

(2014) 

 های شاخص بین رابطه
 نتايج و آموزشي

 بیست پانل در پژوهش 
 پنجره های: برتر کشور

 فرصت

 کیفي/پانل
افزايش يادگیری تجربه گرا، 

مهارت های پژوهشي 
 دانشجويان

جاسپنگ و 
 تانگکاسامیت

(2014) 

 ای حرفه مداوم توسعه
 طريق از ارزيابي
 بر مبتني يادگیری
 آموزش در پژوهش 
 تايلند عالي

 کیفي/تحلیل تم
آموزش)يادگیری( مبتني بر 

 پژوهش

 (2014) کاندلبیدر
 آموزش  پردازی نظريه

 پژوهش در يادگیری و
 عالي آموزش

کیفي/روايت 
 پزوهي

برنامه درسي مساله محور و 
 پژوهش محور، سیستم نظارتي

مونیز و 
 همکاران

(2014) 

 علمي پیوندهای چگونه
 به بخشیدن رونق برای

 در دانشگاهي تحقیقات
 ترکیب هادانشگاه

 رويکرد: شوندمي
 های شبکه تحلیل

 تولید در اجتماعي
 دانش

کیفي/ تحلیل 
شبکه های 

 اجتماعي
 توسعه شبکه های اجتماعي

 (2013) باندريا
بر  آموزش  های روش
 پژوهش رويکرد اساس

 محور

کیفي/مطالعه 
 موردی

ييادگیری تجرب  
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 روش پژوهش عنوان پژوهش سال پژوهش
بر پیوند آموزش و  مؤثرعوامل 

 پژوهش در پژوهش

 (2013) باربر و بوکنر
 تحقیقات از استفاده

 هنگام در اقدام پژوهي
 آموزان دانش آموزش 

کیفي/اقدام 
 پزوهي

 تحقیقات کاربردی

 (2013) ژو

 مطالعه: محقق شدن
 پژوهش  شیوه از روايتي

 چیني دانشگاه معلمان
EFL هويت ساخت و 

 آنها ای حرفه

کیفي/روايت 
 پزوهي

هويت بخشي حرفه ای به 
علمي،  هیئتاعضای 

 هیئتتوانمندسازی اعضای 
 علمي

اسمايل و 
 همکاران

(2013) 
 پايدار کیفیت سوی به

: دانشگاه پژوهشي
 دانش تسهیم

 تسهیم دانش کیفي

جاهد و 
 خسروی

(1397) 

 آموزشي هایشايستگي
 نیاز مورد پژوهشي و

 برای دانشجويان
 زندگي در موفقیت

 دانشگاهي

 کمي/پیمايشي
افزايش مهارت های پژوهشي 

 دانشجويان

سلیمي و 
 همکاران

(1396) 

 هایشايستگي ارزيابي
 علمي هیئت اعضای

 جهت مهندسي و فني
 رسالت تحقق

 افق در دانشگاهي
 جايگاه: 1404
 از آموزش  شايستگي

 دکتری دانشجويان منظر

 کمي/پیمايشي
 آموزش های شايستگيافزايش 

علمي هیئتاعضای  و پژوهش  

سلیمي و 
 همکاران

(1396) 

واکاوی تجارب اعضای 
علمي در ارتباط  هیئت

ها و با شايستگي
های آموزش  و پويايي

پژوهش در فرآيند 
شدن آموزش الملليبین

 عالي

کیفي/مطالعه 
 موردی

و  تدريسهای شايستگيافزايش 
علمي هیئتاعضای  پژوهش  

 (1394) نوروزی

 علم تولید موانا بررسي
 هیئت اعضای ديدگاه از

 شهید دانشگاه علمي
 بهشتي

 حذف موانا تولید علم کمي/پیمايشي
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 روش پژوهش عنوان پژوهش سال پژوهش
بر پیوند آموزش و  مؤثرعوامل 

 پژوهش در پژوهش

قورچیان و 
 همکاران

(1393) 

 و آموزش بین پیوند
 یهادانشگاه در پژوهش
 مطالعه: جهان برتر

 الگوی ارائه با مروری
 مفهمومي

 مطالعه مروری

رضايتمندی و ايجاد انگیزه، 
افزايش مهارت های پژوهشي 

توانمندسازی دانشجويان، 
فزايش علمي، ا هیئتاعضای 

و  تدريسهای شايستگي
علمي،  هیئتاعضای  پژوهش

فرهنگ حمايت گرا، توسعه زير 
ساخت ها و استراتژی های 

 دانشگاهي

 


