
 

 
 

Professional  Empowerment of Farhangian University 

Graduates in Emerging Skill Vision  
Golamali Alimohammadi1, Negin Jabbary2, Kioumars Niazazari3 

1. Ph.D. Student in Educational Management, Gorgan Branch, Islamic Azad University, Gorgan, Iran 

2. Associate Professor, Department of Educational Management, Faculty of Humanities, Gorgan Branch, Islamic 

Azad University, Gorgan, Iran 

3. Professor, Department of Educational Management, Faculty of Humanities, Sari Branch, Islamic Azad 

University, Sari, Iran 

 (Received: Junuary 8, 2019; Accepted: Junuary 20, 2020) 

Abstract 

The purpose of this study is to identify professional empowering of emerging skills of 
Farhangian university graduates and the method of this search was exploratory. The 
statistical population in the qualitative section includes 26 professors of Farhangian 
university with purposeful sampling methdod. The statistical population in the quantitative 
section included graduates of Farhangian university in Golestan province, Kerjesi-Morgan 
table. A total of 281 individuals were selected through proportional stratified sampling. The 
research instrument were semi-structured interview and questionnaire. Data analysis in the 
qualitative section, was on a coding base, and quantitative analysis using Lisrel and SPSS 
software. At first, exploratory analysis, and then confirmatory factor analysis. In order to 
assess the current situation and one-sample T test. The findings of this research are 10 
dimensions and 52 indicators including: professional ethics and religious knowledge, digital 
literacy, entrepreneurship and invention, standardization of the processes, improvement of 
apprenticeship, cognitive knowledge, upstream documents, metacognitive knowledge, 
centralized creativity and research, knowledge management. , From the viewpoint of the 
graduates of the Farhangian university, the status of professional ethics and religious 
knowledge and the improvement of apprenticeship was desirable and other dimensions 
were undesirable.  
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افق  آموختگان دانشگاه فرهنگیان در ای دانش نمندسازی حرفهتوا

 های نوظهور مهارت

 3یازآذرین ومرثیک، 2یجبار نینگ، 1یمحمد یعل یغالمعل

 رانیگرگان، ا ،یگرگان، دانشگاه آزاد اسالم واحد ،یآموزش تیریمدی دکتر یدانشجو. 1

 رانیا، گرگان ی،دانشگاه آزاد اسالم ،حد گرگانوا دانشکدة علوم انسانی، ی،آموزش تیریروه مدیار، گانشد. 2

 رانیا ،یسار ،یدانشگاه آزاد اسالم ،یواحد سار علوم انسانی، ةدانشکد ،یآموزش تیریگروه مداستاد، . 3

 (90/80/8931: ؛ تاریخ پذیرش81/80/8931: تاریخ دریافت)

 دهیچک

هوا در افو     به منظوور تواننندسوازی آن  ختگان دانشگاه فرهنگیان آمو دانش ی مورد نیازا حرفههای  پژوهش حاضر شناسایی مهارتهدف 
بودند کوه بوا   دانشگاه فرهنگیان  تاداننفر از اس 62پژوهش در بخش کیفی،  ةجامع. بوداکتشافی پژوهش  روش. های نوظهور است مهارت
که بوا   عة آماری پژوهش را تشکیل دادجام گلستان آموختگان دانشگاه فرهنگیان استان در بخش کنی دانش .انتخاب شدندهدفنند روش 
سواختاریافته   نینوه  ةمصاحبدر بخش کیفی ابزار پژوهش  .انتخاب شدند یا طبقه به روشنفر  618، مورگان و از جدول کرجسی یریگ بهره
عواملی  انجوا  شود سوتح تحلیول     محتووا  از طری  تحلیول  ها در بخش کیفی،  داده لیتحل .ساخته بود محق  ةپرسشنامدر بخش کنی و 

و معرفوت دینوی، سوواد     یا اخوق  حرفوه   شامل ابعاد .شاخص به دست آمد 26ا  گرفت و ده بعد و انج یدییاکتشافی و تحلیل عاملی تأ
باالدسوتی، دانوش    اسوناد  ، آشنایی بوا (شناختی)ی ا دیجیتالی، کارآفرینی و ابتکار، استانداردسازی فرایندها، بهسازی کارورزی، دانش حرفه

اجورا   یا ننونوه  تک  تی آزمون  وضع موجودهنچنین، برای بررسی . است محوری و پژوهش، مدیریت راهبردی دانش خققیتفراشناختی، 
مناسو،، ودر  کوارورزی   یمعرفوت دینوی و بهسواز   ی، ا اخق  حرفه از لحاظ ابعاددانشگاه فرهنگیان  ، وضعیتآموختگان دانش ز نظرا. شد
 .نامناس، است ابعاد ریسا

 .نوظهور یها ، دانشجومعلنان، مهارتیا تواننندسازی حرفه: یدیکل  واژگان
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 مقدمه

 و خصوصی های بخش در معاصر مدیریت روند از حیاتی بخشی به ای حرفه توانمندسازی مفهوم

توان  مشارکت کارکنان، می مطالعات اولیه دربارة دررا  آن فکری های است، ریشه شده  لیتبد دولتی

 بر حرارت ةو درجمانند نور  فیزیکی مبنی بر تأثیر شرایط 0291در دهة  ورنو هاث مایو به مطالعات

مطالعات هاثورن نشان (. 9102، 0دوگزیوفرناندز و مل )وجو کرد  جست کارکنان وری بهره بهبود

ی زیو چی غیررسمی اهمیت دارد ها و گروهداد، تعامالت و تأثیر عوامل اجتماعی، روابط با افراد 

ی، تقوایی آذرازین)یزیکی محیط کار یا ساختار سازمانی در روند تولید تأثیر دارد ف طیاز شراغیر 

 نقد نگاهگور و جریس آرجریس با  دیگری مانند گری ، بعدها افراد(0222یزدی و نیازآذری، 

(. 9102، 9من و دیل بل)کاری را مورد توجه قرار دادند  طیدر محکارکنان  و مهارتسنتی، نگرش 

 عنوان  به یتوانمندساز(. 9101، 2لو)شد  مطرح 0291 دهةدر اواخر  مدرن شکل در توانمندسازی

 در سازمان ها از فرصت یریگ و بهره یسازمانسالم  طیمح جادیدر ا یتیریمدرن مد ةشیاندیک 

ی ساز آماده انسان و به دلیل سروکارداشتن با معلم  تیتربنظام  توانمندسازی در .نده استکن کمک

مطالعة  در ای حرفه توانمندسازی از منظور. به حرفة معلمی، اهمیت بیشتری دارد ورودافراد برای 

است،  معلمان ذاتی انگیزة افزایش برای آموزشی در یک نظام و محیط هماهنگ تالشی حاضر

 یک عنوان به  است، توانمندسازی آن به دستیابی به مایل بهترین شرایط در معلم هر که طوری  به

 کسب را توانایی شود بهترین و موجب می شود یم در معلمان درونی ایجاد انگیزة فرایند، سبب

 و پرورش  آموزش. (9102،  توماس)دارد  حیاتی اهمیت امروز مدرن کنند و از این رو، در دنیای

در جامعه،  ن آموزش و پرورش قدرتمندسازما ، یک(9109،  کلمن)دانش است  ایجاد اصلی منبع

در نظر  فرهنگی و اجتماعی، سیاسی، اقتصادی زندگی در مثبت تغییر برای ضروری به عنوان ابزار

                                                           
1. Fernandeze & Moldogazeiv               

1. Deal & Bolman  

3. Lau 

4. Thomas  

5. Kelemen  
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 عامل ترین ، و مهم(0221صادقی، )تربیت  و تعلیم نظام رکین عنوان رکن به معلمان . شود گرفته می

 مانند ی زیادیها نقش فاگریامعلمان . (9101، 0بودرسا)باشند  می یادگیری نتایج تعیین در

و بسیاری از  ( 910، 9گیلبرت و بل)الگویی  آموزشی، نقش رهبر، مدیر، آموزشی کنندگی تسهیل

و  ای معلمان در آموزش  توانمندسازی حرفه دربارة مطالعات بررسی. های دیگر هستند نقش

؛  022؛ محمدی، 0222و همکاران،  از جمله خدیوی)پرورش گستردگی نسبتاً زیادی دارد 

 عناصر مؤثر بر عوامل و رعمدتاً متمرکز ب شده انجاممطالعات  (. 910، 2ناسونگوال و سوجیوا

اند، در این مطالعات به برخی  ای معلمان قرار گرفته تدریس، توانمندسازی حرفه کیفیت آموزش و

به یک الگوی واحد  معلمان توجه شده است و آموختگان و ای دانش های حرفه ابعاد و مؤلفه

 تغییرات جهانی تأکید نشده و کمتر به شناسایی ابعاد وتحوالت  جانبه در مواجهه با همه

 . دانشگاه فرهنگیان توجه شده است ای در توانمندسازی حرفه

 بدون مطلوب آموزشی نظام یک به دستیابی شود که برای آغاز می اینجا پژوهش از ضرورت

 سیستم کی ایجاد. نیست ممکن آموختگان دانش ای حرفه توانمندسازی موجود وضعیت شناسایی

 تواند هستند، نمی چیزی چه به متعهد و دانند می چه که معلمانی نقش به توجه بی گرا آینده آموزشی

 در آموزشی های از ناکارآمدی نظام حاکی برخی مطالعات. ( 910 ،و بل گیلبرت)گیرد  انجام

 در)خدمت  از پیش معلم تربیت  ، برنامة(0229)مهرمحمدی . است ای ی حرفهو توانمندساز تربیت

 محتوایی، تربیت دانش/تخصصی ساختار چهاروجهی؛ تربیت را براساس (فرهنگیان دانشگاه

 معلمی حرفة به ورود و برنامة با کارورزی توأم خاص ای حرفه تربیت ،تربیتی عام دانش/ای حرفه

 های کالس در تدریس جدید های روش نبود پژوهشی، های یافته برخی در .کند می معرفی

 اصلی عوامل جامعه، از جمله روز نیازهای با درسی های برنامه و محتوا نداشتن تناسب ،هیدانشگا

 شده  انیب کشور دانشگاهی واحدهایآموختگان  دانش های مهارت در کیفیت سطح آمدن پایین در

                                                           
1. Boudersa 

2. Gilbert & Bull 

3. Nasongkhla & Sujiva 
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 از نظر ،ابتدایی مقطع معلمان نامطلوب ، وضعیت(0292)کریمی . (0220نیستانی، )است 

علمی، رفتاری، شخصیتی، اجتماعی، فکری، مدیریتی، عملکردی،  زشی، تدریسآمو های صالحیت

 فناوری، یادگیری های نیز مؤلفه العمر و فناوری را نشان داده است و مادام ای، یادگیری حرفه اخالق

در مطالعات  .می باشند متوسط سطح تر از پایین ای، عملکردی حرفه العمر، اخالق مادام

دانشجویان  با وگو گفت و بحث برای مدرسان نداشتن مواردی مانند فرصت یا حرفه توانمندسازی

و  ها رسانه کارگیری به در راهنما معلمان ناکافی مهارت ،تدریس های شیوه برای نقد و بررسی

مانند  ساختاری ، مشکالت(0221زاده و نصر اصفهانی،  مرتضوی) آموزشی نوین های فناوری

 استاد حضور مانند عدم دانشگاهی ، و مشکالت(9101بودرسا، ) هبودج و اعتباری کمبود منابع

سند تحول در . استشده  مطرح  ( 022تاتاری، تاجیک و تاتاری، ... )اطالعاتی منابع کمبود ،راهنما

 عنوان به  فرهنگیان دانشگاه راستا، همین و در یاد شده عنصر مؤثرترین عنوان به از معلم ،بنیادین

 .است باالدستی اسناد براساس دانشجومعلمان توانمندسازی متولی اصلی محور مأموریت دانشگاهی

 راهبردهای عنوان با بنیادین تحول سند ششم و (کالن اهداف)پنجم  فصل به توان در این راستا می

 اسناد اجرای و تدوین ،طراحی فرایند ؛( ، 1، 9، 2،  ، 0)کالن  اهداف بر مبتنی 2کالن، بند 

 (9،  ، 0، 9)کالن  اهداف بر مبتنی 1، بند ...و معلم تربیت  ،درسی برنامة شامل ها نظام تحولی

 مندی بهره (2و  2، 9، 0)کالن بر اهداف  ، مبتنی2و ارزشیابی، بند  پژوهش فرهنگ گسترش

و  معرفت ارتقای(  و  ، 9)کالن بر اهداف  مبتنی 00بند  ...نوین یها یاز فناور هوشمندانه

 راهبردهای و اهداف ذیل ؛ همچنین،(0220بنیادین،  سند تحول)کرد  اشاره ...دینی، و رتیبص

 کارگیری همة به ضرورت و ی معلمانا حرفه توانمندسازی بر توجه ، کانون فرهنگیان دانشگاه کالن

 ، با( 022ی فرهنگیان، سند راهبرد)است  آموزشی یبخش تیفیک منظور بهو امکانات  ها توانایی

 نیروی ی و تربیتا حرفههای  ة مهارتتوسع ،فناوری و علم حوزة متعدد در تغییرات به توجه

نوپا و  دانشگاهی عنوان به  فرهنگیان جهانی، دانشگاه تحوالت و تغییر با متناسب انسانی

 :کرد آغاز ذیل اهداف را در راستای خود فعالیت 0220سال  از محور مأموریت

 مبانی به معتقد متعهد و مؤمن پژوهشگرانی و کارکنانمعلمان، مدیران، مربیان،  تربیت  و تأمین
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ی، مهای عمو شایستگی ارتقای و توانمندسازی ،تربیت . ....انقالبی اسالمی های ارزش و دینی

 و مزبور اهداف به دستیابی (.0221فرهنگیان،  دانشگاه اساسنامة) ....ای  تخصص وحرفه

 منابع توانمندسازی، شناخت ابعاد شناخت هب توجه اسالمی، بی جمهوری طراز در معلمی تربیت

 تحوالت و نیازها با متناسب ها، امکانات آموزشی، زیرساخت و درسی های برنامه انسانی، محتوای

 .است آن، غیرممکن و تحققرو  پیش

آموختگان دانشگاه  دانش ی مورد نیازا حرفههای  ف پژوهش حاضر شناسایی مهارتهد

 بر نظر با امعان محققان ، های نوظهور است ها در افق مهارت ازی آنبه منظور توانمندسفرهنگیان 

 پاسخگویی بر ناظر را مقاله نگارش در مند نظام نگر و علمی، جامع عزیمت مزبور، نقطة واقعیات

 در فرهنگیان دانشگاه آموختگان دانش ای حرفه توانمندسازی ابعاد .0 :اند داده قرار ها پرسش این به

 در ای حرفه توانمندسازی موجود وضعیت .9 چیست؟ گلستان دراستان نوظهور های مهارت افق

 است؟  چگونه فرهنگیان دانشگاه آموختگان دانش بین

های متنوعی  دانشگاهی، دیدگاه منابع علمی و ای در بحث مبانی نظری توانمندسازی حرفه در

 توانمندسازی بالقوة ایایمز از( 9102از جمله بلمن و دیل، )پژوهشگران  برخی. گر است جلوه

. کنند توانمند می را خود کارکنان پیشرفته های اند که سازمان کرده اند و تأکید کارکنان سخن گفته

 شود؛ زیرا سازمانی می نوآوری موجب ترویج توانمندسازی باور دارندنظران نیز  برخی صاحب

؛ فرناندز 9102، 0چی تورلیدزه)کند  ها را شکوفا می خالقانة آن توانمندسازی کارکنان، استعدادهای

 چشم به غالب دیدگاه ی، دوتوانمندسازدربارة  دانشگاهی متون در(. 9102 ،دوگزیوو مل 

فرانچسکو و  ؛9102دوگزیو،  فرناندز و مل)شناختی  روان دیدگاه و ساختاری دیدگاه :خورد می

ساختارها،  از ای مجموعه عنوان ه ها را ب ای، توانمندی رابطه یا ساختاری انداز چشم (. 910، 9ابر

 مدیریت از حیاتی منابع کنترل یا گیری، مسئولیت تصمیم که هایی رویه و ای حرفه پارامترهای

 زمانی دیدگاه، توانمندسازی این در. دهد قرار می دیتأکشود، مورد  می توزیع کارکنان به باالتری
                                                           
1. Chitorelidze 

2. Francescato & Aber 
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 ها سازمان در کمتری با قدرت سنتی طور به  که افرادی به را قدرت ارشد مدیران که افتد می اتفاق

(. 9109، 0نارد، متیو و گیلسون می،  910، و ابر فرانچسکو)کنند  واگذار  کنند، وظیفه می  انجام

بود شرایط  وی معتقد. دش داده توسعه (0222) 9توسط کانتر توانمندسازی ساختاری دیدگاه

فرناندز و . )شخصی های ویژگی گذارد، نه می تأثیر کاری کارمندان رفتار بر محیطی کار است که

را  دارد، توانمندسازی قرار «ولتهوس»آن  در رأس که شناختی روان دیدگاه (.9102مل دوگزیو، 

ساختار انگیزشی مورد توجه قرار گرفته  قالب یک در داند و توانمندسازی می چندوجهی موضعی

فرناندز و مل دوگزیو، )شود  می مشخص خاص ابعاد با درونی که شناختی حالت یک است، یعنی

 های چرخه ،مشارکتی اختیاربخشی، مدیریت معنای به ساختار، توانمندسازی در این (.9100

 چارچوب در گیری تصمیم دوطرفه، فرایند تفویض گذاری هدف و خودمدیریتی های تیم ،کیفیت

انگیزشی نیز، رویکرد  قفو مقابل، دیدگاه توانمندسازی در. پاسخگویی دارد بر تأکید و روشن

 ایجاد ابداع، فرایند و پذیری ریسک ،ساده های شغل، کنترل به درونی تعهد بر تأکید ،بخشی انرژی

 .دارد بیشتر اثربخشی خود احساس انتقال مجرای کردن فراهم و محیط سازی آماده با درونی انگیزة

؛ گر است جلوه انیکی نیزو ارگ مکانیکی دو رویکرد توانمندسازی نظری مبانی همچنین، در

 ها آن که را توانمند کنند کارکنان توانند می مدیران هنگامی نظران رویکرد مکانیکی معتقدند صاحب

 مراتب سلسله نگاه جای کنند، به فراهم را مناسب سازمانی ساختار ،کرده سهیم اطالعات در را

 برایو  فراهم کنند کنانکار برای آموزشی های کرده، فرصت جانشین را گرایی سنتی، گروه

در مقابل، (. 0229هروی،  بابایی و زاده ایران)شود  داده پاداش ها آن به ابتکارات ها، ابداعات ریسک

و  کارکنان به پذیری، رشد و تغییر، اعتماد مخاطره معنای به توانمندسازی در رویکرد ارگانیکی؛

 .(0221پایداری، حقیقی و جعفری، )اشتباهات است  تحمل

 نوظهور یها مهارت شیو افزا دیجیتال های با فناوریجلو  روبه ،پیچیده دنیایی امروز نیاید

                                                           
1. Maynard, Gilson & Mathieu 

2. Kanter 
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 و آموزش وظیفة .است ریناپذ جتناب، اپرورش و  آموزش تکامل (.9102، 0زلواو  گوروا)است 

به  تبدیل« فردا»و افتهی شیافزا تغییراتو سرعت  ینیب شیکمتر قابل پ آینده که یطیپرورش در شرا

مظاهر  نیو مشهورتر نیتر از مهم است، یکی برانگیز شده   بیشتر دشوار و چالش ،شود یم« مروزا»

، 9کویک ملج و جیویک آرسنی)است  معلمان تغییر نقش پرورش، و  آموزش پارادایم در رییتغ

در  سیو تدر آموزش فرایندو تحوالت و در  رییدر مواجهه با تغ معلمان در این راستا، (.9101

 و  آموزش. باشند یم نوین یها مهارت از یا مجموعه یریادگیو بازنگری  درس، نیازمند کالس

 معلمان ،برخوردار باشد هیچندسوی ها و مهارتخواهان معلمی است که از توانمندی  پرورش

 یادگیری یها مهارت ،دیجیتالی/سواد چندگانهمانند  نوپدید یها مهارت یادگیریبه  ازینسوم،  هزارة

،  ؛ بیتس9102و زلوا،  ؛ گوروا9102و همکاران،  2چو)ی ا رسانه ،اطالعاتی، ارتباطاتی ری؛نوآو و

ی نرم، ها مهارت ،مسأله حل ،انتقادی ، تفکر(0221؛ نیازآذری، 9102و همکاران،   ؛ کرلیویک 910

 ای سهرا دار 90 قرن تیو ترب ، تعلیم( 910) 1شاو. باشند یم ...و العمر مادامی یادگیری ها مهارت

؛ ...و یادگیری ،معلم آموزش ،درسی برنامة تعیین. 0) آموزش حیاتی یها یژگیو .0 :داند می قطب

 90 قرن یها مهارت .2؛ ...(ای، و مجازی، سواد رسانهو ارتباطات  اطالعات سواد)سواد چندگانه  .9

 در مطالعات ....(کارآفرینی، و وابتکار عمل ی، و سازگار مسأله، چابکی حل و انتقادی تفکر)

 دانش نوع ، سه90 قرنآموزان  و دانش ی معلمانساز و آماده آموزش در مدل( 9101) 2الثم و فالکنر

 یسواد اطالعاتشامل  (شناختی) هیپا  دانش. 0: است افتهی تمرکزهای نوظهور  مهارت بامبتنی 

 /ة زندگیرندیگدربر (ها ارزش)انسانی  دانش .9فراگیر؛  اصلی و دانش محتوای دیجیتال، دانش

و  مسأله ی، حلو نوآور بر خالقیت مشتمل (عمل برای) فرادانش .2؛ ....ی شغلی، و ها مهارت

                                                           
1. Gyurova & Zeleeva 

2. Arsenijević & Maljković 
3. Chu 

4. Bates 

5. Kereluik 
6. Shaw 

7. Faulkner & Latham 
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توانمندسازی  ابعاد دربارة موضوع پژوهش به برخی گرفته انجامی ها یبررس ... .تفکر انتقادی، 

 .ی معلمان پرداخته استا حرفه

 9 0و  محوری حوزة 22فت ساحت، ه (0222)متین  عسکری و کیانی پژوهشی های یافته

 سازی آماده و ریزی برنامه. 0اند از  عبارت گانه هفت های ساحت. دهد نشان می را شایستگی شاخص

     یادگیری؛ محیط و پیرامون مدیریت .2یادگیری؛  برای طراحی و ریزی برنامه. 9آموزش؛  برای

فعالیت  و اجتماعی سرمایة .1 ای؛ حرفه توسعة و سازمانی مسئولیت . اثربخش؛  آموزش . 

 ای حرفه های صالحیت ( 022) و تژدان نژاد سبحانی .خداباوری و معنویت، اخالق. 2فرهنگی؛ 

 های شخصی، صالحیت های بعد صالحیت را در سه ای حرفه و فنی آموزش استادکاران مربیان و

 با)اعتقادی  القیاخ های صالحیت و (مهارت و دانش، بینش های مؤلفه با)ای  حرفه -تخصصی

و  اداری اجتماعی، انضباط اجتماعی، روابط توانمندی، اعتدال کاری، توسعة های وجدان مؤلفه

های مورد نیاز  در پژوهشی، شایستگی ( 022)خروشی و همکاران  .کردند بندی طبقه( درونی ایمان

اخالق بیان  مل ومعلمان و اعتبار تربیت معلم را براساس اسناد تحولی دانش، توانش، نگرش، ع

 .کردند

معلم به ویژه،  های درسی تربیت  بر ضرورت بازنگری برنامه( 0222)ی احمدو  پور موسی

 و نژاد مالیی. ای معلمان در سطح ملی تأکید کردند های حرفه انطباق شایستگی برنامة کارورزی و

انگلستان، ژاپن،  کشورهای معلم تربیت  درسی های برنامه تطبیقی مطالعة ، در(0292)ذکاوتی 

 معلم، راهبردهای  تربیت نظام بخشی کیفیت دستیابی منظور ایران بیان کردند به و فرانسه، مالزی

 های استانداردها یا صالحیت درسی، تدوین ةو عمل در برنام تئوری عمل، توازن و تئوری تلفیق

، ها و مدارس با دانشگاه از خدمت پیش معلم  تیترب نظام میان قوی ارتباط یو برقرار معلمی حرفة

 .معلم ایران است تربیت  های دانشگاه اصالحات در ترین اساسی از جمله

آینده، انواع  دنیای با مواجهه در معلم ، برای(9102) گوروا و زلوا های پژوهشی یافته

 متمرکز نوآوری و یادگیری های مهارت. 0 :شمارد برمی گونه نیرا ا 90های نوظهور قرن  مهارت

    فناوری؛  و ای اطالعاتی، رسانه های مهارت. 9 ارتباطات؛ و انتقادی، همکاری خالقیت، تفکربر
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   راهبری؛ خود و عمل سازگاری، ابتکار و پذیری مانند انعطاف ای حرفه و زندگی های مهارت. 2

 مهارت) مسئولیت و رهبری ،پاسخگویی و وری فرهنگی، بهره و اجتماعی های مهارت . 

 .ا( مختلف های فرهنگ از مردم با ارتباط برقراری گی، مهارتفرهن بین

آموزان  دانش 90های مورد نیاز در قرن  ای، مهارت مطالعه ، در( 910)ناسونگ ال و سوجیوا 

همکاری، سواد  نوآوری، ارتباطات و خالقیت و ةانتقادی، حل مسئل شامل تفکر C  مبتنی بر

 . دهای زندگی بیان کردن مهارت دیجیتالی و

به  سازی دانشجومعلمان ای و آماده تربیت حرفه ابعاد»عنوان  در پژوهشی با( 9109)کلمن 

 مقابله برای مسئولیت، توانایی) ابعاد شخصی. 0: است  کرده  اشارهبه این موارد « معلمان باصالحیت

ابعاد . 9؛ (صبر و تحمل و ایجاد تغییر، همدلی، برای خالقیت، توانایی و انتقادی مشکالت، تفکر با

نیازهای فراگیران، توسعة شخصیت،  متناسب با شناسی روان دانش)شناسی  روش و شناختی روان

 گیری و نظام آموزشی، اندازه بازیگران سایر و آموزان، والدین با دانش یادگیری، ارتباط تجربة

 .درسی برنامة مرتبط با میدانی دانش. 2؛ (تحصیلی پیشرفت

 معلم  تیتربنگاه مدرسان  های شایستگی از پاکستان به برخی مؤلفه در (9101) 0دلشاد و اقبال

مدارس برای تدریس اثربخش، تعهد  ای معلمان، تعامل با اند از توسعة حرفه کردند که عبارت  اشاره

ریزی بلندمدت، رضایت معلمان از  استانداردهای علمی، برنامه مدیریت دانشگاه به کیفیت، ایجاد

 برای واحد های دانشگاهی، رویه های برنامه یابیخودارزگیری مشارکتی،  ، تصمیمشرایط کاری خود

 .درسی، آموزش و پژوهش برنامة توسعة

ای دانشجومعلمان و معلمان با  توانمندسازی حرفه دهد متون پژوهشی نشان می مرور و بررسی

دریس استادان، ساختار ت ارتباط دارد، عواملی مانند کیفیت آموزشی و متعددی های مؤلفه و عوامل

که فقدان هر یک ...تجهیزات آموزشی،  سازمانی، منابع انسانی و مادی دانشگاهی، امکانات و

 .کند تربیت مشکالتی ایجاد تواند برای ورود به عرصة تعلیم و می

                                                           
1. Dilshad & Iqbal 
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 پژوهش شناسی روش

 هب گیرد، زیرا می قرار کاربردی های پژوهش حیطة در هدف ماهیت و از نظر حاضر پژوهش

فرهنگیان، ارزیابی  دانشگاه آموختگان در دانش ای حرفه توانمندسازی های ابعاد و مؤلفه شناسایی

های نوظهور در دانشگاه فرهنگیان پرداخته  افق مهارت ای در وضعیت موجود توانمندسازی حرفه

در این روش، پژوهشگر . است( کیفی و کمی)وهش توصیفی و با رویکرد آمیخته ژروش پ. است

های گوناگون است، فرایند بررسی موقعیت نامعین  ها پارادایم هایی که اساس آن کاربردن روش به با

خنیفر و )دهد  اکتشافی پاسخ می -های تأییدی  زمان به پرسش طور هم به کند و تسهیل می را

گرفته  انجام آمیخته از نوع اکتشافی متوالی مبتنی بر تدوین ابزاررویکرد  وهش باژپ(. 0222مسلمی، 

پیشینه، سوابق نظری موضوع، متون علمی،  متون نظری و ی ازریگ با بهرهمرحلة کیفی  در. است

ها  با خبرگان کلیدی، مقوله افتهیساختار مصاحبة نیمه موضوع، اسناد باالدستی و مقاالت مرتبط با

ها  تماد، گویهپس از تأیید اعتبار و قابلیت اع استخراج شده، و( ها شاخص)کدهای باز  و( ابعاد)

 . ساخته آماده شد کمی مبتنی بر پرسشنامة محقق در بخشبرای اجرا  تدوین شد و
 

 ساختاریافته  مصاحبة نیمه کنندگان در مشخصات شرکت. 1جدول 

استان  بخش کیفی شامل خبرگان کلیدی استادان دانشگاه فرهنگیان در جامعة پژوهش در

موافقت  اجازه و با. شدند  رسیدن اشباع نظری انتخاب انفر به شیوة هدفمند ت 91گلستان بودند که 

بخش  در. ، با این افراد مصاحبه شدشموازین اخالقی در پژوه تیو رعاتعیین زمان، مکان  قبلی و

جامعة آماری را  290د به تعدا 21و   2های  آموختگان دانشگاه فرهنگیان طی سال کمی دانش

پردیس دانشگاهی  لحاظ جنسیت و نتساب متناسب باای با ا ند که به روش طبقهده تشکیل می

 جنسیت
 تحصیالت سابقة خدمت دانشگاه وضعیت خدمتی در

 موظف علمی  عضو هیئت

 تیمأمور)

 (آموزشی

 التدریس حق
کمتر از 

 سال01

01-

01 

01-

01 

بیش از 

 سال 01

کارشناسی 

 ارشد

دانشجوی 

 دکتری
 یدکتر

 زن مرد
دانشگاه 

 فرهنگیان

 سایر

 ها دانشگاه

09 9   2   02     1 00 2 2 01 
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با توجه . نفر برآورد شد  92جدول کرجسی و مورگان  حجم نمونه با استفاده از. انتخاب شدند

 990آوری اطالعات قرار گرفت که تعداد  جمع پرسشنامه در فرایند  20به افت احتمالی، 

ای و میدانی  ها، کتابخانه ردآوری دادههای گ روش. وهش قرار گرفتژپرسشنامة کامل در جریان پ

  .بود

های مصاحبه شامل چهار  پرسش. کار گرفته شد ساختاریافته به ة نیمهمصاحبدر بخش کیفی 

از  ها مصاحبه. ی شدریگ بهره زینهای فرعی  نوع پاسخ از پرسش متناسب با پرسش اصلی بود که

کاغذ  یرو رگرفته ب انجام یها مصاحبه. گرفت زمان انجام هم یبردار ادداشتیطریق ضبط صدا و 

و  یتوأمان بررســ ها ادداشتیها و  مصاحبه یها ، دادهیدر کدگذار. شد یتایپ و کدبند ،ادهیپ

متناسب به هر کد اختصاص داده  میو مفاه یبند طبقه یمشترک ییکسان در کدها یمعنا موارد با

 یو اضاف یتکرار یها دادهض، ینق و موارد ضد یو جداســاز یغربالگرک، یشد و ضمن تفک

 یحول محور مشترک جدید زیمرتبط و مشابه ن یها داده و از دور خارج شدند و داده صیتشــخ

ساخته  پرسشنامة محقق. ی شدآور جمعابزار پرسشنامه اطالعات با کمّی  در بخش. قرار گرفتند

 .ها بود همصاحب آمده از متون نظری، اسناد باالدستی و دست مبتنی بر کدهای به

 تعداد در بخشی تنوع بر مبتنی نگری سویه سه از شیوة اعتبارسنجی منظور کیفی، به  بخش در

 از نفر چهار نظر از و ها، داده در تفسیرشده متناقض و منفی موارد حذف و ها، تحلیل پرسش

 پژوهش یاییپا دربارة .شد استفاده نهایی نظر اعمال منظور  به و تربیت تعلیم  متخصصان و استادان

 پایایی سازی مفهوم برای اطمینان قابلیت مفهوم از ( 029) 0گوبا و لینکلن مانند کیفی، محققانی

 پژوهش بازبینی که اند شده یادآور و اشاره دارد کمی های پژوهش پایایی به که اند کرده استفاده

 در بازبینی و بازرسی یوةش به ها در پژوهش حاضر داده پایایی. دهد  می افزایش را اطمینان قابلیت

 همکاران نظرات از ، استفادهشده ضبطی ها مصاحبهواسناد، و  ها ادداشتکدگذاری، کنترل ی زمان

  0ای از  گویه92در بخش کمی، در دور اول دربارة پرسشنامة  .بررسی شد ها آن تأیید و پژوهشی

                                                           
1. Lincoln & Guba 
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سشنامه نظرخواهی شد، این توزیع پر محتوای آزمون قبل از ةنیزم درنفر از کارشناسان متخصص 

CVRنظرخواهی به منظور محاسبة شاخص نسبت روایی محتوایی 
CVI و 0

هایی که  گویه. بود9

CVR  برای شاخص  و. داشتند، حذف شدند 2/1 کمتر ازCVI 9/1هایی با مقدار کمتر از  نیز گویه 

وده و از از آزمون قبول ب به جهت شاخص روایی محتوایی غیر قابل ( 0221اصغری،  زاده و حاجی)

برای بررسی پایایی پرسشنامه، یک مطالعة . گویه باقی ماند 9 گویه،  92در نهایت، از . حذف شد

به دست آمد که  91/1آلفا برابر با . آلفای کرونباخ محاسبه شد نفر انجام گرفت و 21مقدماتی بین 

برای تحلیل  .آمادة اجرا شداز این مرحله پرسشنامة نهایی   پس. دهد پایایی مناسب را نشان می

های آماری توصیفی و آمار  روش شیوة تحلیل محتوا، ودر بخش کمی از در بخش کیفی از ها داده

 .انجام گرفت Lisrel و SPSS25افزارهای آماری  سنجش آماری از طریق نرم. شد  استنباطی استفاده

 های پژوهش یافته

آموختگان  دانش)مطالعه  کل نمونة مورد های بخش توصیفی مشخص شد، از از بررسی یافته

   /2نظر دانشگاه محل تحصیل،  درصد زن بودند، از   /2مرد، و  درصد   /0، (دانشگاه فرهنگیان

 0/90، گرگان یا اهلل خامنه تیآ سیپرددرصد در  9/22گرگان، ( ره)درصد در پردیس امام خمینی 

 .حال تحصیل بودندبهشتی گنبد کاووس در  واحد دانشگاهی شهید درصد در

به . ها بررسی شد بودن داده های پژوهش، نرمال پیش از بررسی داده ها، ابتدا و برای تحلیل داده

 (.9جدول )کار گرفته شد  های کجی یا چولگی و کشیدگی به شاخص همین منظور، 
 

 

 

 

 

 

                                                           
1. Content Validity Ratio 

2. Content Validity Index 
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 ای توانمندسازی حرفه کشیدگی ابعاد نتایج چولگی و. 2جدول 

حجم  چولگی کشیدگی

 ونهنم
 ای ابعاد توانمندسازی حرفه

 چولگی خطای استاندارد کشیدگی خطای استاندارد

 معرفت دینی ای و اخالق حرفه 990 -210/1 1/1 0 -1/ 00 920/1

 سواد دیجیتالی 990 0/1 0 1/1 0 -999/1 920/1

 ابتکار کارآفرینی و 990 02/1  1/1 0 -219/1 920/1

 استانداردسازی فرایندها 990 22/1  1/1 0 2/1 2 920/1

 بهسازی کارورزی 990 -1/ 01 1/1 0 -010/1 920/1

 (شناختی)ی ا حرفهدانش  990 -121/1 1/1 0 109/1 920/1

 همسویی با سند تحول بنیادین 990 -921/1 1/1 0 122/1 920/1

 دانش فراشناختی 990 929/1 1/1 0 -2/1 0 920/1

 پژوهش محوری و قیتخال 990 012/1 1/1 0 -910/1 920/1

 مدیریت راهبردی دانش 990 -129/1 1/1 0 -291/1 920/1

 -9 دامنة و کشیدگی برای قبول قابل مقدار عنوان به را( +2 تا -2 دامنة از استفاده( 9101) 0بایرن

، همة متغیرهای مرتبط 9براساس جدول . کرده است نرمال پیشنهاد توزیع چولگی را برای+ 9 تا

ها بیان  های پژوهش، یافته در ادامه، براساس پرسش. ای نرمال هستند وانمندسازی حرفهابعاد ت با

 .شود می

آموختگان دانشگاه فرهنگیان  ای دانش های توانمندسازی حرفه شاخص ابعاد و: پرسش اول

 کدامند؟

 باالدستی پیشینة پژوهش، براساس تحلیل محتوای کیفی اسناد های مطالعات متون نظری و یافته

ساختاریافته  مصاحبه نیمه و( تحول بنیادین و سند راهبردی دانشگاه فرهنگیان انداز، سند چشم سند)

آموختگان بود  توانمندسازی دانش( شاخص)کد باز  92اصلی، ( بعد)با خبرگان شش مقولة 

                                                           
1. Byern 
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برای طراحی و تنظیم کار مبنای  ها و شاخصاین ابعاد (. بیان شده است 2ای در جدول  نمونه)

 .سشنامه قرار گرفتپر
 ی توانمندسازی حاصل بخش کیفیها و شاخصابعاد . 3 جدول

 مرجع (شاخص)کد باز  بعد

 و دانش

های  مهارت

 یا حرفه

تخصصی  مباحث و ها سرفصلاشراف الزم به 

تحصیلی خود، شناخت نیازهای فراگیران،  ةرشت

گیری آموزشی برای  راهبرد مناسب و تصمیم

 ...گیری، مشارکت فراگیران در یاد

، 90، 02، 09، 09، 00، 01، 2، 2، 1،  ، 2، 9، 0یها شونده مصاحبه

؛ (0220)؛ سند راهبردی فرهنگیان (0221)بنیادین  سند تحول؛ 91

؛ کلمن ( 022)همکاران و ؛ خروشی (9101)فالکنر و الثم 

(9109). 

 اخالق

و  یا حرفه

 معرفت دینی

به  تعهدبندی به قانون و مقررات آموزشی،  پای

ای،  پذیری و انضباط حرفه نظم، معلمی ةحرف

 ...محوری در رفتار عدالت

و 09، 02،  0، 02، 09، 01، 9، 1،  ، 2، 9، 0ی ها شونده مصاحبه

؛ (0220)؛ سند راهبردی فرهنگیان (0221)؛ سند تحول بنیادین 90

؛ ( 022)نژاد و تژدان  ؛ سبحانی(0222)کیانی و عسگری متین 

 (. 022)خروشی و همکاران 

 سواد

 یتالیجید

ی ها مهارت)

 (چندگانه

شناسایی منابع و نیازهای  و جوو توانایی جست

هوشمندانه از فناوری،  یمند بهره ،اطالعاتی رشته

نوین آموزشی مبتنی بر  یها وهیش ازاستفاده توان 

 ...فاوا، 

 انداز سند چشم، 99، 09، 01، 2، 9، 2، 1،  ، 0 یها شونده مصاحبه

، سند راهبردی دانشگاه (0221)بنیادین  تحول سند؛  1 0

؛ (9102)؛ چو و همکاران (9102)؛ گوروا وزلوا (0220)فرهنگیان 

 سوجیوا ال و ؛ ناسونگ( 910)؛ شاو (9101)فالکنر و الثم 

 (.9102) نهمکاراو ؛ کرلیوک ( 910)

 و ساختار

 راهبرد

 یسازمان

، سازمانی چارت بامتناسب  توانمند تادانجذب اس

های  جود امکانات آموزشی و رفاهی، فعالیتو

 ... ،انداز چشم راستای سند در یآموزشعلمی، 

؛ سند تحول بنیادین 91، 09تا  01، 09تا   ی ها شونده مصاحبه

 (. 022)؛ محمدی (0220)؛ سند راهبردی فرهنگیان (0221)

 یمحتوا

 ةبرنام

 وآموزشی 

 یدرس

اگیران، آموزشی فر یازهاین بابندی متناسب  بودجه

علمی  یمحتوامباحث آموزشی،  کردن یکاربرد

های غایی حیات انسانی  ارزش مبتنی برآموزشی 

 ...، (حیات طیبه)

 سند؛  1 0 انداز چشم؛ سند 9، 2، 1، 2، 9، 0ی ها شونده مصاحبه

 (.0220)ی دانشگاه فرهنگیان راهبرد سند؛ (0221)بنیادین  تحول

 وی کارورز

 یکارآموز

مستقل،  سیتدر وادگیرنده ی یبراآمادگی 

های مناسب در کارورزی،  گیری از آموزش بهره

 ...، یرشته تحصیل های آموزشی با سرفصل تناسب

؛ 92، 99، 09، 01 تا  0، 01، 2، 2، 0ی ها شونده مصاحبه

سندراهبردی فرهنگیان ، (0221)زاده و نصر اصفهانی  مرتضوی

 ؛(0222)و احمدی  پور موسی؛ (0229)مهرمحمدی  ؛(0220)

 .(0292)ذکاوتی  و نژاد مالیی

برای تحلیل عاملی و ( روابط بین متغیرها اندازه و حجم و)ها  بودن داده مناسب برای اطمینان از

به همین منظور، ابتدا آزمون . کار گرفته شد ها تحلیل عاملی اکتشافی به به منظور تأیید ابعاد و مؤلفه

 (. جدول )کفایت انجام گرفت 
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 نتایج آزمون کرویت بارتلت  .4جدول 

 20/1 (KMO)اولکین -میر-گیری کیسر شاخص کفایت نمونه

 آزمون کرویت بارتلت

 2 12/19 کای اسکوئر

 0291 درجة آزادی

 111/1 داری سطح معنا

به دست آمد که حاکی از کفایت ( 1/1 از تر بزرگ) 20/1با  برابر KMO ، براساس جدول 

ها قابل  بنابراین، داده. برای تحلیل عاملی است شده ییشناساهای  حجم نمونه براساس شاخص

 سطح در که بارتلت آزمون نتیجة ،باشند؛ همچنین می بنیادی و زیربنایی های عامل تعدادی به تقلیل 

 واحد ماتریس ها گویه بین همبستگی ماتریس دهد می نشان ،است دار معنا 10/1 از تر کوچک خطای

 طرف از و دارد وجود باالیی همبستگی عامل هر داخل های گویه بین طرف، از یک  یعنی .ستین

در نتایج  .شود نمی مشاهده همبستگی ،دیگر عامل های گویه با عامل یک های گویه بین دیگر،

 01مورد توجه گرفت که در مجموع، تعداد  یکمقدار ویژة بیشتر از  های با تحلیل عاملی، عامل

 (. جدول )انتخاب شد  شناسایی و کیز اعامل با مقادیر باالتر 
 

 واریانس تجمعی ویژه و درصد درصد مقدار شده، های استخراج عامل. 5جدول 

0ویژة بعد از چرخش مقدار
 واریانس مقدار ویژه درصد 0درصد تجمعی واریانس 

 ها عامل ویژه مقدار 
 اول  0/ 1 99/ 2 99/ 2 2/00 
 دوم 29/2 2/   9/21  2/  
 سوم 9/9   /21 0 / 9 01/2
 چهارم 9/ 2  /0    / 2 0/1 
 پنجم 0/ 2 2/ 2 2 /1  1/ 1
 ششم 90/0 2/2  9 /22  /12
 هفتم 22/0 22/2 1 /29  /19
 هشتم 0/0  20/9 2 /12  /2 
 نهم 0/ 9 29/9 0/10   /02
 دهم 01/0 09/9 2/12  2/ 2

                                                           
1. Varimax Rotate Eigenvalue 

2. Cumulative Variance Percentage 

3. Eiegenvalue Variance Percentage 
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 12اند که بیش از  شده یک مشخص مقادیر ویژة باالتر از  عامل اول با 01،  براساس جدول 
ها به مقدار  کنند؛ پایایی هریک از گویه ای را تبیین می درصد از واریانس توانمندسازی حرفه

شود که متغیرهای  شده اشاره دارد و مشخص می بارهای عاملی هریک از متغیرهای مشاهده

باشند، به همین منظور دربارة  قبول می چه میزان برای سنجش متغیرهای پنهان قابل  شده تا مشاهده

 شده، ضرایب باالتر های حاصل گذاری مناسب عامل دستیابی به نام ماهیت روابط بین متغیرها و

عنوان عامل تصادفی  به های با ضرایب کمتر، عامل بامعنا است و ها مهم و در تعریف عامل 1/1 از

شده  استفاده  0(واریمکس)ا ه روش چرخش عامل پژوهش حاضر از در. شده است  در نظر گرفته

عامل، در مجموع،  01های واردشده در تحلیل،  است، نتایج تحلیل عاملی نشان داد از بین عامل

گانة توانمندسازی  ده( ابعاد)ها  مقوله. دهند نشان می 2/12 شده را به مقدار  میزان واریانس تبیین

. 2سواد دیجیتالی؛ . 9معرفت دینی؛  ای و اخالق حرفه. 0اند از  حاصل از تحلیل عاملی عبارت
ی ا حرفهدانش . 1کارورزی؛  بهسازی . استاندارسازی فرایندها؛ .  ابتکار عمل؛  کارآفرینی و

. 01محوری؛  پژوهش خالقیت و. 2دانش فراشناختی؛  .9آشنایی با اسنادباالدستی؛ . 2؛ (شناختی)

 .(1جدول )مدیریت دانش 
 (واریمکس)یافته  ورانتحلیل عاملی اکتشافی د.  6جدول 

                                                           
1. Varimax 

 عاملی بار گویه عاملی بار گویه عاملی بار گویه عاملی بار گویه
0 229/1 0  2 1/1 92 129/1  1 2 0/1 
9 211/1 0  291/1 99  99/1  0 21 /1 
2 2 9/1 01 211/1 92 21 /1  0 121/1 
  290/1 02 112/1 21 2 1/1  2 112/1 
  212/1 09  2 /1 20 2 9/1     29/1 
1 192/1 02 222/1 29 121/1    192/1 
2 192/1 91 211/1 22 211/1  1   1/1 
9 1 1/1 90 2 1/1 2  210/1  2   0/1 
2   0/1 99 29 /1 2  1 9/1  9  09/1 
01  29/1 92 192/1 21 1 0/1  2  22/1 
00  91/1 9  9 2/1 22  21/1  1 222/1 
09 291/1 9  21 /1 29 22 /1  0 12 /1 
02 2 2/1 91 20 /1 22 2  /1  9   1/1 
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 بیشتر)را دارند ( 1/1 از باالتر)قبول بار عاملی  ها ضریب قابل  ، همة گویه1براساس جدول 

وجود فضا و بین بارهای عاملی گویه،  ؛ در(شود درصد مشاهده می 1 بارهای عاملی باالی 

استانداردسازی فرایندها  مبتنی بر( 2/1 9)عاملی  با مقدار بارامکانات ورزشی متناسب با تقاضا 

مبتنی بردانش شناختی  شناخت نیازهای آموزشی فراگیراناز باالترین بار عاملی و (  9گویة )

ها به خود اختصاص  عاملی را در بین گویه ترین مقدار بار ، پایین21/1 با بار عاملی ( 22گویة )

 . است  داده

آموختگان دانشگاه فرهنگیان  ای دانش بعاد توانمندسازی حرفهمنظور بررسی و تأیید روایی ا  به

افزار لیزرل، مدل تحلیل  نرم شده از تحلیل عاملی اکتشافی، با های استخراج مطابق با ابعاد وگویه

 .عاملی مرتبة دوم اجرا شد

 استاندارد ضرایب با (مسیر دیاگرام) ساختاری پژوهش مدل( الف

حالت استاندارد را نشان  ای در ی مرتبة دوم توانمندسازی حرفهمدل تحلیل عاملی تأیید 0شکل 

 1/1 ها توانمندسازی بار عاملی باالتر از  توجه به مقادیر بارهای عاملی، برای همة گویه با. دهد می

همبستگی بین ابعاد توانمندسازی با سازة توانمندسازی برای . است که در حد قابل قبول قرار دارد

توجه و قوی بوده و از  ار شده است، میزان این همبستگی برای تمامی ابعاد شایان همة ابعاد معناد

آمده  دست  ، برای آشنایی با اسناد باالدستی به 29/1برای استانداردسازی فرایندها، تا  9/1 حداقل 

 .است
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 تاندارداس ای در حالت برآورد مدل تحلیل عاملی مرتبة دوم برای ابعاد توانمندسازی حرفه. 1شکل 
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  معناداری ضرایب با( مسیر دیاگرام) ساختاری پژوهش مدل( ب

حالت ضرایب معناداری نشان  ، مدل تحلیل عاملی مرتبة دوم را برای ابعاد توانمندسازی در9شکل 

توجه به اینکه همة  دهد، با روی مسیرها مقدار آمارة تی را نشان می شده بر دهد، اعداد مشخص می

درصد   2بنابراین، بارهای عاملی و همبستگی در سطح اطمینان . است 9/9 از  تر مقادیر تی بزرگ

 .معنادار است

 
 ضرایب معناداری مدل تحلیل عاملی مرتبة دوم برای ابعاد توانمندسازی با. 2شکل 
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ای  برازش تحلیل عاملی مرتبة دوم برای توانمندسازی حرفه های در ادامه، شاخص

 (.2جدول )نگیان بیان شده است آموختگان دانشگاه فره دانش
 

 ای های برازش مربوط به بررسی برازش مدل توانمندسازی حرفه شاخص. 7جدول 

 کای اسکوئر
درجة 

 یآزاد

نسبت کای اسکوئر 

 به درجة آزادی
CFI GFI AGFI RMSEA 

29/01 2 0992 2 /0  < 2 21/1<29/1 21/1<20/1 21=21/1 11/1>12/1 

رازش مدل تحلیل عاملی مرتبة دوم برای ابعاد توانمندسازی های ب ، شاخص2براساس جدول 

قبول  قابل  از برازشحاکی  دارد و آموختگان دانشگاه فرهنگیان در حد مجاز قرار ای دانش حرفه

از طریق فرمول ذیل ( GOF)منظور برازش مدل کلی معیار نیکویی برازش همچنین، به . است

  .محاسبه شد

 

Communality 
                                                 

  
        

R
2
  

                                                 

  
        

0/49==               ×      GOF= 

Communality یب تعیین ضر .است هر سازهی اشتراک یرمقادة میانگین دهند نشان(R
2) ،

 را مستقل متغیرهای مجموعة توسط وابسته متغیر تغییرات یا اریانسو تبیین کنندة میزان مشخص

 1/ 9، 10/1، سه مقدار GOFبرای . محدودة صفر تا یک است ضریب در این دهد، مقدار می نشان

 -وتزلس، ادکرکن)کنند  ضعیف، متوسط و قوی معرفی می را به ترتیب، به عنوان مقادیر 21/1و 

، GOFآمده برای  دست به 2/1 شود مقدار  گونه که مشاهده می انهم(. 9112، 0اسچرودر و ون اپن

 .بیشتر بوده، که نشانة برازش کلی قوی مدل است 21/1مقدار  از
                                                           
1. Wetzels, Odekerken-Schröder & Van Oppen 
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آموختگان دانشگاه فرهنگیان چگونه  ای دانش وضعیت موجود توانمندسازی حرفه: پرسش دوم

 است؟

های توانمندسازی مبتنی بر  صشاخ شناسایی ابعاد و منظور پاسخگویی به پرسش دوم، پس از به

ساختاریافته با خبرگان، پرسشنامه طراحی  مصاحبة نیمه مبانی نظری، پیشینة پژوهش، اسناد باالدستی و

وضعیت موجود توانمندسازی را  شد تا قرار دادهآموختگان دانشگاه فرهنگیان  اختیار دانش شد و در

 (.9جدول )ای اجرا شد  مونهن تک ها، آزمون تی برای تحلیل داده. ارزیابی کنند
 

 ای نتایج آزمون تی برای بررسی وضعیت موجود توانمندسازی حرفه.  8جدول 

 میانگین متغیرها/ابعاد
انحراف 

 استاندارد

  =ارزش آزمون

تفاوت 

 میانگین

مقدار 

 تی

درجة 

 آزادی

سطح 

 داری امعن

 درصد 11سطح اطمینان 

 حد باال یینحد پا

 92/1 09/1 111/1 991 19/22 90/1 1/ 2 90/2 معرفت دینی ی وا اخالق حرفه

های  مهارت)دیجیتالی سواد

 (چندگانه
10/9 29/1 22/1- 99/   991 111/1  2/1- 21/1- 

 -1/ 2 -22/1 111/1 991 2 /29 -1/ 9 92/1 01/9 ابتکار کارآفرینی و

 -12/1 -99/1 111/1 991   /92 -29/1 92/1 99/9 استانداردسازی فرایندها

 99/1 10/1 111/1 991 2 /22 09/1 21/1 09/2 بهسازی کارورزی

 -1/ 1 -02/1 111/1 991 29/ 2 -00/1 11/1 92/9 (شناختی)ی ا حرفهدانش 

 -92/1 -1/   111/1 991 10/ 2 -21/1 20/1 9/ 1 آشنایی با اسناد باالدستی

یی دانش و توانامهارت 

 فراشناختی
90/9 12/1 02/1-  2/1  991 111/1 99/1- 00/1- 

 -02/1 -29/1 111/1 991 2 /19 -99/1 22/1 29/9 محوری پژوهش خالقیت و

 12/1 -02/1 111/1 991 1 /2  -11/1 92/1 9/ 2 مدیریت راهبردی دانش

 -90/1 -22/1 111/1 991 92/ 1 -91/1 29/1 9/ 2 (کل)ای  توانمندسازی حرفه

مقدار تی ، 991درجة آزادی  و( برابر با صفر)عناداری توجه به سطح م ، با9براساس جدول 

 میانگین شده و درصد بین میانگین مشاهده 22اطمینان  توان گفت با دار است و می شده معنا مشاهده
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 ای و کنندگان پژوهش، اخالق حرفه بنابراین، از نظر مشارکت. دارد داری وجود تفاوت معنا 2نظری 

 و در وضع مطلوب قرار دارند و( 2عدد )باالتر از میانگین نظری معرفت دینی، بهسازی کارورزی 

ی ا حرفهی فرایندها، دانش استانداردسازابتکار،  دیجیتالی، کارآفرینی و عواملی مانند سواد

 .تر از حد متوسط قرار داشته است فرادستی پایین با اسناد، آشنایی (شناختی)

 گیری نتیجه بحث و

توانمندسازی منابع انسانی  ایی هستند که نسبت به آموزش وه های موفق سازمان سازمان

تحوالت جهانی نیروی انسانی را آمادة  دهند و با توجه به تغییر و های الزم را انجام می ریزی برنامه

ای معلمان به دلیل تغییرات محیط آموزشی  توانمندسازی حرفه. کنند تحوالت می تغییر و مواجهه با

پژوهش حاضر با هدف اصلی شناسایی توانمندسازی . ر تبدیل شده استبه یک عامل مهم ومؤث

دادن  انجام با. شد های نوظهور اجرا افق مهارت آموختگان دانشگاه فرهنگیان در ای دانش حرفه

اخالق . 0اند از  این ابعاد عبارت. گویه در این زمینه شناسایی شد 9 تحلیل عاملی ده بعد و 

               ابتکار؛ کارآفرینی و. 2؛ (های چندگانه مهارت)سواد دیجیتالی  .9معرفت دینی؛  ای و حرفه

آشنایی با اسناد . 2؛ (شناختی)ی ا حرفهدانش . 1بهسازی کارورزی؛ .  استاندارسازی فرایندها؛ .  

 .مدیریت دانش. 01محوری؛  پژوهش خالقیت و. 2دانش فراشناختی؛ . 9فرادستی؛ 

غیر  های و کارآمد ازضرورت پویا آموزشی های نظام کار و در محیط ای در حرفه اخالق اهمیت

دینی مشتمل بر  ای و های اخالق حرفه توانمندسازی در حوزه. امروز است دنیای در جایگزین قابل

 محوری در بردباری، عدالت گویی در گفتار و رفتار، داشتن صبر و صداقت و راست های گویه

ای و معرفت  اخالق حرفه توجه به بعد. پاسخگویی است ذیری وپ روحیة مسئولیت رفتار، ایجاد

و پرورش  آموزش  بنیادین تحول و در سند نمانده است، پنهان باالدستی اسناد نگاه دینی از

 فضائل مانند کسب مفاهیمی با( 0220)فرهنگیان  دانشگاه اساسنامة و راهبردی ، سند(0221)

 و انقالبی ،اسالمی های ارزش و دینی مبانی به و معتقدمؤمن انسانی،  واالی های اخالقی، ارزش

های پژوهشی کیانی  زمینه، یافته نیدر هم. است گر شده جلوه معلمان اخالقی هندسة در خودباوری

به اخالق (  022)، و خروشی و همکاران ( 022)نژاد و تژدان  ، سبحانی(0222)ی متین و عسکر
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و دینی تأکید شده است که شباهت  و اعتقاداتبه باورها ها  پژوهش نیاز ابرخی  ای، و در حرفه

 .دارد ای پژوهش حاضر ی زیادی با توانمندسازی حرفههمخوان

، شامل قرار گرفتکنندگان  که مورد توجه مشارکت( های چندگانه مهارت سواد)دیجیتالی  سواد

 های توانایی افزایش. است... ، و(فاوا) و ارتباطاتی اطالعات از فناورهای مهارت استفاده  گویه

 و اطالعات فناوری ،اطالعاتی سواد از مناسب گیری بهره و های نوظهور در عصر مهارت معلم

 و سند راهبردی( 0221)سند تحول مانند  باالدستی اسناد بر مبتنی ای و سواد رسانه ارتباطات

 ساز زمینه که ندسازیانگیزشی توانم ، جایگاه اساسی این بعد با مبانی(0220)فرهنگیان  دانشگاه

دارد و با  مطابقت شود، را موجب می در افراد نفس کفایتو پرورش  قدرتی بی احساس کاهش

 وتبحر را در آنان شایستگی و توانمند است کارکنان بروز و ظهور ساز دیدگاه ارگانیکی که زمینه

، (9102)گوروا و زلوا  ،(9101)های پژوهشی فالکنر و الثم  در یافته. دارد همسویی کند، می تقویت

 حد زیادی بر به سواد دیجیتالی و اطالعاتی اشاره شده است که تا(  910)و ناسونگ ال و سوجیوا 

 بعد سواد دیجیتالی منطبق است  ای در توانمندسازی حرفه

های  در پژوهش حاضر، کارآفرینی و ابتکار بود که شامل گویه شده ییشناسااز ابعاد دیگر 

است، این ...کارآفرین،  انیاز دانشجو، حمایت در دانشگاهفرهنگ کارآفرینی  جیو تروآموزش 

و سند ( 0221)تحول بنیادین مانند سند باالدستی  و اسناد( 9102)مطالعات گوروا و زلوا  ها با یافته

 .همسویی دارد( 0220)راهبردی دانشگاه فرهنگیان 

فرهنگیان  در دانشگاهردسازی فرایندها آمده در پژوهش حاضر، استاندا دست از ابعاد دیگر به

، با تقاضا متناسب ورزشی اند از وجود فضا و امکانات های این بعد عبارت ترین گویه مهم .بود

های پژوهشی  یافته این نتایج با. بر استاندارد مورد نیاز مبتنیو امکانات  دانشجویی یوجود سرا

 .همسو است( 0292)ی و ذکاوتنژاد  ، و مالیی(9101)دلشاد و اقبال 

 هایی و گویه قرار گرفتکنندگان  دیگری بود که مورد توجه مشارکت از ابعادبهسازی کارورزی 

پرورش در  و  آموزش دانشگاه یو هماهنگ ، تعاملدر مدارسکارورز  دانشجومعلمان شامل پذیرش

( 0222)و احمدی پور  های موسی یافته نتایج این پژوهش با. شود را شامل می ...کارورزی،  یاجرا
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و ذکاوتی  نژاد ، و مالیی(0229)، مهرمحمدی معلم  تیدر ترببرنامة کارورزی  بر ضرورتمبنی 

 .همسویی دارد(  022)

و  های آگاهی ای بود که شامل گویه از ابعاد دیگر توانمندسازی حرفه( شناختی)ی ا حرفهدانش 

 طرح نوین رویکردهای به ، آگاهیتدریسروز در  به آموزشی محتوای دربارة الزم عمومیدانش 

، (0229)، مهرمحمدی ( 910)ی پژوهشی گیلبرت ها افتهیبا چهارگانه بود که و عناصر  درس

، و کلمن ( 022)، خروشی و همکاران ( 022)نژاد و تژدان  ، سبحانی(9101)فالکنر و الثم 

 .همسو است( 9109)

 ر مبنای مأموریت سازمانی دانشگاه درباالدستی ب با اسنادتوانمندسازی در راستای آشنایی 

های  گویه در این بعد به. به عنوان بعد دیگر معرفی شد آموختگان دانشتحقق اهداف از نگاه 

بنیادین، انطباق  تحول سند آموزشی و تربیتی در راستای آشنایی با سند تحول، تطابق با محتوای

دستیابی . شده است و پرورش اشاره   موزشآ برنامة درسی ملی با متناسب و تربیتی آموزشی برنامة

برنامة راهبردی دانشگاه فرهنگیان  و( 0221)، سند تحول بنیادین ( 1 0)انداز  چشم به اهداف سند

های  مصاحبه. شود مواردی است که جزء مأموریت سازمانی دانشگاه فرهنگیان محسوب می از

 .صحه گذاشت بر آننتایج تحلیل عاملی اکتشافی  گرفته با خبرگان و انجام

 از درست های استفادة پژوهش شامل گویه نیدر ا توجه مورد گریددانش فراشناختی بعد 

، و مطالعه یادگیری برای یزیر برنامهی، ده سازمان تدریس، مهارت رشتة ةنیزم در خویش دانش

از  آگاهیی، ابیو ارزش یادگیری در فراگیران درگیری برای موقع به یریگ میراهبرد مناسب و تصم

( 9101)های پژوهشی فالکنر و الثم  این نتایج با یافته. خود است شناختی یها ییو ناتوانا ها ییتوانا

 .همسویی دارد

کنندگان در تحلیل  ابعاد مهم دیگری بود که از نگاه مشارکت محوری از پژوهش خالقیت و

 در و تفکرخالق قادین روحیة های ترویج این بعد شامل گویه. دست آمد عاملی اکتشافی به

 ای حرفه های پژوهش نویسی، اجرای مقاله و پژوهشی های مهارت دانشجویان، آشنایی با

، گوروا و زلوا (9101)مطالعات فالکنر و الثم  در. مسئله بود وحل خالق تفکر های مهارت...،معلم

 .شده استخالقیت محوری تأکید  بر( 9109)، و کلمن ( 910)، ناسونگ ال و سوجیوا (9102)
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ها،  ها، جشنواره های برگزاری همایش مدیریت دانش بعد پایانی پژوهش حاضر با گویه

موضوعات  پاسخ با های آزاداندیشی، جلسات علمی پرسش و مسابقات علمی در دانشگاه، کرسی

های پژوهش  نظام نظارت، پایش و ارزشیابی مستمر علمی است که با یافته علمی و فرهنگی و

 .همسویی دارد( 9111) 0وانگی و کی

آموختگان  ای دانش توانمندسازی حرفه های پژوهش در بررسی وضعیت موجود همچنین، یافته

ای و معرفت دینی، بهسازی  اخالق حرفه وضعیت کنونی میانگین ابعاد دانشگاه فرهنگیان، نشان داد

ابتکار،  ارآفرینی وکارورزی در وضعیت مطلوب قرار دارد و وضع موجود ابعاد سواد دیجیتالی، ک

و ی، دانش فراشناختی، خالقیت اسناد باالدستی فرایندها، دانش شناختی، آشنایی با استانداردساز

نبودن  مواردی مانند فراهم. تر از حد متوسط قرار دارند مدیریت دانش پایین محوری و پژوهش

مکانات آموزشی ا حوزة فناوری، نبود محیط آموزشی هوشمند، کمبود فضا و ها در زیرساخت

های پژوهشی  نتایج تحلیلی این پژوهش با یافته. است شده  مطرحی پاسخگویان از سو... دانشگاه، 

 .بودن مهارت معلمان در مؤلفة فناوری همسو است پایین مبنی بر( 0292)کریمی 

اه توان به نبود نگ می( 01/9با میانگین )ابتکار  بودن میانگین کارآفرینی و دالیل پایین از

فناوری،  های علم و پارک بنیان و مراکز رشد و مراکز دانش کارآفرینی در دانشگاه، عدم ارتباط با

ی پژوهشی داخلی ها افتهی. موضوعات کارآفرینی اشاره کرد های آموزشی متناسب با نبود سرفصل

. پیدا نشد قرار داده باشند، مطالعه مورداین حوزه را  معلم  تیدر تربوخارجی که به طور مستقیم 

 (0220) فرهنگیان دانشگاه یسند راهبردو ( 0221)بنیادین سند تحول مانند  یاسناد باالدستاما در 

 .شده است دیتأکبر این بعد 

 در دانشگاه و امکاناتی این پژوهش در بخش استانداردسازی فرایندها ها افتههمچنین، ی

 و امکانات نبود فضابه  توان یمآن  لیاز دالکه ، آمد  دست  به( 99/9برابر با )تر از میانگین  پایین

 نیدر ا شوندگان از مصاحبهیکی . ی اشاره کردو فرهنگالزم در حوزة آموزشی، ورزشی، تربیتی 

                                                           
1. Wangyi & Ke 
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 ساختار...نیست،  دانشگاه یک مناسب هستیم مشغولدر آن  که ییو فضا امکانات»: زمینه بیان کرد

 مشاهده سرخوردگی شده سپری ماه 1 .کند اقناع سال   در طی را دانشجویان تواند نمی دانشگاهی

 و شهر با میزند حرف دانشجو با است، معماری فیزیکی ساختار از ناشی آن از بخشی که شود می

 اصالح به نیاز باشد، فضا و معماریکننده  گمراه و هممعنابخش   هم تواند می شهروندان، معماری

و  کمبود امکانات در بخش( 0220)وهشی نیستانی ی پژها افتهیبا نتایج این بررسی . «دارد

 دانشگاهی واحدهای آموختگان دانش های در مهارت کیفیت سطح آمدن در پایین آموزشی زاتیتجه

 .همخوانی دارد ایران

 فراشناختی به ترتیب، با ی شناختی وا حرفههای پژوهش حاضر در حوزة دانش  یافته

( شناختی )ی ا حرفهبخش دانش  حد متوسط است، که درتر از  پایین 92/9و  92/9های  میانگین

تدریس، ناآشنایی با رویکردهای نوین تدریس،  در روز و بهتوان آگاهی ناکامل به دانش عمومی  می

ی شناختی، ناتوانی و ها یناتوانو  ها ییتواناو در حوزة فراشناختی عواملی مانند ناآگاهی از 

ی پژوهشی ها افتهیبا این نتایج . در زمینة تدریس را نام بردگیری درست از منابع دانشی خود  بهره

ی معلمان مقطع ابتدایی همسویی و علمبودن صالحیت آموزشی  نییبر پا، مبنی (0292)کریمی 

 .دارد

که  دست آمد به حد متوسطمحوری کمتر از  پژوهش بعد خالقیت و ی مطالعة حاضر درها افتهی

دانشجویان،  ترویج روحیة تفکر خالقیت در ردی مانند نبودتوان به موا دالیل عمدة آن می از

ایده و فکر در راستای حرف تدریس،  منظور تولید گیری از دانش و مهارت به  ناتوانی در بهره

ی ها مهارتمسأله و در حوزة پژوهش، آشنایی ناکامل با  و حلی تفکر خالق ها مهارتناآشنایی به 

مبنی بر ( 9102)و زلوا  گورواها با مطالعات  این یافته. بردمحور نام  ی معلما حرفهپژوهشی و 

مبنی بر (  910)، ناسونگ ال و سوجیوا تیبر خالقی متمرکز و نوآوری یادگیری ها مهارت

 تیو خالقمبنی بر تقویت تفکر انتقادی ( 9109)محوری معلمان، کلمن  ضرورت توجه به خالقیت

محوری معلمان، ارتباط  مبنی بر رویکرد پژوهش( 9101)ل لشاد و اقبادی معلمان، ا حرفهدر تربیت 

 .شود یمنزدیکی مشاهده 
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 از نگاهبنیادین،  سند تحول ژهیو بهی اسناد باالدستهمچنین، نتایج درباره میزان آشنایی با 

محتوای  توان ارتباط محدود متوسط اعالم شد که از دالیل آن می از حد تر نییپا کنندگان مشارکت

ی و عملی علمی ها تیمأموربنیادین، همسویی ناکامل  سند تحولتربیتی درراستای آموزشی و 

و ی به شکل نظری و درسی آموزشی ها برنامه و کمبود نیادیبندانشگاه در راستای سند تحول 

ة وضعیت موجود دانشگاه دهند نشانپژوهش خاصی که . نام برد سند تحولی در راستای عمل

 . باشد، یافت نشد فرهنگیان مرتبط بااین بعد

 لیاز دالآمد، که  به دستمتوسط  نیانگیاز م تر نییپاهای پژوهش در بعد مدیریت دانش  یافته

و علمی پرسش  و جلساتهای آزاداندیشی  بودن کرسی توان به ناکافی موضوع می نیبا امرتبط 

و ، مسابقات ها جشنواره، ها شیهمابودن  آموزشی و فرهنگی، ناکافی با موضوعاتمرتبط  پاسخ

مدیریت  ندیدر فرای مستمر علم، نبود نظام نظارت، پایش و ارزشیابی در دانشگاهی علمی نارهایسم

 .را برشمرددانش 

 در قالبدانشگاه فرهنگیان  آموختگان دانشی خبرگان ها دگاهیاز دنتایج این پژوهش که برآمده 

دانشگاه فرهنگیان  انیو متصدمتولیان ة استفاد  قابلتواند  است، می( یفیو ککمی )پژوهش ترکیبی 

قرار گیرد، زیرا تحقق اهداف کالن اسناد فرادستی، نیازمند تعامل دانشگاه  تیو تربو نظام تعلیم 

درراستای توانمندسازی  از امکاناتی مناسب ریگ منظور بهره  به پرورش و  آموزشفرهنگیان و 

به برخی از ابعاد توانمندسازی پرداخته است  های پیشین پژوهش. خواهد بودی منابع انسانی ا حرفه

دانشگاه فرهنگیان نداشته است، پژوهش حاضر از نظر  ای به توانمندسازی در جانبه نگاه همه و

ی ها مهارتپژِوهشی ترکیبی، در افق  در قالب هم  آنتوجه به ابعاد چندگانة توانمندسازی، 

نوع خود از جامعیت  گفت در توان یمطور عمیق بررسی کرده است،  موضوع را به نوظهور،

 .بیشتری برخوردار است

 :شود یمهای ذیل ارائه  پیشنهاد توجه به نتایج پژوهش حاضر با

 پژوهش حاضر مبنی بر شناسایی بعد خالقیت و سواد پژوهشی در نتایج به توجه با -

ر د درسی های شود کالس بودن وضعیت موجود، پیشنهاد می پایین دانشگاه فرهنگیان و
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. باشد پژوهشی با رویکرد خالقیت ةو توسع محور مسأله های برآموزش مبتنیدانشگاه 

های  گیرد و نسبت به برگزاری کالس انجام فرایندها شدن یاتیدر عمل الزمو کنترل  نظارت

 .اقدام شود روز با محتوای به های رسمی و برنامه آموزشی برای دانشجومعلمان در

نسل )سوی دانشگاه کارآفرین  نشگاهی که در مسیر حرکت بهامروزی آموزش دا طیدر شرا -

ی برای تقویت و بسترسازاست، کارآفرینی ( نسل چهارم) نیآفر ارزش دانشگاهو ( سوم

، توجه قرار داردها  های آموزشی دانشگاه برنامه در سرفصلحوزه،  نیبا افرایندهای مرتبط 

عنوان  به  آفرینی دانشجومعلمان امروزروحیة کار ساز نهیزمی، از توانمندسازبه این بعد 

ی آموزشی، اجتماعی مدارس آینده خواهد بود، نتایج پژوهش ها در نظامسفیران آینده 

منظور  ریزی به  برنامه. بودن این بعد در دانشگاه فرهنگیان است دهندة پایین حاضر نشان

حمایت از  های مورد نیاز و مهارت های مناسب، تقویت روحیة کارآفرینی و آموزش

 .دانشجویان کارآفرین مورد توجه متولیان دانشگاه فرهنگیان قرار گیرد

بودن مقدار  توجه به نتایج پژوهش حاصل دربارة بعد استانداردسازی فراینده، نظر به پایین با -

مقایسه با میانگین نظری، تقویت و توسعة تجهیزات،  میانگین وضعیت موجود این بعد در

های علمی و فناوری، جذب  زشی، سراهای دانشجویی، زیرساختفضا و امکانات آمو

اولویت دانشگاه  شدة یک نظام دانشگاهی در استادان مطابق با استانداردهای تعریف

 .گیرد و پرورش قرار آموزش  فرهنگیان و

آیندة  انداز چشم و درراهنمای عمل در سیستم آموزشی  باالدستی به عنوان نقشه و اسناد -

توجه به اینکه دانشگاه فرهنگیان به عنوان دانشگاهی  شوند، با میکشور محسوب 

تربیت و تربیت منابع انسانی  محور، تالش برای تحقق اهداف نظام تعلیم و مأموریت

داده است، و با عنایت به نتایج  های خویش قرار سرلوحة برنامه براساس اسناد باالدستی را

 ریمس ، وضعیت نامناسب در9/ 1میانگین  با محوری پژوهش مبنی بر اینکه بعد مأموریت

 متولیانکنندگان داشته است، به  مشارکت از نگاه ژهیو بهباالدستی  بر اسنادمبتنی  حرکت

توانمندسازی،  و مأموریت سازمانی مبنی بر رسالت تحقق منظور  به کنند یمپیشنهاد 
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استادان،  توجیه منظور ی بهفرادست با اسنادآموزشی در راستای آشناسازی  های دوره برگزاری

تحول بنیادین  ویژه برای سند به آن اجرای بر نظارت و مستمر گیری سازی، پی گفتمان

 . در دانشگاه را مورد توجه قرار دهند پرورش و  آموزش

( 21و   2های  سال)آموختگان  مقطع زمانی دانش توجه به محدودبودن حوزة مطالعاتی و با -

های متفاوت با درنظرگرفتن  ه ضرورت بررسی ابعاد و مؤلفهدر پژوهش حاضر، و نظر ب

شدن پذیرش دانشجومعلم  تخصصی شدن و قطبی جغرافیایی، و تنوع شرایط اقلیمی و

قدرت  منظور تقویت و های دانشگاهی کشور، و به  ها در پردیس براساس رشته

در  ها سیپردر دادن پژوهش در سای های علمی، به پژوهشگران انجام پذیری یافته تعمیم

 .شود نیازهای آتی پیشنهاد می ای و حوزة توانمندسازی حرفه
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