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چکیده
پژوهش حاضر با هدف شناسایی نیازهای آموزشی مرتبط با رشد حرفه ای تدریس اعضای هیأت علمی و 
مدرسان دانشگاه فرهنگیان، به روش آمیخته از نوع اکتشافی انجام شده است. در بخش کیفی، نمونه ای 
به حجم 12 نفر از طریق نمونه گیری هدف مند انتخاب شد که به روش گروه  های کانونی و فرایند مصاحبۀ 
با  از شناسایی مهارت  ها و مقوالت، در بخش کّمی  بعد  انجام شد.  نیمه  ساختاریافته در شش جلسه 
ابزار پرسشنامۀ محقق  ساخته وضعیت موجود سنجش شده است در این بخش، جامعۀ آماری تحقیق را 
اعضای هیأت علمی و مدرسان گروه  های آموزشی شامل علوم تربیتی، ریاضی، ادبیات، مشاوره، زبان 
انگلیسی، شیمی، فیزیک، تربیت بدنی، الهیات، زیست  شناسی دانشگاه فرهنگیان در استان  های خراسان 
و  تهران، همدان، کردستان، کهگیلویه  رضوی، خراسان شمالی، خراسان جنوبی، کرمانشاه، اصفهان، 
بویراحمد و گلستان به تعداد 1360 نفر تشکیل می دادند که از بین آنان با استفاده از فرمول کوکران تعداد 
300 نفر، به روش نمونه گیری تصادفی طبقه  ای برای نمونۀ آماری انتخاب شدند. روایی پرسشنامه  ها را 
چند تن از متخصصان آموزشی تأیید کرده اند و پایایی آن با اجرای اولیه در نمونه به حجم 30 نفر با 
استفاده از ضریب آلفای کرونباخ تعیین شده است. این ضریب برای پرسشنامه های زمینۀ تدریس، قبل 
از تدریس، ضمن تدریس، ارزشیابی تدریس، فناورانه و سایر مهارت  ها به ترتیب؛ 0/727، 0/757، 
0/814، 0/818، 0/837 و 0/762 بوده است. برای توصیف داده ها از آمار توصیفی و برای بررسی 
نیاز به آموزش و ضریب اهمیت از آمار استنباطی استفاده شده است. در نهایت، نتایج نشان می دهد در 
مهارت زمینۀ تدریس در مقولۀ تخصص در حوزۀ علمی با 52/3 درصد، در مهارت قبل از تدریس در 
مقوالت نظریه  های یادگیری با 54/1 درصد و هدف  گذاری و برنامه ریزی با 53/3 درصد، در مهارت 
ضمن تدریس در مقوالت روش ارائۀ مناسب با موضوع با 65 درصد، مدیریت زمان با 61/2، قدرت 
اداره و رهبری کالس با 55/6، در مهارت فناورانه در مقوالت نرم  افزارهای تولید فیلم آموزشی با 61/4 
درصد، نرم  افزار های حوزۀ تخصصی محتوا با 58/7، روش های تدریس سیستمی با 56/6، آی  سی  دی  ال 
با 55/7، نرم  افزارهای تولید چندرسانه  ای آموزش با 54/4 و نرم  افزار ارائه با 53/5، در سایر مهارت ها در 

مقولۀ زبان انگلیسی با 55/6 درصد نیاز به آموزش استخراج شده است.
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مقدمه

و  تحوالت  سرعت  و  حجم  که  امروز  پرشتاب  عصر  در  زندگی  جدی  نیازهای  از  یکی 
دگرگونی  های آن در طول حیات بشر بی  سابقه است، شکل  دادن به تحوالت و نوآوری  های 
آموزشی به  ویژه در سطح آموزش دانشگاه  ها و موسسات آموزش عالی است؛ زیرا این امر 
یکی از مؤثرترین زمینه  هایی است که ما را قادر می  سازد تا فاصلۀ خود را با تحوالت جهانی 
کمتر کنیم. بدین ترتیب، الزم است مدرسان دانشگاه  ها برای تدریس، روش هایی را به کار 
باشد؛  متفاوت  بسیار  دیده  اند،  آموزش  آنها  با روش هایی که خود  است  ممکن  که  گیرند 
از این رو اهمیت  دادن به امر تدریس به  خصوص شناسایی مهارت های مرتبط با این زمینه 
برای مدرسان دانشگاه  ها حائر اهمیت است )رحیمی  مند و عباس  پور، 1395(. متأسفانه در 
نظام آموزش عالی اهمیتی که به پژوهش داده می شود، بسیار بیشتر از آموزش است و روند 
سیاست گذاری های حمایتی از پژوهش ناخواسته سبب شده است تا شاخص های عملکرد 
در آموزش عالی بیش از حد بر بروندادهای پژوهشی متمرکز شده و به کارکرد آموزش به 
طور گسترده ای بی اعتنایی شود. به همین دلیل بیشتر اعضای هیأت علمی مجبورند از طریق 
روزبه  روز  آموزش  و  ارتقای خود کسب کنند  برای  را  پژوهشی  امتیازات الزم  فعالیت های 

مورد بی توجهی قرار گیرد )معروفی، 1390(.

ضرورت و اهمیت آموزش مدرسان در راستای آموزش و بهسازی نیروی انسانی امری 
بدیهی است؛ زیرا اعضای هیأت علمی در نقش مدرس، نقش کلیدی در رشد و پیشرفت 
بالدوین1 اعتالی توان و دانش اعضای هیأت علمی مصداق  بیان  به  مؤسسۀ خود دارند. 
واقعی افزایش کیفیت دانشگاه است )باسندورج2، 2014(. با تمرکز بر نقش تدریس اعضای 
هیأت علمی، در حال حاضر این نقش اعضای هیأت علمی در دانشگاه ها از یک سخنران 
تغییر کرده است. نقش مدرس، دیگر به توزیع اطالعات محدود نمی شود و با توجه به توسعۀ 
فناوری های اطالعاتی راه های دیگری به جز شیوۀ انتقال شفاهی اطالعات از یادداشت  های 
دارد  وجود  شود،  انجام  میان  این  در  ذهنی  تبادل  بی آنکه  دانشجویان،  جزوات  به  استاد 
فراگیر )دانشجو(   از مقابل  احمدآبادی، 1396(. نقش معلم )مدرس(  قرونه و  )عابدی، 
استانداردهای  دیگر   )2006( آشوین3  بیان  به  است.  آمده  او  به کنار  و  داده  مکان  تغییر 

1. Baldvin
2. Bassandorj
3. Auschwin
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حرفه ای برای تدریس در این عقیده راسخ هستند که اساتید باید نقش تسهیل کننده1 یادگیری 
در   )2006( واشنگتن  شهر  در  جامع  مدرسۀ  پیشرفت  و  بهسازی  باشند. مرکز  داشته  را 
مقاله ای عنوان می کند که نزدیک دو دهه است که مطالعات در زمینۀ رشد حرفه ای آغاز 
شده و تحقیق روی رشد حرفه ای مؤثر با مطالعات زیادی همراه بوده است و می توان به 
برای رشد حرفه ای مدرسان  اشاره کرد که مک کاسلین و سندفورد )2008(   فعالیت هایی 
فنی حرفه ای پاره وقت در پژوهش خود ارائه می کنند؛ فعالیت هایی هم چون: طراحی دوره، 
مهارت های آموزشی، مدیریت کالس و دانش آموزان، کاربرد رسانه،  ارزشیابی و مهارت های 
تعاملی. در جدول 1 به خالصه  ای از دیدگاه های برخی پژوهشگران دربارۀ رشد و بالندگی 

حرفه ای اشاره شده است.

جدول 1- خالصۀ نظر برخی از پژوهشگران دربارۀ تعریف رشد حرفه ای اعضای هیأت علمی

Table 1: summariz the opinion of some researchers on defining the professional development of faculty 
members

نام پژوهشگر
Researcher name

تعریف مفهومی
Conceptual Definition

تغییر در سطوح سه  گانۀ رفتار، فرایند و ساختار عضو هیأت علمیبرکوئیست و فیلیپ، 1975
 Changes in the three levels of the behavior, process and structure
of the faculty member

تقویت استعدادها، الیق و بهبود شایستگی  ها و ویژگی های حرفه ای و رشد شخصی الولر و کانگ، 2007
عضو هیأت علمی.

 Reinforcement the talents, deserving and improving the
 competencies and professional qualities and personal growth of
the faculty

توسعۀ مهارت  های آموزشی، حرفه ای، رهبری و نوآوری شغلی و مهارت  های ارتباطی کامبلین و استیگر، 2009
عضو هیأت علمی

 Development of educational, professional, leadership and
 business innovation and communication skills of the faculty
member

رشد حرفه ای تغییراتی است که از طریق جایگزینی استراتژی های تدریس باعث بهبود گاسکی، 2006
نتایج یادگیری دانشجویان شود.

 Professional development is a change that can improve student
learning outcomes by replacing teaching strategies

تقویت مهارت های مربوط به فناوری جدید به منظور رشد مهارت های ارتباطی و پریست، 2005
رهبری و نوآوری

 Reinforcement the skills of new technology to enhance
communication skills and leadership and innovation

1. Facilitator 
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فرایند مداوم از آموزش های گروهی و فردی تجربی است که اعضای هیأت علمی را رولینز، 2009
به صورت انفرادی، گروهی و حتی در قالب انجمن های حرفه ای توانمند می سازد تا 

بتوانند تصمیمات پیچیده اتخاذ کنند
 The ongoing process of experiential group and individual
 education that empowers faculty members individually,

 collectively, and even in professional associations to make
complex decisions

مک کاسلین و سندفورد، 
2008

رشد حرفه ای شامل طراحی دوره، مهارت های آموزشی، مدیریت کالس و 
دانش آموزان، کاربرد رسانه،  ارزشیابی، و مهارت های تعاملی می شود

 Professional development includes course design, training
 skills, classroom management and students, media application,

evaluation, and interactive skills

استینرت و همکاران، 
2009

تقویت نقش اعضای هیأت علمی از طریق تقویت توانایی مهارت های ارتباطی، 
آموزشی و درسی

 Reinforcement the role of faculty members by strengthening the
ability of communication, education and training skills

دی و دالی، 2013

تی پیج و همکاران 
)2017(

فعالیت هایی در حمایت از بهبود عملکرد و ارتقای توانمندی شغلی عضو هیأت 
علمی

 Activities to support the improvement of performance and
promotion of faculty member’s job opportunities

رشد حرفه ای فعالیت هایی مانند ارائۀ منابع آنالین، به اشتراک گذاری بهترین شیوه -
ها، ارائۀ یک طرح برای توسعۀ یک برنامه درسی هیأت علمی می  باشد.

 Professional development such activities as the provision of 
online resources, sharing of best practices,

provision of a blueprint for development of a faculty curriculum

با توجه به اینکه تعریف واحدی از رشد حرفه ای وجود ندارد، ناگزیریم منظور از رشد 
حرفه ای را در این پژوهش بیان کنیم. آنچه که از رشد حرفه ای در این پژوهش مدنظر است، 
به عبارت دقیق  تر، مهارت  های  امر تدریس است؛  توانایی حرفه ای در  همان صالحیت و 
زمینۀ تدریس، قبل از تدریس، ضمن تدریس، ارزشیابی تدریس، مهارت فناورانه و سایر 
مهارت ها، حیطه هایی هستند که رشد حرفه ای را در این پژوهش می سازند. از مشکالت و 
مسائل اساسی در آموزش دانشگاه  ها، نداشتن شاخص  های تدریس اثربخش است. منظور از 
تدریس اثربخش مجموعه  ای از مهارت  ها، ویژگی  ها و عملکردهای استاد است که موجب 
دستیابی به اهداف آموزشی و یادگیری دانشجو و درنهایت، پیشبرد اهداف عمدۀ دانشگاه 
می شود )امین  خندقی و سیفی، 1392(. در مهارت  های تدریس در سۀ مورد اول )زمینه، قبل 
و ضمن تدریس(، از آنجا که هر یک از هدف  های آموزشی مدرس، معّرف نوع به  خصوصی 
از انواع یادگیری است، مدرس باید در تمام عوامل مراحل تهیۀ طرح آموزشی خود و اجرای 
آن دارای سالمت جسمانی-عقالنی، تخصص در آن حوزۀ  علمی و هم چنین به نظریه های 

یادگیری آگاه باشد تا از انواع، شرایط، قوانین و سبک  های یادگیری فراگیر اطالع کسب کند 
و آنها را در بهبود فعالیت های آموزشی خود به کار گیرد. همچنین برای طرح آموزشی خود 
نیز هدف و برنامه ریزی داشته باشد و از روش های مختلف برای ارائۀ موضوع متناسب با 
اهداف درس استفاده کند. همین  طور، مدرس الزم است دیگر مهارت  های تدریس از جمله 
فناوری و ارزشیابی و سایر مهارت  های الزم را دارا باشد. در پایان هر واحد آموزشی یا واحد 
یادگیری با اجرای آزمونی که هدف  های آن واحد یادگیری را به  دقت اندازه می گیرد، میزان 
یادگیری فراگیران را تعیین کند و به سنجش عملکرد هر کدام از فراگیران بپردازد. بهتر است 
مربی مهارت  های فناورانه را برای تدریس کامل  تر به کار گیرد؛ برای مثال، استفاده از وسایل 
فراگیرد.  را  آی  سی  دی  ال1  هم چون  رایانه  ای  مهارت  های  و  محتوا  ارائۀ  منظور  به  دیجیتالی 
فرایند رشد حرفه ای فرایندی سازماندهی  شده است که از دو دسته عوامل فردی و سازمانی 
متأثر است و اگر به  درستی برنامه ریزی و اجرا شود، موجب بالندگی  اعضای هیأت علمی 

می شود. شکل 1 مدل کلی و جایگاه رشد حرفه ای را نشان می دهد. 

شکل 1: مدل مفهومی پایه رشد حرفه ای اعضای هیأت علمی )اسمیت و هاردینگر ، 2012( 
 Figure 1: The Conceptual Model of the Professional Development Fundamentals (Smith & Hardeninger,

2012)

در زمینۀ نقش تدریس اعضای هیأت علمی پژوهش هایی نیز انجام شده است. پژوهش 
اعضای  تدریس  کیفیت  بر  تأثیرگذار  متغیرهای  میان  از  می دهد  نشان   )1390( معروفی 
هیأت علمی، مهارت های حرفه ای مدرس بیشترین اهمیت را داراست و در مرتبه های بعدی 

1. ICDL

عوامل محیطی عضو هیأت علمی

Environmental Factors Faculty member

بالندگی عضو هیأت علمی

development Faculty
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یادگیری آگاه باشد تا از انواع، شرایط، قوانین و سبک  های یادگیری فراگیر اطالع کسب کند 
و آنها را در بهبود فعالیت های آموزشی خود به کار گیرد. همچنین برای طرح آموزشی خود 
نیز هدف و برنامه ریزی داشته باشد و از روش های مختلف برای ارائۀ موضوع متناسب با 
اهداف درس استفاده کند. همین  طور، مدرس الزم است دیگر مهارت  های تدریس از جمله 
فناوری و ارزشیابی و سایر مهارت  های الزم را دارا باشد. در پایان هر واحد آموزشی یا واحد 
یادگیری با اجرای آزمونی که هدف  های آن واحد یادگیری را به  دقت اندازه می گیرد، میزان 
یادگیری فراگیران را تعیین کند و به سنجش عملکرد هر کدام از فراگیران بپردازد. بهتر است 
مربی مهارت  های فناورانه را برای تدریس کامل  تر به کار گیرد؛ برای مثال، استفاده از وسایل 
فراگیرد.  را  آی  سی  دی  ال1  هم چون  رایانه  ای  مهارت  های  و  محتوا  ارائۀ  منظور  به  دیجیتالی 
فرایند رشد حرفه ای فرایندی سازماندهی  شده است که از دو دسته عوامل فردی و سازمانی 
متأثر است و اگر به  درستی برنامه ریزی و اجرا شود، موجب بالندگی  اعضای هیأت علمی 

می شود. شکل 1 مدل کلی و جایگاه رشد حرفه ای را نشان می دهد. 

شکل 1: مدل مفهومی پایه رشد حرفه ای اعضای هیأت علمی )اسمیت و هاردینگر ، 2012( 
 Figure 1: The Conceptual Model of the Professional Development Fundamentals (Smith & Hardeninger,

2012)
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ویژگی های شخصیتی مدرس، اثر محیط آموزشی، اثر کیفیت دانشجویان، ویژگی های شغلی، 
برنامه های  بررسی  در   )2005( وسلی1  دارد.  قرار  مدرس  جمعیت شناختی  ویژگی های  و 
بالندگی اعضای هیأت علمی در دانشگاه  های دوسالۀ دولتی تگزاس این نتایج حاصل شد؛ 
 49 همچنین  ندارند؛  علمی  هیأت  بالندگی  و  رشد  برای  فیزیکی  فضای  دانشگاه  ها  بیشتر 
بررسی  مورد  را  علمی  هیات  بالندگی  مسئولی که  فرد  بررسی  شده،  دانشگاه های  از  درصد 
قرار دهد و بیش از نیمی از زمان اداری خود را به این مسئولیت اختصاص دهد، وجود 
ندارد؛ اعتبارات برنامه های بالندگی هیأت علمی ناکافی است و در نهایت، 42 درصد از 
شده  تدوین  نیازسنجی  بدون  علمی  هیأت  بالندگی  برنامه های  می  دهند  دانشگاه ها گزارش 
است. احمدآبادی )1393( در بررسی شناسایی نیازهای توسعه  ای اعضای هیأت علمی در 
دانشگاه فردوسی مشهد به این نتایج دست یافت که از دیدگاه اعضای هیأت علمی برای 
شناسایی نیازها هم به نیازهای آموزشی و هم به نیازهای غیر آموزشی باید توجه کرد و در 
هر بعد از توسعۀ اعضای هیأت علمی )فردی، حرفه ای و سازمانی(، عالوه بر نیاز آموزشی، 
نیاز غیرآموزشی در چند بخش از جمله مزایای مالی، روابط بین  فردی، اقدامات مدیریتی 
و اقدامات پرسنلی باید مورد توجه قرار گیرد. طوالبی و همکاران )1394( در تحقیقی با 
عنوان »تعیین نیازهای آموزشی اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی لرستان با تکنیک 
دلفی« به این نتایج دست یافت که بعضی از نیازهای آموزشی در گروه  ها مشترک بود؛ اما 
برحسب تجربه، رشتۀ تخصصی و نقش ه ای بالینی، آموزشی و مدیریتی تا حدودی تفاوت 
داشتند. تعیین و اولویت  بندی نیازهای آموزشی اعضای هیأت علمی دانشکده  های مختلف 
می  تواند گام مهمی در طراحی برنامه  های آموزشی متناسب با نیازهای حرفه ای اساتید باشد 
و کیفیت آموزش را ارتقاء دهد. صفری و نیازآذری )1393( در تحقیقی با عنوان »واکاوی 
با روش  آزادشهر  آزاد  بر رشد حرفه ای اعضای هیأت علمی دانشگاه  تأثیرگذار  مؤلفه های 
پیمایشی با رویکرد تحلیل عاملی اکتشافی« به این نتیجه رسیدند پنج مؤلفۀ زیربنایی یعنی 
اعضای  حرفه ای  رشد  بر  و حمایتی  مدیریتی  نهادی،  اجتماعی،  و  فرهنگی  روان  شناختی، 
هیأت علمی تأثیرگذار است. رضائیان و همکاران )1393( در تحقیقی با عنوان »بالندگی 
اعضای هیأت علمی در دانشگاه  ها؛ مطالعه موردی اعضای هیأت علمی دانشگاه امام صادق 
مؤثر  عوامل  مهمترین  که  رسیدند  نتیجه  این  به  مقطعی«  نوع  از  پیمایشی  روش  با  )ع( 
انسانی  منابع  مدیریت  و  ارتباطات  مدیریت سازمان،  فرایندی،  فردی،  عوامل  بالندگی؛  بر 

1. Wesley
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استراتژیک است. موحدی و همکاران )1395( در تحقیقی با عنوان »شناسایی نیازهای 
به  روش سرشماری«  با  همدان  تعاون شهرستان  علمی-کاربردی  مرکز  مدرسان  آموزشی 
این نتیجه رسیدند که نیازهای آموزشی مدرسان به ترتیب اولویت شامل ارزشیابی برنامه-
 های آموزشی، مهارت  های ارتباطی، مهارت  های تدریس و یادگیری، مهارت  های پژوهش و 
تحقیق و مهارت  های زبان انگلیسی است؛ هم چنین بین سابقۀ تدریس مدرسان با نیازهای 

آموزشی آنها رابطۀ منفی و معنی  داری وجود دارد. 

مرادی سروستانی و زراعی )1396( در تحقیقی با عنوان »نیازسنجی دوره  های آموزش 
ضمن خدمت از دیدگاه کارکنان با روش پیمایشی« به این نتیجه رسیدند که در نیازسنجی 
احساس  شده،  هنجاری،  شود؛  توجه  باید  بعد  پنج  به  خدمت  ضمن  آموزش  دوره  های 
بیان نشده، مقایسه  ای و پیشین. باچینسکی و هانسن )2015( در تحقیقی با عنوان »بررسی 
مطالعۀ کیفی پیامدهای رشد حرفه ای معلمان« به این نتیجه رسیدند که رشد حرفه ای موجب 
بهبود  و  کالس  در  پژوهشی  تدریس  روش  از  استفاده  معلمان،  محتوایی  دانش  افزایش 
نمرات دانش آموزان در آزمون  های استاندارد می شود؛ با این حال، گروهی دیگر از معلمان در 
استفاده از رشد حرفه ای با مشکالت و موانعی از جمله کمبود منابع، محدودیت وقت، الزام 
به تمام کردن برنامۀ  درسی و مشکالت مدیریت کالس مواجه شده بودند. برودی و شولر1 
)2007( در بررسی عوامل موفقیت یا شکست برنامه های بالندگی هیأت علمی در کشور 
تایلند حمایت سازمانی را مهم ترین عامل ذکر کردند. از نظر آنها حمایت سازمانی و به  ویژه 
مدیران ارشد دانشگاه از برنامه های بالندگی هیأت علمی باعث ایجاد انگیزه در آنها می شود 
نتایج تحقیقات  را تسهیل خواهد کرد.  تغییرات سازمانی در دانشگاه  ایجاد  و درنهایت، 
آنها هم چنین نشان می دهد نبود رهبری دانشگاهی مناسب و نیازسنجی  نکردن در برنامه های 
بالندگی از موانع مهم بالندگی اعضای هیأت علمی محسوب می شود. نیر و باگلر )2012( 
در مطالعات خود که دربارۀ شرایط و فرایند رشد حرفه ای معلمان انجام گرفته است به این 
نتیجه رسیدند که برنامه  های رشد حرفه ای ضمن  خدمت اگر بلندمدت و متمرکز بر یادگیری 
دانش آموزان و در ارتباط با برنامه درسی باشند، مفیدتر هستند. همچنین کنترل بیشتر معلمان 
بر فرایند رشد حرفه ای شغلی و همانندی بیشتر این فرایند با فرهنگ تدریس رایج در کالس 
درس، موجب رضایت معلمان از رشد حرفه ای می شود. هانگ، آلتسچلد و لی2 )2014( 
و  آسیا  منطقۀ  در  آموزشی  برنامه  های  متخصصان  حرفه ای  نیازهای  بر  مبنی  تحقیقی  در 
1. Brody and Scholar 
2. Hung, Altschuld & Lee
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اقیانوسیه به این نتیجه رسیدند که متخصصان در روش تدریس خود باید تأکید بیشتری بر 
آموزش  های عملی به جای آموزش  های تئوری داشته باشند و با ایجاد فرصت  های آموزشی 
بیشتر زمینه ارتقای کیفیت را فراهم سازند. مطالعاتی که لیتون1 )2013(، ادکلی، اومران و 
الشیخ 2)2012( انجام داده  اند، نشان  دهندۀ این موضوع است که در تعیین نیازهای آموزشی 
اعضای هیأت علمی باید به مقولۀ تدریس و آموزش توجه شود و بیشترین زمان خود را نیز 

صرف آن کنند.
از آنجا که اعضای هیأت علمی مراکز دانشگاهی به عنوان بخش مهمی از جامعۀ علمی 
دانشگاه  ها  ایجاب می کند  این نقش  دارند،  دانش  و  تولید علم  در  هر کشور نقش مهمی 
و مراکز آموزش عالی با درک واقعی از نیازهای رشد حرفه ای تدریس اعضای هیأت علمی 
خود و با شناخت و آگاهی الزم، منابع الزم آنان را تأمین و راه دسترسی به آن را فراهم 
در  علمی که  هیأت  اعضای  رشد حرفه ای  با  مرتبط  پژوهش های  از  ارائۀ گزارشی  سازند. 
طول دهه  های گذشته انجام شده است نیز نشان  دهندۀ اهمیت این موضوع است. هم چنین 
سند راهبردی تحول آموزش و پرورش )1390( در قالب بیانیۀ ارزش ها و راهبردهای کالن 
منظور  به  فرهنگیان(  ویژۀ  )دانشگاه  معلم  تربیت  مراکز  آموزشی  ارتقای کیفیت  بر  خود 
توسعۀ مستمر شایستگی  های تربیتی، علمی و حرفه ای فرهنگیان و طراحی و ارتقای نظام 
تربیت حرفه ای در آموزش و پرورش تأکید کرده است. اما در مورد چگونگی این فرایند در 
مراکز تربیت معلم کمتر صحبت شده است. از طرفی براساس مرور پیشینه مشخص شد، 
در زمینه رشد حرفه ای اعضای هیأت علمی و برنامه ریزی  های مربوط به آن چندان توجهی 
نشده است. همچنین هر کدام از مطالعات انجام شده بر یک جنبه خاصی از رشد حرفه ای 
اشاره دارند، که اغلب به صورت پراکنده، نامنسجم و پرهزینه هستند و از مهمترین دالیل 
مطلوب نبودن برنامه های بالندگی اعضای هیأت علمی به  خصوص در ابعاد حرفه ای و فردی، 

نبود نیازسنجی  ها و برنامه ریزی دقیق و نظام  مند است.
می رسد  نظر  به  اما  است؛  برخوردار  طوالنی  نسبتًا  پیشنۀ  از  هرچند  فرهنگیان  دانشگاه 
فعالیت های چندانی در زمینۀ رشد حرفه ای اعضای هیأت علمی و مدرسان آن انجام نشده 
است و اغلب برنامه هایی که به منظور رشد و توسعۀ حرفه ای آنها انجام شده نیز مبتنی بر 
نیازهای حرفه ای آنها نبوده است؛ لذا، طرح این سؤال بجا و مناسب است که آموزش های 
ضمن خدمت، کارگاه های آموزشی و دیگر فرصت های رشد و بالندگی اعضای هیأت علمی 
1. Leighton
2. Adkoli,, Al-Umran, & Al-Sheikh
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تا چه اندازه مبتنی بر نیازهای واقعی آنها بوده است؟   

اسناد باالدستی و به  ویژه سند تحول بنیادین آموزش  وپرورش نیز تأکید ویژه ای بر ارتقاء و 
بهبود مستمر کیفیت نظام آموزشی دارد )در اهداف کالن 4، 6، و 7؛ و اهداف عملیاتی 19 
و 22(. به  راستی که ارتقا و تضمین کیفیت تربیت معلم از راه ارتقای کیفیت اعضای هیأت 

علمی، تربیت  کنندۀ معلمان آیندۀ نظام آموزش و پرورش، حاصل خواهد شد. 

اکنون که دانشگاه فرهنگیان به عنوان یک دانشگاه جامع و مستقل شروع به فعالیت کرده، 
شایسته است که برای نیل اهداف سند تحول بنیادین آموزش و پرورش در راستای رشد و 
توسعۀ مداوم اعضای هیأت علمی و مدرسان خود فعالیت ها و اقدامات اساسی و منسجمی 
با  مرتبط  نیازهای  باید  ابتدا  در  فعالیت ها  این  مناسب  برنامه ریزی  منظور  به  اجرا کند.  را 
نیازهای  پژوهش  این  در  شود.  شناسایی  مدرسان  و  علمی  هیأت  اعضای  حرفه ای  رشد 
آموزشی مرتبط با رشد حرفه ای تدریس اعضای هیأت علمی و مدرسان در دانشگاه فرهنگیان 

شناسایی شده است.  

 سؤاالت پژوهش 

1-مهم ترین مهارت های ضروری برای رشد حرفه ای تدریس اعضای هیأت علمی و مدرسان 
دانشگاه فرهنگیان کدامند؟ 

تدریس اعضای  از مهارت های شناسایی  شده در رشد حرفه ای  اهمیت هریک  2-ضریب 
هیأت علمی و مدرسان دانشگاه فرهنگیان به چه میزان است؟

3-نیازهای آموزشی مرتبط با رشد حرفه ای تدریس اعضای هیأت علمی و مدرسان دانشگاه 
فرهنگیان کدامند؟ 

روش پژوهش

این پژوهش از نوع پژوهش های توصیفی است که به شیوۀ آمیخته1 از نوع اکتشافی2 )ابتدا 
کیفی و سپس کمی( انجام شده است. برای این منظور ابتدا داده های کیفی گردآوری شده و 
جنبه های مختلف پدیده )نیازهای آموزشی اعضای هیأت علمی و مدرسان در زمینۀ تدریس( 
فرضیه هایی  صورت بندی  امکان  اولیه،  شناسایی  این  از  استفاده  با  است.  شده  شناسایی 
دربارۀ مطالعه وضعیت رشد حرفه ای اعضای هیأت علمی و مدرسان در دانشگاه فرهنگیان 
1 . Mixed method 
2 . Exploratory 
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فراهم شد. پس از آن، در مرحلۀ بعدی، از طریق گردآوری داده های کّمی، آن فرضیه ها آزمون 
شده است.

 روش تجزیه و تحلیل داده ها

در بخش کیفی پژوهش، با توجه به اینکه پژوهش درصدد است نیازهای آموزشی مرتبط با 
رشد حرفه ای تدریس اعضای هیأت علمی و مدرسان دانشگاه فرهنگیان را مطالعه کند و 
برای این منظور به داده های کیفی-تفصیلی نیاز است، بنابراین در این پژوهش روش تحقیق 
گروه کانونی1 به کار گرفته شد. روش تحقیق گروه های کانونی یک شیوۀ پژوهش کیفی است 
که به وسیله آن نظر مشترک گروهی از متخصصان نسبت به پدیدۀ مورد بررسی )نیازهای 
آموزشی مرتبط با رشد حرفه ای تدریس اعضای هیأت علمی و مدرسان( بررسی می شود. به 
منظور انجام نمونه گیری در بخش کیفی پژوهش، از روش نمونه گیری نظری )غیراحتمالی( 
استفاده شده است. بدین ترتیب، تعداد 12 نفر از اعضای هیأت علمی گروه  های آموزشی 

دانشگاه فرهنگیان به منظور گردآوری داده ها انتخاب شدند. 

ابزار گردآوری داده ها در بخش کیفی پژوهش شامل مصاحبه بود که به صورت مصاحبه 
نیمه  ساختار یافته انجام شد. مصاحبه های با دستگاه ضبط شد و نیز یادداشت هایی از نکات 
کلیدی مصاحبه، با رعایت کامل جنبه های اخالقی در پژوهش تهیه شد؛ سپس مصاحبه های 

ضبط  شده نوشته شد و تجزیه و تحلیل انجام گرفت.  

به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از روش تحلیل تفسیری استفاده شد. در انجام مصاحبه 
و نیز تحلیل محتوای مصاحبه ها سعی بر آن بود که تا آنجا که ممکن است تبیین های گوناگون 
یا تفسیرهای متفاوت نسبت به پدیدۀ بررسی  شده از دیدگاه شرکت کنندگان به دست آید. در 
این خصوص، این اقدامات به شکل نظام  دار و دقیق انجام شد: 1( دسته  بندی پایگاه داده ها: 
یادداشت  ها،  نوشتن  اطالعاتی،  پایگاه  یک  تشکیل  و  بررسی  تحت  داده های  تلفیق کلیۀ 
تصحیح و نگه داری متن در بانک اطالعاتی سازماندهی شد؛ 2( تدوین مقوله ها: اطالعات 
در طبقه یا حیطه  هایی قرار داده شدند. اتصال برچسب یا واژۀ کلیدی، به قطعاتی از متن به 
منظور بازیابی  های بعدی، جستجو و بازیابی شامل نشان  کردن قطعات مرتبط در متن و در 
دسترس قرار دادن آنها برای مشاهده، مرتب  کردن و سازماندهی  کردن قطعات کدگذاری  شده، 
برقراری رابطه بین داده ها؛ مرتبط  ساختن قطعات متنی به یکدیگر )لینک(، ساخت طبقه ها، 

1 . Focus group (FG)
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4( گروه  بندی  )اجزا(؛  بخش  ها  نشانه  گذاری  کردن   )3 اطالعات؛  از  شبکه  ای  یا  خوشه  ها 
بخش های مؤلفه ها؛ 5( استخراج نتایج و نتیجه  گیری؛ یعنی نیازهای رشد حرفه ای تدریس 

اعضای هیأت علمی و مدرسان دانشگاه فرهنگیان است. 

روایی مصاحبه استفاده  شده در این پژوهش در دو گام اجرا و نتایج، مدنظر بوده است. 
منظور از روایی در بعد اجرا، پرداختن به فعالیت و اقداماتی است که هم پیش از اجرا و هم 
در حین مصاحبه موجب باال رفتن کیفیت و قابل اعتماد بودن نتایج مصاحبه می شود؛ از 
جمله: 1. مطالعه مقاالت و پژوهش هایی که با استفاده از ابزار مصاحبه به نتیجه رسیده  اند 
و مدل نظری تحقیق 2. طرح و تدوین سؤاالتی روشن و دور از ابهام. برای تامین اعتبار 
در نتایج به  دست  آمده از معیار گابا و لینکلن1 )1985( استفاده شده است. گابا و لینکلن بر 
چهار معیار در پژوهش های کیفی که در نهایت سطح قابل قبولی از اعتبار را فراهم می @

کند، تأکید دارند؛

 1- قابلیت اعتبار2: این معیار از جنبه های مختلفی می  تواند مدنظر باشد؛ اما در پژوهش 
حاضر قابلیت اعتبار از طریق »بررسی توسط شرکت کنندگان یا مصاحبه  شوندگان« انجام شده 
است؛ به این ترتیب که پس از انجام هر مصاحبه، متن آن مکتوب شد و به همراه تحلیلی 
از مصاحبه در اختیار فرد مصاحبه  شونده قرار گرفت تا از صحت اطالعات به دست آمده از 
مصاحبه اطمینان حاصل شود. همچنین قابلیت اعتبار با متمرکزکردن پژوهش مرتبط است 
و به میزان اطمینان نسبت به داده ها و فرایند های تحلیل مدنظر از اهداف پژوهش اشاره 
دارد. قابلیت اعتبار، زمانی به دست می آید که نتایج به دست آمده، قابل باور باشند )لینکلن 

و گوبا، 1985(. 

از روش کفایت  از طریق تکرارپذیری مطالعه و هم  این معیار، هم  اتکا3:  قابلیت   -2
به  با رسیدن  این پژوهش  ترتیب در  این  به  قابل اجراست )گالفشانی، 1385(.  اجماعی 

است. معیار سنجش شده  این  و ظاهرنشدن مضمون جدید،  نظری  اشباع 

3- قابلیت انتقال4: این معیار به کاربردهای نتایج حاصل از پژوهش اشاره دارد و در 
بیرونی عمل می کند )عباس  زاده، 1391(.  اعتبار  راستای 

1 . Lincoln, Guba
2 . Credibility
3 . Dependability
4 . Transferability
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4- قابلیت تأیید1: این به این معنا است که نتایج حاصل از پژوهش را محقق یا استادی 
که نقش مدافع کار را به عهده دارد مورد تأیید و صحت قرار بگیرد )عباس  زاده، 1391(. 
این امر به این دلیل انجام می شود که ممکن است فرایند تحقیق توسط ادراکات شخصی 
پژوهشگر تحت تأثیر قرار گیرد. به این ترتیب در پژوهش حاضر، نتایج به  دست  آ مده را تیم 

مربوط )مجری و همکاران طرح(، تأیید کرده اند.

هرگز  پژوهش  بنابراین  است،  تحقیق  اصلی  ابزار  پژوهشگر  مصاحبه،  در  آنجا که  از 
نمی تواند عینًا تکرار شود و همان نتیجه را به دست دهد. اگرچه مطالعۀ انجام شده می تواند 
و  یکتایی  دلیل  به  آن  دقیق  تکرار  و  تجدید  اما  شود،  تکرار  پژوهشگران  دیگر  وسیلۀ  به 
چهارچوب زمانی، تقریبًا ناممکن بوده و بسیار بعید است که همان نتایج اولیه را به دست 

دهد؛ حتی اگر در شرایط مشابه اجرا شود )هومن، 1389(. 

و  مؤلفه ها  استخراج  و  به  عمل  آمده  بررسی  های کیفی  از  بعد  پژوهش کّمی،  مرحلۀ  در 
آیتم  های اصلی، پرسشنامۀ محقق  ساخته آماده شد. در بخش تحلیل های کّمی از روش های 
آماری توصیفی مانند میانگین، انحراف معیار و فراوانی براب بررسی و مقایسۀ اطالعات 
جمعیت  شناختی حاصل از پرسشنامه استفاده شئه است و همچنین در سطح استنباطی به 
منظور بررسی سؤاالت پژوهش باتوجه به اینکه هریک از سؤاالت رتبه  ای است، از آزمون 

ویلکاکسون و ضریب اهمیت هر کدام از متغیرها استفاده شده است. 

این پژوهش در بخش کّمی شامل تمام اعضای هیأت علمی و مدرسان  آماری  جامعۀ 
این  پاره  وقت در  یا  تمام وقت  به صورت  نفر  به تعداد 1360  دانشگاه فرهنگیان است که 
دانشگاه مشغول تدریس، تحقیق، و مشاوره تخصصی هستند. از میان جامعۀ آماری فوق 
تعداد 300 نفر به عنوان نمونه از گروه  های آموزشی علوم تربیتی، ریاضی، ادبیات، مشاوره، 
زبان انگلیسی، شیمی، فیزیک، تربیت بدنی، الهیأت، زیشت  شناسی و از استان  های خراسان 
تهران، همدان، کردستان،  رضوی، خراسان شمالی، خراسان جنوبی، کرمانشاه، اصفهان، 

کهگیلویه و بویر احمد و گلستان انتخاب شدند.

در بخش کمّی این تحقیق از روش نمونه گیری تصادفی طبقه  ای استفاده شده است  بدین 
صورت که ابتدا جامعه، به طبقات مختلف گروه آموزشی تقسیم شد و نمونه  های مربوط به 

هركدام از طبقات با استفاده از تخصیص متناسب با حجم طبقات مختلف به دست آمد.

روایی پرسشنامۀ محقق  ساخته را چند صاحب  نظر و متخصص در حوزۀ آموزشی تأیید 
1 . Confirmability
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کرده اند. به منظور تعیین پایایی آزمون، از روش آلفای کرونباخ استفاده شده است. برای 
تعیین پایایی ابزار تحقیق، پرسشنامه روی نمونه  ای به حجم 30 نفر انجام شد، با استفاده 
از نرم  افزار آماری اس پی اس اس 20، میزان ضریب اعتماد با روش آلفای کرونباخ محاسبه شده 

که در جدول زیر آورده شده است.
جدول 2-  پایایی پرسشنامه  ها

Table 2: Reliability of the questionnaires

متغیرها
Variables

ضریب آلفای کرونباخ
 Cronbach’s alpha

coefficients

مهارت زمینه تدریس
skill Teaching field 

0/727

مهارت قبل از تدریس
Skill before teaching

0/757

مهارت ضمن تدریس
Skill while teaching

0/814

ارزشابی تدریس
Teaching value

0/818

فناورانه
Technologically

0/837

سایر مهارت ها
other skills

0/762

یافته ها

با توجه به بررسی  های انجام  گرفته، از بخش گروه  های کانونی و مصاحبه  های صورت  گرفته 
دربارۀ مهارت  های ضروری تدریس اعضای هیأت علمی، برای یافتن مؤلفه ها و مقوالت 
اصلی به روش تحلیل تفسیری فرایند مصاحبه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. برای این 
منظور، در مرحله اول تمامی پاسخ  های حاصل از سؤاالت مصاحبه به صورت منسجم تایپ 
شدند و پایگاهی از داده های خام به دست آمد که نیازمند تحلیل بودند. در مرحلۀ دوم خط 
به خط پاسخ  ها بررسی و کدها استخراج شد؛ بدین صورت که واژه  های کلیدی در هر خط 
به منظور بازیابی  های بعدی استخراج شد و حدود 341 کد باز در این مرحله به دست آمد 
که به صورت گزاره  های مفهومی اولیه مشخص شدند. در مرحلۀ سوم با توجه به کدهای 
باز به  دست  آمده از مرحلۀ دوم مقوالت شناسایی شدند و حدود 123 مقوله به دست آمد 
که در بخش  های مختلف از جمله مهارت  های زمینۀ تدریس، مهارت  های قبل از تدریس، 
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مهارت های ضمن تدریس، ارزشیابی، فناورانه و سایر مهارت  ها دسته  بندی شدند. در مرحلۀ 
چهارم بررسی های بیشری به عمل آمد و مقوالت مرتبط  با مؤلفه ها در زیرمجموعۀ هر کدام 
از مؤلفه های  با هر کدام  آنها قرار گرفت؛ سپس مقوالت براساس اشتراکات مفهومی  از 
اصلی نشانه  گذاری شده و در نهایت در مرحلۀ پنجم 6 مؤلفۀ اصلی استخراج شد که هر 
کدام از مقوالت در زیرمجموعۀ این ها قرار گرفت. در جدول 3 مؤلفه ها و مقوالت آنها 

آمده است.
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مهارت  های 
الزم برای 

رشد حرفه ای 
تدریس

مهارت زمینۀ تدریس
  Teaching field

skill

جسمانی-عقالنی
Physical-rational

تخصص در حوزۀ علمی
Specialization in the field of science

نداشتن لهجه خاص
Not having a special accent

مهارت قبل از 
تدریس

 Skill before
teaching

نظریه  های یادگیری
Learning theories

هدف گذاری و برنامه ریزی
Targeting and planning

ارزشیابی آغازین
Initial evaluation
سازمان دهی مطالب

Organize content
توجه به نیاز آموزشی دانشجو

 Pay attention to student’s educational needs

مهارت ضمن 
تدریس

 Skill while
teaching

روش ارائۀ مناسب با موضوع
Appropriate presentation method with subject

ارتباط عمودی مطالب
Vertical communication of content

توانایی انتقال مفاهیم
Ability to transfer concepts

قدرت اداره و رهبری کالس
Governance and leadership of the class

مدیریت زمان
Time Management

پرسش و پاسخ
question and answer

ارزشیابی تدریس
Teaching value

معرفی منابع و مرتبط بودن
Introduction of resources and relevance

رعایت سرفصل  ها
Adhere to the headings

عدم تأکید بر محفوظات
Lack of emphasis on reservations

سنجش از یادگیری
Learning outcomes
تعادل در طرح سؤاالت

Balance in question questions

فناورانه

Technologically

ICDL
نرم  افزار ارائه

Presentation software
نرم  افزار حوزه تخصصی محتوا  

 Specialty Content domain software
نرم  افزار تولید چندرسانه ای آموزش

Multimedia Production Training Software
روش های تدریس سیستمی

System teaching methods
نرم  افزار تولید فیلم آموزشی

Educational Film Production Software

سایر مهارت  ها
other skills

مقبولیت اخالقی
Ethical acceptance

پایبندی به قوانین
Adhere to the rules

توجه به امور انظباطی
Attention to Disciplinary Affairs

تعامالت اجتماعی
Social interactions

زبان انگلیسی
English language

جدول 3- مؤلفه ها و مقوالت مستخرج از فرایند مصاحبه
Table 3- Components and categories to be extracted from the interview process
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همان  گونه که در جدول 3 مشاهده می شود، براساس روش تفسیری، تعداد 341 کد یا گزارۀ مفهومی اولیه به دست 
تدریس،  زمینۀ  مهارت  های  جمله  از  مختلف  بخش  های  در  مصاحبه  سؤال  های  بر  ناظر  این گزاره  ها  است.  آمده 
مهارت  های قبل از تدریس، مهارت  های ضمن تدریس، ارزشیابی، فناورانه و سایر مهارت  هاست. کدها بدون در نظر 
گرفتن روابط بین آنان و فقط به عنوان مفهوم  ها یا گزاره  های مفهومی که برچسب  های ذهنی جداگانه به وقایع و 
پدیده  ها است، تلقی می شود )استراوس و کوربین1، 1385(؛ سپس براساس برقراری پیوند 
بین کدها با یکدیگر گزاره  های مقوله  ای تشکیل شدند، که تعداد 30 مقوله یا محور احصا 
شد. این مقوله ها در طبقه  بندی  های مختلف مطابق جدول دسته  بندی شدند. در نهایت، 6 
مؤلفۀ اصلی استخراج شد که پرسشنامه در بخش کّمی بر مبنای این مؤلفه ها و زیرمقوالت 

ساخته شده است.

در بخش کّمی، نیاز به آموزش و میزان اهمیت مهارت اعضای هیأت علمی و مدرسان در 
زمینه تدریس بررسی شده است. بر مبنای سؤال از پاسخگویان مبنی بر نیاز آموزشی اعضای 
هیأت علمی و مدرسان در زمینۀ تدریس، پاسخ  ها بررسی شده و درصد انتخاب هریک از 

گزینه  ها و میانگین آن در جدول زیر درج شده است. 

جدول 4-  توزیع درصد فراوانی پاسخ های داده  شده به نیاز به آموزش مهارت  اعضای هیأت علمی و مدرسان

 Table 4:Distribution of Frequency Percentage of Responses to the Need for Skills Training for Faculty
Members and Teachers

مقوله ها
Categories

 نیاز به
 آموزش

دارم
I need 

to 
teach

 نیاز به
آموزش ندارم

I 
do not 

need 
training

میانگین
Average

 آزمون
ویلکاکسون

Wilcoxon 
Test

آماره آزمون
Test statistic

سطح معناداری
Significance 

level
جسمانی-عقالنی

Physical-rational
38/261/81/62-3/6720/000

تخصص در حوزه علمی
Specialization in the field of 

science

52/347/71/48-2/7060/048

نداشتن لهجه خاص
Not having a special accent

21/778/31/78-8/9360/000

نظریه های یادگیری
Learning theories

54/145/944/1-1/2500/011

1 . Strauss, Corbin
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هدف گذاری و برنامه ریزی
Targeting and planning

53/346/734/1-2/0200/038

ارزشیابی آغازین
Initial evaluation

35/764/31/64-4/4810/000

سازماندهی مطالب
Organize content

44/355/71/59-2/8170/005

توجه به نیاز آموزشی دانشجو
Pay attention to student’s 

educational needs

43/856/21/56-2/7540/049

روش ارائه مناسب با موضوع
Appropriate presentation 

method with subject

65351/35-4/6830/000

ارتباط عمودی مطالب
Vertical communication of 

content

45551/58-2/5130/030

توانایی انتقال مفاهیم
Ability to transfer concepts

43/356/71/57-2/0660/039

قدرت اداره و رهبری کالس
Governance and leadership 

of the class

55/644/447/1-2/7640/048

مدیریت زمان
Time Management

61/238/81/31-3/5140/000

پرسش و پاسخ
question and answer

35/664/41/64-4/3890/000

معرفی منابع و مرتبط بودن
Introduction of resources 

and relevance

42/757/31/57-2/2000/028

رعایت سرفصل  ها
Adhere to the headings

32/267/81/68-5/4070/000

عدم تأکید بر محفوظات
Lack of emphasis on 

reservations

29/670/41/70-6/3510/000

سنجش از یادگیری
Learning test 

35/065/01/65-4/3750/000

تعادل در طرح سؤاالت
Balance in question 

questions

33/966/11/66-4/8790/000

ICDL55/744/31/44-2/4480/039

نرم افزار ارائه
Presentation software

53/546/51/46-2/0280/044

نرم افزارهای حوزه تخصصی محتوا
Specialty Content domain 

software

58/741/31/41-2/5080/012
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 نرم افزارهای تولید چند رسانه ای
آموزشی

Multimedia Production 
Training Software

54/445/61/46-2/1120/045

روش های تدریس سیستمی
System teaching methods

56/643/41/43-2/0280/044

نرم افزارهای تولید فیلم آموزشی
Educational Film 

Production Software

61/438/61/39-3/2370/001

 مقبولیت اخالقی
Ethical acceptance

39/360/71/61-3/2070/001

پایبندی به قوانین مصوب دانشگاه
Adhere to the rules of the 

university

27/372/71/73-6/7420/000

توجه به امور انظباطی
Attention to Disciplinary 

Affairs

31/468/61/69-5/5580/000

تعامالت اجتماعی
Social interactions

38/561/51/62-3/4310/001

زبان انگلیسی
English language

55/644/41/44-27070/048

در جدول باال، باتوجه به اینکه جواب هریک از سؤاالت به صورت نیاز دارم و ندارم 
مشخص شده است . برای بررسی نیاز به آموزش اعضای هیأت علمی و مدرسان در زمینۀ 
تدریس )آموزش( از آزمون ویلکاکسون استفاده شده است. پرسشنامۀ مورد استفاده از طیف 
دوگزینه استفاده و رتبه  های 1تا 2 به پاسخ  ها اختصاص داده شده است. امتیاز 1 مربوط به 
پاسخ »نیاز به آموزش دارم« و امتیاز 2 مربوط به پاسخ »نیاز به آمورش ندارم«. بدین ترتیب 
عدد 1/5 به عنوان میانۀ نظری پاسخ  ها انتخاب شده است. با توجه به سؤاالت اگر میانگین 
متغیر مورد نظر از 1/5 بیشتر باشد، به معنی نیاز نداشتن به آموزش و اگر کمتر از 1/5 باشد، 

به معنی نیاز داشتن به آموزش است.
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جدول 5 توزیع درصد فراوانی پاسخ  های داده  شده به میزان اهمیت مهارت  اعضای هیأت علمی و مدرسان

 Table 5: Distribution of the frequency of responses given to the importance of skill faculty members and
Teachers

مقوله ها

Categories

کم

little 

متوسط

Medium

زیاد

High

میانگین

Average

آزمون ویلکاکسون

Wilcoxon Test

آماره آزمون

Test statistic

سطح معنی  داری 

Significance 
level

جسمانی-عقالنی
Physical-rational

1130592/48-9/9370/000

تخصص در حوزۀ علمی

Specialization in the 
field of science

6/329/364/32/58-11/9500/000

نداشتن لهجۀ خاص

Not having a special 
accent

21/325/7532/32-6/3620/000

نظریه  های یادگیری
Learning theories

17/943/938/22/20-4/6570/000

هدف گذاری و برنامه ریزی
Targeting and 

planning

833/258/72/51-10/4920/000

ارزشیابی آغازین
Initial evaluation

10/637/651/82/41-8/6410/000

سازماندهی مطالب
Organize content

7/842/849/52/42-9/2710/000

توجه به نیاز آموزشی دانشجو

Pay attention to 
student’s educational 

needs

730/562/52/55-11/2290/000

روش ارائۀ مناسب با موضوع
Appropriate 

presentation method 
with subject

9/632/258/22/49-10/0920/000

ارتباط عمودی مطالب
Vertical 

communication of 
content

11/637/051/42/40-8/5520/000
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توانایی انتقال مفاهیم
Ability to transfer 

concepts

7/228/963/92/57-11/4680/000

قدرت اداره و رهبری کالس

Governance and 
leadership of the class

1022/9672/57-10/8440/000

مدیریت زمان

Time Management

6/933/759/42/52-10/9260/000

پرسش و پاسخ

question and answer

1036/453/62/44-9/3370/000

معرفی منابع و مرتبط بودن
Introduction of 

resources and 
relevance

10/250/439/42/29-6/8600/000

رعایت سرفصل ها

Adhere to the 
headings

11/945/442/82/31-6/8460/000

تأکید نداشتن بر محفوظات

Lack of emphasis on 
reservations

14/638/147/32/33-6/6990/000

سنجش از یادگیری
Learning test

12/039/548/42/36-7/5260/000

تعادل در طرح سؤاالت

Balance in question 
questions

11/132/456/52/45-8/9450/000

ICDL17/734/048/32/31-6/1230/000

نرم  افزار ارائه

Presentation software

8/646/345/12/37-8/0020/000

 نرم  افزارهای حوزۀ تخصصی
محتوا

Specialty Content 
domain software

7/840/451/82/44-9/0840/000

 نرم  افزارهای تولید
چندرسانه  ای آموزشی

Multimedia 
Production Training 

Software

13/433/752/82/39-7/5980/000
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روش های تدریس سیستمی
System teaching 

methods

12/239/648/22/36-7/2340/000

 نرم  افزارهای تولید فیلم
آموزشی

Educational Film 
Production Software

13/139/747/22/34-6/9760/000

مقبولیت اخالقی
Ethical acceptance

15/523/660/92/45-8/5490/000

 پایبندی به قوانین مصوب
دانشگاه

Adhere to the rules of 
the university

10/336/852/92/43-8/8450/000

توجه به امور انظباطی
Attention to 

Disciplinary Affairs

7/236/955/92/49-9/9350/000

تعامالت اجتماعی
Social interactions

10/131/758/22/48-9/5360/000

زبان انگلیسی
English language

14/636/948/52/34-7/0000/000

در جدول باال، میزان اهمیت مهارت  اعضای هیأت علمی و مدرسان در زمینۀ تدریس 
برای بررسی میزان  رتبه  ای است،  از سؤاالت  اینکه هر یک  به  باتوجه  بررسی شده است. 
آزمون  از  )آموزش(  تدریس  زمینۀ  در  مدرسان  و  علمی  هیأت  اعضای  مهارت   اهمیت 
بوده  لیکرت  از طیف سه  گزینه  ای  استفاده  شده  پرسشنامۀ  استفاده شده است.  ویلکاکسون 
و رتبه  های 1تا 3 به پاسخ  ها اختصاص داده شده است. امتیاز 1 نشان  دهندۀ كمترین میزان 
ارزش از سؤال مربوطه و امتیاز 3 نشان  دهندۀ بیشترین ارزش است؛ بدین ترتیب عدد 2 به 
عنوان میانۀ نظری پاسخ  ها انتخاب شده است. با توجه به سؤاالت اگر میانگین متغیر مدنظر 

از 2 بیشتر باشد، به معنی وجود اهمیت این شاخص است. 
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جدول 6-  توزیع درصد فراوانی پاسخ  های داده  شده به میزان اهمیت مهارت  های اعضای هیأت علمی و مدرسان و میانگین پاسخ  ها

 Table 6: Distribution of the percentage of passes given to the importance of skills faculty members and
teachers and average responses

مهارت ها

Skills

میانگین

Average

آزمون ویلکاکسون

Wilcoxon Test

آماره آزمون

Test statistic

سطح معنی داری

Significance 
level

 مهارت زمینۀ تدریس

 Skill Teaching field 

2/38-12/8090/000

 مهارت قبل از تدریس

Skill before teaching

2/44-11/9920/000

 مهارت ضمن تدریس

Skill while teaching

2/50-12/4740/000

ارزشیابی تدریس

Teaching value

2/33-9/2600/000

فناورانه

Technologically

2/49-9/7390/000

سایر مهارت  ها

other skills

2/43-10/7670/000

در جدول باال، میزان اهمیت مهارت  های اعضای هیأت علمی و مدرسان به صورت کلی 
در شش مؤلفه بررسی شده است که مهارت ضمن تدریس با میانگین 2/50 باالترین میزان 

اهمیت را به خود اختصاص داده است.

نتیجه  گیری

با توجه به سؤال اول پژوهش حاضر مبنی بر اینکه »مهم ترین مهارت های ضروری برای رشد 
در بخش  فرهنگیان کدامند؟«،  دانشگاه  مدرسان  و  علمی  هیأت  اعضای  تدریس  حرفه ای 
کیفی گروه  های کانونی تشکیل شد و سؤاالتی مبنی بر شناسایی مهارت  های رشد حرفه ای 
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تدریس از افراد شرکت  کننده در گروه کانونی پرسیده شد که طی شش جلسه دو ساعته برگزار 
و نتایج حاصل  شده در شش مؤلفه دسته  بندی شدند که هر کدام دارای مقوالتی هستند:

لهجۀ  نداشتن  علمی،  حوزۀ  در  تخصص  جسمانی-عقالنی،  تدریس:  زمینۀ  مؤلفۀ   -1  
خاص.

2- مؤلفۀ قبل از تدریس: نظریه  های یادگیری، هدف  گذاری و برنامه ریزی، ارزشیابی آغازین، 
سازماندهی مطالب و توجه به نیاز آموزشی دانشجو.

3- مؤلفۀ ضمن تدریس: روش ارائۀ مناسب با موضوع، ارتباط عمودی مطالب، توانایی 
انتقال مفاهیم، قدرت اداره و رهبری کالس، مدیریت زمان و پرسش و پاسخ.

4- مؤلفۀ ارزشیابی تدریس: معرفی منابع و مرتبط  بودن، رعایت سرفصل  ها، تأکیدنداشتن 
بر محفوظات، سنجش از یادگیری و تعادل در طرح سؤاالت. 

5- مؤلفۀ فناورانه: آی  سی  دی  ال، نرم  افزار ارائه، نرم  افزار حوزۀ تخصصی محتوا، نرم  افزار های 
تولید چندرسانه  ای و تولید فیلم آموزشی، روش های تدریس سیستمی.

انظباطی،  امور  به  قوانین، توجه  به  پایبندی  6- مؤلفۀ سایر مهارت  ها: مقبولیت اخالقی، 
انگلیسی.   زبان  و  اجتماعی  تعامالت 

در پاسخ به سؤال دوم پژوهش، ضریب اهمیت هریک از مهارت های شناسایی  شده در 
رشد حرفه ای تدریس اعضای هیأت علمی و مدرسان دانشگاه فرهنگیان به شرح سنجش 

شده است: 

الف- مهارت زمینۀ تدریس در زیر مقوالت به ترتیب ضریب اهمیت شامل؛ تخصص 
در حوزۀ علمی با ضریب 2/58، جسمانی-عقالنی با ضریب 2/48، نداشتن لهجۀ خاص 

با ضریب 2/32 هستند.

ب- مهارت قبل از تدریس در زیر مقوالت به ترتیب ضریب اهمیت شامل توجه به نیاز 
آموزشی دانشجو با ضریب 2/55، هدف  گذاری و برنامه ریزی با ضریب 2/51، سازماندهی 
مطالب با ضریب 2/42، ارزشیابی آغازین با ضریب 2/41، نظریه  های یادگیری با ضریب 

2/20 را به خود اختصاص دادند. 

ج- مهارت ضمن تدریس در زیر  مقوالت به ترتیب ضریب اهمیت شامل توانایی انتقال 
مفاهیم و قدرت اداره و رهبری کالس با ضریب 2/57، مدیریت زمان با ضریب 2/52، 
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روش ارائۀ مناسب با موضوع با ضریب 2/49، پرسش و پاسخ با ضریب 2/44 و ارتباط 
عمودی مطالب با ضریب 2/40 را به خود اختصاص دادند.

چ- مهارت ارزشیابی تدریس در زیر مقوالت به ترتیب ضریب اهمیت شامل؛ تعادل 
تأکیدنداشتن   ،2/36 با ضریب  یادگیری  از  سنجش   ،2/45 با ضریب  سؤاالت  طرح  در 
بر محفوظات با ضریب 2/33، رعایت سرفصل ها 2/31 و معرفی منابع و مرتبط بودن با 

ضریب 2/29  را به خود اختصاص دادند.

د- مهارت فناورانه در زیر مقوالت به ترتیب ضریب اهمیت شامل نرم  افزارهای حوزۀ 
نرم  افزار  با ضریب 2/39،  آموزش  تولید چندرسانه  ای  با ضریب 2/44،  تخصصی محتوا 
ارائه با ضریب 2/37، روش های تدریس سیستمی با ضریب 2/36، نرم افزارهای تولید فیلم 

آموزشی با ضریب 2/34 و آی سی دی ال با ضریب 2/31 را به خود اختصاص دادند. 

با  ه- سایر مهارت  ها در زیر مقوالت به ترتیب اهمیت شامل؛ توجه به امور انظباطی 
ضریب 2/49، تعامالت اجتماعی با ضریب 2/48، مقبولیت اخالقی و رفتاری با ضریب 
2/45، پایبندی به قوانین مصوب دانشگاه با ضریب 2/43، زبان انگلیسی با ضریب 2/34 

را به خود اختصاص دادند.

به طور کلی، مهارت ضمن تدریس با ضریب 2/50، فناورانه با ضریب 2/49، مهارت 
قبل از تدریس با ضریب 2/44، سایر مهارت  ها با ضریب 2/43، مهارت زمینۀ تدریس، با 
ضریب 2/38 و ارزشیابی تدریس با ضریب 2/33 به ترتیب از بیشترین تا کمترین اهمیت 

را به خود اختصاص دادند. 

در پاسخ به سؤال سوم پژوهش یعنی »نیازهای آموزشی مرتبط با رشد حرفه ای تدریس 
اعضای هیأت علمی و مدرسان دانشگاه فرهنگیان کدامند«، نیز با بررسی نظر 300 نفر از 

اعضای هیأت علمی و مدرسان دانشگاه فرهنگیان نتایج زیر حاصل شد: 

الف- در زمینۀ تدریس به ترتیب در مقوالت کالس داری با 54/9 درصد و تخصص در 
حوزۀ علمی با 52/3 »نیاز به آموزش« وجود دارد و در سایر مقوالت جسمانی-عقالنی، 
عالقه به تدریس، روانی-اجتماعی و نداشتن لهجۀ خاص »نیاز به آموزش« احساس نشده 

است. 

ب- در مهارت قبل از تدریس به ترتیب در مقوالت نظریه  های یادگیری با 54/1 درصد 
و هدف گذاری و برنامه ریزی با 53/3 درصد نیاز به آموزش وجود دارد و در سایر مقوالت 
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ارزشیابی آغازین، سازماندهی مطالب، توجه به نیاز آموزشی دانشجو و قدرت بیان نیاز به 
آموزش احساس نشده است. 

ج- در مهارت ضمن تدریس به ترتیب در مقوالت روش ارائۀ مناسب با موضوع با 65 
درصد، مدیریت زمان با 61/2 درصد و قدرت اداره و رهبری کالس با 55/6 درصد نیاز 
به آموزش وجود دارد و در سایر مقوالت ارتباط عمودی مطالب، توانایی انتقال مفاهیم و 

پرسش و پاسخ نیاز به آموزش احساس نشده است.

چ- در ارزشیابی تدریس نیاز به آموزش در زمینه  های سوابق علمی و پژوهشی، معرفی 
منابع و مرتبط بودن، رعایت   سرفصل  ها، تأکیدنداشتن بر محفوظات، سنجش از یادگیری 

و تعادل در طرح سؤاالت گزارش نشده است.  

د- در مهارت فناورانه به ترتیب در مقوالت نرم  افزارهای تولید فیلم آموزشی با 61/4 
با  سیستمی  تدریس  روش  درصد،   58/7 با  محتوا  تخصصی  حوزۀ  نرم  افزارهای  درصد، 
56/6 درصد، آی  سی  دی  ال با 55/7 درصد، نرم  افزارهای تولید چندرسانه  ای آموزش 54/4 

درصد و نرم  افزار ارائه با 53/5 درصد نیاز به آموزش احساس شده است. 

ه- در سایر مهارت  ها در زمینۀ زبان انگلیسی با 55/6 درصد نیاز به آموزش وجود دارد 
و در سایر زمینه  ها مقبولیت اخالقی-رفتاری، پایبندی به قوانین مصوب دانشگاه، توجه به 

امور انظباطی، تعامالت اجتماعی نیاز به آموزش نیست. 

بحث و نتیجه  گیری کلی

زمینۀ  در  و مدرسان  اعضای هیأت علمی  نشان می دهد رشد حرفه ای  پژوهش  این  نتایج 
تدریس، تنها یک مهارت را در بر نمی گیرد، بلکه با توجه به انواع مهارت  های متفاوت در 
زمینۀ تدریس باید معاونت  و مدیریت آموزشی دانشگاه و به  ویژه مرکز رشد و توسعه هیأت 
علمی توجه بیشتری به این امر کنند. توجه جدی و مداوم برای شناسایی، ارزیابی و اجرای 
ارتقای دانشگاه و باالخص  بین اساتید باعث  اثربخش در  بر تدریس  تمامی عوامل مؤثر 
اینکه تدریس از مهم ترین وظایف یک  باالرفتن کیفیت آموزش  ها خواهد شد. با توجه به 
استاد دانشگاه است و به  ویژه در دانشگاه فرهنگیان از این حیث که دانشجومعلمان، خود 
به امر تدریس پس از فراغت از تحصیل خواهند پرداخت، شایسته است روش های تدریس 
این  در  این رو  از  شود؛  شناسایی  تدریس  مهارت  های  انواع  با  متناسب  نیازهای  و  جدید 
پژوهش با بررسی کیفی و کّمی در ابعاد جامع رشد حرفه ای تدریس اعضای هیأت علمی 6 
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مهارت و 30 مقوله شناسایی و اندازه  گیری شد و در نهایت نیازهای آموزشی در هر کدام 
از مؤلفه ها استخراج شده است. 

نتایج پژوهش حاضر با تحقیق مک کاسلین و سند فورد )2008( در مؤلفه های مدیریت 
سایر  به  مربوط  دسته  بندی  های  در  تعاملی که  مهارت  و  رسانه  ارزشیابی، کاربرد  کالس، 
مهارت  ها در این پژوهش آمده است و با پژوهش معروفی )1390( در ویژگی های شخصیتی 
از دسته  بندی زمینۀ تدریس و سایر مهارت  ها و همچنین مهارت  های حرفه ای در دسته  بندی 
قبل از تدریس و ضمن تدریس هماهنگی دارد و با تحقیقات باچینسکی و هانسن )2015( 
و احمدآبادی )1393( در مؤلفه های مدیریت کالس و مهارت  های حرفه ای سنخیت دارد. 
باید توجه داشت که رشد حرفه ای فرایندی مداوم است که باعث بهبود عملکرد و افزایش 
یادگیری  و  می شود  آموزشی  استانداردهای  زمینه  های  در  علمی  هیأت  عضو  ظرفیت  های 
مادام  العمر را افزایش می دهد. به عبارت دیگر، رشد حرفه ای اعضای هیأت علمی، در یک 
مفهوم وسیع به رشد افراد در نقش حرفه ای آنان اشاره می کند؛ یکی از ابعاد و جنبه های 
رشد حرفه ای اعضای هیأت علمی، شامل تدریس است که نیازمند استفاده از برنامه  های 
موجب  و  تقویت  را  علمی  هیأت  در عضو  موجود  شایستگی  های  است که  پیش  بینی  شده 
کسب دانش، مهارت و توانایی  های تازه در فرد می شود؛ به گونه  ای که بهبود عملکرد شغلی 

را تسهیل می کند. 

در  انسانی  نیروی  توانمندسازی  و  ظرفیت  سازی  علمی،  هیأت  اعضای  حرفه ای  رشد 
سازمان، افزایش کارآمدی و اثربخشی فعالیت ها، توسعۀ مهارت  ها و گسترش دانش شغلی 
به  رشد، زمانی حاصل می شود که هر سازمان  نیازهای رو  با  و حرفه ای کارکنان متناسب 
سازمان  و  فرد، شغل  در سطح  را  توسعه  ای  نیازهای  به سازی،  و  آموزش  برنامۀ  تنظیم  با 
با توجه به دو اصل استمرار و جامعیت آموزش  ها و رشد حرفه ای اعضای هیأت علمی، 
واقعیت  ها  استفاده کند.  آن  بهینۀ  پیاده  سازی  برای  تمام ظرفیت  ها  از  و  تدوین کند  و  تهیه 
نشان می دهد با گذشت زمان، ضرورت پرداختن به نیازهای جدیدتر در عرصه  های مختلف 
می شود.  بیشتر  روز  به  روز  علمی  هیأت  اعضای  برای  دانش گری  و  تخصصی  حرفه ای، 
ظرفیت  سازی  بر  اهداف کّمی  بر  تأکید  به جای  باید  آموزش  عالی  مؤسسات  و  دانشگاه ها 
و ارتقای توانمندی  های حرفه ای و تخصصی منابع انسانی در همه سطوح تأکید کنند؛ از 
این رو برای حصول به این هدف عالی الزم است به صورت همه  جانبه، برنامۀ آموزش و 
بهسازی نیروی انسانی برای رشد حرفه ای آنان در دستور کار خود قرار دهند. با توجه به 
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اهمیت مهارت  های تدریس شایسته است تدریس در نظام آموزش عالی به صورت فعالیتی 
حرفه ای درآید و با تدبیر و تأمل انجام گیرد. مدرسان زمانی از رشد حرفه ای اثربخش بهره  مند 
می شوند که توانمندی های فعلی خود را بشناسند و برای ارتقای اندوخته  های خود و تفکر 
دربارۀ مهارت ها و روش های جدید به چالش واداشته شوند. بنابراین، مدرسانی که به طور 
آنها دیده می شود.  مستمر در رشد حرفه ای درگیر می شوند، ویژگی های حرفه ای مثبتی در 
رشد حرفه ای متضمن فواید بسیاری برای مدرسان و دانشجویان و روابط فی مابین آنهاست 

و سیفی، 1392(.  )امین  خندیقی 

پیشنهادهای پژوهش

با توجه به اینکه مهمترین رسالت هر پژوهشی ارائۀ پیشنهادها و راه  حل  های عملی و اثربخش 
براساس یافته های تحقیق است، در این تحقیق نیز تالش شده است که پیشنهادهایی مبتنی 
بر نتایج تحقیق ارائه شود. امید است که این پیشنهادها راهگشایی جهت اجرای بهبود فرایند 
رشد حرفه ای اعضای هیأت علمی و مدرسان دانشگاه فرهنگیان در زمینه تدریس باشد و 

بتواند مسیری را برای تحقیقات بعدی باز کند.

1- همان گونه که نتایج حاصل از بخش کیفی پژوهش نشان داد، رشد حرفه ای تدریس 
برنامه ریزی  در  می شود که  پیشنهاد  است.  اصلی  بعد  شش  دارای  علمی  هیأت  اعضای 
دوره های آموزشی ضمن خدمت این شش دسته مهارت در سرفصل های  آموزش  های ضمن 

خدمت اعضای هیأت گنجانده شود.

با تدریس  نیازهای حرفه ای مرتبط  نتایج بخش کّمی نشان می دهد،  2- همان گونه که 
اعضای هیأت علمی در ارتباط با مهارت های نظریه های یادگیری، روش های مناسب ارائه 
محتوای آموزشی، و تسلط بر نرم افزارهای تولید فیلم آموزشی بیشتر است. بنابراین پیشنهاد 
برای ارتقای  و کارگاهی  آموزشی  دوره های  زمینه ها  این  در  فرهنگیان  دانشگاه  در  می شود 

مهارت های اعضای هیأت علمی برگزار شود. 

دانشگاه،  به منظور هدایت هدفمند جریان رشد حرفه ای اعضای هیأت علمی در   -3
پیشنهاد می شود کمیته ای تخصصی از بین اساتید با سابقه و واالرتبه در امر برنامه ریزی، اجرا 
و ارزیابی برنامه های مربوط به امر توسعه و رشد حرفه ای تدریس تشکیل شود؛ به گونه ای 
که در یک رویکرد سیستماتیک همۀ جنبه های آن را پوشش دهد و برنامه هایی نظام مند برای 

رشد حرفه ای اساتید طراحی و اجرا شود.
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دارد،  اساسی  نقشی  او  حرفه ای  رشد  در  فرد  مسئولیت پذیری  و  تعهد  آنجا که  از   -4
پیشنهاد می شود جلسات و بحث های گروهی برای مشارکت و همکاری بیشتر اعضای هیأت 
منظور  به  برنامه هایی  نیز  و  شود  تشکیل  حرفه ای  رشد  فعالیت های  برنامه ریزی  در  علمی 

آشنایی با تجربه های موفق سایر دانشگاه ها در این زمینه برگزار شود. 

5- از آنجا که رشد حرفه ای اعضای هیأت علمی فرایندی مستمر و مداوم است، پیشنهاد 
می شود مهارت های تدریس اعضای هیأت علمی به صورت دوره ای ارزیابی شود.

رشد  فرایند  انجام  و  آغاز  در  علمی  هیأت  اعضای  خود  نقش  اهمیت  دلیل  به   -6  
به  با تغییرات در حوزۀ تخصصی  شان  برای همگام  شدن  حرفه ای، پیشنهاد می شود اساتید 
منظور یادگیری مداوم تشویق شود و محتواهای جدید در آن زمینه در اختیار آنان قرار گیرد.

7- پیشنهاد می شود همکارانی که با هم صمیمیت بیشتری دارند، از یکدیگر بخواهند تا 
تدریس آنها را مشاهده کنند و نقاط قّوت و ضعف را به صورت مکتوب و شفاهی در طی 
جلساتی که باهم دارند به اشتراک بگذارند؛ از این طریق می  توان کیفیت تدریس را با حذف 

نقاط ضعف و برجسته  کردن نقاط قّوت افزود. 

8- پیشنهاد می شود اساتید دارای مدرک فوق  لیسانس و مربیان،به ادامه تحصیالت عالی 
در زمینه های تخصصی مرتبط با کار خود تشویق شوند.



37 شناسایی نیازهای آموزشی...

منابع 

فردوسی  دانشگاه  اعضای هیأت علمی  توسعه  ای  نیازهای  شناسایی  آرزو )1393(.  احمدآبادی، 
مشهد، پایان  نامۀ کارشناسی ارشد، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه فردوسی 

مشهد. 

رویه  ها  مبنایی،  نظریۀ  تحقیق کیفی:  اصول روش  آنسلم؛ کوربین، جولیت )1990(.  استراوس، 
و شیوه  ها، ترجمه بیوک محمدی )1385(. تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات 

فرهنگی.

مورد  و  مؤثر  مهارت  های  و  »توانمندی  ها   .)1392( غالمعلی  سیفی،  و  مقصود  امین  خندقی، 
نیاز برای تدریس در دانشگاه«. فصلنامۀ پژوهش و برنامه ریزی در آموزش  عالی، 69-

ص147-121.

پورکریمی، جواد )1389(. »الگوی توسعه حرفه ای اعضای هیأت  علمی سازمان پژوهشی )مورد: 
امام  جامع  دانشگاه  انسانی  منابع  مدیریت  پژوهش های  فصلنامۀ  دانشگاهی(«،  جهاد 

حسین )ع(، 6، 155-141.

رویکردهای   .)1388( محمدرضا  شاه پسند،  و  محمدحسن  پرداختچی،  سید یوسف؛  حجازی، 
تهران. دانشگاه  انتشارات  مؤسسۀ  تهران:  معلمان.  حرفه ای  توسعۀ 

)مباحثۀ گروهی،  تدریس  روش های  »رابطۀ   .)1395( عباس  عباس  پور،  و  مریم  رحیمی  مند، 
پرسش و پاسخ، نمایش علمی و سخنرانی( با انگیزۀ پیشرفت در دانشجویان«. فصلنامۀ 

.24-1  -39 تربیتی،  روان شناسی 

رضائیان، علی؛ خندان، علی  اصغر؛ گنجعلی، اسدالله و مریدیان، حسن )1393(. »بالندگی اعضای 
امام صادق  هیأت علمی در دانشگاه  ها؛ مطالعۀ موردی: اعضای هیأت علمی دانشگاه 

)ع(«، مجلۀ فرهنگ در دانشگاه اسالمی، 4- 514-491. 

سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، 1390. 

سیدجوادین، سیدرضا؛ شریفی، سیدمهدی و رایج، حمزه )1388(. »نقش توسعۀ منابع انسانی در 
دستیابی به چشم انداز 1404 صنعت نفت«، فصلنامۀ مدیریت و منابع انسانی در صنعت 

نفت، سال سوم، 8، 100-77.

صفری، مریم و نیازآذری، کیومرث )1393(. »واکاوی مؤلفه های تأثیرگذار بر رشد حرفه ای اعضای 
هیأت علمی دانشگاه آزاد آزادشهر«، مجلۀ روانشناسی تربیتی دانشگاه آزاد اسالمی واحد 

تنکابن، 18- 6-1. 

طوالبی، طاهره؛ شیخیان، علی؛ گله دار، نسرین؛ عنبری، خاطره؛ محمدی، عیسی و مجیدی  مهر، 
پزشکی  دانشگاه علوم  اعضای هیأت علمی  آموزشی  نیازهای  »تعیین  مجید )1394(. 

لرستان با تکنیک دلفی«، مجلۀ آموزش پرستاری، 12- 28-37.



دوفصلنامه پژوهش در تربیت معلم/ دانشگاه فرهنگیان   38

عباس  زاده، محمد. )1391(. »تأملی بر اعتبار و پایایی در تحقیقات کیفی«، مجلۀ جامعه  شناسی 
کاربردی، 34، 19-1.

رشد حرفه ای اعضای هیأت علمی:  آرزو )1396(.  عابدی، حسین؛ قرونه، داود و احمدآبادی، 
تربت حیدریه: نشر چشم انداز قطب. الگوها و روش ها. 

گال، مردیت؛ بورگ، والتر؛ گال، جویس. )1390(. روش های تحقیق کّمی و کیفی در علوم تربیتی 
و روان  شناسی، ترجمۀ احمدرضا نصر و همکاران، جلد دوم، تهران، سمت.

گل  افشانی، ناهید )1385(. روایی و پایایی در پژوهش کیفی، فصلنامۀ مدیریت فردا، 41، 41-
.33

معروفی، یحیی )1390(. »تعیین وزن مؤلفه های تدریس برای ارزشیابی عملکرد اعضای هیأت 
علمی دانشگاه های کشور بر اساس مدل فرایند تحلیل سلسله مراتبی«. دوفصلنامۀ انجمن 

آموزش عالی ایران، 3)4(. 20-1.

مک  کفری، پیتر )1388(. مدیریت و رهبری مؤثر در دانشگاه  ها و مؤسسات آموزش  عالی، ترجمه 
دانشجویان دکتری مدیریت آموزش  عالی، تهران: انتشارات فراشناختی اندیشه.

موحدی، رضا؛ زلیخائی  سیار، لیال و معتقد، مهسا )1395(. »شناسایی نیازهای آموزشی مدرسان 
مرکز علمی-کاربردی تعاون شهرستان همدان«، مجلۀ نامه آموزش عالی، 36، 142-

 .115

خدمت  ضمن  آموزش  دوره  های  »نیازسنجی   .)1396( رضا  زارعی،  و  آزاده  مرادی  سروستانی، 
کارکنان آموزش و پرورش ناحیۀ 4 شیراز«، مجلۀ رهیافتی نو در مدیریت آموزشی، 29، 

 .283-296

نوه  ابراهیم، عبدالرحیم و پورکریمی، جواد. )1387(. ارائۀ الگوی مفهومی بهسازی اعضای هیأت 
آموزشی. سال  نظام  های  در  پژوهش  فصلنامۀ  آموزش عالی.  مراکز  و  دانشگاه  ها  علمی 

دوم، 5، 101- 121. 

نوه  ابراهیم، عبدالرحیم. )1372(. »کارگاه  های آموزشی، روشی برای توسعه منابع انسانی،  فصلنامۀ 
پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی. سال اول، 3، 110-87.

هومن، حیدرعلی. )1389(. راهنمای عملی پژوهش کیفی، چاپ دوم، تهران: سازمان مطالعه و 

تدوین کتب علوم انسانی.

AhmadAbadi, A. (2014). Identifying the Developmental Needs of the Faculty Mem-
bers of Ferdowsi University of Mashhad, Master’s Thesis, Faculty of Ed-
ucational Sciences and Psychology, Ferdowsi University of Mashhad. (in 
Persian).

Abedi, Hossein, qrooneh, Davood & AhmadAbadi, Arezoo (2017). Professional 
growth of faculty members: patterns and methods. Torbat Heydarieh: Publi-



39 شناسایی نیازهای آموزشی...

cation of the Pole Perspective.

Alstete, W. (2000). Posttenure Faculty Development: Building a System for Faculty 
Development and Appreciation. Four Edition, ASHE _ ERIC Higher Educa-
tion Report, Jossey-Bass.

AminKhandaghi, M & Seifi, Gh (2013). The abilities and skills necessary to teach 
at the university. Journal of Research and Planning in Higher Education, 
69-112-147. (in Persian).

Abbas Zadeh, M. (2012). Tumley on Reliability and Reliability in Qualitative Re-
search, Journal of Applied Sociology, 34, 1-19. (in Persian).

Adkoli, B.; Al-Umran, K. & Al-Sheikh, M. (2012). Innovative method of needs as-
sessment for faculty development programs in a Gulf medical school. Jour-
nal Education Health, 20, 389-408.

Bergquist, W. H. and Phillips, S.R. (1975). Components of an effective faculty devel-
opment program. Journal of Higher Education, 46, 177-211.

Betoret B. & Tomas G. (2003), “Evaluation of the University Teaching/Learning 
Process for the Improvement of Quality in Higher Education”, Journal of 
Assessment & Evaluation in Higher Education, Vol. 28, No. 2, pp.165-178

Bassandorj, D. (2014). Faculty development program need at Mongolian state uni-
versity: Content and strategis. Theses for Doctoral degree (Ph.D), N/A In-
stitution. State university.

Boyer, E.  L. (1990), “Scholarship Reconsidered: Priorities of the Professoriate”, 
Carneie Foundation for the Advancement Teaching, Priceton: University 
Press.

Centra, J. A. (1978). Types of faculty development programs. The Journal of Higher 
Education, 5, 10-23.

Dale, E. (1998), An Assessment of A Faculty Development Program at A Research 
University, A dissertation presented to the Graduate School of the Massa-
chusetts University.

Document of the fundamental transformation of education, 2011. (in Persian).

Dee, J. R. &  and Daly, Ch. J. (2013). Inovative models for organizing faculty de-
velopment programs pedagogical reflexivity, student learning empathy and 
faculty agency, Human Resource. Journal of the Sociology of Self-Knowl-
edge, 6, 1-22.

Ghannam, M. T. (2007). “Integration of teaching and research with community ser-
vice for engineering programs”, European Journal of Engineering Educa-
tion, 32 (2). 227-235.



دوفصلنامه پژوهش در تربیت معلم/ دانشگاه فرهنگیان   40

Gillespie, K & Robertson, D. (2010). A Guide to Faculty Development. Second Edi-
tion, Jossey, Bass.

Glenn, D. (1987). A study of faculty development programs in american a ssocia-
tion of bible, Colleges member intuitions. PhD Dissertation, Kansas State 
University.

Golafshani, N (2006). Validity and Reliability in Qualitative Research, Management 
Quarterly of Farda, 41, 41-33. (in Persian).

Gull, M.; Burg, V. & Gull, J. (2011). Qualitative and quantitative research methods 
in education and psychology, translator Ahmad Reza Nasr, Hamidreza Arizi, 
Mahmoud Abolqasemi, Khosrow Bagheri, Mohammad Hossein Alamatsaz, 
MohamadJafar Pakseresht, Ali Delaware, Alireza Kiyamanesh and Gholam-
reza Khiynejad, Volume II, Tehran. SAMT (in Persian).

Hejazi, S. Y.; Pardakhtchi, M. H. & Shahpasand, M. R. (2009). Approaches to teach-
er’s professional development. Tehran: Tehran University Publication (in 
Persian).

Hooman, H. (2010). Practical Guide to Qualitative Research, Second Edition, Teh-
ran: Organization for the Study and Compilation of Human Sciences Books. 
(in Persian).

Hung, H. L.; Altschuld, J. W. & Lee, Y. F. (2014). Exploring training needs of educa-
tional program evaluators in the AsiaPacific region.  Journal Evaluation and 
Program Planning, 35, 501-507.

Kang, B and Miller, M. T. (2000). Professional development: research finding, the 
literature base and directions for future. Washington D. C, Office Of Educa-
tional Research and Improvement, ERIC   Document Reproduction Service

Karlsson, J. (2007), “Service as collaboration: an integrated process in teaching and 
research, A response to Green bank”, Journal of Teaching in Higher Educa-
tion, Vol, 12, Vol. 2, pp, 281-287

Lawler, P. & King, K. P. (2000). Effective Principles of Faculty Development. Avail-
able At: http://en.wikipedia.org/ Faculty Development.

Lieberman, J. M., and Wilkins, E. A. (2006). The Professional Development Path-
ways Model: From Policy to Practice. Journal Kappa Delta Pi Record, 42, 
(3), 124-128. 

Lincoln Y.S. & Guba, E.G. (1985). Naturalistic Inquiry. SAGE publishing company, 
Beverly Hills: California. 59.

Leighton, J. (2013). An Experimental Test of Student Verbal Reports and Expert 
Teacher Evolutions as a Source of Validity Evidence for Test Development, 



41 شناسایی نیازهای آموزشی...

Journal Student Report and Teacher Evolutions, 12, 103-109.

Mathie A. et al (2004), “Expanding the Boundaries of Scholarship in Psychology 
through Teaching, Research, Service, and Administration”, Journal Teach-
ing of Psychology, 31(4), 233-241. 

McPhree, Peter (2009). Effective Management and Leadership in Universities and 
Higher Education Institutions, Translation of Ph.D. Students in Higher Ed-
ucation Management, Tehran: Andisheh Metacognition Publications. (in 
Persian).

Murray, J.P. (2001).  Faculty development in publicly supported 2-year colleges. 
Community College Journal of Research & Practice, 25, 487-502.

Murray, John P. (2000). Faculty Development in Texas Two-Year Colleges. Commu-
nity College Journal of Research and Practice, 24, 251-267.

Marof, Y (2011). “Determining the Weight of Teaching Components for Assessing 
the Performance of Faculty Members of Universities of the Country Based 
on the Hierarchical Analysis Process Model”. Two quarters of the Iranian 
Higher Education Association, 3 (4). 1-20. (in Persian).

Movahedi, R.; Zulaykhayy Sayar, L. & Moataghed, M. (2016). Identifying Educa-
tional Needs of Teachers at the Cooperative Scientific and Applied Center of 
Hamadan, Journal of Higher Education, 36, 142-115. (in Persian).

Moradi Sarvestani, A & Zarei, R (2017). Needs assessment of in-service training 
courses for education staff in District 4 of Shiraz, Journal of New Approach 
in Training Management, 29, 296-283. (in Persian).

Naeem Uahkhan, M. (2005). Designing a model for staff development in higher edu-
cation in pakistan. University of Arid Agricultur, Rawalpindi, 56-62.

Nigholls, G. (2000). Professional development, teaching and lifelong learning: The 
implication for higher education. International Journals of Life Long Edu-
cation, 19, 370-377.

Nolan, C. (2002). Human Resource Development in Irish Hoter Industry: the Case of 
the Small Firm. Journal of European Industrial Traninig, 4, 88-99.

Nave ebrahim, A. & PoorKarimi, J. (2008). The conceptual model development and 
higher education faculty members. Journal of educational systems. No. 5, 
pp. 101- 121(in Persian).

Nave ebrahim, A. (1990). Workshops, a method for the development of human re-
sources, case study. Journal of Research and Planning in Higher Education. 
3. 87-110 (in Persian).

Pourkarimi, J. (2010). Professional development model for faculty research organi-



دوفصلنامه پژوهش در تربیت معلم/ دانشگاه فرهنگیان   42

zations (item: SID), Imam Hossein University Journal of Human Resource 
Management, 6, 141-155 (in Persian).

Philadelphia, M. (2013). Will School-Based Online Faculty Development Be an Ef-
fective Tool for their Professional Growth? A Doctor Dissertation Presented 
to the Faculty of the USC ROSSIER School of Education University of 
Southern California.

Priest, A.W. (2005).  An investigation into Faculty Development practices in gradu-
ate physical therapy Education Programs. Retrieved July 16, 2011, http://
etd.lib.ttu.edu/theses/available/etd 07022008.

John T.; Paige, M. D.; Nehal N.; Khamis, M. D.; MHPE, B. C. & Jeffrey B. Coop-
er  (2017). Learning how to “teach one”: A needs assessment of the state 
of faculty development within the Consortium of the American College of 
Surgeons Accredited Education Institutes, American College of Surgeons 
Accredited Education Institutes Faculty Development Committee New 
Orleans, LA, Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia, Ismailia, Egypt, and Bos-
ton, MA.

Richter, D.; Kunter, M.; klusmann, U.; Ludtke, O. & Baumert, J. (2011). Profession-
al development across the teaching career: Teachers uptake of formal and 
informal Learning Opportunities. Journal Teaching and teacher Education, 
27, 116-126.

Rahimidand, M. & Abbaspour, A. (2016). The relationship of teaching methods 
(group discussion, question and answer, scientific presentation and lecture) 
with the motivation of progress in students. Journal of Educational Psychol-
ogy, 2(34).1-24. (in Persian).

Rezaian, A. ; Khandan, A.; Ganjali, A. & Meridian, H. (2014). Faculty Members’ 
development in Universities; Case Study: Faculty Members of Imam Sadiq 
University, Journal Culture at Islamic University, 4, 491-514. (in Persian).

Rollins, D. H. (2003). Designing Powerful Professional Development: For teach-
ers, Administrators. And School Leaders. Public Schools of North Carolina. 
Available at:

http://ncpublicschools.org/docs/profdev/guidelines/ncguideline/guidetodesigning.
pdf 

Scott, C. & Sutton, R. E. (2009). Emotions and change during professional develop-
ment for teachers. Journal of Mixed Methods Research, 3, 151-171.

Scott, O. (1990), A Study to Design and Recommend a Faculty Development Model 
for Promoting Proffessional Growth and Instructional Change, A disser-



43 شناسایی نیازهای آموزشی...

tation presented to the Faculty of The Graduate School of Education and 
Psychology, Pepperdine University.

Safari, M. & Niazazari, K (2014). Analysis of the Components Affecting the Profes-
sional Development of the Faculty Members of Azad University of Azad 
University, Journal of Educational Psychology, Islamic Azad University, 
Tonekabon Branch, 18- 1-6. (in Persian).

Smith, A. & Hardinger, K. (2012). Perceptions of faculty development needs based 
on faculty Characteristics, Currents in Pharmacy Teaching and Learning, 4, 
232–239.  http://dx.doi.org/10.1016/j.cptl.2012.05.006.

Seyed Javadyn, R.; Sharifi, M. & Rayej, H. (2009). The role of human resource 
development in the oil industry to achieve Vision 1404, Journal of Human 
Resources Management in the Oil Industry. No. 8, pp. 77-100 (in Persian).  

Strauss, A. & Corbin, J. (1990). Basics of qualitative research: Grounded theory 
procedures and techniques, translation Buick Mohammadi (2006). Tehran, 
Institute for Humanities and Cultural Studies (in Persian).

Tolabee, T; Sheikhian, A.; Geledar, N.; Anbari, M; Mohammadi, I. & Majidi Mehr, 
M. (2015). Determining Educational Needs of Faculty Members of Lorestan 
University of Medical Sciences Using Delphi Techniques, Journal of Nurs-
ing Education, 12-28, 2009. (in Persian).


