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Abstract
Since faculty members have important role in the
quality and scientific capability of higher
education, especially in terms of research and
education of the elite and specialists, it is
desirable that universities take basic steps towards
developing the competencies of faculty members
and plan to develop and enhance the full
competencies of their faculty members. One of the
means to this end is the use of knowledge
management. The purpose of this study was to
investigate the role of knowledge management in
the professional competence development of
faculty members in the Farabi Campus of Tehran
University. This study is an applied research
which follows a descriptive /correlational method.
The statistical population consisted of all faculty
members of Farabi Campus in the University of
Tehran in the academic year of 2017-2018 (N =
130). Out of this population, according to the
Krejcie and Morgan table, 110 people were
selected using simple random sampling method.
Two standard questionnaires were used to collect
data: The Lawson questionnaire to measure
knowledge management and a researcher-made
questionnaire to assess the professional
competence of the faculty members. Pearson
product moment correlation coefficient was used
to analyze the data. The results showed that the
creation, absorption, dissemination, application,
organization and storage dimensions, respectively,
had the highest level of relationship with the
tendency of the professors to develop professional
competence.
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ٌچکید
از آٌسا کَ اؾضای ُیأت ؾهيی ةاؾخ کیفیث و جّان ؾهيی
 پژوُف و جؼةیث افؼاد،آىّزش ؾانی ةَظنّص در اىؼ آىّزش
 ىعهّب اؿث داٌكگاهُا در راؿحای،ٌعتَ و ىحعنل ىیقٌّغ
 گامُای اؿاؿی،جّؿؿَ قایـحگیُای اؾضای ُیأت ؾهيی
 رقغ و ارجلای،ةؼداقحَ و ةَ گٌَّای ةؼٌاىَریؽی قغه
قایـحگیُای ُيَزاٌتَ اؾضای ُیأت ؾهيی ظّد را فؼاُو
 اؿحفاده از، یکی از اةؽارُا ةؼای رؿیغن ةَ ایً ىِو.ؿازٌغ
 ةؼرؿی ٌلف، ُغف پژوُف صاضؼ.ىغیؼیث داٌف اؿث
ىغیؼیث داٌف در جّؿؿَ قایـحگی صؼفَ ای اؾضای
 ٌّع.ُیأت ؾهيی پؼدیؾ فاراةی داٌكگاه جِؼان ىیةاقغ
 جّمیفی از ٌّع، کارةؼدی و روش جضلیق،پژوُف صاضؼ
 زاىؿَ آىاری جضلیق قاىم کهیَ اؾضای.ُيتـحگی اؿث
ُیأت ؾهيی پؼدیؾ فاراةی داٌكگاه جِؼان در ؿال جضنیهی
 ٌفؼ ةّده اؿث کَ از130  اؿث کَ جؿغاد کم آٌِا1395-96
 ٌفؼ ةا110 ایً زاىؿَ ةا اؿحفاده از زغول کؼزـی و ىّرگان
ٌَّاؿحفاده از روش ٌيٌَّگیؼی جنادفی ؿاده ةَ ؾٍّان ٌي
َ زِث گؼدآوری دادهُا از دو پؼؿكٍاى.اٌحعاب قغٌغ
اؿحاٌغارد اؿحفاده قغ (ةؼای ؿٍسف ىغیؼیث داٌف از
پؼؿكٍاىَ الوؿّن و ةؼای ؿٍسف قایـحگی صؼفَای اؾضای
 ةَىٍؼّر.)ُیأت ؾهيی از پؼؿكٍاىَ ىضلق ؿاظحَ اؿحفاده قغ
جضهیم آىاری دادهُا از ضؼیب ُيتـحگی گكحاوری پیؼؿّن
 ٌحایر صامم از پژوُف ٌكان داد کَ اةؿاد ایساد.اؿحفاده قغ
 ؿازىاٌغُی، کارةؼد داٌف، اٌحكار داٌف، زػب داٌف،داٌف
 ةیكحؼیً ارجتاط را ةا گؼایف، ةَ جؼجیب،داٌف و ذظیؼه داٌف
.اؿاجیغ ةَ کـب قایـحگی صؼفَای دارٌغ
، اؾضای ُیأت ؾهيی،َ جّؿؿ، قایـحگی:ياژٌَای کلیدی
ىغیؼیث داٌف
 ایؼان، جِؼان، اؿحادیار گؼوه ؾهّم جؼةیحی داٌكگاه قاُغ.1
:* ٌّیـٍغه ىـئّل
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مقدمٍ
ٌیؼوی اٌـاٌی ةَ ؾٍّان ىِيحؼیً ،گؼانجؼیً ،ةا ارزشجؼیً ؿؼىایَ و ىٍتؽ کكّر ىضـّب ىیقّد و
جٍِا ؾٍنؼ ذیقؿّری اؿث کَ ةَ ؾٍّان ُياٍُگکٍٍغه و صمکٍٍغه ؿایؼ ؾّاىم جّؿؿٌَ ،لف امهی
را ةؼ ؾِغه دارد .ةـیاری از ماصب ٌؼؼان ىؿحلغٌغ ةغون ٌیؼوی اٌـاٌی ،دؿحیاةی ةَ جّؿؿَ پایغار،
غیؼىيکً ظّاُغ ةّد؛ از ایًرو ةؼای ٌیؼوی اٌـاٌی ٌلف جؿییًکٍٍغهای در رقغ ،پّیایی و ةانٍغگی یا
قکـث و ٌاةّدی یک کكّر كائم ُـحٍغ (دیتاییماةؼ ،ؾتاؿی ،فحضیوازارگاه و مفاییىّصغ،
 .)1395یکی از ؿازىانُایی کَ ٌلف پؼورش ٌیؼوی اٌـاٌی را ةؼؾِغه دارد ،داٌكگاهُا و ىؼاکؽ
آىّزش ؾانی ىیةاقٍغ کَ ایً ىٍتؽ صیات را ةؼای رؿیغن ةَ اُغاف کكّر آىاده ىیؿازٌغ؛ و یکی از
اةؽارُای امهی آىّزش ؾانی در پؼورش ٌیؼوی اٌـاٌی ،اؾضای ُیأت ؾهيی داٌكگاهُا ُـحٍغ .از آٌسا
کَ اؾضای ُیأت ؾهيی ةاؾخ کیفیث و جّان ؾهيی آىّزش ؾانی ةَظنّص در اىؼ آىّزش ،پژوُف و
جؼةیث افؼاد ٌعتَ و ىحعنل ىیقٌّغ ،ىعهّب اؿث کَ داٌكگاهُا در راؿحای جّؿؿَ قایـحگیُای
اؾضای ُیأت ؾهيی ،گامُای اؿاؿی ةؼداقحَ و ةَگٌَّای ةؼٌاىَریؽی قغه ،رقغ و ارجلای
قایـحگیُای ُيَزاٌتَ اؾضای ُیأت ؾهيی ظّد را فؼاُو آورٌغ (اوزّ .)2016 ،1ایً در صانی اؿث
کَ پژوُف اٌسام گؼفحَ در ةیً داٌكگاهُای دونحی واةـحَ ةَ وزارت ؾهّم ،جضلیلات و فٍاوری در
زيِّری اؿالىی ایؼان ٌكان ىیدُغ ،قایـحگیُای صؼفَای اؾضای ُیأت ؾهيی در ؿَ ٌّع
فؿانیث آىّز قی ،پژوُكی و ظغىاجی از وضؿیث ىعهّةی ةؼظّردار ٌیـث و ؿعش ةِؼهىٍغی اؾضا از
فؼمثُای رقغ و جّؿؿَ صؼفَای در صغ پاییً و ىحّؿط ارزیاةی قغه اؿث ،ىیؽان جؿاىالت،
ارجتاظات و فؿانیث ُای ىكارکحی در ةیً اؾضای ُیأت ؾهيی از ؿّی ةیكحؼیً درمغ پاؿعگّیان
در صغ ىحّؿط ارزیاةی قغه اؿث (ٌّرقاُی و ؿيیؿی .)1390،ؾالوه ةؼ ایً زيكیغی ( )1386و
رضائیان ،ظٍغان ،گٍسؿهی ،و ىؼیغیان ( )1393در ةؼرؿی وضؿیث ةانٍغگی اؾضای ُیأت ؾهيی ،ةَ
ایً ٌحیسَ رؿیغٌغ کَ وضؿیث ةانٍغگی اؾضای ُیأت ؾهيی در اةؿاد فؼدی ،صؼفَای ،آىّزقی و
ؿازىاٌی در صغ زیؼ ىحّؿط اؿث .ؾارفی ،كِؼىاٌی و ظاُؼی(ٌ )1389یؽ در پژوُف ظّد ةَ ایً
ٌحیسَ رؿیغٌغ کَ ىیؽان فؼؿّدگی قغهی اؾضای ُیأت ؾهيی در ةؼظی داٌكگاُای ةؽرگ دونحی
چٍان اؿث کَ صغود ٌیيی از اؾضای ُیأت ؾهيی در قغم ظّد اصـاس ؾغم ىّفلیث ىیکٍٍغ.
ىحعنناٌی از كتیم ىککيپم ،کالر و گیحؼز)1999(2؛ واٌگ و زا ،)2005(3و زائّ )2010(4ىؿحلغٌغ
یکی از راهُای افؽایف قایـحگیُای کارکٍان (اؾضای ُیأت ؾهيی) در دٌیای اىؼوز ،اؿحفاده از
ىغیؼیث داٌف ىیةاقغ کَ ةَ قیّهای ؿازىانیافحَ و ىغون ةَ جّنیغ ،ؿازىاٌغُی ،جتادل و
ةَکارگیؼی داٌف در ؿازىانُا (داٌكگاهُا) ىیپؼدازد .آٌِا ىؿحلغٌغ در فضای ركاةحی صاکو ةؼ
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داٌكگاهُا و جالشُایی کَ داٌكگاه ُا ةؼای جّنیغ ؾهو و کـب رجتَ ةِحؼ از ایً صیخ ىیکٍٍغ،
ىغیؼیث داٌف ،راُتؼدی ىٍاؿب ةؼای ةِؼهةؼداری ةِیٍَ از داٌف و ٌیؼوُای فکؼی افؼاد در
داٌكگاهُا ارائَ ىیدُغ .ةا پیادهؿازی ىغیؼیث داٌف ،اىؼ ذظیؼه ؿازی ،اٌحلال و ةازیاةی داٌف
ىّزّد و ُيچٍیً ایساد اىکان جؿاىم ةیً پژوُكگؼان جـِیم و جـؼیؽ ىیقّد کَ ةَ ٌّةَ ظّد
ىیجّاٌغ ىّزب ارجلای ؿعش پژوُف و افؽایف جّنیغ ؾهو قّد و داٌكگاهُا را در دؿحیاةی ةَ
اُغافقان یاری رؿاٌغ .فّل وود ،رونی و دنتؼیر )2013(1در ایً ظنّص ىؿحلغٌغ ضؼورت ىغیؼیث
داٌف در ؿازىانُای آىّزقی ةَ دنیم اُيیحی کَ ایً ؿازىانُا در جّنیغ و اٌحكار داٌف دارٌغ،
ةیكحؼ ظّدٌيایی ىیکٍغ .چّ ،واٌگ و یًٌ )2011( 2یؽ ةؼ ایً ةاورٌغ کَ کارةؼد ىغیؼیث داٌف در
داٌكگاهُا و ىؤؿـات آىّزقی ىیج ّاٌغ ةاؾخ ةِتّد فؼآیٍغ جغریؾ اؾضای ُیأت ؾهيی گؼدد.
پژوُفُای دیگؼ ٌیؽ ٌكان دادهاٌغ کَ جّزَ ةؼ ىغیؼیث داٌف در داٌكگاهُا و ٌؼام آىّزش ةاؾخ
ةِتّد در فؼآیٍغُای گٌّاگّن آىّزقی ،کیفیث زٌغگیکاری ،و جّؿؿَ صؼفَای اؿاجیغ ىیگؼدد(ةؼیّر
و ةؼیّر20103؛ چٍگ و نَّ .)2011،4ؾالوه ةؼ ایً ،یک داٌكگاه ةا پیادهؿازی ىّفلیثآىیؽ ىغیؼیث
داٌف و اؿحفاده از اىکاٌات آن در اىؼ جـؼیؽ و جـِیم دؿحیاةی ةَ اظالؾات ،كادر ظّاُغ ةّد
كاةهیثُای داٌف پؼوری ظّد را افؽایف دُغ و ةَ ىؽیث ركاةحی در ىلایـَ ةا ؿایؼ داٌكگاهُا و ىؼاکؽ
جضلیلاجی دؿث یاةغ (ةـؼی ،رٌسان و ٌگار .)2011 ،5یکی دیگؼ از كاةهیثُایی کَ کارةؼد مضیش
ىغیؼیث داٌف در داٌكگاهُا فؼاُو ىیآورد ،اىکان اٌسام پژوُفُای گؼوُی و ةیًرقحَای ىیةاقغ.
ةغیً مّرت کَ ىغیؼیث داٌف ىیجّاٌغ ةا فؼاُو ٌيّدن اىکان ارجتاط پژوُكگؼان ةا داٌكگاهُا و
ىؼاکؽ جضلیلاجی دیگؼ ،اىکان اقحؼاك داٌف و اٌسام جضلیلات گـحؼدهجؼ و پیكتؼد ةیكحؼ ؾهو را ىِیا
ؿازد (دىچیگُ .) 2015 ،6يچٍیً ةا اؿحفاده از ىغیؼیث داٌف ،ىغیؼان داٌكگاُی كادر ظّاٍُغ ةّد
ؿؼیؽ جؼ و ىؤدؼجؼ ةَ اظالؾات ىّرد ٌیاز ظّد زِث اجعاذ جنيیو دؿث یاةٍغ (ىؿؼوف و اگؼوال،7
.)2016
8
ةانکّىپ ( )1999ىغیؼیث داٌف را کـب ٌؼامىٍغ داٌف ،اقحؼاك ،ظهق و کارةؼد داٌف
ةَ ىٍؼّر افؽایف ارزش ؿازىان جؿؼیف ىیکٍغ (ةَ ٌلم از ایّاٌؽ ،دانکؼ و ةیغیان.)2014،9
قاٌگٌُّگ )2000(10ىغیؼیث داٌف را ؾتارت از جكعیل ىؤدؼ ،آفؼیٍف ،جّؿؿَ ،صم ،اؿحفاده،
ذظیؼ ه و اقحؼاك داٌف ةَ ىٍؼّر ایساد رویکؼدی زِث جتغیم داٌف ضيٍی ةَ داٌف مؼیش ،جؿؼیف
1. Fullwood, Rowley, & Delbridge
2. Chue, Wang & Yuen
3. Brewer & Brewer
4. Cheng & Lau
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9. Evans, Dalkir, & Bidian
10. Shanhong
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ىیکٍغ .از ٌؼؼ زاقپاراٌ )2004( 1یؽ ىغیؼیث داٌف ،فؼایٍغ یادگیؼی ادؼةعكی اؿث کَ جّأم ةا
ظهق ،ؿازىاٌغُی ،جتادل داٌف و ةَ کار ةـحً آن ىیةاقغ و ؿتب ارجلای ؿؼىایَ ؾلالیی ؿازىان و
ةِتّد ؾيهکؼد آن ىیقّدُ .يانظّر کَ از جؿاریف فّق ىٍحر ىیقّد ،ىغیؼیث داٌف ،فؼایٍغی اؿث
کَ ماصب ٌؼؼان ىعحهفُ ،ؼیک ىؼاصم ىحفاوجی ةؼای آن در ٌؼؼ ىیگیؼٌغٌ .لعَ ىكحؼك و ىّرد
جأکیغ ماصبٌؼؼان در ظنّص ىغیؼیث داٌف ،اقاره ةَ ظؼوزی امهی و ٌِایی ىغیؼیث داٌف ،یؿٍی
ةِتّد و جّؿؿَ قایـحگی اؿث (ةـؼی و ُيکاران.)2011،جؿاریف ىعحهفی از قایـحگی ارائَ قغه
اؿث ،ةَ ؾٍّان ىذال ةّیاجؽیؾ )2008(2ىؿحلغ اؿث قایـحگی ؾتارت اؿث از داٌف ،ىِارت و
جّاٌایی ىكعل ،كاةم جؿؼیف و كاةم اٌغازهگیؼی و یا ویژگیُای فؼدی از زيهَ اٌگیؽش ،رفحار،
جّاٌایی فی ؽیکی کَ ةؼای اٌسام یک وػیفَ در یک کـب و کار ىكعل ضؼوری اؿث .ةیِام)2002(3
ةیِام ) 2002(3ىؿحلغ اؿث ،قایـحگی ؾتارت اؿث از ػؼفیث و جّاٌایی افؼاد ةؼای اٌسام دادن یک
کارکؼد یا صؼفَ ةؼ اؿاس جّاٌاییُایی کَ آٌِا دارٌغ .ایً جّاٌاییُا ةایغ در كانب ةیاٌاجی چّن داٌف،
ىِارتٌ ،گؼش ةیان قّد .دةیٍگؼ و ُهّیگٌ )2005(4یؽ ىؿحلغٌغ قایـحگی ؾتارت از یکـؼی از
رفحارُایی اؿث کَ ةؼای رؿیغن ةَ ٌحایر و پیاىغُای ىّرد اٌحؼار ضؼوری ُـحٍغ .قایـحگیُا،
چگٌّگی ةِؼهىٍغی از داٌف و ىِارتُا در ؾيهکؼد اؿث و ایٍکَ چگٌَّ داٌفُا و ىِارتُا در ةـحؼ
ةؼظی ٌیازىٍغیُای ظاص قغهی ،ةَ کار گؼفحَ ىیقٌّغ .پژوُفُا ٌكان دادهاٌغ کَ ةِتّد داٌف،
ىِارتٌ ،گؼش و ویژگیُای قعنیحی اؿاجیغ داٌكگاه کَ از آن ةَؾٍّان قایـحگی یاد ىیقّد،
ىی جّاٌغ جأدیؼی ةـؽایی ةؼ ةِتّد ؾيهکؼد اؿاجیغ و در ٌحیسَ یادگیؼی ةِحؼ داٌكسّیان داقحَ ةاقغ.
ةؼ ایً اؿاس ،از آٌسایی کَ ىؤؿـات آىّزش ؾانی ةَ ؾٍّان ىؼاکؽ آىّزش رؿيی کَ افؼاد را ةؼای
ورود ةَ ةازار کار آىاده ىیکٍٍغ ،ىعؼح ىی ةاقٍغ و ىاُیث کار آٌِا ةَ نضاظ جأدیؼگػاری ةؼ رفحار و
ىِارتُای زٌغگی فؼدی ،ازحياؾی و قغهی داٌكسّیان ةـیار صـاس ىیةاقغٌ ،یازىٍغ ةَ
ةؼظّرداری از داٌف روز در زىیٍَُای آىّزش رفحار و ىِارتُای زٌغگی فؼدی ،ازحياؾی و قغهی و
 ....ةَ داٌكسّیان ىیةاقٍغ؛ نػا اؿاجیغ و اؾضای ُیأت ؾهيی داٌكگاهُا ٌیاز دارٌغ کَ از راه کـب،
جتادل و ةَکارگیؼی داٌف ةحّاٌٍغ جّاٌاییُا و ىِارتُای ظّد را ةؼای جؼةیث ٌـم آیٍغه ةؼای زٌغگی
در دٌیای پیچیغه پیفروی قان فؼاُو ؿازٌغ .از ؿّی دیگؼ ةا جّزَ ةَ ایٍکَ افؽایف داٌف و آگاُی
ُای اؿاجیغ ىی جّاٌغ قایـحگی آٌِا را ةؼای اىّر آىّزقی افؽایف دُغ ،الزم اؿث در وُهَ اول،
اؿاجیغ و اؾضای ُیأت ؾهيی داٌكگاهُا ةَ جّاٌاییُای ظّد کَ ةؼ ادؼ ىغیؼیث داٌف در آنُا ایساد
قغه ،ةاور داقحَ و در وُهَ دوم ةحّاٌٍغ از ایً آگاُی و داٌف در ةِتّد و جّؿؿَ ؾيهکؼد صؼفَای
ظّد اؿحفاده و قایـحگیُای ظّد را جّؿؿَ دٍُغ جا از ایً ظؼیق ةحّاٌٍغ از پؾ ىـئّنیثُای
1. Jashapara
2. Boyatzis
3. Byham
4. Deißinger & Hellwig
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ظعیؼ ظّد در آىّزش ةؼآیٍغ .ةٍاةؼایً ةا جّزَ ةَ اُيیث و زایگاه اؾضای ُیأت ؾهيی در پیكتؼد
رؿانثُا و ىاىّریثُای ٌؼام آىّزش ؾانی از یک ؿّ و قکمگیؼی جغییؼات ؿؼیؽ در فٍاوریُا و
چانف ُای پیف روی ُؼ ىؤؿـَ آىّزقی کَ کهیث ٌؼام و از زيهَ اؾضای ُیأت ؾهيی را جضث
جأدیؼ كؼار ىیدُغُ ،يّاره ٌیاز اؿث کَ جغاةیؼی ةؼای جّؿؿَ و ةِـازی ىـحيؼ کهیات ایً ٌؼام و ةَ
ظّر ىكعل ارجلای قایـحگیُا ،كاةهیثُای ؾهيی و ىِارتُای صؼفَای اؾضای ُیأت ؾهيی ىّرد
جّزَ كؼار گیؼد .نػا ایً پژوُف ةا جّزَ ةَ اُيیث ٌلف اؾضای ُیأت ؾهيی داٌكگاهُا در
قکمدُی رفحارُا و ىِارتُای زٌغگی فؼدی ،ازحياؾی و قغهی و  ....داٌكسّیان و از ؿّیی ٌیاز
اؿاجیغ داٌكگاه ةَ داقحً داٌف و آگاُیُای ىٍاؿب و ةؼوز ةؼای آىّزش ٌـم آیٍغه ،ؿؿی دارد کَ
ةَ ةؼرؿی ایً ىـئهَ ةپؼدازد کَ آیا راةعَای ةیً ىغیؼیث داٌف اؾضای ُیأت ؾهيی داٌكگاه ةا
قایـحگیُای صؼفَای آٌِا وزّد دارد؟
فؼضیَ امهی پژوُف :ةیً ىغیؼیث داٌف و قایـحگی صؼفَای اؾضای ُیأت ؾهيی داٌكگاه ،راةعَ
ىؿٍاداری وزّد دارد.
فؼضیَُای فؼؾی پژوُف
 .1ةیً ایساد داٌف و قایـحگی صؼفَای اؾضای ُیأت ؾهيی داٌكگاه ،ارجتاط ىؿٍادار وزّد دارد.
 .2ةیً زػب داٌف و قایـحگی صؼفَای اؾضای ُیأت ؾهيی داٌكگاه ،ارجتاط ىؿٍادار وزّد دارد.
 .3ةیً ؿازىاٌغُی داٌف و قایـحگی صؼفَای اؾضای ُیأت ؾهيی داٌكگاه ،ارجتاط ىؿٍادار وزّد
دارد.
 .4ةیً ذظیؼه داٌف و قایـحگی صؼفَای اؾضای ُیأت ؾهيی داٌكگاه ،ارجتاط ىؿٍادار وزّد دارد.
 .5ةیً اٌحكار داٌف و قایـحگی صؼفَای اؾضای ُیأت ؾهيی داٌكگاه ،ارجتاط ىؿٍادار وزّد دارد.
 .6ةیً کارةؼد داٌف و قایـحگی صؼفَای اؾضای ُیأت ؾهيی داٌكگاه ،ارجتاط ىؿٍادار وزّد دارد.
زيشضىاسی
از آٌسا کَ در پژوُف صاضؼ ةَ جضهیم ٌلف ىغیؼیث داٌف در جّؿؿَ قایـحگی صؼفَای اؾضای
ُیأت ؾهيی داٌكگاه پؼداظحَ قغه ،ایً پژوُف از ٌّع کارةؼدی و از نضاظ روش ،جّمیفی-
ُيتـحگی ىیةاقغ .زاىؿَ پژوُف صاضؼ ،قاىم جياىی اؿاجیغ پؼدیؾ فاراةی داٌكگاه جِؼان در
ؿال جضنیهی 1395-96اؿث کَ جؿغاد کم آٌِاٌ 130فؼ ىیةاقغ .ةؼای جؿییً صسو ٌيٌَّ در ایً
پژوُف از زغول ٌيٌَّگیؼی ىّرگان اؿحفاده قغ و ةا اؿحفاده از روش ٌيٌَّگیؼی جنادفی ٌ 110فؼ
ةَ ؾٍّان ٌيٌَّ ةؼآورد و ىّرد ىعانؿَ كؼار گؼفحٍغ .در ایً جضلیق ةؼای زيؽآوری اظالؾات از
پؼؿكٍاىَ اؿحفاده قغه اؿث .اةؽار گؼدآوری دادهُا دو پؼؿكٍاىَ ىغیؼیث داٌف الوؿّن ( )2003و
پؼؿكٍاىَ ىضلقؿاظحَ قایـحگی صؼفَای اؾضای ُیأت ؾهيی داٌكگاه ةّده اؿث .انف) .پؼؿكٍاىَ
ىغیؼیث داٌف الوؿّن ( :)2003قاىم قف ةؿغ ایساد داٌف ،زػب داٌف ،ؿازىاٌغُی داٌف،
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ذظیؼه داٌف ،اٌحكار داٌف و کارةؼد داٌف ىیةاقغ .ایً پؼؿكٍاىَ ىكحيم ةؼ  65گّیَ ةّد کَ قف
ةؿغ فّق را ىّرد ةؼرؿی كؼار ىیدُغ؛ ةَظّری کَ از ایً ىیان ؿؤاالت (1جا  )15ایساد داٌف،
ؿؤاالت (16جا  )27زػب داٌف ،ؿؤاالت (28جا  )36ؿازىاٌغُی داٌف ،ؿؤاالت (37جا  )45ذظیؼه
داٌف ،ؿؤاالت (46جا  )54اٌحكار داٌف ،و ؿؤاالت (55جا  )65کارةؼد داٌف را ىّرد ةؼرؿی كؼار
ىیدُغٌ .ضّه پاؿطدادن ةؼ اؿاس ظیف پٍر درزَای نیکؼت (ظیهیکو;  1جا ظیهیزیاد ; ) 5جٍؼیو
قغه اؿث .ب) .پؼؿكٍاىَ ىضلقؿاظحَ قایـحگی صؼفَای :یکی دیگؼ از اةؽارُای ىّرد اؿحفاده در
ایً جضلیق ،پؼؿكٍاىَ ىضلقؿاظحَ قایـحگی صؼفَای ةّد .ىّاد آزىّن پؼؿكٍاىَ قاىم ؿَ ةؿغ
قایـحگیُای قٍاظحی ،ؾاظفی و ىِارجی ىیةاقغ .از آٌسایی کَ ُيَ اةؿاد ىؼةّط ةَ گّیَُای
پؼؿكٍاىَ ُای ىّرد اؿحفاده در ایً جضلیق کَ ةؼای ؿٍسف ؿازه ىّرد اؿحفاده كؼار گؼفحَ ،ةؼ
اؿاس ىعانؿات كتهی ةّده ،ىی جّان از روایی ىضحّای آن اظيیٍان صامم کؼد .در ظنّص پایایی
اةؽارُای ىّرد اؿحفاده در پژوُف ةایغ گفث کَ پایایی پؼؿكٍاىَ ىغیؼیث داٌف الوؿّن ()2003
در جضلیلات ىعحهف ىّرد جأییغ كؼار گؼفحَ اؿث؛ ةَ ظّری کَ در ظنّص ایً پؼؿكٍاىَ ،اىیً
ةیغظحی ( )1390ةؼ اؿاس ضؼیب آنفای کؼوٌتاخ ةَ جؼجیب ةؼای ایساد داٌف  ،0/84زػب
داٌف ،0/89ؿازىاٌغُی داٌف ،0/86ذظیؼه داٌف  ،0/88اٌحكار داٌف ،0/89کارةؼد داٌف0/80را
گؽارش کؼده اؿثٌّ .ری(ٌ )1395یؽ در ظنّص ایً پؼؿكٍاىَ ،ضؼیب پایایی( )0/93را گؽارش
کؼده اؿث .ؾالوه ةؼ ایً ،در ایً پژوُف ٌیؽ ةؼای اٌغازهگیؼی ىیؽان پایایی 1اةؽارُای ىّرد اؿحفاده
(پؼؿكٍاىَ ىغیؼیث داٌف و پؼؿكٍاىَ قایـحگیُای صؼفَای ىؿهيان) از ضؼیب آنفای کؼوٌتاخ
اؿحفاده قغه اؿث .ةغیً جؼجیب کَ ةؼای ؿٍسف پایایی اةؽارُای ُؼ دو پؼؿكٍاىَ ،یک ىؼصهَ
پیفآزىّن اٌسام گؼفث .ةغیً مّرت کَ اةحغا جؿغاد  30پؼؿكٍاىَ در زاىؿَ ىّرد ٌؼؼ جّزیؽ و
زيؽآوری گؼدیغ و پؾ از وارد کؼدن دادهُا ،ةا اؿحفاده از ٌؼم افؽار  SPSSىلغار آنفای کؼوٌتاخ ةَ
مّرت زغاگاٌَ ىضاؿتَ قغ کَ ایً ىلغار ةؼای پؼؿكٍاىَ ىغیؼیث داٌف ( )0/87و ةؼای پؼؿكٍاىَ
قایـحگی صؼفَای اؾضای ُیأت ؾهيی ( )0/91ةَدؿث آىغ کَ ٌكاندٍُغه پایایی ىٍاؿب اةؽار
ىیةاقغ .در ایً پژوُكف دادهُای گؼدآوری قغه ةا اؿحفاده از قاظلُای آىار جّمیفی از كتیم
ىیاٌگیً ،اٌضؼاف ىؿیار ،ضؼیب ُيتـحگی گكحاوری پیؼؿّن و آزىّن اؿحٍتاظی از كتیم آزىّن t
جک ٌيٌَّای ،جسؽیَ و جضهیم قغ.
یافتٍَا
آزىّن فؼضیَ امهی :ةیً ىغیؼیث داٌف و قایـحگی صؼفَای اؾضای ُیأت ؾهيی داٌكگاه ،راةعَ
وزّد دارد.

1. Reliability
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جديل ( )1زابطٍ بیه مدیسیت داوص ي ضایستگی حسفٍای اعضای َیأت علمی داوطگاٌ

قاظلُای آىاری ىحغیؼُا
ىغیؼیث داٌف
جّؿؿَ قایـحگی صؼفَای اؿاجیغ

فؼاواٌی ىیاٌگیً اٌضؼاف ىؿیار
110
110

66/53
73/61

8
11/22

R

ؿعش
ىؿٍیداری

0/861

0/018

ةا جّزَ ةَ زغول ( )1ىكاُغه ىیقّد کَ ضؼیب ُيتـحگی پیؼؿّن ،راةعَای ىذتث و ىحّؿط
ةَ اٌغازه  0/861ةیً ىغیؼیث داٌف و جّؿؿَ قایـحگی صؼفَای اؿاجیغ ٌكان ىیدُغ .ةا جّزَ ةَ
ایً کَ ؿعش ىؿٍیداری کيحؼ از  0/05اؿث ( ،)P<0/05ةٍاةؼایً ُيتـحگی ةَدؿث آىغه ،ىؿٍیدار
ةّده و ةا  95درمغ اظيیٍان ىی جّان گفث ُؼچَ اؿاجیغ ةیكحؼ ةَ ىغیؼیث داٌف ظّد در فؼایٍغ
یاددُی -یادگیؼی ةپؼدازٌغ ،قایـحگی صؼفَای آٌِا ةیكحؼ جّؿؿَ ىییاةغ؛ ةٍاةؼایً ایً فؼضیَ
جضلیق ،جأییغ ىیقّد.
آزىّن فؼضیات فؼؾی پژوُف
 .1ةیً ایساد داٌف و قایـحگی صؼفَای اؾضای ُیأت ؾهيی داٌكگاه ،ارجتاط ىؿٍادار وزّد دارد.
جديل ( )9زابطٍ بیه ایجاد داوص ي ضایستگی حسفٍای اعضای َیأت علمی داوطگاٌ

قاظلُای آىاری ىحغیؼُا
ایساد داٌف
جّؿؿَ قایـحگی صؼفَای اؿاجیغ

فؼاواٌی ىیاٌگیً اٌضؼاف ىؿیار
110
110

78/66
73/61

5/87
11/22

R

ؿعش
ىؿٍیداری

0/80

0/018

ةا جّزَ ةَ زغول ( )2ىكاُغه ىیقّد کَ ضؼیب ُيتـحگی پیؼؿّن ،راةعَای ىذتث و ىحّؿط
ةَ اٌغازه  0/80ةیً ایساد داٌف و جّؿؿَ قایـحگی صؼفَای اؿاجیغ ٌكان ىیدُغ .ةا جّزَ ةَ ایً کَ
ؿعش ىؿٍیداری کيحؼ از  0/05اؿث ( ،)P<0/05ةٍاةؼایً ُيتـحگی ةَدؿث آىغه ىؿٍیدار ةّده و
ةا  95درمغ اظيیٍان ىی جّان گفث ُؼچَ اؿاجیغ ةیكحؼ ةَ ایساد داٌف ظّد در فؼایٍغ یاددُی-
یادگیؼی ةپؼدازٌغ ،قایـحگی صؼفَای آٌِا ةیكحؼ جّؿؿَ ىییاةغ .ةٍاةؼایً ایً فؼضیَ جضلیق جأییغ
ىیقّد.
 .2ةیً زػب داٌف و قایـحگی صؼفَای اؾضای ُیأت ؾهيی داٌكگاه ،ارجتاط ىؿٍادار وزّد دارد.
جديل ( )9زابطٍ بیه جرب داوص ي ضایستگی حسفٍای اعضای َیأت علمی داوطگاٌ

قاظلُای آىاری ىحغیؼُا
ؿازىاٌغُی داٌف
جّؿؿَ قایـحگی صؼفَای اؿاجیغ

فؼاواٌی ىیاٌگیً اٌضؼاف ىؿیار
110
110

74/42
73/61

7/71
11/22

R

ؿعش
ىؿٍیداری

0/781

0/018
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ةا جّزَ ةَ زغول ( )3ىكاُغه ىیقّد کَ ضؼیب ُيتـحگی پیؼؿّن ،راةعَای ىذتث و ىحّؿط
ةَ اٌغازه  0/781ةیً زػب داٌف و جّؿؿَ قایـحگی صؼفَای اؿاجیغ ٌكان ىیدُغ .ةا جّزَ ةَ ایً
کَ ؿعش ىؿٍیداری کيحؼ از  0/05اؿث (ُ ،)P<0/05يتـحگی ةَدؿث آىغه ،ىؿٍیدار ةّده و ةا 95
درمغ اظيیٍان ىیجّان گفث ُؼچَ اؿاجیغ ةیكحؼ ةَ زػب داٌف ظّد در فؼایٍغ یاددُی -یادگیؼی
ةپؼدازٌغ ،قایـحگی صؼفَای آٌِا ةیكحؼ جّؿؿَ ىییاةغ .ةٍاةؼایً ایً فؼضیَ جضلیق جأییغ ىیقّد.
 .3ةیً ؿازىاٌغُی داٌف و قایـحگی صؼفَای اؾضای ُیأت ؾهيی داٌكگاه ،ارجتاط ىؿٍادار وزّد
دارد.
جديل ( )4زابطٍ بیه ساشماودَی داوص ي ضایستگی حسفٍای اعضای َیأت علمی داوطگاٌ

قاظلُای آىاری ىحغیؼُا
ؿازىاٌغُی داٌف
جّؿؿَ قایـحگی صؼفَای اؿاجیغ

فؼاواٌی ىیاٌگیً اٌضؼاف ىؿیار
110
110

51/95
73/61

9/33
11/22

R

ؿعش ىؿٍیداری

0/69

0/018

ةا جّزَ ةَ زغول ( )4ىكاُغه ىیقّد کَ ضؼیب ُيتـحگی پیؼؿّن ،راةعَای ىذتث و ىحّؿط
ةَ اٌغازه  0/69ةیً ؿازىاٌغُی داٌف و جّؿؿَ قایـحگی صؼفَای اؿاجیغ ٌكان ىیدُغ .ةا جّزَ ةَ
ایً کَ ؿعش ىؿٍیداری کيحؼ از  0/05اؿث (ُ ،)P<0/05يتـحگی ةَدؿث آىغه ىؿٍیدار ةّده و ةا
 95درمغ اظيیٍان ىیجّان گفث ُؼچَ اؿاجیغ ةیكحؼ ةَ ؿازىاٌغُی داٌف ظّد در فؼایٍغ یاددُی-
یادگیؼی ةپؼدازٌغ ،قایـحگی صؼفَای آٌِا ةیكحؼ جّؿؿَ ىییاةغ .ةٍاةؼایً ایً فؼضیَ جضلیق جأییغ
ىیقّد.
 .4ةیً ذظیؼه داٌف و قایـحگی صؼفَای اؾضای ُیأت ؾهيی داٌكگاه ،ارجتاط ىؿٍادار وزّد دارد.
جديل ( )5زابطٍ بیه ذخیسٌ داوص ي ضایستگی حسفٍای اعضای َیأت علمی داوطگاٌ

قاظلُای آىاری ىحغیؼُا
ذظیؼه داٌف
جّؿؿَ قایـحگی صؼفَای اؿاجیغ

فؼاواٌی ىیاٌگیً اٌضؼاف ىؿیار
110
110

53/28
73/61

10/18
11/22

R

ؿعش
ىؿٍیداری

0/61

0/018

ةا جّزَ ةَ زغول ( )5ىكاُغه ىیقّد کَ ضؼیب ُيتـحگی پیؼؿّن ،راةعَای ىذتث و ىحّؿط
ةَ اٌغازه  0/61ةیً ذظیؼه داٌف و جّؿؿَ قایـحگی صؼفَای اؿاجیغ ٌكان ىیدُغ .ةا جّزَ ةَ ایً
کَ ؿعش ىؿٍیداری کيحؼ از  0/05اؿث (ُ ،)P<0/05يتـحگی ةَدؿث آىغه ،ىؿٍیدار ةّده و ةا 95
درمغ اظيیٍان ىیجّان گفث ُؼ چَ اؿاجیغ داٌف و اظالؾات ةیكحؼی در ظّد ذظیؼه کؼده ةاقٍغ،
قایـحگی صؼفَای آٌِا ةیكحؼ جّؿؿَ ىییاةغ .ةٍاةؼایً ایً فؼضیَ جضلیق جأییغ ىیقّد.
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 .5ةیً اٌحكار داٌف و قایـحگی صؼفَای اؾضای ُیأت ؾهيی داٌكگاه ،ارجتاط ىؿٍادار وزّد دارد.
جديل ( )6زابطٍ بیه اوتطاز داوص ي ضایستگی حسفٍای اعضای َیأت علمی داوطگاٌ

فؼاواٌی ىیاٌگیً اٌضؼاف ىؿیار

قاظلُای آىاری ىحغیؼُا
اٌحكار داٌف
جّؿؿَ قایـحگی صؼفَای اؿاجیغ

110
110

75/19
73/61

6/62
11/22

R

ؿعش
ىؿٍیداری

0/78

0/018

ةا جّزَ ةَ زغول ( )6ىكاُغه ىیقّد کَ ضؼیب ُيتـحگی پیؼؿّن ،راةعَای ىذتث و ىحّؿط
ةَ اٌغازه  0/78ةیً اٌحكار داٌف و جّؿؿَ قایـحگی صؼفَای اؿاجیغ ٌكان ىیدُغ .ةا جّزَ ةَ ایً
کَ ؿعش ىؿٍیداری کيحؼ از  0/05اؿث (ُ ،)P<0/05يتـحگی ةَدؿث آىغه ،ىؿٍیدار ةّده و ةا 95
درمغ اظيیٍان ىیجّان گفث ُؼچَ اؿاجیغ ةیكحؼ ةَ جـِیو و اٌحكار داٌف ظّد در فؼایٍغ یاددُی-
یادگیؼی ةپؼدازٌغ ،قایـحگی صؼفَای آٌِا ةیكحؼ جّؿؿَ ىییاةغ .ةٍاةؼایً ایً فؼضیَ جضلیق جأییغ
ىیقّد.
 .6ةیً کارةؼد داٌف و قایـحگی صؼفَای اؾضای ُیأت ؾهيی داٌكگاه ،ارجتاط ىؿٍادار وزّد دارد.
جديل ( )7زابطٍ بیه کازبسد داوص ي ضایستگی حسفٍای اعضای َیأت علمی داوطگاٌ

فؼاواٌی ىیاٌگیً اٌضؼاف ىؿیار

قاظلُای آىاری ىحغیؼُا
کارةؼد داٌف
جّؿؿَ قایـحگی صؼفَای اؿاجیغ

110
110

65/66
73/61

8/23
11/22

R

ؿعش
ىؿٍیداری

0/73

0/018

ةا جّزَ ةَ زغول ( )7ىكاُغه ىیقّد کَ ضؼیب ُيتـحگی پیؼؿّن ،راةعَای ىذتث و ىحّؿط
ةَ اٌغازه  0/73ةیً کارةؼد داٌف و جّؿؿَ قایـحگی صؼفَای اؿاجیغ ٌكان ىیدُغ .ةا جّزَ ةَ ایً
کَ ؿعش ىؿٍیداری کيحؼ از  0/05اؿث (ُ ،)P<0/05يتـحگی ةَدؿث آىغه ،ىؿٍیدار ةّده و ةا 95
درمغ اظيیٍان ىیجّان گفث ُؼچَ اؿاجیغ ةیكحؼ ةَ کارةؼد داٌف ظّد در فؼایٍغ یاددُی -یادگیؼی
ةپؼدازٌغ ،قایـحگی صؼفَای آٌِا ةیكحؼ جّؿؿَ ىییاةغ .ةٍاةؼایً ایً فؼضیَ جضلیق جأییغ ىیقّد.
جديل ( )8زابطٍ ابعاد مدیسیت داوص با تًسعٍ ضایستگی حسفٍای اعضای َیأت علمی

جؼجیب

اةؿاد ىغیؼیث داٌف

درزَ ُيتـحگی

1
2
3
4
5
6

ایساد داٌف
زػب داٌف
ؿازىاٌغُی داٌف
ذظیؼه داٌف
اٌحكار داٌف
کارةؼد داٌف

0/80
0/78
0/69
0/61
0/78
0/73
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یافحَُای زغول ( )8درزَ ُيتـحگی اةؿاد ىغیؼیث داٌف ةا جّؿؿَ صؼفَای اؾضای ُیأت
ؾهيی را ٌكان ىی دُغ .ةؼ اؿاس ایً زغول ،ةیً اةؿاد ىغیؼیث داٌف ةا جّؿؿَ قایـحگیُای
صؼفَای اؾضای ؾیأت ؾهيی داٌكگاه ،ارجتاط ىذتحی وزّد دارد ،ایً ىّضّع ةیاٌگؼ ایً اؿث کَ
ُؼچَ اؿاجیغ ةیكحؼ ةَ ایً اةؿاد ةیكحؼ جّزَ کٍٍغ ،قایـحگی صؼفَای آٌِا ةییكحؼ جّؿؿَ ىییاةغ.
بحث ي وتیجٍگیسی
ٌحایر ایً پژوُف ٌكان داد ةیً اةؿاد ىغیؼیث داٌف ةا جّؿؿَ قایـحگیُای صؼفَای اؾضای ُیأت
ؾهيی ،راةعَ ىؿٍی داری وزّد دارد و ُؼ قف ىؤنفَ ىغیؼیث داٌف ،جأدیؼ ىؿٍیداری ةؼ قایـحگی
صؼفَای اؾضای ُیأت ؾهيی دارٌغ .ةؼ ایً اؿاس ىیجّان ٌحیسَ گؼفث در مّرجی کَ داٌكگاهُا در
گـحؼش اةؿاد ىغیؼیث داٌف (ایساد ،زػب ،ؿازىاٌغُی ،ذظیؼه ،اٌحكار و کارةؼد داٌف) اكغام ٌيایٍغ،
اؾضای ُیأت ؾهيی ،قایـحگیُای ىّرد ٌیاز ظّد در فؼایٍغ یاددُی -یادگیؼی را ةیكحؼ جلّیث
ظّاٍُغ ٌيّد .ةَ ؾتارت دیگؼ اگؼ ىغیؼیث داٌف ةَ درؿحی در ةیً اؾضای ُیأت ؾهيی داٌكگاه ازؼا
قّد ،آنُا ةا ایساد ،زػب ،ؿازىاٌغُی ،ذظیؼه ،اٌحكار و کارةؼد داٌف ظّد ىیجّاٌٍغ ةاؾخ جّؿؿَ
قایـحگیُای صؼفَای ظّد در اىؼ جغریؾ و اٌسام وػایف آىّزقی و ؿازىاٌی قغه و ایً اىؼ ٌیؽ ةَ
ٌّةَ ظّد در ٌِایث ىٍسؼ ةَ ةِتّد کیفیث فؼآیٍغُای آىّزقی ظّاُغ قغ.
ةؼ ایً اؿاس ،پیكٍِاد ىیقّد کَ ىغیؼان و دؿثاٌغرکاران آىّزش و ةؼٌاىَریؽان آىّزقی
داٌكگاه ُا زىیٍَ الزم ةؼای ازؼای ىغیؼیث داٌف را فؼاُو ٌيایٍغ و ةا اجعاذ ؿیاؿثُایی ،اؾضای
ُیأت ؾهيی را جؼغیب ةَ ایساد و ةَکارگیؼی ىغیؼیث داٌف در کالسُای ظّد ٌيایٍغ و ةا اؿحفاده
از ػؼفیثُای ىغیؼیث داٌف ،قایـحگیُای ظّد را افؽایف داده و ىٍسؼ ةَ ةِتّد فؼآیٍغ آىّزقی
قٌّغ.
ةا جّزَ ةَ وزّد راةعَ ىذتث و ىـحلیو و ىؿٍادار ةیً ةؿغ ایساد داٌف و جّؿؿَ قایـحگیُای
صؼفَای اؾضای ُیأت ؾهيی داٌكگاهُا ىی جّان ٌحیسَ گؼفث کَ ایساد داٌف ةَ ؾٍّان یکی از اةؿاد
ىغیؼیث داٌف کَ ةؼ جّنیغ داٌف جأکیغ دارد ،ىیجّاٌغ ةاؾخ جّؿؿَ قایـحگیُای صؼفَای اؾضای
ُیأت ؾهيی در اىّر آىّزقی و ؿازىاٌی گؼدد .ةَ ؾتارت دیگؼ ،جّنیغ و ظهق داٌف ىّرد ٌیاز اؾضای
ُیأت ؾهيی داٌكگاهُا ةَ وؿیهَ ظّد آٌِا و ةِا دادن ىغیؼان و ةؼٌاىَریؽان آىّزقی داٌكگاهُا ،ةَ
داٌف و ایغهُای ظهق قغه ،ىیجّاٌغ ةاورُای اؾضای ُیأت ؾهيی ٌـتث ةَ قایـحگیُای ظّد در
اٌسام وػایفقان (آىّزقی و پژوُكی) را ةَگٌَّای ىّفلیثآىیؽ افؽایف داده و آٌِا را در اٌسام
وػایف ىضّنَ ىّفق دارد و ایً اىؼ در ٌِایث ،ىٍسؼ ةَ ةِتّد ةؼوندادُای آىّزقی از زيهَ
یادگیؼیُای داٌكسّیان ظّاُغ قغٌ .حایر ةَ دؿث آىغه ةا ٌحایر پژوُفُای زاك 1و

1. Zack
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ُيکاران( ،)2009زؾیو 1و ُيکاران ،گهغ 2و ُيکاران ( ،)2001ؿیادت و ُيکاران (ُ )2012يـّ
اؿث .ةؼ ایً اؿاس ،پیكٍِاد ىیقّد کَ ىغیؼان داٌكگاهُا و ةؼٌاىَریؽان آىّزقی ،زىیٍَُای الزم
ةؼای ظهق داٌف ىّرد ٌؼؼ جّؿط اؾضای ُیأت ؾهيی داٌكگاهُا را فؼاُو ٌيایٍغ؛ ةؼای ىذال
ىیجّاٌٍغ ةا ایساد کحاةعاٌَُای جعننی ،ةؼگؽاری ٌكـثُا و ُيایفُای جعننی ،اؾعای
فؼمثُای ىعانؿاجی داظهی و ظارزی و ایساد ؿاىاٌَُای ایٍحؼٌحی ىٍاؿب در داٌكگاهُا ،زىیٍَ
آقٍایی اؾضای ُیأت ؾهيی را ةا ؾهو روز و روشُای ىغرن فؼاُو ٌيّده و آٌِا را در کـب داٌف
ٌّیً و ظهق داٌف ىٍاؿب ةؼای آىّزش یاری رؿاٌٍغ.
ةا جّزَ ةَ وزّد راةعَ ىذتث و ىـحلیو و ىؿٍادار ةیً ةؿغ اٌحكار داٌف و جّؿؿَ قایـحگیُای
صؼفَای اؾضای ُیأت ؾهيی داٌكگاهُا ىیجّان ٌحیسَ گؼفث کَ اٌحكار داٌف ةَ ؾٍّان یکی از اةؿاد
ىغیؼیث داٌف ،ىیجّاٌغ از ظؼیق اُیيث دادن ةَ اٌحكار داٌف ایساد قغه یا کـب قغه و در ةیً
اؾضای ُیأت ؾهيی ةاؾخ جّؿؿَ قایـحگیُای صؼفَای آٌِا در اىّر آىّزقی و ؿازىاٌی گؼدد .در
ایً زىیٍَ ٌحایر ةَ دؿث آىغه ةا ٌحایر پژوُفُای اونـً ،)2009(3یَ ،)2011( 4آوٌگ 5و
ُيکاران( )2011و اوزّ (ُ )2016يـّ اؿث .ةؼ ایً اؿاس ،پیكٍِاد ىیقّد کَ ىغیؼان داٌكگاهُا
و ةؼٌاىَریؽان آىّزقی ،زىیٍَُای الزم ةؼای افؽایف اىکان اٌحكار و جّزیؽ داٌف در ةیً اؾضای
ُیأت ؾهيی داٌكگاهُا را فؼاُو ٌيایٍغ؛ ةؼای ىذال ،ةا ةؼگؽاری ؿيیٍارُاٌ ،كـثُا و ُيایفُای
جعننی ىّزب افؽایف آگاُی اؾضای ُیأت ؾهيی از پژوُفُا و داٌف ٌّیً و ةؼوز جؿهیو و جؼةیث
قغه و از ظؼیق جتادل دادهُا ةا ُيکاران ظّد از ایغهُای ىٍاؿب آٌِا ةؼای ةِتّد وضؿیث آىّزقی و
جغریؾ و در ٌِایث جّؿؿَ قایـحگیُای ظّد اؿحفاده ٌيایٍغ.
ةا جّزَ ةَ وزّد راةعَ ىذتث و ىـحلیو و ىؿٍادار ةیً ةؿغ ؿازىاٌغُی داٌف و جّؿؿَ
قایـحگیُای صؼفَای اؾضای ُیأت ؾهيی داٌكگاهُا ىیجّان ٌحیسَ گؼفث کَ ؿازىاٌغُی داٌف ةَ
ؾٍّان یکی از اةؿاد ىغیؼیث داٌف کَ ةؼ صفغ و ٌگِغاری آن جأکیغ دارد ،ىیجّاٌغ ةا اُیيث دادن ةَ
دتث و ذظیؼه داٌف ایساد یا کـب قغه و در ةیً اؾضای ُیأت ؾهيی ةاؾخ جّؿؿَ قایـحگیُای
صؼفَای آٌِا در اىّر آىّزقی و ؿازىاٌی گؼددٌ .حایر ةَ دؿث آىغه ةا ٌحایر پژوُفُای
اوزّ( ،)2016و یَُ )2011( 6يـّ اؿث .ةؼ ایً اؿاس ،پیكٍِاد ىیقّد کَ ىغیؼان داٌكگاهُا و
ةؼٌاىَ ریؽان آىّزقی ،ؿازىاٌغُی داٌف در داٌكگاه و در ةیً اؾضای ُیأت ؾهيی داٌكگاهُا را فؼاُو
ٌيّده و ةا جكّیق آٌِا ةَ ُيکاری در ؿازىاٌغُی داٌف ،زىیٍَ دؿحؼؿی ؿایؼ اؾضای ُیأت ؾهيی ةَ
ایً داٌف را افؽایف داده و از پؼاکٍغه کاری در ایً زىیٍَ زهّگیؼی ٌيایٍغ.
1. Zaim
2. Gold
3. Ohlsen
4. Yeh
5. Awang
6. Yeh
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ةا ج ّزَ ةَ وزّد راةعَ ىذتث و ىـحلیو و ىؿٍادار ةیً ةؿغ کارةؼد داٌف و جّؿؿَ قایـحگیُای
صؼفَای اؾضای ُیأت ؾهيی داٌكگاهُا ىیجّان ٌحیسَ گؼفث کَ ةَکارگیؼی داٌف ةَ ؾٍّان یکی از
اةؿاد ىغیؼیث داٌف کَ ةؼ اؿحفاده از ایغهُا و داٌف جأکیغ دارد ،ىیجّاٌغ ةا اُیيث دادن ةَ کارةؼد
داٌف ایساد قغه یا کـب قغه در ةیً اؾضای ُیأت ؾهيی ةاؾخ جّؿؿَ قایـحگی ُای صؼفَای
اؾضای ُیأت ؾهيی در اىّر آىّزقی و ؿازىاٌی گؼددٌ .حایر ةَدؿث آىغه ةا ٌحایر پژوُفُای
اونـً( ،)2009دراٌگ( ،)2011آوٌگ و ُيکاران ( ،)2011چان ،)2008(1كالیی و ُيکاران(،)1391
و ؾهیپّر (ُ )1393يـّ اؿث .ةؼ ایً اؿاس ،پیكٍِاد ىیقّد کَ ىغیؼان داٌكگاهُا و ةؼٌاىَریؽان
آىّزقی ،زىیٍَُای الزم ةؼای ةَ کارگیؼی داٌف در ةیً اؾضای ُیأت ؾهيی داٌكگاهُا را فؼاُو
ٌيایٍغ.
مىابع

زيكیغی ،النَ .)1386( .ةؼرؿی وضؿیث ةانٍغگی اؾضای ُیأت ؾهيی داٌكگاه قِیغ ةِكحی و ارائَ انگّیی
ةَ ىٍؼّر ةِتّد ىـحيؼ آن .پایانٌاىَ چاپ ٌكغه کارقٍاؿی ارقغ ،داٌكگاه قِیغ ةِكحی.
دیتاییماةؼ ،ىضـً؛ ؾتاؿی ،ؾفث؛ فحضی وازارگاه ،کّروش؛ و مفاییىّصغ ،ؿؿیغ .)1395( .جتییً
ىؤنفَُای قایـحگی صؼفَای ىؿهيان و جضهیم زایگاه آن در اؿٍاد ةاالدؿحی آىّزش و پؼورش ایؼان.
فنهٍاىَ پژوُفُای آىّزش و یادگیؼی.109-123 ،)2(13 ،
رضائیان ،ؾهی؛ ظٍغان ،ؾهیامغؼ؛ گٍسؿهی ،اؿغاهلل؛ و ىؼیغیان ،صـً .)1393( .ةانٍغگی اؾضای ُیأت ؾهيی
در داٌكگاهُا ،ىّرد ىعانؿَ :اؾضای ُیئث ؾهيی داٌكگاه اىام مادق) .فنهٍاىَ فؼٍُگ در داٌكگاه
اؿالىی.491-514 ،)13(4 .
ؾارفی ،ىضتّةَ؛ كِؼىاٌی ،ىضيغ؛ و ظاُؼی ،ىؼجضی .)1389 ( .ىیؽان فؼؿّدگی قغهی و راةعَ آن ةا ىٍحعتی
از ىحغیؼُای زيؿیثقٍاظحی در اؾضای ُیأت ؾهيی داٌكگاه قِیغ ةِكحی .فنهٍاىَ روانقٍاؿی
کارةؼدی.72-86 ،)14(2 ،
ؾهیپّر ،قیؼزاد؛ اردالن ،اىیغ؛ و ؾتاسزادهٌ ،امؼ .)1393( .ةؼرؿی راةعَ چگٌّگی اؿحلؼار ىغیؼیث داٌف ةا
ؿالىث ؿازىاٌی در داٌكگاه افـؼی اىام ؾهی (ع) .فنهٍاىَ ىغیؼیث ٌؼاىی.59-71 ،)53(14 ،
كالیی ،ةِؼوز؛ کغیّر ،پؼویً؛ مؼاىی ،غالىؼضا؛ و اؿفٍغیاری ،ىضيغ .)1391( .ارزیاةی ىغل ةاورُای
ظّدکارآىغی ىؿهيان ةَ ؾٍّان جؿییًکٍٍغه ىیؽان رضایث قغهی آٌِا و پیكؼفث جضنیهی داٌفآىّزان.
پژوُف در ةؼٌاىَریؽی درؿی.95-107 ،)32(9 ،
ٌّرقاُیٌ ،ـؼیً؛ و ؿيیؿی ،صـیً .)1390( .ةؼرؿی کیفیث زٌغگی کاری اؾضای ُیأت ؾهيی داٌكگاهُای
دونحی ایؼان و ارائَ راُــــکارُایی ةؼای ةِتّد آن .فنهٍاىَ پژوُف و ةؼٌاىَریؽی در آىّزش ؾانی.
.91-114 ،)1(17

1. Chan
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