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چکيده
پژوهش حاضر با هدف طراحی و اعتبارسنجی الگوی شایستگیهای حرفهای اعضای هیات علمی دانشگاه
فرهنگیان انجام شد .این پژوهش از نوع توسعهای-کاربردی است که به روش ترکیبی از نوع اکتشافی
متوالی انجام شد .دانشجویان ،اعضای هیات علمی و کارشناسان آموزش دانشگاه فرهنگیان فارس به عنوان
جامعه آماری بخش کیفی به شمار میروند که با روش نمونهگیری هدفمند و تکنیک اشباع نظری60 ،
نفر (15نفر عضو هیات علمی15 ،نفر کارشناس آموزش و30نفر دانشجو( 15دختر و  15پسر)) انتخاب
شدند .در بخش کمی نیز اعضای هیات علمی دانشگاه فرهنگیان کشور به عنوان جامعه آماری بودند که
150نفر به شیوه تصادفی انتخاب شدند .برای جمعآوری دادهها در بخش کیفی از مصاحبه نیمه ساختمند
و بررسی اسناد ،و در بخش کمی از پرسشنامه محققساخته استفاده شد .برای تحلیل دادههای کیفی ،از
روش تحلیل مضمون و برای تحلیل دادههای کمی از تحلیل عامل و ضریب آلفای کرنباخ استفاده شد .با
استفاده از معیارهای اعتبارسنجی کیفی چارچوب اولیه اعتبارسنجی گردید .برای اعتبارسنجی کمی از
تحلیل عامل و ضریب آلفای کرنباخ استفاده شد .نتایج نشان داد که الگوی شایستگیهای حرفهای اعضای
هیات علمی دانشگاه فرهنگیان متشکل 3عامل(-1دانش حرفه ای-2مهارتهای حرفهای-3اخالق حرفهای
)11،مالک(-1دانش محتوا-2دانش آموزش محتوا-3دانش پژوهشی-4دانش سازمانی-5دانش فناوری-6
مهارت تدریس-7مهارت پژوهش-8مهارت فناوری-9مهارتهای ارتباطی-10اخالق فردی  -11اخالق
سازمانی) و  62نشانگر است.این الگو میتواند به عنوان چارچوب و مبنایی برای جذب ،توسعهی حرفهای و
ارزیابی شایستگیهای حرفهای اعضای هیات علمی دانشگاه فرهنگیان کشور مورد استفاده قرار گیرد.
کليد واژهها :طراحی الگو ،اعتبارسنجی الگو ،شایستگیهای حرفهای ،هیات علمی ،دانشگاه فرهنگیان

 - 1این پژوهش با حمایت مالی دانشگاه فرهنگیان به شماره قرارداد 50000/7110/120مورخ 1396/9/18انجام گردیده است.
- 2استادیار گروه علوم تربیتی ،دانشگاه فرهنگیان ،ایران()fmjavdani@yahoo.com
- 3استادیار گروه علوم تربیتی ،دانشگاه فرهنگیان ،ایران
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مقدمه
نظام آموزش عالی هر کشوری کانون اصلی توسعه منابع انسانی و تربیت نیروهای متخصص و
کارآمد است؛ به همین جهت موفقیت یا شکست برنامه توسعهی کشورها در ابعاد مختلف به
میزان زیادی درگرو عملکرد دانشگاهها و مراکز آموزش عالی آن هاست .در واقع نظام آموزش
عالى به عنوان یکی از اصلیترین و مهمترین نهادهای تربیت نیروی انسانی ماهر ،متخصص و
کارآمد برای توسعه اقتصادی ،اجتماعی ،سیاسی و فرهنگی هر جامعه محسوب میشود .بنابراین
پیشرفت جوامع وابستگی انکارناپذیری به سطح آموزش ،تحصیالت و گسترش کمی و کیفی نظام
آموزشی و به ویژه نظام آموزشعالی دارد Namdari,Mirkamali, pourkarimi & Ferasatkhah,
))2018; Akhavan kazemi,2005
کشور ایران نیز که سودای ایجاد تغییر و تحوالت شدید و شتابنده در حوزههای کلیدی و
تمدن ساز و دست یابی به توسعه پایدار برای تبدیل شدن به قدرت برترعلمی ،اقتصادی،
اجتماعی ،فرهنگی و نظامی در منطقه و جهان را در سر میپروراند از این قائده مستثنی نیست و
به شدت نیازمند برخوردای از نظام آموزشعالی کارآمد و با کیفیت است .به عبارت دیگر،
درکشور ایران نیز همانند سایر کشورها ،آموزشعالی به عنوان نهادی محوری و توسعه دهندة
منابع انسانی تخصصی در مسیر دستیابی به توسعة پایدار ،در جایگاه حساسی نقش آفرینی
میکند(  .)Almasi, Zarei, Zavvaraki, nili & Delavar,2017این موضوع در سند چشم انداز
بیست ساله ی جمهوری اسالمی ایران نیز به عنوان معتبرترین سندی که تاکنون در خصوص
شناسایی و معرفی چالشهای جدیدی که کشور در تفکر نوین جامعهی جهانی با آن ها روبه
روست ب ه تصویب رسیده است .بر اساس این سند ،ایران در سال  1404کشوری توسعه یافته با
جایگاه اوّل اقتصادی ،علمی و فناوری در سطح منطقه آسیای جنوب غربی با هویت اسالمی و
انقالبی ،الهام بخش در جهان اسالم و تعامل سازنده و مؤثر در روابط بین الملل خواهد بود .تحقق
این امر در گرو باال بردن کارایی و کارآمدی نظام علمی ،تحقیقاتی و فناوری در عرصههای
مختلف در کشور است.
بر این اساس ،نقش و اهمیت نظام آموزشعالی به عنوان مرجع اصلی تأمین نیروی
متخصص ،هم در توانمندسازی اعضای هیات علمی و رشد دانش و تواناییهای آنان و هم در رشد
دانش جویان و بهبود کیفیت جریان یادگیری با بهره گیری از محتوای سند چشم انداز بسیار
سازنده خواهد بود .در این مورد ،توجه به بهسازی اعضای هیات علمی و ارتقای شایستگیهای آن
ها دارای اهمیت ویژهای است .موضوعی که در مطالعات حوزهی آموزشعالی در داخل کشور
کمتر بدان پرداخته شده است(.)Salimi,Shafiei,Keshavarz & Haydari،2017
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بدون تردید ،وجود استادان و اعضای هیات علمی توانمند و صاحب صالحیتهای حرفهای از
اساسیترین و کلیدیترین عوامل در کارایی وکیفیت بخشی به عملکرد و فعالیتهای دانشگاهها و
مراکز آموزشعالی قلمداد میشود .استادان با استفاده از دانش و مهارتهای خود ،به کارگیری
راهبردهای تدریس اثربخش و ایجاد محیط مناسب ،به تسهیل یادگیری دانشجویان و تحقق
اهداف نظام آموزشعالی کمک میکنند .ویژگیهای اخالقی و شخصیتی خاص و مهارتهای
حرفهای یک استاد است که میتواند موجب اثربخشی فرآیندهای یاددهی  -یادگیری شده و حتی
نقص کتابهای درسی و کمبود امکانات آموزشی را جبران کند یا برعکس ،بهترین موقعیت و
موضوع تدریس را با ناتوانی در ایجاد ارتباطی مطلوب ،به محیطی غیرفعال و غیرجذاب تبدیل
کند(.)Ghadami, Salehi, Sajadi & Naji,2007
به همین جهت) (Bennett & etal,2002شناخت شایستگیهای حرفهای استادان و اعضای هیات
علمی دانشگاهها از اهمیت و اولویت باالیی برخوردار است و بر شناخت دیگر عوامل و ارکان
نظام آموزشعالی مقدم است ( )Abedini & etal,2010و میتوان ادعا کرد که توجه به
شایستگیهای ضروری برای استادان و اعضای هیات علمی برای ترسیم مسیر آیندهی
هردانشگاهی ضروری است (.) Hyatt & Williams,2011
یافتههای پژوهشی نشان می دهد که یک استاد شایسته و اثربخش باید دارای ویژگیهای خاصی
باشد تا قادر به ایفای نقش حرفهای خود در سطح مطلوب شود .از جملهی این ویژگیها عبارتند
از :ویژگیهای شخصیتی ،آمادگی ،مدیریت کالس و شیوه برنامهریزی ،تدریس و نظارت
برپیشرفت دانشجویان( )Strong,2007داشتن تواناییهای آموزشی ،پژوهشی ،ویژگیهای اخالقی
و

رفتاری(

;Cordinals,2007

;Richardson,2008

;(Frally,2006;Ciancialow,2007

Markes,2006رعایت اصول و قوانین اخالقی و رفتاری ،روش تدریس مناسب ،بهرهگیری از منابع
جدید و انجام فعالیتهای پژوهشی( )Clarmin,2008ویژگیهای فردی ،حرفهای ،علمی و
اجتماعی( )Al-zoubi & Mohasneh,2013سطح باالی فکری و علمی در رشته تخصصی خود،
استفاده از روش های آموزشی متنوع ،انتظارات باال از دانشجویان خود ،ایجاد و تقویت حس اعتماد
در دانشجویان ،شخصیت پذیرا وخودارزیابی هنگام ارزشیابی از دانشجویان( )Bain,2004کارکرد
مناسب و عملکرد مطلوب فکری ،عقالنی و عاطفی( )Lowman,1995صاحب حرفه ،آموزشگر،
پژوهشگر و شهروند(خدمت در کمیسیونها ،پستهای مدیریتی و خدمت به عنوان مشاور
( ) Erdem,2008 ; uller,2010و تدریس( تربیت حرفهایها) ،هدایت تحقیات علمی و ارائه
خدمات عمومی( )Ornek-Buken,2006شایستگیهای فردی ،موضوعی(رشتهای)-تخصصی و
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آموزشی( ،Fransis,2006به نقل از  ،)Osineski & Hernandez,2013شایستگی پژوهش،
تدریس ،مشاوره ،ارائه خدمت و همکاری با اعضای هیئت علمی( )Salimi & etal,2017ویژگیهای
شناختی ،عاطفی و رفتاری( )Bonakdari,Mehran,Mahroozadeh & Hashemi,2016توان علمی
و تسلط در درس مورد نظر و خصوصیات شخصیتی( )Sharifnia, Ebadi & Hekmatafshar,2013
تسلط بر موضوع درسی ،قدرت بیان و انتقال مطالب آموزشی ،حفظ شخصیت دانشجو و احترام
به وی ،داشتن سعه صدر و حسن خلق و وجدان کاری و حس مسوولیت(ِ & Dargahi
 )etal,2010توانایی برقراری ارتباط ،داشتن تجربه تدریس و دانش عمومی در تدریس،
انتقادپذیری ،خالقیت و آراستگی ،توجه به مفاهیم ضروری ،ارائه مطالب در نظم منطقی و تدریس
به زبان ساده(،)Mazloomi mohammadabadi,Rahaee,Ehrampoosh & Soltani,2010
ویژگیهای آموزشی و رفتاری( .)kiumarsi, Kamkari & Shokrzadeh,2009
یافتههای پژوهشی مذکور حاکی از آن است که اثربخشی فعالیتها و عملکرد اعضای هیات
علمی دانشگاهها نه تنها نیازمند برخوداری از ویژگیهای اخالقی و شخصیتی خاص است ،بلکه
مستلزم برخورداری از دانش و مهارتهای فنی ،تخصصی و حرفهای در حد مطلوب نیز است.
بر این اساس ،توجه به شایستگیها و کیفیت کار استادان و اعضای هیات علمی و ارتقای
در این
سطح دانش نظری و مهارتی آن ها باید در اولویت برنامههای دانشگاهها قرار گیرد.
میان ،دانشگاههای تربیت معلم به عنوان دانشگاه هایی راهبردی و متولی اصلی تربیت معلمان با
کیفیت ،از اهمیت و جایگاه ویژهای در بین سایر دانشگاهها و موسسات آموزشعالی برخوردارند.
از آنجایی که یکی از اهداف موسسات آموزشی ،تربیت افرادی است که ویژگیها و کیفیتهای
الزم برای پاسخ گویی به تقاضاهای جهان ،جامعه ،علم و فناوری درحال توسعه را داشته باشند،
لذا کیفیت معلمان ،چگونگی هدایت تدریس ،مسوولیتها و نقشهای در حال تغییرشان برای
تربیت چنین افرادی( )Ingersool,2008داللت بر اهمیت تربیت معلم و کیفیت عملکرد
دانشگاه های تربیت معلم دارد .الزم به ذکر است که متغیرهای زیادی وجود دارند که مستقیم و
غیر مستقیم کیفیت عملکرد دانشگاههای تربیت معلم را تحت تاثیر قرار میدهند .برنامههای
درسی تربیت معلم ،ویژگی های داوطلبان معلمی به هنگام ورود به برنامه ها ،بافت آموزشی
دانشکده های تربیت معلم ،و مدارس تمرین معلمی در میان متغیرهایی هستند که مستقیما
تربیت معلم را تحت تاثیر قرار میدهند .اما متغیر دیگری که به مراتب بیش از سایر متغیرها،
مستقیما تربیت معلم را تحت تاثیر قرار میدهد و سایر متغیرها را متاثر می کند ،استادان و
اعضای هیات علمی هستند(.)Yildirim,2013
بر همین اساس ،در چارچوب نظام آموزشعالی کشور ایران نیز دانشگاه فرهنگیان به عنوان
دانشگاهی نوپا و در عین حال یکی از کلیدیترین و راهبردیترین دانشگاهها و مراکز آموزشعالی
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کشور ،مسوولیت اصلی تربیت معلم را عهدهدار شده و با هدف تربیت معلم تراز نظام جمهوری
اسالمی شکل گرفته است .با عنایت به ضرورت تحقق این هدف بلند و آرمانی ،بدیهی است که
دانشگاه فرهنگیان بیش از هر دانشگاه دیگری در نظام آموزشعالی کشور نیازمند برخورداری از
الزامات اساسی عملکرد کیفی است .بی گمان ،وجود استادان و اعضای هیات علمی توانمند و
صاحب صالحیتهای حرفهای از عوامل بنیادی در کارایی وکیفیت بخشی به عملکرد و
فعالیتهای این دانشگاه ویژه ،ماموریت گرا و تربیت محور است.
الزم به ذکر است که گرچه بهبود کیفیت آموزش و یادگیری اصلیترین نیاز دانشگاهها و
مراکز آموزش عالی کشور به ویژه دانشگاه فرهنگیان است ،و در این مورداستادان و اعضای هیات
علمی نقش منحصر به فرد و بی بدیلی دارند ،اما تاکنون برنامه و الگویی که بتوان برمبنای آن از
یک طرف استادان شایستهای را انتخاب و گزینش کرد و از طرف دیگر فرصتهای مناسبی را
برای ارتقای ویژگیها و شایستگیهای حرفهای آن ها فراهم کرد طراحی و تدوین نشده است
 .لذا این پژوهش برآن است تا با طراحی و اعتبار سنجی الگوی شایستگیهای حرفهای اعضای
هیات علمی دانشگاه فرهنگیان گامی مهم در این زمینه بردارد .این الگو که طی یک فرایند
پژوهشی شکل گرفته و به شیوهای علمی اعتبار سنجی شده است میتواند به عنوان چارچوب و
ابزاری مطمئن در اختیار متولیان امر گزینش و آموزش اعضای هیات علمی دانشگاه فرهنگیان
قرار گیرد تا براساس آن بتوانند افراد شایستهتری را برای این جایگاه مهم و حساس انتخاب و
برنامههای آموزشی دقیق تر و هدفمندتری را برای توسعه و بهسازی آن ها طراحی و اجرا کنند.
به عالوه ،این چارچوب می تواند به عنوان یک راهنما ،اعضای هیات علمی را در جهت خود-
ارزیابی و خود -توسعهای مستمر هدایت کند و به ارتقای شایستگیهای اعضای هیات علمی
دانشگاه فرهنگیان و به تبع آن بهبود کیفیت تربیت معلم کمک کند.

پيشينه پژوهشي
نامداری پژمان ،علی محمدی ،موسوی و نهنجی(
 )Mousavi and Nahanji,2018در پژوهشی با هدف تعیین شرح وظایف اعضای هیات علمی
دانشگاه فرهنگیان با تحلیل مضمون اسناد فرادستی از جمله سند اسالمی شدن دانشگاهها ،سند
تحول بنیادین آموزش و پرورش ،سند نقشه جامع علمی کشور و شیوه نامه ترفیع اعضای هیات
علمی دانشگـــاه فرهنگیان ،وظایف اعضای هیات علمی دانشگاه فرهنگیان را در 7زمینه
دستهبندی کردند که عبارتند از  -1:خدمات مشاورهای -2پژوهشگری -3آموزشگری-4
فرهنگسازی -5اشاعهگری -6مشارکتجویی  -7خود توسعهگری.
Namdari Pejman, Ali Mohammadi,
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تانکا ،ساهین ،اوغوز و گونر( ) Tunca, Sahin , Oguz & Guner,20151در پژوهشی تحت عنوان
شایستگیهای استادان تربیت معلم ایدآل ،نقشها و مسوولیتهای حرفهای اساتید تربیت معلم را
شامل -1 :سازماندهی فرایند یـــاددهی -یادگیری -2مشاوره و راهنمایی-3مدیریت کالس بــه
طور اثربخش -4ســازماندهی محتوا -5شناخت دانشجویان  -6اتخاذ فلسفه سازندهگرایی -7
سازماندهی فرایند سنجش و  -8توسعه حرفهای ،عنوان میکنند.
الننبرگ ،دنگرینک و کورتهاگن( ) Lunenberg, Dengerink & Korthagen,2014نیز ضمن
بررسی یافتههای پژوهشی متعدد ،به این جمعبندی رسیدند که استادان تربیت معلم باید در
حوزه های شایستگی زیر الگو باشند .یعنی آنها باید آنچه را که در رفتار آموزشی خودشان مهم
میدانند انجام دهند .این شایستگیها عبارتند از -1 :شایستگیهای عمومی و کلی -2
شایستگیهای فناوری ارتباطات و اطالعات-3شایستگیهای محتوایی -4شایستگیهای آموزشی
-5شایستگیهای پژوهشی -6شایستگیهای سازمانی -7شایستگیهای پویایی گروه و ارتباطی8
–شایستگیهای رشد حرفهای و فردی

سوالهای پژوهش
 -1ابعاد چارچوب اولیه الگوی شایستگیهای حرفهای اعضای هیات علمی دانشگاه فرهنگیان
کدامند؟
 -2مالکهای چارچوب اولیه الگوی شایستگیهای حرفهای اعضای هیات علمی دانشگاه
فرهنگیان کدامند؟
 -3نشانگرهای چارچوب اولیه الگوی شایستگیهای حرفهای اعضای هیات علمی دانشگاه
فرهنگیان کدامند؟
-4آیا چارچوب اولیه الگوی شایستگیهای حرفهای اعضای هیات علمی دانشگاه فرهنگیان دارای
اعتبار است؟
 -5چارچوب نهایی الگوی شایستگیهای حرفهای اعضای هیأت علمی دانشگاه فرهنگیان دارای
چه ابعاد ،مالکها و نشانگرهایی است؟

روش شناسي پژوهش
این پژوهش از نظر هدف ،توسعهای– کاربردی است که به شیوه ترکیبی2از نوع اکتشافی
متوالی  3انجام شد .اعضای هیات علمی ،مسووالن و کارشناسان آموزش و دانشجویان دانشگاه
1 -Tunca, Sahin , Oguz & Guner
2 -Mixed method
3 - Exploratory Sequential
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فرهنگیان فارس ،جامعه آماری بخش کیفی و اعضای هیات علمی دانشگاه فرهنگیان کشور به
عنوان جامعه آماری بخش کمی بودند.
برای انتخاب مشارکتکنندگان بخش کیفی ،به شیوه هدفمند و با تکنیک اشباع نظری 1از
میان استادان ،دانشجویان ،مسووالن و کارشناسان آموزش دانشگاه فرهنگیان فارس 60 ،نفر
(15نفر عضو هیات علمی15 ،نفرمسئول و کارشناس آموزش و 30نفر دانشجو(15نفر دختر و
 15نفر پسر)) که بیشترین آشنایی و اطالع در زمینه موضوع مورد نظر را داشتند انتخاب شدند.
برای انتخاب مشارکتکنندگان بخش کمی نیز150 ،نفر از اعضای هیات علمی دانشگاه
فرهنگیان کشور به شیوه تصادفی انتخاب شدند.

ابزار پژوهش
-1برای دستیابی به ابعاد ،مالکها و نشانگرهای چارچوب اولیه «الگوی شایستگیهای حرفه ای
اعضای هیات علمی دانشگاه فرهنگیان» از مصاحبه با مطلعان کلیدی و بررسی اسناد و منابع و
متون علمی و تحقیقات پیشین استفاده شد.
 -2برای جمع آوری داده های مربوط به بررسی روایی و اعتبارسنجی کمی چارچوب نهایی از
مقیاس محقق ساخته استفاده گردید .این مقیاس براساس شبکه مضامین بخش کیفی تهیه شد.
روایی صوری این مقیاس به تایید متخصصان رسید و روایی سازه نیز با استفاده از تحلیل عامل
تایید گردید .پایایی نیز با استفاده از آلفای کرنباخ (./66تا )./95محاسبه گردید.
مرحله اول (بخش کیفی)

جمع
آوری
داده
های
کیفی

تحلیل
دادههای
کیفی

مرحله دوم (بخش کمی)

تهیه
جمع
یافته
آوری
ابزار
های
داده
کیفی
های
نمودار -1فرآیند اجرای پژوهش
کمی

تحلیل
داده
های
کمی

نتایج
کلی و
تفسیر

1 -Theoritical Saturation
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در مرحله اول این پژوهش که جنبه کیفی دارد از روش مصاحبه نیمه ساختمند ،بررسی
پیشینه و مطالعه منابع و متون و اسناد به شیوه همسو سازی برای دستیابی به مفاهیم ،عبارات
و واژههای کلیدی مرتبط با ابعاد ،مالکها و نشانگرهای الگوی شایستگیهای حرفهای اعضای
هیات علمی دانشگاه فرهنگیـان استفاده شد و دادههای کیفی اولیه جمعآوری گردید .سپس بــا
استفاده از روش تحلیل مضمون ،مضــامین سازماندهندهی سطح ( 2ابعاد ) ،مضامین
سازماندهندهی سطح(1مالک ها) و مضامین پایه (نشانگرها) به دست آمد و درنتیجه چارچوب
اولیه الگوی مورد نظر شکل گرفت .درگام بعدی با استفاده از معیارهای اعتبار سنجی کیفی(
قابلیت اعتبار و تأیید پذیری) چارچوب اولیه اعتبار سنجی گردید.برای اطمینان از پایایی کیفی
چارچوب اولیه نیز از آزمون قابلیت اعتماد (اطمینانپذیری) استفاده شد و در نتیجه اطالعات
الزم برای ساخت ابزار مورد نیاز برای جمعآوری دادههای الزم در بخش کمی حاصل گردید.شکل
 1مدل مفهومی این پژوهش را نشان می دهد.

شکل.1مدل مفهومی پژوهش
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در مرحله دوم ،براساس یافتههای بخش کیفی ،ابزار الزم برای جمع آوری دادههای مورد نیاز
بخش کمی تهیه شد .با استفاده از این ابزار ،دادههای کمی جمعآوری و با روش تحلیل عامل،
چارچوب اولیه به شیوه صوری ،محتوایی و کشف سازه اعتباریابی و چارچوب نهایی الگوی
شایستگیهای حرفهای اعضای هیات علمی دانشگاه فرهنگیان طراحی شد.

يافتهها
1
 -1ابعادچارچوب اولیه"الگوی شایستگیهای حرفه ای اعضای هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان"
کدامند ؟

 -2مالکهای2چارچوب اولیه "الگوی شایستگیهای حرفهای اعضای هیات علمی دانشگاه
فرهنگیان" کدامند ؟
 -3نشانگرهای 3چارچوب اولیه "الگوی شایستگیهای حرفهای اعضای هیات علمی دانشگاه
فرهنگیان" کدامند؟
برای دستیابی به پاسخ سواالت 1تا ،3پس از جمعآوری دادهها از طریق مصاحبه با
مشارکت کنندگان و مطالعه منابع ،متون ،اسناد باالدستی و تحقیقات پیشین ،در سه مرحله اقدام
به کدگذاری یادداشتها و تولید طبقات یا مضامین برای شناخت عوامل ،مالکها و نشانگرهای
الگوی شایستگیهای حرفهای اعضای هیات علمی دانشگاه فرهنگیان گردید.
مرحله اول :در این مرحله خط به خط

مطالب برآمده از مصاحبهها و یاداشتهای

مشارکت کنندگان و نیز اسناد و منابع چندین بار مورد مطالعه قرار گرفت و پس از آَشنایی کامل
با دادهها ،نکات و عبارات کلیدی مرتبط با شایستگیهای اعضای هیات علمی دانشگاه فرهنگیان
به عنوان کد های معنایی(445کد) انتخاب شد.
مرحله دوم :در این مرحله ،مفاهیم کلیدی (کدهای معنایی) برآمده از مرحله اول پس از
چندین مرتبه بررسی و دقت نظر و تامل ،براساس وجوه تشابه حول محور مضامین پایه1،
مضامین سازماندهندهی سطح21و مضامین سازماندهندهی سطح  2طبقهبندی گردید.

 Factors -1شامل مجموعهای از عمده ترین ابعاد و عناصر الگوی مورد نظر به عنوان یک نظام است.
 Criterions- 2عمده ترین جنبه ها یا ویژگیهای هر عامل که می تواند به بهترین نحو ممکن آن عامل را نمایان سازد
 Indicators- 3مهم ترین ویژگیها و مشخصههای عینی هر مالک که برای گردآوری دادهها و قضاوت درباره مالکهای مورد
نظر به کاربرده میشود.
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مرحله سوم :در این مرحله ،مضامین سازماندهندهی سطح 2بهعنوان "عوامل(ابعاد) " ،مضامین
سازماندهندهی سطح  1به عنوان "مالکها" و مضامین پایه به عنوان" نشانگرهای" الگوی
شایستگیهای حرفهای اعضای هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان" انتخاب شدند و ارتباط آنها با هم
مشخص گردید و الگوی شایستگیهای حرفهای اعضای هیات علمی دانشگاه فرهنگیان شکل
گرفت.
پرسش :4آیــا چارچوب اولیه الگوی شایستگیهای حرفهای اعضای هیات علمی دانشگاه
فرهنگیان دارای اعتبار است؟
دادههای برآمده از روش تحلیل مضمون نشان داد که چارچوب اولیه" الگوی شایستگیهای
حرفهای اعضای هیات علمی دانشگاه فرهنگیان"دارای4عامل13،مالک و75نشانگر میباشد .برای
بررسی روایی و پایایی کیفی این چارچوب از معیارهای اعتبار سنجی کیفی( قابلیت اعتبار و
تأییدپذیری) و قابلیت اعتماد (اطمینان پذیری) و روش همسو سازی استفاده شد .مراجعه به
مبانی نظری و پیشینه پژوهشی نشان داد که ابعاد ،مالکها و نشانگرهای چارچوب برآمده از
تحلیل مضمون با مبانی نظری و پیشینه پژوهشی همسو میباشد .شواهد همسو سازی درجدول2
ارائه شده است.
جدول  - 2شواهد همسو سازی ابعاد الگوی شایستگیهای حرفهای اعضای هیات علمی دانشگاه
فرهنگیان با پیشینه نظری و پژوهشی
ابعاد الگو

شواهد نظری و پژوهشی

سوابق حرفهای

تانکا ،ساهین ،اوگاز و گونر( -)2015موسسه استرالیایی تدریس و رهبری مدرسه (-)2011
انجمن مدرسان تربیت-شورای ملی اعتبار بخشی تربیت معلم-سوئنن و
وندرلینک(-)2009کوستر ،برکلمانز ،کورتهاگن و وابلز( -)2005الننبرگ و همکاران()2014

دانش حرفهای

تانکا ،ساهین ،اوگاز و گونر( -)2015موسسه استرالیایی تدریس و رهبری مدرسه
()2011انجمن مدرسان تربیت معلم -شورای ملی اعتبار بخشی تربیت معلم -سوئنن و
وندرلینک ( -)2009کوستر ،برکلمانز ،کورتهاگن و وابلز( -)2005الننبرگ و
همکاران( -)2014بریجز (-)1999دنگرینک،الننبرگ و کولز( -)2015شاگریر(-)2010
سوئننن ،جونز و ولمن( -)2010زیچنر( -)2012ترپسترا و هونوری( )2009باتس،رامیرز و
دریتس(- )2009کورتهاگن  ،الننبرگ و راسل( -)2006ویلمس و بویی(-)2013
الفران()2014

 basic themes -4به طور کلی مضمون ،ویژگی تکراری و متمایز درمتن است که به نظر پژوهشگر نشان دهنده درک و تجربه
خاصی در ارتباط با سواالت تحقیق است .مضامین پایه بیانگر نکته مهمی درمتن است که با ترکیب وتلخیص آن ها مضمون
سازماندهنده ایجادمی شود.
 organizing themes -5مضامین سازماندهنده واسط مضامین فراگیر و پایه است.
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مهارتهای
حرفهای

تانکا ،ساهین ،اوگاز و گونر( -)2015موسسه استرالیایی تدریس و رهبری مدرسه
()2011انجمن مدرسان تربیت معلم -شورای ملی اعتبار بخشی تربیت معلم -سوئنن و
وندرلینک ( -)2009کوستر ،برکلمانز ،کورتهاگن و وابلز( -)2005الننبرگ و
همکاران( -)2014بریجز( -)1999دنگرینک،الننبرگ و کولز( -)2015شاگریر(-)2010
سوئننن ،جونز و ولمن( -)2010زیچنر( -)2012باتس،رامیرز و دریتس( -)2009کورتهاگن
 ،الننبرگ و راسل( -) 2006گروسمان ،هامرنس و مک دونالد(  -)2009ویلمس و
بویی( -)2013الفران()2014

اخالق حرفهای

تانکا ،ساهین ،اوگاز و گونر( -)2015موسسه استرالیایی تدریس و رهبری مدرسه ()2011
انجمن مدرسان تربیت معلم -شورای ملی اعتبار بخشی تربیت معلم -سوئنن و وندرلینک
( )2009کوستر ،برکلمانز ،کورتهاگن و وابلز( -)2005الننبرگ و همکاران( –)2014شاگریر
( -)2010سیلبراستین( -)1993شاگریر()2015

پرسش :5آیا چارچوب نهایی الگوی شایستگیهای حرفهای اعضای هیات علمی دانشگاه
فرهنگیان از اعتبار الزم برخوردار است؟
نتایج به دست آمده از تحلیل عامل تاییدی مرتبه اول نشان داد ،از 75نشانگر وارد شده در
تحلیل ،تنها نشانگر " آشنایی با مبانی ،اصول و فلسفه تعلیم و تربیت با بار عاملی  0/25و نشانگر
" آشنایی با مبانی ،اصول و فلسفه تربیت اسالمی" با بار عاملی  0/27از روایی مناسبی برخوردار
نبوده و حذف میگردند .اما سایر نشانگرها با طیف بار عاملی  0/40 – 0/97دارای روایی کافی
بوده و تایید میگردند .عالوه بر این ،با توجه به شاخصهای برازش مدل ،مدل حاضر تایید
میشود1.
جدول -3نتایج تحلیل عامل مرتبه اول
مالکها

تجارب تدریس

سوابق و مدارک
علمی

بار
عاملی

مقدار
T

-1تجربه تدریس در مدرسه

0/69

4/44

 -2تجربه تدریس در آموزشعالی

0/42

4/21

نشانگرها

-3تجربه تدریس در تربیت معلم

0/68

5/84

 -4تجربه تدریس در دوره های ضمن خدمت

0/61

6/41

 -5تجربه تدریس در کارگاه های آموزشی

0/62

5/60

-6مدرک دکترای تخصصی معتبر

0/64

5/99

-7دانش آموختهی دانشگاههای معتبر

0/42

3/61

1. Chi Square: 2059.20- df: 2622- RSMEA: 0/0- GFI: 0/62
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بار
عاملی

مقدار
T

-8شرکت فعال در همایشها و مجامع علمی

0/59

5/84

 -9عضویت فعال در انجمنهای علمی و تخصصی

0/47

3/73

-10تناسب رشته تحصیلی با رشته تدریس

0/96

3/69

 -11دارای رتبهها و جوایز علمی معتبر

0/44

3/66

-12آشنایی با نظریهها و مفاهیم تخصصی رشته مورد تدریس

0/42

3/71

-13آشنایی با منابع ،متون و پایگاههای اطالعاتی مهم و مرجع
در حوزه ی تخصصی

0/56

4/66

-14آشنایی با منابع و مباحث به روز در رشته تخصصی

0/54

5/67

 -15آشنایی با صاحبنظران حوزه تخصصی

0/49

4/36

 -16توان بحث و گفتگو پیرامون مسائل و مباحث حوزه
تخصصی

0/47

5/05

-17توان تالیف ،تحلیل و سازماندهی محتوا در حوزه تخصصی

0/82

4/58

-18توان ترجمه در حوزه تخصصی

0/68

3/75

 -19آشنایی با نظریههای یاددهی و یادگیری

0/45

4/95

 -20آشنایی با اصول و روشها تدریس

0/57

5/92

 -21آشنایی با طراحی آموزشی

0/68

7/38

 -22آشنایی با طرح درس

0/90

4/97

 -23آشنایی با طراحی واحد یادگیری

0/97

6/75

 -24آشنایی با اصول و فنون مدیریت کالس

0/57

5/95

-25آشنایی با مبانی ،اصول و فلسفه تعلیم و تربیت

0/25

2/02

-26آشنایی با مبانی ،اصول و فلسفه تربیت اسالمی

0/27

5/49

-27آشنایی با اصول و روشهای سنجش و ارزشیابی از
یادگیری

0/59

5/49

-28آشنایی با شیوههای مختلف آموزش پژوهی(روایتپژوهی،
کنشپژوهی ،اقدامپژوهی ،درسپژوهی)

0/58

5/37

0/40

6/05

0/80

5/37

مالکها

دانش محتوا

دانش آموزش محتوا

دانش پژوهشی

نشانگرها

-29آشنایی با روشهای پژوهش در حوزه تخصصی
-30آشنایی با اصول مقاله نویسی و انتشار یافتهی پژوهشی
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مالکها

بار
عاملی

مقدار
T

0/67

5/54

-32آشنایی با اهداف ،رسالتها و ماموریتهای دانشگاه

0/51

4/72

 -33آشنایی با اسناد باالدستی تربیت معلم

0/88

6/34

 -34آشنایی با قوانین ،مقررات و آیین نامههای دانشگاه

0/89

6/20

-35آشنایی با ساختارسازمانی دانشگاه

0/81

6/77

 -36آشنایی با نظام آموزشی ایران و جهان

0/67

3/89

-37آشنایی با فناوری اطالعات و ارتباطات

0/64

6/37

-38آشنایی با انواع محیطهای یادگیری الکترونیکی

0/69

7/32

-39آشنایی با اصول و روشهای تولید محتوای الکترونیکی

0/94

6/83

 -40آشنایی با اصول و روشهای آموزش الکترونیکی

0/97

7/07

 -41آشنایی با انواع نرم افزارهای آموزشی مربوط به رشته
تخصصی

0/49

5/25

 -42مهارت تهیه طرح درس

0/77

6/21

 -43مهارت به کار گیری اصول ،روش ها و راهبردهای تدریس

0/84

6/77

 -44برخورداری از مهارت مدیریت کالس

0/62

5/31

 -45مهارت طراحی آموزشی

0/85

7/09

-46مهارت سنجش و ارزشیابی از یادگیری

0/83

6/68

-47توانایی طراحی واحد یادگیری

0/78

7/36

-48توانایی تهیه و اجرای طرحهای پژوهشی

0/65

4/33

-49توانایی مقاله نویسی و انتشار یافتههای پژوهشی

0/58

7/40

-50توانایی هدایت پایاننامهها و طرحهای پژوهشی

0/51

7/30

-51توانایی برگزاری کارگاههای پژوهشی

0/57

5/77

 -52توانایی داوری آثار علمی و پژوهشی

0/50

4/99

- 53توانایی استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات

0/57

6/26

-54توانایی استفاده از محیطهای یادگیری الکترونیکی

0/71

7/05

-55توانایی تهیه محتوای الکترونیکی در رشته تدریس

0/66

5/96

-56توانایی به کارگیری روش های آموزش الکترونیکی در
تدریس

0/42

4/45

-57مهارت برقرای ارتباط موثر با دانشجویان

0/53

6/12

نشانگرها
-31آشنایی با مسائل و چالشهای پژوهشی در حوزه تخصصی

دانش سازمانی

دانش فناوری

مهارت
آموزش(تدریس)

مهارت پژوهش

مهارت فناوری

مهارتهای ارتباطی
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مالکها

اخالق فردی

اخالق سازمانی

بار
عاملی

مقدار
T

-8مهارت برقراری ارتباط و تعامل سازنده با همکاران

0/45

6/47

 -59مهارت برقراری ارتباط و تعامل سازنده با مدیران دانشگاه

0/64

5/95

 -60توانایی برقراری ارتباط و همکاری با موسسات علمی،
آموزشی و پژوهشی داخلی

0/50

5/98

 -61توانایی برقراری ارتباط و همکاری با موسسات علمی؛
آموزشی و پژوهشی خارجی

0/96

6/01

-62الگوی عملی نظم و انضباط

0/66

6/67

 -63رعایت عدالت و انصاف

0/42

3/13

 -64رعایت پوشش و آراستگی ظاهر

0/68

6/18

 -65حسن خلق و خوشرویی

0/64

7/62

-66سعهی صدر و انتقاد پذیری

0/56

6/16

-67التزام عملی به شعائر اسالمی و انقالبی

0/64

6/54

 -68متانت در گفتار و رفتار

0/73

7/12

 -69روحیهی غمخواری و همدلی

0/66

4/99

-70وجدان کاری و مسوولیت پذیری

0/60

6/26

-71تعهد به توسعهی حرفه ای خود و همکاران

0/81

7/27

 -72عشق و عالقه به معلمی

0/76

7/24

 -73تعهد به اهداف دانشگاه

0/90

7/15

-74روحیه مشارکت جویی در فعالیت های علمی ،پژوهشی و
فرهنگی

0/71

5/18

 -75گرایش به اشتراکگذاری و تسهیم دانش

0/68

4/93

نشانگرها

نتایج حاصل از تحلیل عامل مرتبه دوم(شکل )2نیز نشان داد که به جز عامل سوابق حرفهای،
سایر عوامل تشکیل دهنده الگو از روایی کافی برای تبیین الگوی شایستگیهای حرفهای اعضای
هیات علمی دانشگاه فرهنگیان برخوردارند.
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شکل -2نتایج تحلیل عامل مرتبه دوم

به این ترتیب عامل دانش حرفهای با بار عاملی  ،0/55عامل مهارت حرفهای با بار عاملی  0/61و
عامل اخالق حرفهای با بار عاملی  0/88الگوی شایستگی حرفهای اعضای هیات علمی دانشگاه
فرهنگیان را تبیین میکنند .در مرتبه بعد نیز روایی مالکها تایید میگردد .بر این اساس برای
عامل دانش حرفهای ،مالک دانش محتوا با بار عاملی  ،0/60مالک دانش آموزش محتوا با بار
عاملی  ،0/52مالک دانش پژوهشی با بار عاملی  0/61و مالک دانش فناوری با بار عاملی 0/43
تبیین کننده عامل دانش حرفهای به شمار میروند .برای عامل مهارت حرفهای ،مالک مهارت
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آموزش با بار عاملی  ،0/43مالک مهارت پژوهش با بار عاملی  ،0/34مالک مهارت فناوری با بار
عاملی  0/71و مالک مهارتهای ارتباطی با بار عاملی  0/47تبیین کننده عامل مهارت حرفهای
هستند .هم چنین برای عامل اخالق حرفهای ،مالک اخالق فردی با بار عاملی  0/72و اخالق
سازمانی با بار عاملی  0/52تبیین کننده عامل اخالق حرفهای هستند .در نهایت با توجه به
شاخص های برازش مدل اندازه گیری ،مدل تحلیل عاملی از برازش مطلوب برخوردار است .به
عالوه ضرایب آلفای به دست آمده ( )0/66 – 0/95نشان داد که الگوی شایستگیهای حرفهای
اعضای هیات علمی دانشگاه فرهنگیان از پایایی درونی مطلوب برخوردار است.

بحث و نتيجهگيری
نتایج و یافتههای حاصل از روش تحلیل مضمون که بر روی دادههای برآمده از مصاحبه با
مطلعان کلیدی و مطالعه اسناد ،منابع و متون و تحقیقات پیشین به شیوه همسوسازی برای
دستیابی به پاسخ سواالت 1تا 3به منظور شناسایی عوامل(ابعاد) ،مالکها و نشانگرهای" الگوی
شایستگیهای حرفهای اعضای هیات علمی دانشگاه فرهنگیان" صورت گرفت نشان داد که
الگوی مذکور متشکل ازچهار عامل -1 :تجارب حرفهای -2دانش حرفهای -3مهارتهای حرفهای
 -4اخالق حرفهای است .این عوامل میتوانند به عنوان ابعاد کلی یا عوامل اصلی و کلیدی
چارچوب مفهومی و نظری الگو در نظر گرفته شوند؛ زیرا این ابعاد بیشترین توجه و تاکید را در
بین عناصر و عوامل و ویژگیهای مطرح شده از سوی متخصصان مشارکتکننده در پژوهش و
پیشینه تحقیقات و الگوها و چارچوبهای ارائه شده در حوزه شایستگیهای حرفهای اعضای
هیات علمی دانشگاه فرهنگیان برای شکل دادن الگوی مذکور به خود اختصاص دادهاند.
الزم به ذکر است که کلی بودن ابعاد مذکور از یک طرف و لزوم کاربرد الگو در عمل به عنوان
ابزاری کاربردی برای سنجش صالحیتهای حرفهای اعضای هیات علمی دانشگاه فرهنگیان از
طرف دیگر ،میطلبید تا هریک از ابعاد به سطوح و اجزای عینیتری تقسیم شود تا از دنیای نظر
به میدان و فضای عمل نزدیک شود .بدین منظور ،دادههای حاصل از مصاحبه با
مشارکتکنندگان ،الگوها ،م طالعات و تحقیقات پیشین در خصوص عوامل اصلی شناسایی شده
مورد بررسی قرار گرفت و عمدهترین جنبهها و ویژگیهای هر عامل استخراج گردید و تحت
عنوان مالک های مربوط به آن عامل در نظر گرفته شد .براین اساس هریک از عوامل 4گانه
مذکور به دو یا چند مالک تقسیم شد که در نتیجه سیزده مالک ( -1تجارب تدریس  -2سوابق
و مدارک علمی  -3دانش محتوا -4دانش آموزش محتوا  -5دانش پژوهشی  -6دانش سازمانی
-7دانش فناوری  -8مهارت تدریس -9مهارت پژوهشی -10مهارت فناوری  -11مهارتهای
ارتباطی  -12اخالق فردی -13اخالق سازمانی شکل گرفت.
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در ادامه برای عینت بخشی بیشتر به مالکها و افزایش قابلیت اجرا و ارزشیابی الگو تا حد
ممکن ،هر یک از مالکها به شاخصها و سطوح جزئی تری به نام نشانگرها تبدیل شدند که در
نتیجه  75نشانگر به عنوان مهم ترین ویژگیها یا جنبههای مالکهای سیزده گانه احصاء و برای
تدوین الگوی م ورد نظر لحاظ گردید؛ و بدین ترتیب چارچوب مفهومی و نظری اولیه برای "
الگوی شایستگیهای حرفهای اعضای هیات علمی دانشگاه فرهنگیان " در قالب  4عامل13 ،
مالک و  75نشانگر شکل گرفت .هم چنانکه قبال اشاره شد این چارچوب مبتنی برنظرات
مشارکتکنندهگان در پژوهش(متخصصان و استادان ،دانشجویان و کارشناسان آموزش دانشگاه
فرهنگیان) ،مبانی نظری و پیشینه تحقیقات و الگوها و چارچوبهای ارائه شده در حوزه
شایستگیهای حرفهای اعضای هیات علمی دانشگاه فرهنگیان در سطح جهان است.
الزم به ذکر است که چارچوب مفهومی این الگو با یافتههای حاصل از مطالعات تانکا ،ساهین،
اوگاز و گونر()2015؛ موسسه استرالیایی تدریس و رهبری مدرسه ()2011؛ انجمن مدرسان
تربیت معلم؛ شورای ملی اعتباربخشی تربیت معلم؛ سوئنن و وندرلینک ()2009؛کوستر ،برکلمانز،
کورتهاگن و وابلز()2005؛ الننبرگ و همکاران()2014؛ بریجز()1999؛دنگرینک،الننبرگ و
کولز()2015؛ شاگریر()2010؛ سوئننن ،جونز و ولمن ( )2010؛ زیچنر()2012؛ کوستر ،برکلمانز،
پرسلین و گودریک()2010؛ ترپسترا و هونوری()2009؛ باتس  ،رامیرز و دریتس( )2009؛
کورتهاگن  ،الننبرگ و راسل()2006؛ ویلمس و بویی()2013؛ الفران( )2014همسو و هماهنگ
است.
در پاسخ به سوال چهارم به منظور بررسی روایی وپایایی کیفی چارچوب اولیه برآمده از روش
تحلیل مضمون با استفاده از معیارهای اعتبار سنجی کیفی( قابلیت اعتبار و تأیید پذیری) و
قابلیت اعتماد (اطمینان پذیری) و همسوسازی با پیشینه نظری و پژوهشی نتایج نشان داد که
این چارچوب اولیه به لحاظ کیفی از اعتبار الزم برخوردار است .و این بدان معناست که فرآیند
دنبال شده برای دست یابی به چارچوب مفهومی این الگو از دقت و اعتبار الزم برخوردار است و
می توان با اطمینان ،از این چارچوب در مراحل بعدی پژوهش استفاده کرد.
در پاسخ به سوال پنجم نیز نتایج حاصل از به کارگیری آماره تحلیل عامل تاییدی در دو مرتبه
برای اعتبارسنجی نهایی چارچوب مفهومی حاصل از مرحله کیفی پژوهش نشان داد که این
چارچوب به طور کلی به لحاظ کمی نیز از اعتبار الزم برخوردار است؛ و در نتیجه ترکیب
ساختاری چارچوب نهایی با حذف یکی از عوامل(عامل سوابق حرفهای) و حذف  13نشانگر (به
دلیل تشابه و همسنخی با سایر نشانگرها و یا عدم ارتباط) و با  3عامل11 ،مالک و  62نشانگر
مورد تایید قرارگرفت .الزم به توضیح است که تحلیل عامل مرتبه اول برای تعیین بار عاملی
هریک از نشانگرها بر روی مالکها مربوطه انجام شد .نتایج حاصل از تحلیل عامل تاییدی
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مرتبه اول حاکی از آن است که  73نشانگر از بارعاملی الزم (باالی  )0/40برای تبیین مالکهای
مربوط برخوردار هستند .تحلیل عامل مرتبه دوم نیز برای تعیین بار عاملی هریک از مالکها بر
روی عوامل و نیز عوامل بر روی الگو انجام شد .نتایج حاصل از تحلیل عامل تاییدی مرتبه دوم
نیز نشان داد که از 13مالک و 4عامل وارد شده در تحلیل 11مالک و 3عامل "الگوی
شایستگیهای حرفهای اعضای هیات علمی دانشگاه فرهنگیان" را شکل میدهند .به عالوه
ضرایب آلفای کرنباخ به دست آمده ( )0/66 – 0/95نشان داد که الگوی شایستگیهای حرفهای
اعضای هیات علمی دانشگاه فرهنگیان از پایایی درونی مطلوب برخوردار است.
به طور کلی از نتایج و یافتههای به دست آمده فوق میتوان چنین استنباط کرد که چارچوب
پیشنهادی زیر برای "الگوی شایستگیهای حرفهای اعضای هیات علمی دانشگاه فرهنگیان" به
لحاظ نظری از اعتبار کیفی و کمی الزم برخوردار است.
جدول-4چارچوب نهایی الگوی شایستگیهای حرفهای اعضای هیات علمی دانشگاه فرهنگیان

ابعاد

نشانگرها

مالکها

آشنایی با نظریههاو مفاهیم تخصصی رشته مورد تدریس

دانش محتوا

-2آشنایی با منابع ،متون و پایگاههای اطالعاتی مهم و مرجع در
حوزه تخصصی
-3آشنایی با منابع و مباحث به روز در رشته تخصصی

دانش حرفه ای

 -4آشنایی با صاحبنظران حوزه تخصصی
 -5توان بحث و گفتگو پیرامون مسائل و مباحث حوزه تخصصی
-6توان تالیف ،تحلیل و سازماندهی محتوا در حوزه تخصصی
-7توان ترجمه در حوزه تخصصی
 -8آشنایی با نظریههای یاددهی و یادگیری
دانش آموزش
محتوا

 -9آشنایی با اصول و روشها تدریس
 -10آشنایی با طراحی آموزشی
 -11آشنایی با طرح درس
 -12آشنایی با طراحی واحد یادگیری
 -13آشنایی با اصول و فنون مدیریت کالس
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ابعاد

مالکها
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نشانگرها
-14آشنایی با اصول و روشهای سنجش و ارزشیابی از یادگیری
-15آشنایی با شیوههای مختلف آموزش
پژوهی(روایتپژوهی،کنشپژوهی،اقدامپژوهی،درس پژوهی)

دانش پژوهشی

-16آشنایی با روشهای پژوهش در حوزه تخصصی
-17آشنایی با اصول مقاله نویسی و انتشار یافتهی پژوهشی
-18آشنایی با مسائل و چالشهای پژوهشی در حوزه تخصصی
-19آشنایی با اهداف ،رسالتها و ماموریت های دانشگاه

دانش حرفه ای

-20آشنایی با اسناد باال دستی تربیت معلم
دانش سازمانی

-21آشنایی با قوانین ،مقررات و آییننامه های دانشگاه
-22آشنایی با ساختارسازمانی دانشگاه
 -23آشنایی با نظام آموزشی ایران و جهان
-24آشنایی با فناوری اطالعات و ارتباطات
-25آشنایی با انواع محیطهای یادگیری الکترونیکی

دانش فناوری

-26آشنایی با اصول و روشهای تولید محتوای الکترونیکی
 -27آشنایی با اصول و روشهای آموزش الکترونیکی
 -28آشنایی با انواع نرم افزارهای آموزشی مربوط به رشته
تخصصی
 -29مهارت تهیه طرح درس
 -30مهارت بکارگیری اصول ،روشها و راهبردهای تدریس

مهارت های حرفه ای

مهارت
آموزش(تدریس)

 -31برخورداری از مهارت مدیریت کالس
 -32مهارت طراحی آموزشی
-33مهارت سنجش و ارزشیابی از یادگیری
-34توانایی طراحی واحدیادگیری
-35توانایی تهیه و اجرای طرحهای پژوهشی

مهارت پژوهش

-36توانایی مقاله نویسی و انتشار یافتههای پژوهشی
-37توانایی هدایت پایاننامهها و طرحهای پژوهشی

316

دو ماهنامه علمي – پژوهشي رهيافتي نو در مديريت آموزشي ،سال يازدهم شماره،4مهر و آبان ،پياپي44

ابعاد

نشانگرها

مالکها

-38توانایی برگزاری کارگاههای پژوهشی
 -39توانایی داوری آثار علمی و پژوهشی
مهارت فناوری

- 40توانایی استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات
-41توانایی استفاده از محیطهای یادگیری الکترونیکی
-42توانایی تهیه محتوای الکترونیکی در رشته تدریس
-43توانایی به کارگیری روشهای آموزش الکترونیکی در
تدریس
-44مهارت برقرای ارتباط موثر با دانشجویان

مهارت های
ارتباطی

-45مهارت برقراری ارتباط و تعامل سازنده با همکاران
 -46مهارت برقراری ارتباط و تعامل سازنده با مدیران دانشگاه
 -47توانایی برقراری ارتباط و همکاری با موسسات علمی،
آموزشی و پژوهشی داخلی
 -48توانایی برقراری ارتباط وهمکاری با موسسات علمی؛
آموزشی و پژوهشی خارجی
-49الگوی عملی نظم و انضباط
 -50رعایت عدالت و انصاف

اخالق فردی

 -51رعایت پوشش و آراستگی ظاهر
 -52حسن خلق و خوشرویی

اخالق حرفه ای

-53سعهی صدر و انتقاد پذیری
-54التزام عملی به شعائر اسالمی و انقالبی
 -55متانت در گفتار و رفتار
 -56روحیهی غمخواری و همدلی
-57وجدان کاری و مسوولیتپذیری
-58تعهد به توسعهی حرفهای خود و همکاران
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ابعاد

مالکها
اخالق سازمانی
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نشانگرها
 -59عشق و عالقه به معلمی
 -60تعهد به اهداف دانشگاه
-61روحیه مشارکتجویی در فعالیتهای علمی ،پژوهشی و
فرهنگی
 -62گرایش به اشتراکگذاری و تسهیم دانش

براین اساس پیشنهاد می شود الگوی برآمده از این پژوهش در اختیار هیات اجرایی جذب اعضای
هیات علمی دانشگاه فرهنگیان قرار گیرد تا به هنگام جذب اعضای هیات علمی برای این دانشگاه
مورد بهرهبرداری قرار گیرد .به عالوه ،پیشنهاد میشود ترتیبی اتخاذ شود تا این الگو از طریق
یک برنامه ویدیو کنفرانس به تمام اعضای هیات علمی دانشگاه فرهنگیان کشور معرفی شود تا
اعضای هیات علمی صالحیتها و شایستگی های خودشان را با آن تطبیق دهند و برای توسعهی
شایستگیهای مورد نیاز برنامهریزی کنند .هم چنین ،پیشنهاد میشود طی یک کارگاه این الگو
به مدیران گروههای آموزشی سراسر کشور معرفی شود تا به هنگام مصاحبه با استادان مدعو و
تعیین صالحیت آن ها مورد استفاده قرار گیرد .معاونت نظارت ،ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه
نیز میتواند در طراحی و اجرای برنامههای توسعهی حرفهای اعضای هیات علمی و نیز در تدوین
نمون برگهای ارزیابی اعضای هیات علمی از این الگو بهرهبرداری کند.
برای انجام مطالعات بیشتر نیز پیشنهاد میشود با استفاده از مقیاس تدوین شده در این پژوهش،
صالحیتها و شایستگی های اعضای هیات علمی دانشگاه فرهنگیان اعم موظف و غیر موظف در
رشتهها و گروه های آموزشی مختلف و نیز به تفکیک جنسیت مورد مطالعه و مقایسه قرار گیرد.
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