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 علمییئته یاعضا یبالندگ یو راهبردها هایستگیشا ییشناسا

 یفیمطالعه ک :یدر ارتباط با برنامه درس انیفرهنگدانشگاه 
 

 یونسی ریام
 رانی، اکرج ،یدانشگاه خوارزم ،یمطالعات برنامه درس یدکتر یدانشجو

 ی عفت عباس
 رانی، اکرج ،یدانشگاه خوارزم ،یگروه مطالعات برنامه درس ار،یدانش

 خواه ینیحس یعل
 رانی، اکرج ،یخوارزم دانشگاه ،یگروه مطالعات برنامه درس ار،یاستاد

 فریخن نیحس
 رانیدانشگاه تهران، تهران، ا ،یآموزش تیریاستاد، گروه مد

 چکیده

 آموزش هایآموزش در نظام تیفیموجب بهبود ک تواندیاست که م یاز عوامل یکی یبرنامه درس

 یمعلیئته یاعضا یبالندگ یراهبردهاو  هایستگیشا ییمطالعه شناسا نیشود. هدف از ا یعال

وش فقط سه عنصر ر یبرنامه درس گانهنهعناصر  انی)از م یبرنامه درس نهیدر زم انیدانشگاه فرهنگ

و  یفیک کردیمطالعه در چارچوب رو نیبود. ا 1399-1400( در سال یابیمحتوا و ارزش س،یتدر

ن هرات انیدانشگاه فرهنگ دیاسات یصورت گرفته است. جامعه پژوهش شامل تمام ادیبنروش داده

 یرگیو با استفاده از روش نمونه یفیک هایدر روش یرگیمطالعه بر اساس منطق نمونه نیبود، در ا

از  آمدهدستبهاطالعات  لتحلیوهینمونه انتخاب شد. تجز عنوانبهنفر  16 یبرفو گلوله محورمالک

 ی. برارفت استمحتوا صورت گ لیدر چند مرحله و با استفاده از تحل یافتهساختار یمهنمصاحبه 

پژوهش  یهاتهافیاعضاء استفاده شد. در  ینیبازب یزیاز مم آمدهدستبه جیاز اعتبار نتا نانیحصول اطم

 10) یستگیشا 19 یدر ارتباط با سه عنصر برنامه درس علمییئته یاعضا هاییستگیشا یبرا

و  (،یابیارزش یابر یستگیشا 4انتخاب محتوا و  یبرا یستگیشا 5 س،یروش تدر یبرا یستگیشا

ا که ب دادنشان  قیتحق جهیشد. نت ییراهبرد شناسا 5 علمییئته یبالنده کردن اعضا یبرا نیهمچن

 و یفرصت مطالعات نگ،یمناسب، منتور یآموزش هایکارگاه ،یدرس پژوه یاستفاده از راهبردها

ارتباط با  در انینگدانشگاه فره علمییئته یاعضا هاییستگیشا توانیبرجسته م دیدعوت از اسات

 .دیرا بهبود بخش یبرنامه درس

 :های کلیدیواژه
 انیدانشگاه فرهنگ ،یبرنامه درس ،علمییئته یاعضا یبالندگ

 
است یدانشگاه خوارزم یرشته برنامه درس یمقاله حاضر برگرفته از رساله دکتر.
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 مقدمه

 مکانیزم به ایفزاینده طوربه علمییئته اعضای بالندگی
 است شده تبدیل دانشگاه توسعه و بهبود برای یکلید

 از یکی فرهنگیان دانشگاه (.1392نورشاهی و فراستخواه،)
بالندگی اعضای  ازنظر یژهوبه امروزه که است هاییدانشگاه

 بالندگی (. واژهElmore, 2002دارد ) تحول به نیاز علمییئته
 و هافعالیت توصیف برای اغلب ،علمییئته اعضای

 آموزشی هایمهارت بهبود منظوربه شدهیطراح هایمهبرنا
 و محققین اخیراً ولی شودمی استفاده علمییئته اعضای
 میعلیئته اعضای بالندگی اصطالح حوزه، این نظرانصاحب

 هاینقش که هاییبرنامه و هافعالیت توسعه بر مشتمل را
 هانآ اینکه برای و گرفته نظر در علمییئته اعضای چندگانه

 خدمات و پژوهش و آموزش همانند چندگانه هاینقش در را
 و سازمانی آموزشی، فردی،) بالندگی نوع چهار کنند، حمایت

 Amundsenدهند )می قرار خود هایبرنامه جزء را( ایحرفه

et al., 2020). ( پی بردند که 1400جاللی فرد و عبدالهی )
 است و ضروری و مهم بسیار هادانشگاه در بالندگی مسئله

 اندازیراه و ایجاد و علمییئتهپذیری اعضای مسئولیت
از  اهدانشگاه در بالندگی مرکز عنوان با رسمی و منظم مرکزی

( اذعان کرد 1400باشند. جهانگیری )ضروریات بالندگی می
 شامل تفکر علمییئتهکه راهبردهای توانمندسازی اعضای 

شغلی  نوآوری و ازمانیس نوآوری سازمانی، تحول راهبردی،
 است.

کارکنان و اعضای  یدر کل، هدف عمده از بالندگ
است.  ندهیآ ایعملکرد جاری و  صینقا رفع ،علمییئته

خدمات  یفیو ک یکم شیافزا یبالندگ گریضرورت مهم د
 اعضای یبالندگ هاینهیکه هز است ها نشان دادهاست. پژوهش

 Toor) شودیجبران م وریبهره شیافزا ییلهوسبه علمییئته

& Ratzilif, 2020)، گریید مداوم ضرورت تیفیبهبود ک 
 میعلیئتهاعضای  یبالندگ هایتیبرای پرداختن به فعال

 هایو پژوهش ؛استها هدف مهم در دانشگاه کی عنوانبه
 نیا دیؤیادگیرنده م تیفیک تیریمد شگامانیتوسط پ شدهانجام

 گزاف برای هاینهیجام هزاست. آنان معتقدند که ان ضرورت
 م وها الزدر سازمان تیفیو غالب شدن ک جادیبرای ا یبالندگ

موارد،  نی(. عالوه بر اJaiswal & Bajaj, 2020) است ضروری
 تیضرورت داشته و با اهم هاسازمان برای جهتینازا یبالندگ

 تراییرشد نموده و با تغ یعاًسر هاکه سازمان شودیم یتلق
ی مستمر استفاده ضرورت ،های درسیرنامهبروزافزون 

اس احس شتریب های درسیعناصر برنامهاز  علمییئتهاعضای 
اصر عن از ئتیاعضای ه یماندگعقب احتمال نی. بنابراشودیم

مر مست یبالندگ هایبرنامه ، در صورت نداشتنبرنامه درسی
 (.Bone et al., 2020) رودیباال م
 بایستی که عالی آموزش اصلی یهانظام خرده یا عناصر از

 درسی هایبرنامه شود، نگریسته هاآن به راهبردی صورتبه
 و هادانشگاه در مربوطه گذارانسیاست و ریزان هستند. برنامه

 انجام و گوناگون هایروش اتخاذ با عالی آموزش مؤسسات
 تیبایس درسی، هایبرنامه توسعه راستای در راهبردی اقدامات
 نونیک نیاز و محیطی تحوالت با تطبیق جهت در تغییراتی
 راستای (. درCepic & Papak, 2021آورند ) وجود به جوامع

 که شده انجام کشور از خارج و داخل در مطالعاتی پژوهش،
نشان  (1399): نجفی و معروفی نماییممی اشاره هاآن برخی به

که موانع فرهنگی، قدرت، اجتماعی، فردی، اجرایی،  ندداد
ترین موانع پذیرش و اجرای سازمانی و فراسازمانی از مهم

های درسی دانشگاه فرهنگیان محسوب نوآوری در برنامه
 یدهسازمانکه  ندنشان داد( 1394پور )ثنایی و قرونه شوند.می

 از یک انتخاب علمییئتهو مدیریت جریان بالندگی اعضای 
سجادی و . ها تبدیل شده استبه یک اجبار برای دانشگاه

 هبرنام تأثیرگذاری یهامؤلفه که دادند ( نشان1399همکاران )
 انفرهنگی دانشگاه در ابتدایی آموزش کارشناسی دوره درسی
 استفاده مطلوب، آموزشی اهداف اجرای و تعیین: از اندعبارت

 توجه اب مناسب، آموزشی محتوای از استفاده برجسته، اساتید از
 امکانات و مناسب بدنی ظاهر و آموزان دانش هایویژگی به
بالندگی  که داد ( در پژوهشی نشان1399حجازی ). روزبه

دارای ابعاد بالندگی آموزشی، بالندگی  علمییئتهاعضای 
یل نیا اسماع پژوهشی، بالندگی خدماتی و بالندگی فردی است.

 یادگیری-یادگیری هایفعالیت که ( دریافتند1398و همکاران )
 و کیفیت بهبود در داریمعنی و مثبت تأثیر یانسان منابع و
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 هایاستراتژی این، بر عالوه .دارند استقرار هایاستراتژی
 دارند. کیفیت بهبود در یتوجهقابل و مثبت تأثیر استقرار

و  یاحرفهدر ارتباط با موضوع بالندگی، توسعه  هرچند
راکنده پ صورتبههایی پژوهش علمییئتهشایستگی اعضای 

از جامعیت  هاپژوهشاز این  کدامیچهگرفته است اما  صورت
قیقات های تحکامل برخوردار نیست. بنابراین با توجه به نقص

صورت گرفته در ارتباط با این زمینه، هدف این پژوهش 
ای های بالنده کردن اعضها و تعیین راهبردشناسایی شایستگی

رنامه صر بدانشگاه فرهنگیان در ارتباط با سه عن علمییئته
 واقعدردرسی )انتخاب محتوا، روش تدریس، ارزشیابی( است. 

است که  سؤالاین پژوهش به دنبال پاسخگویی به این 
ان دانشگاه فرهنگی علمییئتهاعضای  یازموردنهای شایستگی

 هستند؟اط با سه عنصر برنامه درسی کدام در ارتب

 روش

ای ه کردن اعضبالند یراهبردهاها و تعیین شایستگی منظوربه
 کیفی و روش داده یمپارادااین پژوهش بر مبنای  علمییئته

بنیاد صورت گرفته است. برای رسیدن به نتیجه مناسب در 
از روش تحلیل محتوا و بررسی  زمانهم طوربهپژوهش 

مستندات علمی و اسناد باالدستی استفاده شده است. به این 
دهای پیشنهادی با ها و راهبرصورت که در ابتدا شایستگی
می و نوشتارهای عل یباالدستاستفاده از تحلیل محتوا اسناد 

 نظرانصاحببا  شناسایی و در مرحله دوم از طریقه مصاحبه
 صورتبهعدد  9مصاحبه،  سؤاالتنهایی شد. تعداد 

 ازنظربه مصاح سؤاالتساختاریافته بود. برای اعتباریابی نیمه
در این پژوهش را  ردمطالعهمومتخصصان استفاده شد. جامعه 

اعضای  یژهوبه دانشگاه فرهنگیان علمییئتهکلیه اعضای 
سال است تشکیل  5خدمتشان باالی  یسابقهکه  علمییئته

گیری در این پژوهش بر اساس دو راهبرد دهند. نمونهمی

گیری گلوله برفی صورت محور و نمونهگیری مالکنمونه
نفر رسید. این مهم  16ش به گرفت. تعداد نمونه در این بخ

مصاحبه چیزی  هاییافتهزمانی حاصل گردید که دیگر به 
ها از روش تحلیل مضمون تحلیل داده منظوربهشد. اضافه نمی

طور که اشاره شد در این پژوهش از استفاده شده است. همان
پژوهشی استفاده شد.  سؤاالتمتخصص برای پاسخ به  16

خصصان دکتری تخصصی بود. مدرک تحصیلی همه این مت
تعداد دو نفر مدیریت آموزشی، دو نفر تکنولوژی آموزشی، 

ریزی درسی، سه نفر آموزش عالی و از چهار نفر برنامه
 یاسشنجامعهگیری، شیمی، فیزیک، های سنجش و اندازهرشته

و زبان انگلیسی نیز یک نفر انتخاب شد. از این متخصصان 
سال و چهار  20نفر بیش از سال، شش  15شش نفر بیش از 

 پژوهشی داشتند.-سال سابقه کار علمی 25نفر نیز بیش از 
ها، ابتدا با تفکیک متن مصاحبه بر در فرایند تحلیل داده

عناصر دارای پیام در داخل خطوط سعی شد تا کدهای باز 
ی بعدی آن مفاهیم در )مفاهیم( استخراج شوند و در مرحله

عی مرحله س ینبعدازاقرار گرفتند.  یتربزرگهای قالب مقوله
های بزرگ مفهومی شد که مقوالت نیز در قالب دسته

بندی شوند. در مرحله دوم که کدگذاری محوری است طبقه
الب سه ها در قسایر مقوله و سپسابتدا مقوله اصلی تعیین شد 

در مرحله کدگذاری  یتدرنهابندی شدند. خوشه بزرگ دسته
 مقوالت آشکار گردید.انتخابی روابط بین 

 هایافته

دانشگاه فرهنگیان در ارتباط با  علمییئتهاعضای  اول: سؤال
عناصر برنامه درسی )روش تدریس، انتخاب محتوا و 

ها را بایستی داشته باشد؟ در ادامه ارزشیابی( کدام شایستگی
ه در س شدهیکتفک صورتبهپژوهشی  سؤالپاسخ به این 

 ود:شمحتوا و ارزشیابی آورده می ، انتخابیستدریخش روش 
  



 

 

    27 ص    ... یو راهبردها هایستگیشا ییشناسا | همکاران و یونسی

  1401بهار   | 56 شماره | 16 دوره | آموزشی های نظام در پژوهش علمی نشریه   

 .1جدول 

 ها در زمینۀ روش تدریسکدگذاری داده
مقوله 
 اصلی

 ردیف برخی از مفاهیم اولیه مقوله فرعی

برخورداری از قابلیت  تدریس
 پرسشگری

دگیری نحوۀ سؤال یا-4های اولیه؛ نیاز به آگاهی-3تأکید بر سؤاالت تفکر باز؛ -2ایجاد واکنش کالمی در یادگیرندگان؛ -1
یا  مسئلهروشن نمودن -7؛ توجهجلبایجاد انگیزه و -6آگاهی از ساخت شناختی یادگیرندگان؛ -5کردن در یادگیرندگان؛ 

 اخذ بازخورد از توانایی یادگیرندگان-9گیری از درس؛ و نتیجه یبندجمع-8؛ یزانگابهامموضوع و برطرف کردن نکات 

1 

قابلیت جو مثبت، دوستانه 
 و سازنده در کالس درس

توجه به یادگیرندگان -4های مثبت و سازنده؛ استفاده از گزاره-3؛ نفساعتمادبهافزایش -2کاهش تردید در یادگیرندگان؛ -1
 چگونگی توزیع مواد آموزش-6استفاده از نظریات یادگیرندگان؛ -5به هنگام ارائه درس؛ 

2 

 زمانمدتبینی پیش -4آگاهی از عوامل تأثیرگذار بر تدریس؛  -3ایی با توانایی یادگیرندگان؛ آشن-2داشتن طرح درس؛ -1 یدهسازمانقابلیت 
تسلسل و ترتیب محتوا و اهداف آموزشی؛  -6گیری دربارۀ راهبردهای مناسب تدریس؛ تصمیم -5الزم برای ارائه درس؛ 

 های جزئیتحلیل هدف به هدف-7

3 

-4تدریس؛  موضوعهای مرتبط با تأکید بر جواب-3؛ یقحقاتأکید بر یادگیری -2عات و معلومات؛ تأکید بر اخذ اطال-1 تدریس افزایشی
 مشخص بودن مراحل تدریس

4 

هوشمندانه  حرکتتوانایی 
 در کالس درس

جا شدن جهت رفع جابه-3؛ نظمییبتعویض جا جهت جلوگیری از -2حرکت، جهت فعال نمودن یادگیرندگان؛ -1
 صله بین استاد و یادگیرندهرعایت فا-4خستگی؛ 

5 

 6 بندی صدازمان-4صدا؛  یفیتک-3گام صدا )سطح نوسان صدا(؛ -2قدرت صدا؛ -1 اکردن صد یروبمزتوانایی 
توانایی استفاده از وسایل 

 یآموزشکمک
 7 از نقشۀ مفهومی استفاده-4وسایل آموزشی؛  یریکارگبه-3؛ ینتپاورپواستفاده از  -2تدریس به شکل دیداری و نوشتاری؛ -1

برانگیختن حس 
 کنجکاوی یادگیرندگان

تناسب مفاهیم درس با ساخت -5بیداری درونی؛ -4خودساختگی؛ -3رسیدن به آگاهی درونی؛ -2مشخص بودن هدف؛ -1
 شناختی یادگیرندگان

8 

 9 یتی از یادگیرندگانعالمت نارضا-3فرصت فکر کردن به یادگیرندگان؛ -2؛ نظمییببرطرف کردن -1 سکوت و مکث کردن
بندی و خالصه، جمع
 تکرار مطالب

 10 شناخت نقاط ضعف یادگیرندگان-3تسهیل یادگیری؛ -2یادگیری عمیق و معنادار؛ -1

 نظرانصاحبخیلی از برخورداری از قابلیت پرسشگری: 
اعتقاد دارند که روش از محتوا اهمیت بیشتری دارد. گاهی یک 

شود و بالعکس وش نامناسب میمحتوای قوی قربانی یک ر
شود یک محتوای متوسط یک روش مناسب باعث می

 بیشتری بر مخاطب خود داشته باشد. یرگذاریتأث
 کنندیمپرسیدن و بازخوردهایی که دریافت  سؤالاساتید با 

وده ب مدنظرکه دانشجویان آیا به آن اهدافی که  رسندیمبه این 
یک روش خوب را اتخاذ  ، آیا استاد توانسته استاندیدهرس

مناسب نیست، استاد  یبازخوردهاکند و اگر بازخوردها، 
ران نظاز صاحب یککند. ی یدنظرتجدبایستی در روش خود 

کالس در  یجلو استاد ستادنیا صرفاً "دیگویم بارهیندرا
هست مطرح  یسؤالکه اگر  هاآنو خواستن از  سیتدر یانتها

 ندیول فرادر ط یستیبا دید. اساتکنینم زهیانگ جادیکنند باعث ا
خود را مطرح  یهاپرسشبخواهند که  انیاز دانشجو سیتدر

 یامر سیتدر ندیدر فرا یپرسشگر نیکنند ممکن است ا
به  نایدانشجو بیترغ یبرا یروش مناسب باشد اما یرگوقت

و  یموضوع درس یسازنده و منظم بر رو یوگوگفت کی
 هاآن ایهییتوانا تیو تقو انیکردن سطح تفکر دانشجو قیعم
 ."درس است یسازمفهوم یبرا

قابلیت ایجاد جو مثبت، دوستانه و سازنده در کالس 
کالسی ارتباط  هاییتفعالهای جنبه ینترمهمیکی از  درس:

در طول یک  تواندیمبین استاد و دانشجو هست. این رابطه 
 و از گرم به سرد در حرکت یررسمیغپیوستار از رسمی به 

پژوهش و مطالعات صورت گرفته رابطه گرم و  طبق باشد.
ه بیشتر اساتید و تشویق یادگیرندگان ب یکارآمدحمایتی باعث 

 یکی .شودیمدرسی در کالس  هاییتفعالمشارکت بیشتر در 
 دیاسات "بیان کردند بارهیندرا (12شوندگان )کد مصاحبهاز 

ون گر باشند و بد تیدلسوز و حما یستیدانشگاه با
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امر  نیا. خودشان را انجام دهند یرهبر ادیز یهایریگسخت
 یادگیرندگان یو عاطف یشناخت هاییتموفق شیافزا باعث

هستند  یو ناراض اعتمادیرقابلغکه  یدیشود و بالعکس اساتیم
را  یو عاطف یکمتر شناخت یهاتیهستند موفق گرنصیحتو 

 ."کنندیم جادییادگیرندگان ا نیدر ب
های کالس معموالً :یدهسازماناری از قابلیت برخورد

 هایتفعالهایی هستند که در آن اهداف و و موفق کالس مؤثر
ها شوند. این مدل کالسکامل طراحی و مشخص می طوربه

برای یادگیرندگان از جذابیت خاصی برخوردار هست و این 
 هاکالسامر باعث حضور بانشاط و فعال یادگیرندگان در 

 انیب بارهیندرا (4)کد  شوندگانمصاحبهاز  یک. یشودمی
ها و اصول هیبا نظر یستیبا انیدانشگاه فرهنگ دیاسات" کندیم
را فقط انتقال اطالعات نداند  سیآشنا باشند و تدر یریادگی

ادگیرنده را به ی تیبتواند فرصت حرکت و فعال یستیبلکه با
را به  روش کسب تجربه انتقال اطالعات یجابهبدهد و 
و  تیبدون تالش و فعال یریادگیو بداند که  اموزدیشاگردان ب

 ."صورت نخواهد گرفت طیتعامل با مح
 تدریس افزایشی(:)تدریس  گامبهگامتوانایی اجرای 

 یهاهدفزمانی نتایج حاصل از تدریس مطلوب است که 
را  نداشدهآموزشی قبل از تدریس که توسط اساتید مشخص 

کامل درک و دریافت کنند. یکی از  صورتبهیادگیرندگان 
وقتی " کندیمبیان  بارهیندرا( 8متخصصین آموزشی )کد 

 یهاهدفیادگیری  شودیمهای کوچک اجرا تدریس در گام
امر  و این افتدیمبرای یادگیرندگان اتفاق  ترراحتآموزشی 

باعث لذت بخشی امر تدریس برای یادگیرنده و استاد 
 ".شودیم

 اگر استاد بهی حرکت هوشمندانه در کالس درس: توانای
در جلوی  مثالًهنگام تدریس، حرکت مالیمی داشته باشد )

توان گفت که وی کالس قدم بزند(. در این صورت می
خواهد کالس را از حالت خستگی خارج کند و می

 & McEnroeیادگیرندگان را فعال نماید. تحقیقات )

Faris,2020الس درس اساتیدی که در دهد که ک( نشان می
 یجابهحین تدریس حالت پویایی دارند )در زمان تدریس 

و در میان یادگیرندگان حضور  کنندیمجای کالس حرکت 

و  ندنشییم( نسبت به اساتیدی که در صندلی خود یابندیم
 هست. ترجذاب، کنندیمتدریس 

 دو هزار سال قبل یک صدا: موقعبهکردن  یروبمزتوانایی 
ترین اصل در تدریس یا سخنرانی را ارائه مهم یونانینور سخ
چهار عنصر اساسی هست: قدرت  یرندهدربرگداند. ارائه می

نصر ع ینترمهمصدا.  یبندزمانصدا، گام صدا، کیفیت صدا و 
در ارائه محتوا قدرت صدا است. منظور از قدرت صدا این 

الب دگان مطاست سخنران یا استاد طوری ارائه کند که یادگیرن
 بارهیندرا( 1)کد نظران از صاحب یکرا خوب دریافت کنند. ی

ند. صحبت کن کنواختی سیتدر در یدنبا دیاسات "دیگویم
 بلند همراه باشد یکه با صدا یسیتدر نشان داده قاتیتحق

و  گیرندیمارتباط  سیبا تدر شتریب انیدانشجو
زودن جمالت با صدا و اف یباز نی. اکنندیم یبردارداشتادی

 اریاست بس یو اساس مموضوع مه نیهمچون ا یدیتأک
 ."کندیم توجهقابلو  موضوع را جالب

 :سیدر تدر یآموزشکمک لیاستفاده از وسا ییتوانا
باید به شکل دیداری و شنیداری توضیحات خود  حتماًاساتید 

از وسایل نمایش دادن مانند نقشه  حتماًرا ارائه دهند و 
از  یکن تصاویر و پاورپوینت استفاده کنند. یمفهومی، کشید

 نیاستفاده از ا "کندیم انیب بارهیندرا (4متخصصان )کد 
 ازلحاظ یبازده آموزش شیباعث افزا یآموزشکمک لیوسا

ر ذهن، د یافکار، توسعه و رشد معن یوستگیپ ،یو کم یفیک
 نی. ا"شودیم یریادگی انیجر لییادگیرندگان و تسه تیفعال

 ،کنمیمفراموش  شنومیمجمله است آنچه  نیا یادآور جمالت
 .آموزمیم دهمیمو آنچه انجام  آورمیمبه خاطر  بینمیمآنچه 

ادگیرندگان یبرانگیختگی یا ایجاد انگیزه در یادگیرندگان: 
باید میل و رغبت به یادگیری داشته باشند در غیر این صورت 

در  کهنیااتید برای . بر این اساس اسافتدینمیادگیری اتفاق 
دانش آموزان نسبت به یادگیری رغبت ایجاد کنند بایستی 
مفاهیم درس را بر اساس عالقه و نیاز یادگیرندگان و متناسب 

 (8د )ک نیاز مطلع یکانتخاب کنند. ی هاآنبا ساخت شناختی 
نند بتوا نکهیا یبرا علمییئته یاعضا " گویدیم بارهیندرا

به  دیبرسانند با یریادگیسطح استاندارد یادگیرندگان را به 
ند. برس یدرون یداریب ای یدرون زهیکمک کنند تا به انگ هاآن
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 نیا در فرد دیبا میکن جادیا یتحول میکه بخواه یانهیدر هر زم
که خود  ی. تا زمانفتدیاتفاق ب یساختگودخ ای یدرون یداریب

 ."دانجام بده یکار چیتواند هینم کسیچهفرد نخواهد 
سکوت مختصر در برطرف کردن  سکوت و مکث کردن:

کوچک بسیار مناسب است باید توجه داشت که  هاینظمییب
 شودیمسکوت طوالنی، باعث بر هم زدن حواس کل کالس 

آور هم باشد. همچنین سکوت و مکث و ممکن است خنده
کوتاه در حین تدریس فرصت فکر کردن به مطالب را به 

 .هددیم یادگیرندگان

نقش تمرین و تکرار  و تکرار مطالب: یبندجمعخالصه، 
را  اساتید مطالب هرچقدراست  یرانکارناپذدر فرایند یادگیری 

ری خالصه تکرار کنند یادگیری با عمق بیشت صورتبهبیشتر و 
دار . البته بایستی توجه کرد که کیفیت تدریس، مقافتدیماتفاق 

ری یا عدم تثبیت یادگی و زمان آن نقش بسیار مهی در تثبیت
های تدریس بایستی شرایط و ویژگی یبندجمعو  تکرار دارد.

اینکه باید منظم و مرتب و زمان  ازجملهخاصی داشته باشد 
 آن نیز متناسب باشد.

 .2جدول 

 ها در زمینۀ انتخاب محتواکدگذاری داده
مقوله 
 اصلی

 ردیف برخی از مفاهیم اولیه مقوله فرعی

 محتوا
 

در -3خلق محتوا متناسب با مسائل و ارتباطات جهانی؛  ییتوانا -2خلق محتوا متناسب با وضعیت محلی و ملی؛  ییتوانا-1 د محتواتولی
قرار دادن  موردتوجه-5؛ یادگیرندگاندر نظر گرفتن تجربیات قبلی -4گیرندگان؛ عالئق، استعداد و نیازهای یاد نظر گرفتن

تناسب محتوا با تحوالت -8های بعدی یادگیرندگان؛ یادگیری سازینهزم-7با زندگی واقعی؛ تناسب محتوا -6های فردی؛ تفاوت
 محتوا برای تغییر-11تناسب محتوا با فرهنگ؛ -10پرورش تفکر؛ -9ملی؛ 

1 

 یدهسازمان
 مطلوب مطالب

 

تناسب محتوا با اهداف در -3لی؛ الملهای بینتعادل در میزان توجه به ارزش-2های ملی؛ =تعادل در میزان توجه به ارزش1
سازمان داخلی محتوا هم از -6همگرایی بین انواع مختلف محتوا؛  -5های نظری و عملی؛ تعادل بین جنبه-4؛ شدهگرفتهنظر 

تعادل در  -10فقدان تناقض میان مفاهیم؛  -9ارتباط عمودی؛ -8ارتباط افقی بین مطالب؛  -7نظر کمیت و هم کیفیت؛  نقصِ
 های درسیهای برنامهمندیتناسب با قانون -11حتوای مختلف در سطوح متفاوت تحصیلی؛ توزیع م

2 

تسلط بر موضوع 
 درسی

استفاده از کلمات روشن و صریح؛ -4داشتن اطالعات جامع؛  -3اشرافیت بر موضوع درسی؛  -2داشتن دانش تخصصی؛ -1
 وزشهای آممندیتسلط بر قانون-6یادگیری عمیق و معنادار؛ -5

3 

داشتن دانش 
 آموزش محتوا

های الزم برای بینیانجام پیش-3؛ شدهیینتعاهداف از پیش  بر اساسانتخاب موضوعات -2ریزی جریان آموزش؛ طرح-1 
 ذهنی انضباطتوسعه و پرورش -6داشتن دانش معلمی؛ -5درس؛  طرحداشتن -4آموزش؛ 

4 

توانایی ترجمه 
 متون تخصصی

توانایی استفاده از -4؛ روزبه ۀشدچاپهای استفاده از کتاب-3توانایی تفسیر متون؛ -2؛ یتخصصز متون استفاده ا ییتوانا-1
 المللیتوانایی برقراری ارتباط با اساتید بین-6المللی؛ مندی از همایش و سمینارهای بینتوانایی بهره-5المللی؛ مقاالت بین

5 

نه شگاه در زمیاولین کاری که یک استاد دان تولید محتوا:
است.  اندازچشمتولید محتوا باید داشته باشد داشتن دورنگاه یا 

داشتن دور نگاه در همان اول تکلیف فرد با خودش را 
و باعث ایجاد انگیزه برای یک مسیر طوالنی  کندیممشخص 
. داشتن دورنگاه اولین کار در تولید محتوا شودیمو سخت 

موضوع را نیز تعیین کرد و  است. در دل تعیین دورنگاه باید
در این رابطه نیز دو مسئله بسیار مهم است: یکی اینکه فرد 

باشد، دوم اینکه در ارتباط با  مندعالقهبایستی به موضوع 
 موضوع تخصص داشته باشد.

با سخنرانی و  احتماالًمطلوب مطالب:  یدهسازمان
ه ای ارائبر دهندهارائهمواجه شدیم که علیرغم تالش  ییهاارائه

مطلوب اما موفق به این کار نشده است. دالیل این عدم 
عدم توانایی  هاآنزیاد باشد که یکی از  تواندیمموفقیت 

 دهندهارائهمحتوا و مفاهیم است.  یدهسازماندر  دهندهارائه
منظم، منطقی  صورتبهبایستی آنچه را که در ذهن خود دارد 

 باشند. درکلقابو منسجم ارائه دهد تا مفاهیم 
در رابطه با روشنی و ابهام در  تسلط بر موضوع درسی:

 کندیمهر چه استاد بر مطلبی که تدریس  شدهمشخصتدریس 
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اد آن داشته باشد بیان است درباره یترجامعو اطالعات  ترمسلط
و میزان یادگیری یادگیرندگان با عمق  ترروشنو  تردرکقابل

ه بر موضوع تسلط کمتری داشت و هرچه افتدیمبیشتر اتفاق 
باشد یادگیری و میزان درک یادگیرندگان کمتر و استفاده از 

 .شودیمتوسط استاد بیشتر  دوپهلوکلمات مبهم و 
ش دان برداشتناساتید عالوه  آموزش محتوا:داشتن دانش

تخصصی باید بر دانش معلمی یا دانش آموزش محتوا نیز 
بیان  بارهیندرا( 13 مسلط باشند. یکی از متخصصین )کد

 1من دوره فرصت مطالعاتی خود را در دانشگاه کانبرا "کندیم
کانادا بودم. در دانشگاه کانبرا برای انتقال دانش آموزش محتوا، 
 در هر گروه آموزشی از متخصصین آموزشی و برنامه درسی

استفاده  علمییئتهبرای انتقال دانش معلمی به اعضای 
 ."کنندیم

رای ب علمییئتهاعضای  ترجمه متون تخصصی:توانایی 
 واگذار شده است هاآنبه  هادانشگاهموفقیت در رسالتی که در 

 یهاانشگاهدبا اساتید داخل کشور بلکه با اساتید  تنهانهبایستی 
دیگر کشورها نیز ارتباط برقرار کنند. وجود رابطه بین اساتید 

خود  همکاران هاییافتهشود که اساتید به جدیدترین باعث می
در داخل و خارج از کشور دسترسی پیدا کنند و با مطالعه 

 موردمطالعهتری نسبت به موضوع دید عمیق هاآن هاییافته
خود داشته باشند. اساتید با مطالعه مقاالت، مجالت و 

علمی خود را در ارتباط با رشته تخصصی خود  هاییتسا
ورها ند با اساتید دیگر کش. اینکه اساتید بتوانکنندیم روزبه

 المللینیبمهم است که به زبان  ارتباط برقرار کنند نیازمند این
 مسلط باشند.

ها در داده وتحلیلیهتجزهای حاصل از کدگذاری و یافته
 نمایش داده شده است. 3بُعد ارزشیابی در جدول 

 .3 جدول

 ها در زمینۀ ارزشیابیکدگذاری داده

مقوله 
 اصلی

 ردیف برخی از مفاهیم اولیه عیمقوله فر

 ارزشیابی
 

در نظر  -3 یکدیگرعدم مقایسه یادگیرندگان با  -2اطالعات  یآورجمعابزارهای مناسب برای  یریکارگبه -1 قضاوت درست و صحیح
 اطالعات جامع یآورجمع -5سالیق شخصی در ارزشیابی  یریکارگبهاز  یزپره -4 یفرد یهاتفاوتگرفتن 

1 

ارائه بازخورد در خصوص تداوم  -3گروه به مدیر  ارائه بازخورد ارزشیابی -2ارائه گزارش به یادگیرندگان  -1 بازخورد ارائه
 ارائه بازخورد به همکاران -5 یفعلدر خصوص بهبود وضعیت  گزارشارائه  -4 یا عدم تداوم برنامه درسی

2 

 هاییتقابلمهارت در افزایش 
ان رندگارزیابی از خود در یادگی

 (یابیخودارز)

کار و فعالیت مورد ارزشیابی  یهامالکو  یارهامعآگاهی از  -2افزایش آگاهی در مورد یادگیری خویش  -1
آگاهی درونی نسبت  -5آشنایی با شیوه بررسی کار خود  -4پیوسته  صورتبهایجاد فرصت خودارزشیابی  -3

 هایتمحدودبه نقاط قوت، ضعف و 

3 

ها متنوع در استفاده از روش
 ارزشیابی

 برای شروع درس جدید یازموردن یهامهارتتعیین دانش و  -1
تعیین عملکرد  -4 یادگیرندگانتعیین میزان پیشرفت  -3 یدجدتعیین جایگاه یادگیرندگان در ارتباط با مطلب  -2

تعیین نقاط ضعف  -7 تسهیل و بهبود فرایند یادگیری دانشجویان -6برنامه  یاثربخشتعیین میزان  -5اساتید، 
 ارزیابی تمام سطوح شناختی یادگیرندگان -8یادگیرندگان، 

4 

زمانی داوری و رتبه قضاوتی  قضاوت درست و صحیح:
، به واقعیت یادگیری یادگیرنده نزدیک علمییئتهاعضای 

 خواهد بود که اساتید در فرایند آموزش، اطالعاتی را با کمک
وضعیت و میزان یادگیری و مناسب از  گوناگون یابزارها

 شودیمکرده باشد. دلیل اینکه گفته  یآورجمعیادگیرندگان 
گوناگون استفاده شود  یابزارهااطالعات از  یگردآوربرای 

از اعتبار باالیی برخوردار  آمدهدستبهاین است که اطالعات 

                                                                                                                                                                                                            
1. Canberra University 

. وقتی اعتبار اطالعات استاد بیشتر باشد قضاوت، شوندیم
تر و استاد از یادگیری یادگیرندگان واقعی داوری و ارزشیابی

 منصفانه خواهد بود.
 در هر توانایی ارائه بازخورد مناسب به یادگیرندگان:

ارزشیابی  درواقعنظام ارزشیابی عنصر بازخورد وجود دارد. 
بدون بازخورد ناقص هست و ناتمام خواهد بود. با دریافت 

 در چه وضعیتی که شودیمهر بازخورد برای یادگیرنده روشن 
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بازخورد  " کندیم( بیان 5نظران )کد قرار دارد. یکی از صاحب
و یادگیری است. لذا بازخورد  یاددهیهسته مرکزی فرایند 

تمرکز م آموزدانشبایستی بر روی انتظارات آموزشی و فعالیت 
 ."باشد 

ارزیابی از خود در  هاییتقابلمهارت در افزایش 
کاربرد در بازخورد ای پرهیکی از روش دانشجویان:

خودتنظیمی است. اساتیدی که در حوزه خودتنظیمی مهارت 
داشته باشند کار یادگیرندگان را برای رسیدن به مرحله 

 .کندیم ترآسانآگاهی  دربارهیا مرحله آگاهی  فراشناخت
 اگر هدف استاد متنوع در ارزشیابی: یهاروشاستفاده از 

ی یادگیرندگان در مورد موضوع شناختارزیابی آگاهی و ساخت
از ارزشیابی آغازین یا آزمون  تواندیمجدید تدریس باشد 

رفتار ورودی استفاده کنند اما اگر زمانی هدف استاد آگاهی 
ضعف و مثبتشان و  نقاطدادن به یادگیرندگان در مورد 

از  باشد شانیذهنبرای ارتقای توانایی  هاآنهمچنین کمک به 
ی . اما یک زمانکندیمی یا مستمر استفاده ارزشیابی تکوین

یادگیرنده در  یهاآموختههست که ارزیابی با هدف سنجش 
که در صورت کسب  رودیمطول یک دوره آموزشی به کار 

. پس با توجه به شودیمتوانایی مدرک یا گواهینامه نیز اهدا 
مختلف  یهاروشاز  توانندیمهدف ارزشیابی اساتید 

 اده کنند.ارزشیابی استف
تحقیق پنج راهبرد اصلی شناسایی شد، این  آنهمچنین در 

 یآموزش یهاکارگاهی، درس پژوهاز:  اندعبارتپنج راهبرد 
، 4 . جدولمدعو استادو  یمطالعات فرصت، نگیمنتور، مناسب

 دهد.این راهبردها را نشان می

 .4جدول 

 ها درزمینۀ راهبردهاکدگذاری داده

 ردیف برخی از مفاهیم اولیه فرعیمقوله  مقوله اصلی

 راهبردها
 

 یهانمونهاستفاده از -3اجرای طرح درس؛  بر اساسنوشتن طرح و بازنگری آن -2تحقیق بر روی بهبود درس؛ -1 یدرس پژوه
 پژوهی نیرومنددرس

1 

های آموزشی کارگاه
 مناسب

 2 های با کیفیتدوره-4ها؛ کارگاه-3 های آموزشی خوب؛طراحی کارگاه-2های با کیفیت؛ شرکت در کارگاه-1

 3 منتورینگ-3کار در کنار اساتید باتجربه؛-2یادگیری از طریق یک استاد با تجربه؛ -1 منتورینگ

 مدتکوتاههای فرصت-3هایی برای یادگیری در کشورهای دیگر؛ ایجاد فرصت-2های پیشرو؛ رفتن به دانشگاه-1 فرصت مطالعاتی
 بلندمدتو 

4 

 5 استفاده از اساتید برجسته-1 تاد مدعواس

درس پژوهی رویکردی در جهت توسعه و درس پژوهی: 
کوچک آموزگاران  یهاگروهاست که شامل  یاحرفهپیشرفت 

 هاگرچ کنندیممشارکتی کار  صورتبهاست که در کنار هم 
درس پژوهی در کشور ژاپن شکل گرفته است اما بسیاری از 

از  معلمان یاحرفههستند که پیشرفت  محققان بر این باور
 گسترش یابد. کشورهاطریق درس پژوهی باید در تمام 

 درواقعآموزشی  یهاکارگاههای آموزشی مناسب: کارگاه
 میعلیئتهرا برای اعضای  ییهافرصتنوعی جلسه است که 

جهت حل کردن آن  در ارتباط با یک زمینه یا مشکل خاص
آموزشی به تبادل آرا  یهاکارگاهدر  . افرادکندیممشکل فراهم 

خود بحث  موردنظرتعاملی در خصوص مسئله  صورتبهو 

(. در این جلسه افراد 1399)پیمان فرد و همکاران،  کنندیم
متخصص با ارائه نظریات و تجربیات علمی خود سعی در 

 کردن مشکالت همکاران خود دارند. برطرف
ه ب جهان هانشگاهدامکانیزمی که بسیاری از  منتورینگ:

 همورداستفادخود  علمییئتههدف توسعه و بالندگی اعضای 
مفید واقع شود که این  تواندیم. منتورینگ زمانی دهندیمقرار 

 مورد شناخت و بررسی قرار گیرد. یدرستبهراهبرد 
یکی از  عنوانبهفرصت مطالعاتی  فرصت مطالعاتی:

 علمییئته حمایت از برنامه بهسازی اعضای یهاصورت
، به هنگام سازی اطالعات، ییافزادانش، یاندوزتجربه منظوربه

 کشورهاعلمی و فناوری سایر  هاییشرفتپآشنایی با 
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( 2نظران )کد . یکی از صاحبگیردیمقرار  موردتوجه
ی فرصت مطالعات یهادورهاساتید که  " کندیمبیان  بارهیندرا

به همکاران خود که از  نسبیت معموالً گذارندیمرا پشت سر 
هستند عملکرد مطلوبت تری نشان  بهرهیب هادورهاین 

 ."دهندیم
یکی از مزایای این برنامه فراهم شدن فرصت  استاد مدعو:

با اساتید  کارتازهجوان و  علمییئتهکارکردن اعضای 
( 6. یکی از متخصصین )کد استبرجسته، زبردست و ماهر 

بالنده کردن اعضای  یهاراهیکی از  " کندیمبیان  بارهیندرا
دعوت از اساتیدی هست که در یک زمینه  علمییئته

. اساتیدی که عالوه بر اندکردهطوالنی کار  زمانمدتمشخص 
داشتن دانش و تخصص در یک زمینه خاص از دانش معلمی 

 ."نیز برخوردار هستند. 

 گیریبحث و نتیجه

هدف مهم بود. در بخش یابی به دو این پژوهش به دنبال دست
 را در علمییئتههای اعضای اول قصد داشت تا شایستگی

ارتباط با سه عنصر برنامه درسی یعنی روش تدریس، انتخاب 
های محتوا و روش ارزشیابی شناسایی کند. بر اساس یافته

شایستگی در ارتباط با سه عنصر برنامه درسی  19پژوهش 
 ناسایی شد.)روش تدریس، محتوا و ارزشیابی( ش

واردی م یرندهدربرگهای مربوط به روش تدریس شایستگی
همچون پرسشگری یا پرسش و پاسخ، ایجاد جو مثبت در 
کالس درس، تدریس افزایشی، سازمان دادن، تشریح کردن و 
نمایش دادن، برانگیختن، استفاده از ابزارهای مختلف و 

شی بخ از این بخش با آمدهدستبه. نتایج استخالصه کردن 
(، و 1396های میرزاخانی و همکاران )از نتایج پژوهش

. دلیل این همسویی این است که است( همسو 1396) یسنگر
این تحقیق نیز همچون تحقیق محققان مذکور به دنبال 

برنامه  اساتید در حیطۀ یبرا یازموردنشناسایی ابعاد شایستگی 
 درسی بود.

واردی م یرندهربرگدهای مربوط به انتخاب محتوا شایستگی
محتوا، تسلط بر  یدهسازمانهمچون توانایی تولید محتوا، 

موضوع درسی، داشتن دانش آموزش محتوا، تناسب محتوا با 

. ستایادگیرندگان و توانایی ترجمه متون تخصصی  یازهاین
های از این بخش با بخشی از نتایج پژوهش آمدهدستبهنتایج 

. است( همسو 1396ی )(، و سنگر1393کریمی و شریف )
( 1398نیا و همکاران )نتیجۀ این تحقیق با تحقیق اسمعیل

را باید در هدف تحقیق  ییسوناهمبود. دلیل این  سوناهم
محققان مذکور جستجو کرد. زیرا در تحقیق اسمعیل نیا و 

 یفیک بهبود الگوی یابی اعتبار و همکاران هدف تحقیق طراحی
های رهنگیان بود و دربارۀ روشف دانشگاه مجازی یهاآموزش

 آموزش به جستجو و تحقیق پرداخته شده بود تا برنامه درسی.
 هیرنددربرگهای مربوط به روش ارزشیابی شایستگی

ارائه  ییتوانا مواردی همچون قضاوت درست و صحیح،
 یهاشروبازخورد مناسب به یادگیرندگان، توانایی استفاده از 

از  های ارزیابیت در افزایش قابلیتمتنوع در ارزشیابی و مهار
از این بخش با  آمدهدستبه. نتایج استخود در دانشجویان 

( 1399سپهری و همکاران ) یهاپژوهشبخشی از نتایج 
( 1399. البته نتیجه این تحقیق با تحقیق حجازی )استهمسو 

 باید گفت که در تحقیق ییسوناهماست. در دلیل این  سوناهم
ود های ارزشیابی نببه دنبال شناسایی زیرمؤلفه مذکور، محقق

ه بود. اشاره شد عنصری از بالندگی عنوانبهو فقط از ارزشیابی 
 یرزدر این تحقیق محققان مقوالت فرعی و یا  کهیدرحال
ویر کردند و تص یبندطبقهارزشیابی را شناسایی و  یهامؤلفه

 واضحی از آن ارائه شد.
ناسایی راهبردهایی برای در بخش دوم پژوهش، هدف ش

دانشگاه فرهنگیان در ارتباط  علمییئتهتوانمند کردن اعضای 
مربوط به سه عنصر برنامه درسی بود. در این  هاییستگیشابا 

، یدرس پژوهراهبرد اصلی شناسایی شدند که شامل  5بخش 
و  یمطالعات فرصت، نگیمنتور، مناسب یآموزش یهاکارگاه
 یجۀ این تحقیق با نتایج تحقیق طبرسا وبودند. نت مدعو استاد

های تحقیقی ، زیرا در یافتهاست( همسو 1391همکاران )
و  نگیمنتور، مناسب یآموزش یهاکارگاهمحققان مذکور نیز، 

عوامل بهبود بالندگی اعضای  ازجملهی مطالعات فرصت
 کیفیت بهبود بر مؤثر در آموزش و یا عوامل علمییئته

تحقیقاتی که  بر اساس، درواقعبود. آموزشی شناخته شده 
 تفرصو  نگیمنتور، مناسب یآموزش یهاکارگاهگزارش شد، 
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ای بالندگی اعض منظوربهعناصری هستند که  ازجملهی مطالعات
در  علمییئتهشوند و اعضای استفاده می علمییئته

اده شان شرکت دبالندگی منظوربهمند و هدفمند های نظامبرنامه
 شوند.می

های زمانی و مکانی و همچنین اخذ ه دلیل محدودیتب
مجوزهای الزم، این پژوهش فقط در بین اساتید دانشگاه 
فرهنگیان شهر تهران انجام شد، بدیهی است که افزایش نمونه 

ت باشد، توانستر و معتبرتری میپژوهشی منجر به نتایج دقیق
 متولیانو  رؤسا به های پژوهشی،به یافته توجه با یطورکلبه

 های فرهنگیاندانشگاه و عالی آموزش مراکز ها،دانشگاه

 که علمییئته بالندگی مرکز ایجاد به نسبت شود،می پیشنهاد

دانشگاه  علمییئته اعضای بر مشارکت مستقیمی تأثیر
شود که در نمایند. همچنین پیشنهاد می اقدام دارد، فرهنگیان

اد و ، به ابععلمییئتهریزی توجه به بالندگی اعضای برنامه
روش تدریس، محتوا و ارزشیابی  ازجملهعناصر برنامه درسی 

 ای بشود.توجه ویژه

 تعارض منافع

 تعارض منافعی ندارند. گونهیچهنویسندگان 

 منابع

 اعتبار و ( طراحی1398اسمعیل نیا، م.، کوهستانی، ح.، معقول، ع. )
 اهدانشگ مجازی یهاآموزش کیفی بهبود الگوی یابی

(، 2)13، فناوری آموزش، (آمیخته روش به) فرهنگیان
409-427. 

 ( تبیین1399پور، م. )پیمان فرد، ف.، عصاره، ع.، برکت، غ.، حسین
 ارزشیابی رویکردهای

 یهاسازمان در انسانی نیروهای خدمت ضمن آموزشی یهابرنامه
های آموزشی، مدرن. فصلنامه پژوهش در نظام

 .178-159نامه(، )ویژه14
 هاییستگیشا (، شناسایی1400فر، س.، عبدالهی، ب. )جاللی

 شدهاستخدام تازه علمییئته اعضای یاحرفه توسعه
تهران. فصلنامه پژوهش در  شهر دولتی یهادانشگاه

 (.52)15های آموزشی، نظام
(، 1400، و. )یانساعتچجهانگیری، ص.، چرابین، م.، کریمی، م.، 

 بتنیم رقابتی مزیت پیامدهای و بردهاراه ایزمینه مدل تبیین

ها. دانشگاه اساتید و علمییئته اعضای توانمندسازی بر
 .15های آموزشی، فصلنامه پژوهش در نظام

 اعضای یاحرفه بالندگی یهامؤلفه (، تعیین1399حجازی، ا. )
، معلمیتتربفرهنگیان، پژوهش در  دانشگاه علمییئته
1(5 ،)41-61. 

 و (، رویکردها1399دار، م.ج، اسفیجانی، ا. )اقتسپهری، ی.، لی
 چهارم نسل یهادانشگاه در یادگیری و یاددهی یهاروش

کیفی. مجله  موردی مطالعه: علمییئته اعضای منظر از
 .161-137(، 79)12مطالعات آموزش و یادگیری، 

(، 1399مقدم، ع.ا. ) گفتارخوشسجادی، س.ع.م، ویسی، غ.، و 
 .248-239 ،(4) 2 ایران، تربیتی و تکاملی روانشناسی مجله

های محوری اعضای (، تدوین مدل شایستگی1396سنگری، ن. )
دانشگاه الزهرا(.  موردمطالعهدانشگاه اسالمی ) علمییئته

 .60-45(، 13)1مدیریت در دانشگاه اسالمی، 
 و (، تحلیل1391طبرسا، غ.ع.، حسنوند منفرد، م.، عارف نژاد، م. )

 طالعهم) آموزشی کیفیت بهبود بر مؤثر عوامل یبندرتبه
علوم  ایرشتهینب. فصلنامه (اصفهان دانشگاه: موردی

 .53-51(، 4)4انسانی، 
 یتربیت علوم رشته درسی یزیربرنامه (، ارزیابی1384عارفی، م. )

 دیدگاه از ایران عالی آموزش در( آموزشی مدیریت گرایش)
مطالعات برنامه  کارفرمایان. و متخصصان دانشجویان،

 .74-43(، 1)1درسی، 
 در عالی آموزش های(، چالش1393کریمی، ص.، شریف، م.م. )

یادگیری،  جامعه رویکرد با درسی برنامه محتوای تدوین
 .142-107(، 1)9رویکردهای نوین آموزشی، 

میرزاخانی، پ.، رضایی، ع.، امین بیدختی، ع.، نجفی، م.، رحیمیان 
 بر شکوفایی آموزشی ربخشی(، اث1936بوگر، ا. )

 و پیشرفت معنی، احساس روابط، مثبت، هایهیجان
نخبگان. فصلنامه پژوهش  و جوان پژوهشگران مجذوبیت

 .230-209(، 36)11های آموزشی، در نظام
 اجرای و پذیرش موانع ( تبیین1399نجفی، س.، معروفی، ی. )

ر دفرهنگیان. پژوهش  دانشگاه درسی هایبرنامه در نوآوری
 .76-61(، 64)17درسی،  یزیربرنامه

 اعضای کاری زندگی کیفیت (1392) .م ستخواه،افر ن.، نورشاهی،
 عالی آموزش. هاآن زندگی تجربه اساس بر علمییئته

 .64-37(: 2) 4 ایران،
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