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 3246-3268،صص 1399(زمستان12سوم شماره چهارم)پياپي  شناسي سياسي ایران، سالپژوهشي( جامعهـ فصلنامه علمي )مقاله علمي

 ارزیابي جایگاه علمي و اخالقي مدرسان دانشگاه فرهنگيان بر اساس شاخص های آموزه های اسالمي 

 1زارع امینی سیمین

 * 2انیدکتر رمضان جهان 

 3نژاد رانیا سایدکتر پر 

 چکیده  

 هراندازه  میان این دی یابد؛نم   سیامان  کشیوی  آن عالقمند معلمان توانمند  دسی   به  جز  کشیوی  هیچ  آموزشی   نظام

  اختیای  و  سییازمان  تعلق ترمهم همه از و  تخصییصیی  و  ا ترفه  ها صییالتی    مهایت، توانای ، دانش، سیی  

 بود خواهد  موثرتر و  پویاتر تر،موفق نظام، آن باشد؛ باالتر و  بیشتر آنان گیر تصمیم

  و  داید دین   ها ¬آموزه  دی ییشیه  که  اسی   «محوی تربی    دانشیااه»  فرهنایان، دانشیااه  محوی  شیعای میان این دی

  سیویه  کریم، قرآن) «والحکمه  الکتاب یعلمهم و  یزکیهم و» شیریهه آیه به  اسیتناد با.  اسی   قرآن  و دین   نااه به ناظر

  نشیانار  این و  اسی    شیده ذکر  مقدم تعلیم بر  تزکیه همیشیه اسیالم ،  و  قرآن   آموزشی   نظام دی ،(۲آیه جمعه،  مبایکه

  معلمان  تربی  » دی  که  نقشی   کنای دی فرهنایان،  دانشیااه  مدیسیان.  اسی   پرویش و  تربی   به تر  ویژه  توجه ضیرویت

 .دایند «تربی   و تعلیم نظام دی  انسان  نیرو  بهساز » دی مهم  نقش دایند؛ «آینده

یاهبرد  پیمایشیی « با  -باشیید؛ از یوش تحقیق »توصیییه دی پژوهش تاضییر که از نظر نوه هد ، »کایبرد « م 

گیر  و ایجاد تصیویر  از ی   ها  تحقیق توصییه  موج  شیک کم (« اسیتهاده شیده اسی .  ر  -»آمیخته )کیه 

ها  آمای  نسییبتا زیاد  هسییتند. این م العات گردند. م العات توصیییه  عمدتا دی برگیرنده نمونهپدیده ویژه م 

باشییند که دی ی  مق   ها و یفتایها  م  رز تلق ها، توصیییه  از ی  موقعی  یا تعریه  از ی  مجموعه نارش

 گیرند. زمان  خاص و ی  موقعی  مکان  موید مشاهده و شنجش قرای م 

  فرهنا ،  ابعاد  کلیه دی  جانبه همه  تالش  مسییتلزم ایران  اسییالم   جمهوی   مقدس نظام بلند ها  آیمان به  دسییتیاب 

 .اس    اقتصاد  و  اجتماع   علم ،

 کلید واژگان  

 جمهوی  اسالم –اسالم  -توسعه –نظام 

  .رانیکرج، ا ،یواحد کرج، دانشگاه آزاد اسالم ،یتیگروه علوم ترب  ،یدکتر ی دانشجو 1

 )نویسنده مسئول(.  رانیکرج، ا ،یواحد کرج، دانشگاه آزاد اسالم ،یتی گروه علوم ترب ار،یدانش2

  .رانیکرج، ا ،یواحد کرج، دانشگاه آزاد اسالم  ،یتیگروه علوم ترب ار،یاستاد3

 5/1399/  1۲: اف ی دی خی تای

 1399/ 11/8:  رشی پذ خی تای
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 مقدمه

آن سیازمان اسی  که دی   انسیان یرو ن  ی ،ترب و یمدی نظام تعل  یژهبه و  ،هر سیازمان  هامولهه  ترین از اسیاسی  یک 

به    توجه  ب  یاگرفتن تضییوی معلم   یدهناداز این یو  تر اسیی .تر و مهمنقش معلم از همه آنان برجسییته  یانم ینا

بلکه    ؛سیازد مواجه م   اسیاسی   هایا با چالش  ا نه تنها تحقق اهد  ی ،و ترب یمتعل ینداو دی فرا ی یرگذانقش و تاث

. )قاسییم زاده، نقش و افضییل ، خود یا هم از دسیی  خواهد داد   و فلسییهه وجود  ی  عمالً آموزش و پرویش ماه

اسی  و با کوشیش خردمندانه     هر کشیوی   و قل  تپنده نظام آموزشی   ی  و ترب  یمتعل   کایگزای اصیل،  معلم .(1398

و آنچه کودکان، نوجوانان و جوانان دی مدیسیه   شیود آن کشیوی محقق م   نظام آموزشی   اوسی  که اهدا  متعال

و    اخالق   ،اجتماع ربیت ،ت ین ،د   ،فرهنا   ،علم  ها یسیتا شیا یهیات،ک   یات،متاثر از خصیوصی  کنند؛ کسی  م

به اندازه همه عوام  نظام نقش داشیته و اثرگذای    نظام آموزشی    معلم دی دگرگون تردید،ب   معلمان اسی .   معنو 

و    ی ، کیهی  هرکشیوی یا از سی   دانش، توانا   علم  یهی  ک  و  ی سی   دانش، توانا  توان که م   ابه گونه  ؛اسی  

 (.۲0۲0)مشهد ، ب  ییا و ل ه ، داد یصمهایت معلمان آن کشوی تشخ

اى اسییی  که  و معلمى به اندازه  ی  و ترب یمکای تعل  ی  . اهمیدبا نقش و ایزش آن سییینج  یدهر کایى یا با  ی  اهم

:  یدفرمااز سیویه مادده مى 3۲ یهفرد مسیاوى زنده کردن همه افراد جامعه اسی . خداوند دی آ  ی  ی  سیاختن و هدا

همه مردم    یىچنان اس  که گو ؛ بخشد  یىاز مرگ یها یا... هر کس انسانى  یعا:الناس جم  یافکانما ات  یاها...من ات»

منظوی از زنده کردن  »اند:  فرموده آیه ینا یرامام صیاد))ه( دی تهسی (.  1399« )کریم  و همکایان، یا زنده کرده اسی  

انسان سازى یا بر عهده    یههکند و وظ ی  هدا ،اگر کسى جوانى یا به یاه دیس    .و پرویش اوس   ی  هدا، فرد ی 

«  کردن اسیی .  ی  پرویش و هدا ،کردنمنظوی از زنده  ،یا زنده کرده اسیی . پس یااسیی  که همه دن ینمث  ا  یرد؛با

  یا  جهان، دی دن  و تحوالت شییار  علم  هایشییرف  همه پ  یغمعل   (.1399)عبابا ، فراسییتخواه و قدوسیی ،

و   ییرهر تغ  یننشیییده اسییی ؛ بنیابرا  ییافی  معلم    برا  بیدیل  ب  یازینجیا  یچا العیات، هنوز ه   ایتبیا یات و فنیاوی

نخواهد  یرپذامکان  نظام، بدون تحول دی نظام معلم  یاد بن ییرتغ  برا  تالشیی  و هر  آموزشیی   یهی  ک  دی  تحول

    جهان، نوع  یشیییرفتهپ   دی همه کشیییویها  مناب  انسیییان  یااهجا  و ایتقا  ی  دی ترب  گذای یهسیییرما امروزبود.  

  )مالی  نژاد و  اسی   یاسی و سی    اخالق  ،فرهنا   ،اقتصیاد   ،دی ابعاد اجتماع یدایتوسیعه پا   برا  گذای یهسیرما

 (.1397ذکاوت ،

و   ها  دین  دایدییشیه دی آموزهکه اسی    «دانشیااه تربی  محوی، »شیعای محوی  دانشیااه فرهنایاندی این میان 

سیویه  کریم،  قرآن« )یزکیهم و یعلمهم الکتاب والحکمه و»با اسیتناد به آیه شیریهه .  ناظر به نااه دین  و قرآن  اسی  

م ، همیشیه تزکیه بر تعلیم مقدم ذکر شیده اسی  و این نشیانار  الدی نظام آموزشی  قرآن  و اسی  ،(۲آیه ه،جمع مبایکه

تربی  معلمان  »که دی دی کنای نقشی    ،دانشیااه فرهنایان   . مدیسیانتر به تربی  و پرویش اسی ضیرویت توجه ویژه

 (. ۲0۲0ییا و ل ه ،)مشهد ، ب   دایند  «بهساز  نیرو  انسان  دی نظام تعلیم و تربی  »نقش مهم  دی    ؛دایند  «آینده

دی برنامه شییشییم    وزایت آموزش و پرویشها   مبنا  اقدامات و برنامه «سییند تحول بنیادین آموزش و پرویش»

 آموزش بنیادین تحول سند دی که گونه همان  باشد.م  1404اهدا  چشیم انداز اسی  و سیع  دی یسییدن به توسیعه  
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 ابزای و کشیوی جانبه همه پیشیرف   تعال  ها ترین زیرسیاخ  مهم از وتربی   تعلیم عرصیه اسی ؛ آمده وپرویش

 این (. به1394،قرب  و  بلباسی   ،یهبر )  اسی   مختلف ها عرصیه دی شیایسیته کشیوی انسیان  سیرمایه ایتقا برا  جد 

 و فعال سیازنده، تضیوی اسیالم ، عظیم تمدن مانند اتیا  ایران اسیالم  انقالب متعال  ها آیمان تحقق ترتی  

 عالم، ها انسیان تربی   گرو دی جهان دی معنوی   و عدال   برا  برقرای  آمادگ  کسی   و هامل   میان دی پیشیرو

تمام کسان  که قصد ویود به چرخه تعلیم و  (.۲011،  1انقالب فرهنا اسی  )شیویا  عال   اخالق  و آزاده و متق 

دانشیااه    »مدیسیان  ،هاتی  التی  ها  ترفه ا  معلم  باشیند و دی کسی  این صی التربی  دایند باید دایا  صی 

 و مدیسیان هسیتنددانشیااه فرهنایان به عنوان الاو  دانشیجومعلمان م ر    . مدیسیاننقش مهم  دایندفرهنایان«  

نقش مهم  دی بهسیاز  نیرو  انسیان  دی نظام تعلیم   ؛ین دانشیااه دی کنای نقشی  که دی تربی  معلمان آینده دایندا

 . و تربی  دایند

 

 پیشینه تحقیق

 مطالعات داخلی

 یشیهبر اند یدبا تاک   اسیالم ینسیاز تمدن نو  ینهزم  ی  با عنوان »ترب  دی پژوهشی (  1399محمد  پویا و ترکاشیوند )

منید و متیاثر از عوامی   زمیان  یچییده،پ  ینید فرا   ،تمیدن سیییازانید کیه    نموده  ییانب  «( )میدظلیه العیال   مقیام معظم یهبر

  ی آنچه اهم  یان،م ینالزم اسی . دیا  یای بسی   و معنو   ماد   محقق شیدن آن، پشیتوانه ها   گوناگون اسی  که برا

مقام   یدگاهاز د  اسییالم  ینده تحقق تمدن نو اتصییاشیی   جمله مولهه ها تحقق تمدن اسیی . از   چاونا یابد؛  م

  یشییرف ، ، پی گراعدال ، وتدت ی ،اخال)، عقالن  ی ،گراعلم  ی ،عبایتند از: معنو  ؛( )مدظله العال  معظم یهبر

کشیییوی، بیا    بر اسییینیاد تحول   مبتن  یی  آن اسییی  کیه ترب  ییانارپژوهش ب  یجفرهنی.. نتیا  ییای مجیاهیدت میداوم و پو 

 سازد.  فراهم م  اسالم ینتحقق تمدن نو    یا برا ینهزم  ،اسالم ینتمدن نو   بر مولهه ها   اثرگذای

و    ابن عرب  یدگاهگانة انسیان کام  از دسیه   هاضیرویت یینبا عنوان »تب  دی پژوهشی (  1399صیلوات  و کوکرم )

ک      بلکه ضیرویتش برا  یسی ؛ن  عالم انسیان   راضیرویت انسیان کام  تنها ب  نموده اند که یان« بی عالمه  با با

بقا و تهظش    بلکه ک  عالم برا ؛داید یازمرات  کمال به انسییان کام  ن     انسییان نه تنها برا یعن   ؛عالم اسیی  

  یان دانند که دی م م  اله   از اسیما   از موجودات عالم یا اسیم ی و عالمه هر   به انسیان کام  داید. ابن عرب یازن

یاب ه   یینخود به تب  ی علم االسیما یکردبراسیاس یو   اسی . ابن عرب   اله   همه اسیما  ی آن ها »انسیان« جام  جم

شیود و   به خدا محسیوب م  تجل ترینی انسیان کام  نزد  ،ابن عرب  یدگاه. از دپردازدم تق، انسیان کام  و عالم 

 تق به ممکنات اس .  یوضاتانسان کام  واس ه ف  یدگو  م

یشیته »آموزش    برنامه دیسی    اجرا  یوهشی    شیناسی  ی  با عنوان »آسی   دی پژوهشی ( 1399  و میرسیپاسی  )صیادق

ها   با توجه به یویکرد دانشییااه فرهنایان دیبایه آموزش یشییته اند کهنموده  یانب یان«دی دانشییااه فرهنا  یاجغراف

 
1 . Secretariat of the Supreme Council of the Cultural Revolution 
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آموزش و   یازعلم ناف  موید ن یجو ترو  یددی آموزش، پژوهش، تول  یشییروهمچون پ  ،هدا  دانشییااهو ادانشییااه  

    از فناوی   یر محوی، توانمند دی بهره گ   ی  ترب   و تخصیصی   ترفه ا  ها  یسیتا پرویش، سیرآمد دی آموزش و شیا

و... هر چند برگرفته از اسیناد    نظام اسیالم یایها بر مع  ها، مبتن  ی  دی انجام ماموی  یت و ترب  آموزشی   یننو   ها

  یاب  به سیرمنزل مقصیود و دسیت یدنیسی   هنوز برا  ؛باشید  آموزش و پرویش م  یادینهمچون سیند تحول بن   باالدسیت

 باشد.  استادان و دانشجو معلمان م یزان،برنامه ی یشترتالش ب یازمندبه اهدا  و اساسنامه دانشااه، ن

و    یمدی تعل  ی هد  غاکه   نموده  یانب « اسیالم  یدگاهاز د  ی  ترب  ی  غا»ان  با عنو    دی پژوهشی (  1399تسیین  زاده )

یا به عنوان    اهدا  متهاوت  اسیالم  ی  و ترب یمبرخویدای اسی . متخصیصیان تعل  ا  یژهو  یااهاز جا  اسیالم  ی  ترب

اهلل و یضوان اهلل یا به عنوان     اهلل، فناء ف  یههخل یبه،   یاتاهلل، ت  چون قرب ال  اند؛ اهدافم ر  کرده  ی هد  غا

  ین از ا   تاک  یقتحق  یجنتا  .یسیی  ن یشب  یک   ی که هد  غا   دی تال  ؛م ر  کرده اند   اسییالم  ی  ترب  ی هد  غا

دی  ول   یا یارداید و آن عبایتسی  از یضیوان اهلل. مواید د  ی هد  غا  ی تنها   اسیالم  ی  و ترب یماسی  که تعل

    اجتماع  ین ،د   ،عباد  ی  مختلف ترب   ها ی هدی ابعاد و ت  اسییالم  ی  ترب   از اهدا  کل  ایهد  هسییتند و  ینا

 و... هستند.

:  یاندانشیییجو   یدگاهاسیییتاد اثربخش از د   هایژگ و  با عنوان »بریسییی   دی پژوهشییی ( 1399بیژن  و همکایان )

آموزش به    یهی  ایتقاء ک   یندو موثر فرا ید گر کل  ی تسیه ین،مدیسی  نموده اند که  یانب «یزو متاآنال  یسیتماتی مرویسی 

  .یندآ  شمای م

آموخته دانشییااه  آموزگایان دانش   امشییکالت عملکرد ترفه( دی پژوهشیی  با عنوان »1399کریم  و همکایان )

    اعملکرد ترفه یندمشیکالت ادیا  شیده توسیش مشیایک  کنندگان دی فرآ  ینکه مهمتر ندایان« بیان نمودهفرهنا

و تعیامی  موثر بیا     تخصیییصییی    هیااول، آموزش  ییهو پیا  ییهکالس چنیدپیا یسو ادایه کالس، تیدی  یریی  ددی می   عمیدتیاً

  ین عناو  برخ  یهعدم ایا  نمشیکالت از نظر مشیایک  کنندگا  یندانش آموزان بوده اسی . منشیاء ا  یاءهمکایان و اول

 ید،اسیات   برخ  یسموجود دی مدایس، ضیعف تدی   های  با واقع  آموزشی    عدم م ابق  محتواها   ،کایبرد  دیسی 

دی دانشیااه بوده     کایویز یهو مشیکالت موجود دی ایا  شیده با یشیته دانشیااه یهاز دیوس ایا  عدم ایتباط برخ

    دی برنامه و محتواها   نظر کل  یدکنندگان عبایت بودند از تجد    موید توافق مشیایک   یشینهادها پ  یناسی . مهمتر

و دعوت از     برنیامیه کیایویز   سیییاز زمیان و غن  یشکالس، افزا  یریی  میاننید مید   س کیایبرددیو  ییهایا   ،آموزشییی 

 .ی دی مدایس ابتدا یستجربه تدی   دایا یداسات

 مطالعات خارجی

تعلیم و تربی    « عنوان نموده اسالم  هااساس آموزه  بر آیامش بر یند  یرتأث»با عنوان   پژوهش ( دی ۲0۲0خاک  )

بسییای  از علوم دیار به مثابه ی  نظام یا سییسیتم اسی . بدین معنا که اجزا و عناصیر خاص و متناسی  با  همانند 

گیرند. اسیالم نیز به عنوان ی  مکت ، دایا  جهان بین ،    خود یا داید که باید موید شیناسیای  و بریسی  دقیق قرای

اصال ، استقالل، و برخویدای از تکثر مناب     فلسهه و نظام تربیت  خاص خود اس . نظام تربیت  آن مدع  جامعی ،

 .و نصوص اس  
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دانش    دانشیااه   مهایت علم  ی  دی تقو    اتوسیعه ترفه( دی پژوهشی  با عنوان »۲0۲0کالینوسیک  و همکایان )

توسییعه اند  « عنوان نمودهمعلمان یستدی   هایوهآن دی شییناخ  و شیی  یرتأث  یزمتاآنال- آموزان دی  ول برنامه دیسیی 

چنان که    ؛ت علم  دی جه  پیشیبرد اهدا  و بهبود کیهی  دانشیااه تایز اهمی  اسیاسی  اسی  یاا  اعضیا  هترفه

 .توان به عنوان شاه کلید توسعه دانشااه یاد کرداز آن م 

  یان دانشجو  یدگاهو د   علم یاته  اعضا   عملکرد آموزش  بریس( دی پژوهش  با عنوان »۲0۲0گلشا و همکایان )

  ی  دانشیااه ها هسیتند، که نحوه عملکرد آنها دی بازده    ایکان اصیل یداسیاتاند که  « عنوان نمودهدانشیکده پزشیک

یافته ها تاک  از آن اسی  که با گذشی  زمان از توافق بین نظر اسیاتید و  . کند  م یهاا   نقش اسیاسی    نظام آموزشی 

دی اسیتهاده از نتایج ایزشییاب  و    دانشیجویان کاسیته شیده که این مهم، ضیرویت افزایش تسیاسیی  مدیران آموزشی 

 .نمایدیا بیش از پیش ایجاب م و توسعه ترفه ا  اعضا  هیات علم   بازخوید آن به اساتید 

و اسییتقالل معلمان زبان دی    اترفه  ی  نقش هو   بریسیی ( دی پژوهشیی  با عنوان »۲0۲0دیخشییان و همکایان )

م العه با    ینا  یادگیر ،آموزش و   یهی  دی ک  ینمدیسیی   ی  موفق  ی  با توجه به اهماند که  « عنوان نمودهآنها  ی  موفق

 یقتحق  ینا  یجنتیا آنهیا انجیام شییید.  ی  معلمیان زبان دی موفق   او اسیییتقالل ترفه  ی  دو عام  هو  یرتاث  یینهد  تب

م العه  ینباشیید. ا سییودمند م  یایآنها بسیی   ی  موفق   معلمان برا   او اسییتقالل ترفه  ی  از آن اسیی  که هو    تاک 

  یشیتر  ب   آنها اثرگذای  ی  توانند دی موفق پردازد که م معلمان م   اترفه  ی  از هو    عناصیر  ی به تشیر ینهمچن

 داشته باشند.

«  و عم    اترفه  توسییعه ینمهقوده ب یوندمعلمان: پ  یزهسیینجش انا( دی پژوهشیی  با عنوان »۲0۲0عثمان و واینر )

ها برا  ادامه تیات و پرویش هرچه بهتر نیرو  انسیان  افزایش کمی  و  اهیسیال  امروز دانشیااند که  عنوان نموده

ا  دی ایتقاء دانش و مهایت اعضییا   ا  نقش سییازندهکیهی  خدمات آموزشیی  اسیی . دی این میان توسییعه ترفه

 .هیات علم  برا  دس  یاب  به این اهدا  باز  م  کند

 

 یوش تحقیق 

ن بیا توجیه بیه دو مال  تقسییییم کرد: اول هید  پژوهش و دوم، نحو  تواهیا  پژوهش یا م بیه  وی کل  یوش

آوی  ا العات، پژوهشی   این اسیاس پژوهش تاضیر از نظر هد  کایبرد  و از نظر نحو  گرد ها. برگردآوی  داده

ها  کایبرد  توسعة دانش کایبرد  دی ی  زمینه خاص اس . به  توصیه  از نوه پیمایش  اس . هد  از پژوهش

ها  توصیییه  شییام   شییود. پژوهشها  کایبرد  به سییم  کایبرد علم  دانش هدای  م دیار پژوهش  عبایت

ها  موید بریس  اس . اجرا  پژوهش توصیه   ها توصیف شرایش یا پدیدههای  اس  که هد  آنمجموعه یوش

ها  توصییه   پژوهشاشید. گیر  بتواند صیرفاً برا  شیناخ  بیشیتر شیرایش موجود یا یای  دادن به فرآیند تصیمیمم 

یویداد  تقسییم  -توان به تحقیق پیمایشی ، تحقیق همبسیتا ، اقدام پژوهشی ، بریسی  موید  و تحقیق پسیا م 

 (.1386کرد )بازیگان، سرمد، تجاز ، 
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پیمایشیی « با یاهبرد   -باشیید؛ از یوش تحقیق »توصیییه دی پژوهش تاضییر که از نظر نوه هد ، »کایبرد « م 

گیر  و ایجاد تصیویر  از ی   ها  تحقیق توصییه  موج  شیک کم (« اسیتهاده شیده اسی .  ر  -ه »آمیخته )کی

ها  آمای  نسییبتا زیاد  هسییتند. این م العات گردند. م العات توصیییه  عمدتا دی برگیرنده نمونهپدیده ویژه م 

باشییند که دی ی  مق   یفتایها  م ها و ها،  رز تلق توصیییه  از ی  موقعی  یا تعریه  از ی  مجموعه نارش

گیرند. تاکید تحقیق توصییه  بر شیناخ  کام   زمان  خاص و ی  موقعی  مکان  موید مشیاهده و شینجش قرای م 

اند  ا  از وقای  اسیی  که دی تال ید دادن هسییتند و یا به وقوه پیوسییتهمجموعه شییرایش ی  موقعی  یا مجموعه

 (.1390،ناب)م 

 

 نتایج  

  الگوي توسعه حرفه اي در دانشگاه فرهنگیان بر مبناي آموزه هاي اسالمی هاي مولفه کیفی تحلیل

 :1سوال  

 کدام اس ؟ها  اسالم  بر مبنا  آموزها  مدیسان دانشااه فرهنایان  ها  توسعه ترفهابعاد و مولهه -1

به   تحقیق دی گرفته صییویت ها  مصییاتبه کلیه  maxqdaافزای  نرم و کیه  تحلی  از اسییتهاده با بخش این دی

با   که گردید شیناسیای  پایه مضیمون  گا 93 دی .شید اسیتخرا  پایه مضیامین یا کدها ابتدا و گردید م العه دق  

یکدیار   به معنای  لحاظ به که پایه مضیامین بعد  گام دی .یسیید موید 74 به آن تعداد مضیامین برخ  ترکی  

عبایتند از:   الاو  توسییعه ترفه ا  مضییامین اصییل    8نزدی  بودند دی ی  گروه یا خوشییه دسییته بند  گردید. 

تیدییس دی موید تیدییس،همسیییوی  تیدییس و ییادگیر ،ییادگیر  دی موید تیدییس،هیدایی  فراینیدهیا  آموزش و  

دانشییااه فرهنایان و دیگیر کردن و   یادگیر  ،توسییعه اسییاتید و مدیسییان ،،هدای  نوآوی ،بهبود و تغییر،هدای  

 . دی جدول زیر مضامین اصل  و مضامین پایه استخرا  شده نشان داده شده اس .کایکردن با جامعه

 

 الاو  توسعه ترفه ا مضامین پایه و اصل   1-4جدول شمایه  

 مضامین پایه مضامین اصل  مضمون کل 

الاو  توسیییعه  

ا    تیییرفیییه 

 مدیسان

موید  دی  تییدییس 

 تدییس

 توانمند  دی مهایتها  تدییس و چرخش فن تعلیم

توانمنید  دی برگزای  کیایگیاه هیا  آموزشییی  و کیایویز  و تلهیق 

 مهایت آموز  با دانش افزای 

 برقرای  ایتباط مستمر و سازنده با مدایس و دانشااه ها

 نارش علم  به تدییس، دیس پژوه  و ایزیاب  دقیق و مستمر

 تدییس دی موقعی  ها  پیش بین  نشده و متناس  با شرایش  

 دانش افزای  مدیسان دانشااه فرهنایان  
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 فراهم آوی   زیرساخ  ها  نرم افزای  و سخ  افزای  تدییس

 کایبس  سامانه ها  ا العات  و فناوی  ها  نوین دی تدییس 

 امکانات پژوهش  دی تدییس 

همسییود  تدییس  

 و یادگیر 

 

 

برگزای  نشیسی  ها  تخصیصی ، جشینوایه تدییس و فرصی  ها  

 م العات  برا  مدیسان

 ایجاد توانمند  ها و مهایت ها  یادگیر  مادام العمر

 ناای  و هم افزای  علم خودآموز ، تجربه 

 ایجاد مراکز ایتقاء کیهی  و توسعه   ترفه ا  مدیسان

 آشنای  و کایبس  نظریه ها  به یوز یادگیر  و تدییس

 ایجاد اتساس نیاز و ایتقاء انایزش برا  توسعه ترفه ا 

ترویج فرهن. یادگیر  تیم ، تضوی دی کالس سایر مدیسان و تحلی   

 فرایند تدییس و یادگیر 

 تولید دانش جدید و تبدی  دانش پنهان به آشکای

 به اشترا  گذای  تجایب زیسته مدیسان

 ذخیره ساز  تجایب زیسته مدیسان

 تقوی  مشایک  علم  مدیسان دانشااه فرهنایان

 ناهداش  دانش موسسات آموزش  مدیسان دانشااه فرهنایان

 نقشه دانش برا  مدیسانتدوین 

الاو  توسیییعه  

ا    تیییرفیییه 

 مدیسان

یاادییري در مورد 

 تدریس

تلهیق دانش و عم  ایجاد فرصییی  تمرین عمل  مهایت ها و موقعی   

 ها  تدییس و یادگیر 

بازنار  دیوس و  رات  آن به صیویت عمل ، تدییس تامل  و خود  

 ایزیاب  منظم

بازدید و مشیاهده اجرا  تدییس ها  ایتباط بین دانشیااه و مدایس و 

 آموخته شده توسش معلمان

 یف  موان  مرتبش با مهایت ها  تدییس، برنامه دیس  و ایزیاب 

 آشنای  و کایبس  تئوی  ها  نوین یادگیر  و تدییس

 ایتقاء مهایت ها  فرایند یادده  و یادگیر 

 دانشااه فرهنایانایتقاء نظام بالندگ  ترفه ا  مدیسان 

بهبود محیش دانشیااه و آمادگ  برا  یادده  مبتن  بر یوشیها  تدییس  

 نوین
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تقوی  و ایجاد ایتباط اثربخش دانشییااه فرهنایان با مدایس و ادایات 

 آموزش و پرویش

 مدیسان دانشااه شایسته ساالی  دی انتخاب 

هیدایی  فراینیدهیا   

 آموزش و یادگیر   

 توانمندیها  مدیسان دی استهاده از سیستم ها  توسعه ترفه ا 

 

ایتقاء اثربخشیی  شیییوه ها  تدییس با به کایگیر  مدیسییان خبره و 

 متخصص دانشااه فرهنایان

تخصییص و مهایت مدیسییان نسییب  به همسییوی  تدییس و یادگیر   

 آموزش و یادگیر 

 

توجه به سی و  علم  و بای دانش مدیسیان و اسیاتید و ایتقا  دانش 

 ساز

بهینیه سیییاز  اییده هیا و دانش موجود دی جهی  فراینیدهیا  آموزش و 

 یادگیر 

 توجه به دانش افراد و نخباان دی توزه آموزش و یادگیر 

ایزش قای  شییدن برا  سییرمایه ها  انسییان  ، اجتماع  ، فکر  دی 

 دانشااه

 دی توسعه فرایندها  آموزش و یادگیر   فکر اتا) از استهاده

 م العات  فرص   به علم  هیات اعضا  اعزام

 دی توزه آموزش ها ایده و فکرها ها  سرمایه و دانش ثب  

هییییییداییییییی   

و  نیوآوی ،بیهیبیود 

 تغییر

 

 بکایگیر  افراد خال) و فکر  و نوآوی

 دانشااه مدیسان توسش نوآویانه و خالقانه ها  ایده ایایه

 بهبود و تغییر دی توزه آموزش فرایند دی مدیسان اثربخش مشایک  

آموزش  همسیوی  تدییس و یادگیر  به نسیب   مدیسیان   بینش و دی  

 و یادگیر 

 دانشااه اساتید و مدیسان شغل  ا مینان

 فرهنایانبازبین  فرهن. موسسات آموزشی  مدیسان دانشااه  

 ایتقاء انایزش مدیسان دانشااه فرهنایان دی ایجاد نوآوی 

 آموزش مستمر مدیسان دانشااه فرهنایان

 برگزای  نشس  ها  هم اندیش  مدیسان دانشااه فرهنایان

 برگزای  کایگاه ها  خالقی  و بهبود و نوآوی  دی تدییس
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آموزشیها  الکترونیک  توسیش مدیسیان اسیتقرای زیرسیاخ  الزم برا   

 دانشااه فرهنایان

الاو  توسیییعه  

ا    تیییرفیییه 

 مدیسان

توسییعه اسییاتید و 

 مدیسان 

  مدیسان جه  ایاده نوآوی  دی تدییس به م لوب پاداش اع ا 

 دانشااه دی تدییس اهدا  و نیازها شناسای 

عنوان سیرمایه  اعتمادسیاز  و اتتسیاب مدیسیان دانشیااه فرهنایان به  

 ها  علم 

 آموزش  یهبر عنوان به دانشااه مدیراننقش 

نوآوی  و بهبود و تغییر دی یوش   اجرا  برا  یاهبرد  برنیامیه وجود

 تدییس

 نوآوی  دی تدییس توسعه به دانشااه   مدیران تشویق

 مدیسان ضمن  دانش هدای   برا  جام  و مدون ییز  برنامه ایاده

 آموزش  سیستم فعاالنه و موثر استهاده

هیدایی  دانشیییایاه 

 فرهنایان

 

 توسعه ترفه ا  پیشنهادات به نسب   مدیران اثربخش و مثب   بازخوید

پایبند  مدیران ایشیید و میان  نسییب  به سیییسییتم توسییعه ترفه ا  

 مدیسان دانشااه فرهنایان

 مستندساز  تجایب مدیسان دانشااه فرهنایان

 توجه به استاندایدها  جهان  توسعه ترفه ا  مدیسان دانشااه ها

 ها دانشااه ایشد مدیران دی ویژه به کالن انداز چشم وجود

 ایزشیاب  عملکرد مدیسان دانشااه فرهنایان

تخصییییص بودجه کاف  برا  توسیییعه ترفه ا  مدیسیییان دانشیییااه  

 فرهنایان

دیگیر کردن و کیای  

 جامعهکردن با  

ایجاد فرهن. مشییو) و ایزش زا به منظوی توسییعه ترفه ا  مدیسییان 

 دانشااه فرهنایان

 ایتقاء فرهن. یادگیر  دی بین مدیسان دانشااه فرهنایان و دانشجویان 

اسیییتقرای فرهن. دانش محوی و خال) بین مدیسیییان و دانشیییجویان  

 دانشااه فرهنایان  

آشیناسیاز  مدیسیان دانشیااه فرهنایان با فرهناها و خرده فرهناها   

 جدید دانشجویان

ایتقیاء ایتقیاء فرهنی. علم  بین میدیسیییان دانشیییایاه فرهناییان و 

 دانشجویاندانشجویان بین مدیسان دانشااه فرهنایان و 
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فراهم سییاز  یوابش اعتمادآمیز بین مدیسییان و دانشییجویان دانشییااه  

 فرهنایان

 

موید تشییری  قرای گرفته اسیی . م ابق   الاو  توسییعه ترفه ا دی ادامه آمایها  توصیییه  مربوط به مولهه ها  

دایا  بیشیییترین فراوان  بوده و کدها   »توانمند  دی مهایتها  تدییس و چرخش فن تعلیم«  ،  ۲شیییمایه  جدول

دی تدییس دی موید تدییس دیصید کدها  مضیامین  7۲مصیاتبه تکرای شیده اسی . از اینرو بیش از  13مضیامین دی 

 مصاتبه ها  صویت گرفته وجود داید.

 هادی مصاتبه دییس دی موید تدییس تفراوان  م لق و نسب  مضامین پایه  ۲-4جدول شمایه  

دی  فراوان  تدییس دی موید تدییس نسیییبی   فیراوانی  

 ک  مصاتبه ها

دی  نسییییبی   فیراوانی  

 مصاتبه ها  موجود

تیدییس و چرخش فن  توانمنید  دی مهیایتهیا  

 تعلیم

 

6 33 /33 15 /46 

توانمنید  دی برگزای  کیایگیاه هیا  آموزشییی  و 

 دانش افزای کایویز  و تلهیق مهایت آموز  با 

 

5 78 /۲7 38 /46 

برقرای  ایتبیاط مسیییتمر و سیییازنیده بیا میدایس و 

 دانشااه ها

 

4 ۲۲ /۲۲ 77 /30 

نارش علم  بیه تیدییس، دیس پژوه  و ایزییاب   

 دقیق و مستمر

 

4 ۲۲ /۲۲ 77 /30 

بین  نشییییده و  تیدییس دی موقعیی  هیا  پیش 

 متناس  با شرایش  
4 ۲۲ /۲۲ 77 /30 

 دانش افزای  مدیسان دانشااه فرهنایان  

 
4 ۲۲ /۲۲ 77 /30 

فراهم آوی   زیرسیاخ  ها  نرم افزای  و سیخ   

 افزای  تدییس

 

۲ 11 /11 38 /15 

کایبسییی  سیییامانه ها  ا العات  و فناوی  ها  

 نوین دی تدییس 
۲ 11 /11 38 /15 
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 15/ 38 11/ 11 ۲ امکانات پژوهش  دی تدییس 

 100/ 00 7۲/ ۲۲ 13 مضامین کد دایا  ها  مصاتبه تعداد

 - ۲7/ 78 5 مضامین کد بدون ها  مصاتبه تعداد

 - 100/ 00 18 شده بریس  ها  مصاتبه تعداد

 

 

 هادی مصاتبه همسود  تدییس و یادگیر   فراوان  م لق و نسب  مضامین پایه  3-4جدول 

 همسود  تدییس و یادگیر 

 

دی  نسییب  فراوان  فراوان 

 ها مصاتبه ک 

 دی نسب  فراوان 

 موجود ها  مصاتبه

برگزای  نشیسی  ها  تخصیصی ، جشینوایه تدییس  

 و فرص  ها  م العات  برا  مدیسان
5 78 /۲7 71 /35 

ایجیاد توانمنید  هیا و مهیایت هیا  ییادگیر  میادام 

 العمر
4 78 /۲7 71 /35 

 ۲8/ 57 ۲۲/ ۲۲ 4 خودآموز ، تجربه ناای  و هم افزای  علم 

 ۲8/ 57 ۲۲/ ۲۲ 4 خودآموز ، تجربه ناای  و هم افزای  علم 

ایجیاد مراکز ایتقیاء کیهیی  و توسیییعیه   ترفیه ا  

 مدیسان
3 67 /16 43 /۲1 

کایبسیی  نظریه ها  به یوز یادگیر  و آشیینای  و 

 تدییس
۲ 11 /11 ۲9 /14 

ایجاد اتسییاس نیاز و ایتقاء انایزش برا  توسییعه 

 ترفه ا 
۲ 11 /11 ۲9 /14 

ترویج فرهنی. ییادگیر  تیم ، تضیییوی دی کالس 

 سایر مدیسان و تحلی  فرایند تدییس و یادگیر 
۲ 11 /11 ۲9 /14 

 14/ ۲9 11/ 11 ۲ آشکای تولید دانش جدید و تبدی  دانش پنهان به

 14/ ۲9 11/ 11 ۲ به اشترا  گذای  تجایب زیسته مدیسان

 14/ ۲9 11/ 11 ۲ ذخیره ساز  تجایب زیسته مدیسان

 14/ ۲9 11/ 11 ۲ تقوی  مشایک  علم  مدیسان دانشااه فرهنایان

ناهداشیی  دانش موسییسییات آموزشیی  مدیسییان 

 دانشااه فرهنایان
۲ 11 /11 ۲9 /14 

 100/ 00 77/ 78 14 مضامین کد دایا  ها  مصاتبه تعداد
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 - ۲۲/ ۲۲ 4 مضامین کد بدون ها  مصاتبه تعداد

 - 100/ 00 18 شده بریس  ها  مصاتبه تعداد

 

 

و فرصی     یسجشینوایه تدی   ،تخصیصی    نشیسی  ها   بیشیترین دیصید فراوان  مربوط به برگزای 3-4 جدول  بق 

»آشاانایی   دیصیید م  باشیید و کمترین دیصیید فراوان  مربوط به  35/  7مدیسییان به میزان   برا  م العات  ها

  ایجاد احساا  نیاز   ارتقا  انگیش  براي توساعه حرفه اي ،   کاربسا  نرریه هاي به ر ز یادییري   تدریس

،   هان به آشیکایتولید دانش جدید و تبدی  دانش پن، ترویج فرهن. یادگیر  جمع  و بازدید و تضیوی دی کالس  ،

تقوی  مشایک  علم  مدیسان ،  ذخیره سیاز  تجایب زیسیته مدیسان،  به اشیترا  گذای  تجایب زیسیته مدیسیان

دیصید م    14/   3به میزان   ناهداشی  دانش موسیسیات آموزشی  مدیسیان دانشیااه فرهنایان،   دانشیااه فرهنایان

 باشد.

 

 

 

 بحث   تحلیل 

 توصیفی آمارهاي

 .اس   گرفته قرای بریس  موید متغیرها به مربوط توصیه  آمایها  بخش این دی

 .هستند زن نهر 35 و مرد نهر 108 تعداد افراد، جنسی   اساس بر

 افراد جنسی   فراوان  10-4جدول

 تجمع  دیصد فراوان  دیصد فراوان  

 75/ 30 75/ 30 108 مرد جنسی  

 100 ۲4/ 70 35 زن

  100 143 ک 

 نهر دایا  تحصیالت دکتر  هستند. 136نهر دایا  کایشناس  ایشد و   7بر تس  تحصیالت افراد، تعداد 

 

 فراوان  تحصیالت افراد 11-4جدول 

 تجمع  دیصد فراوان  دیصد فراوان  

 4/ 94 4/ 94 7 کایشناس  ایشد شهر
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 100 95/ 06 136 دکتر 

  100 143 ک 

 

 نهر 3۲سال سابقه و  15ال   10نهر بین  100سال سابقه،  10نهر کمتر از  11بر تس  سابقه کای  افراد، 

 سال سابقه کای  داید. 15بیش از 

 

 فراوان  سابقه کای  افراد 1۲-4جدول 

 دیصد تجمع  دیصد فراوان  فراوان  

 سابقه کای 

 

 7/ 40 7/ 40 11 سال 10 از کمتر

 77/ 35 69/ 95 100 سال 15 ال  0

 100 ۲۲/ 64 3۲ سال 15 از بیشتر

  100 143 ک 

 

 

چگونه    یاساالم هاي¬آموزه يبر مبنا یانمدرساان دانشاگاه فرهنگ ي ضا  موجود توساعه حرفه ا-2ساووال: 

 اس ؟

نشیان داده شیده اسی . میاناین مولهه   الاو  توسیعه ترفه ا دی جدول زیر آمایها  توصییه  مولهه ها  مربوط به  

برگزای  نشییسیی  ها   هسییتند ب وییکه برخ  مولهه ها از جمله امکانات پژوهشیی  دی تدییس،   4ال    ۲ها بین  

، اسیتهاده از شیاخص ها  کیه  و کم  برا    تخصیصی ، جشینوایه تدییس و فرصی  ها  م العات  برا  مدیسیان

بوده و دی نتیجه وضیعی  م لوب  دی دانشیااه   ۲دایا  میاناین کمتر از   ا مینان شیغل  مدیسیان و اسیاتید دانشیااه

 ندایند و کمتر از متوسش اس .  فرهنایانها  

 آمایها  توصیه  متغیرها  تحقیق 13 -4جدول 

انییحییرا    میاناین بیشترین کمترین تعداد نماد مولهه

 استانداید

توانمنید  دی مهیایتهیا  تیدییس و چرخش 

 فن تعلیم

A1 143 1 5 1۲ /3 488 /0 

توانمند  دی برگزای  کایگاه ها  آموزش  

و کایویز  و تلهیق مهایت آموز  با دانش  

 افزای 

A2 143 ۲ 5 ۲۲ /3 530 /0 
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برقرای  ایتباط مسیتمر و سیازنده با مدایس  

 و دانشااه ها

A3 143 ۲ 4 ۲1 /3 543 /0 

نارش علم  بیه تیدییس، دیس پژوه  و 

 ایزیاب  دقیق و مستمر

A4 143 ۲ 4 00 /3 509 /0 

تدییس دی موقعی  ها  پیش بین  نشده و 

 متناس  با شرایش  

A5 143 1 4 98 /۲ 670 /0 

 A6 143 1 4 90 /۲ 563 /0 دانش افزای  مدیسان دانشااه فرهنایان  

فراهم آوی   زیرساخ  ها  نرم افزای  و 

 سخ  افزای  تدییس

A7 143 1 5 ۲۲ /3 677 /0 

کایبسیی  سییامانه ها  ا العات  و فناوی   

 ها  نوین دی تدییس 

A8 143 ۲ 5 ۲3 /3 6۲8 /0 

 A9 143 1 5 ۲5 /۲ 7۲7 /0 امکانات پژوهش  دی تدییس 

برگزای  نشیسی  ها  تخصیصی ، جشینوایه  

تیدییس و فرصییی  هیا  م یالعیات  برا  

 مدیسان

B1 143 1 5 33 /۲ 636 /0 

ییادگیر  ایجیاد توانمنید  هیا و مهیایت هیا   

 مادام العمر

B2 143 1 5 83 /۲ 505 /0 

افزای   هم  و  ناییای   تجربییه  خودآموز ، 

 علم 

B3 143 1 4 84 /۲ 539 /0 

ایجیاد مراکز ایتقیاء کیهیی  و توسیییعیه   

 ترفه ا  مدیسان

B4 143 1 5 1۲ /3 631 /0 

آشییینیای  و کیایبسییی  نظرییه هیا  بیه یوز 

 یادگیر  و تدییس

B5 143 1 4 74 /۲ 610 /0 

ایجاد اتسییاس نیاز و ایتقاء انایزش برا  

 توسعه ترفه ا 

B6 143 1 4 ۲3 /۲ 6۲9 /0 

ترویج فرهن. یادگیر  تیم ، تضیییوی دی  

کالس سیییایر میدیسیییان و تحلیی  فراینید 

 تدییس و یادگیر 

B7 143 1 4 ۲7 /۲ 578 /0 

تولیید دانش جیدیید و تبیدیی  دانش پنهیان بیه 

 آشکای

B8 143 1 4 3۲ /۲ 603 /0 

 B9 143 ۲ 5 65 /3 763 /0 اشترا  گذای  تجایب زیسته مدیسانبه 
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 B10 143 1 5 ۲4 /3 583 /0 ذخیره ساز  تجایب زیسته مدیسان

تقوی  مشیایک  علم  مدیسیان دانشیااه 

 فرهنایان

B11 143 ۲ 5 05 /3 671 /0 

ناهداشیی  دانش موسییسییات آموزشیی  

 مدیسان دانشااه فرهنایان

B12 143 1 5 08 /3 571 /0 

 B13 143 1 4 53 /۲ 607 /0 تدوین نقشه دانش برا  مدیسان

تلهیق دانش و عمی  ایجیاد فرصییی  تمرین 

عمل  مهیایت ها و موقعی  ها  تدییس و 

 یادگیر 

C1 143 1 4 53 /۲ 607 /0 

بازنار  دیوس و  رات  آن به صیییویت 

 عمل ، تدییس تامل  و خود ایزیاب  منظم

C2 143 ۲ 4 83 /۲ 478 /0 

بین دانشیییااه و مدایس و بازدید و ایتباط 

مشیاهده اجرا  تدییس ها  آموخته شیده 

 توسش معلمان

C3 143 ۲ 5 45 /3 589 /0 

یف  موان  مرتبش بیا مهیایت هیا  تیدییس،  

 برنامه دیس  و ایزیاب 

C4 143 ۲ 5 10 /3 516 /0 

آشییینیای  و کیایبسییی  تئوی  هیا  نوین 

 یادگیر  و تدییس

C5 143 ۲ 5 84 /3 679 /0 

و  یییادده   فراینیید  هییا   مهییایت  ایتقییاء 

 یادگیر 

C6 143 1 5 46 /۲ 760 /0 

 آمار استنباطی 4-3-2

 آزمون تی تک نمونه اي  4-3-2-1

  )متوسیش  3با عدد   الاو  توسیعه ترفه ا دی این بخش با اسیتهاده از آزمون ت  ت  نمونه ا  میاناین مولهه ها  

گرفته اسی . دی جدول زیر آمایها  توصییه  متغیرها نشیان داده شیده  گزینه ا ( موید بریسی  قرای  5 یف لیکرت 

 اس .

 

 آمایها  توصیه  متغیرها  تحقیق برا  آزمون ت  ت  نمونه ا  14 -4جدول 

انییحییرا   میاناین تعداد نماد مولهه

 استانداید 

مییاناین خ یا  

 استانداید 
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توانمنید  دی مهیایتهیا  تیدییس و چرخش فن  

 تعلیم

A1 143 3.12 .488 .028 

توانمنید  دی برگزای  کیایگیاه هیا  آموزشییی  و  

 کایویز  و تلهیق مهایت آموز  با دانش افزای 

A2 143 3.22 .530 .030 

برقرای  ایتباط مسیییتمر و سیییازنده با مدایس و  

 دانشااه ها

A3 143 3.21 .543 .031 

نارش علم  بیه تیدییس، دیس پژوه  و ایزییاب   

 دقیق و مستمر

A4 143 3.00   .509 .029 

تیدییس دی موقعیی  هیا  پیش بین  نشیییده و  

 متناس  با شرایش  

A5 143 2.98  .670 .038 

 A6 143 2.90 .563  .032 دانش افزای  مدیسان دانشااه فرهنایان  

فراهم آوی   زیرسییییاخی  هیا  نرم افزای  و  

 سخ  افزای  تدییس

A7 143 3.22 .677 .039 

کایبسیی  سییامانه ها  ا العات  و فناوی  ها   

 نوین دی تدییس 

A8 143 3.32 .628 .036 

 A9 143 2.25 727 .042 امکانات پژوهش  دی تدییس 

برگزای  نشییسیی  ها  تخصییصیی ، جشیینوایه  

 تدییس و فرص  ها  م العات  برا  مدیسان

B1 143 2.33  .636 .036 

ییادگیر  میادام ایجیاد توانمنید  هیا و مهیایت هیا   

 العمر

B2 143 2.83 .505 .029 

 B3 143 2.84  .539 .031 خودآموز ، تجربه ناای  و هم افزای  علم 

ایجاد مراکز ایتقاء کیهی  و توسیییعه   ترفه ا   

 مدیسان

B4 143 3.12 .631 .036 

آشینای  و کایبسی  نظریه ها  به یوز یادگیر  و  

 تدییس

B5 143 2.74 .610 .035 

ایجاد اتسیاس نیاز و ایتقاء انایزش برا  توسیعه  

 ترفه ا 

B6 143 2.23 .629 .036 

ترویج فرهن. یادگیر  تیم ، تضییوی دی کالس  

 سایر مدیسان و تحلی  فرایند تدییس و یادگیر 

B7 143 2.27 .578 .033 

 B8 143 2.32  .603 .034 تولید دانش جدید و تبدی  دانش پنهان به آشکای

 B9 143 3.65  .763  .044 اشترا  گذای  تجایب زیسته مدیسانبه 
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 B10 143 3.24  .583  .033 ذخیره ساز  تجایب زیسته مدیسان

تقویی  مشیییایکی  علم  میدیسیییان دانشیییایاه  

 فرهنایان

B11 143 3.05  .671  .038 

ناهداشی  دانش موسیسیات آموزشی  مدیسیان  

 دانشااه فرهنایان

B12 143 3.08  .571  .033 

 B13 143 2.53  .607 .035 تدوین نقشه دانش برا  مدیسان

تلهیق دانش و عم  ایجاد فرصییی  تمرین عمل   

 مهایت ها و موقعی  ها  تدییس و یادگیر 

C1 143 2.84  .555 .032 

بازنار  دیوس و  رات  آن به صییویت عمل ،  

 تدییس تامل  و خود ایزیاب  منظم

C2 143 2.83  .478 .027 

ایتباط بین دانشیااه و مدایس و بازدید و مشیاهده  

 اجرا  تدییس ها  آموخته شده توسش معلمان

C3 143 3.45  .589 .034 

یف  موان  مرتبش بیا مهیایت هیا  تیدییس، برنیامیه 

 دیس  و ایزیاب 

C4 143 3.10  .516 .029 

آشینای  و کایبسی  تئوی  ها  نوین یادگیر  و  

 تدییس

C5 143 3.84 .679  .039 

 C6 143 2.46 .760 .043 ایتقاء مهایت ها  فرایند یادده  و یادگیر 

 آزمون ت  ت  نمونه ا  برا  متغیرها  تحقیق 15-4جدول 

One-Sample Test 

 نماد
Test Value = 3 

t 
دیجییییییه 

 آزاد 
 معنادای 

اخییتییال   

 میاناین

 دیصد 95س   ا مینان  

 تداکثر تداق 

A1 4.338 142 .000 .121 .07 .18 
A2 7.115 142 .000 .216 .16 .28 
A3 6.629 142 .000 .206 .14 .27 
A4 .112 142 .911 .003 -.05 .06 
A5 -.427 142 .670 -.016 -.09 .06 
A6 -3.250 142 .001 -.105 -.17 -.04 
A7 5.574 142 .000 .216 .14 .29 
A8 8.831 142 .000 .317 .25 .39 
A9 -18.090 142 .000 -.752 -.83 -.67 
B1 -18.520 142 .000 -.673 -.74 -.60 
B2 -5.998 142 .000 -.173 -.23 -.12 
B3 -5.095 142 .000 -.157 -.22 -.10 
B4 3.445 142 .001 .124 .05 .20 
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B5 -7.589 142 .000 -.265 -.33 -.20 
B6 -21.371 142 .000 -.768 -.84 -.70 
B7 -22.140 142 .000 -.732 -.80 -.67 
B8 -19.618 142 .000 -.676 -.74 -.61 
B9 14.909 142 .000 .650 .56 .74 

B10 7.161 142 .000 .239 .17 .30 
B11 1.364 142 .174 .052 -.02 .13 
B12 2.305 142 .022 .075 .01 .14 
B13 -13.570 142 .000 -.471 -.54 -.40 
C1 -5.153 142 .000 -.163 -.23 -.10 
C2 -6.332 142 .000 -.173 -.23 -.12 
C3 13.397 142 .000 .451 .38 .52 
C4 3.327 142 .001 .098 .04 .16 
C5 21.733 142 .000 .843 .77 .92 
C6 -12.416 142 .000 -539 -.62 -.45 
C7 .081 142 .935 .003 -.08 .08 
C8 4.558 142 .000 .124 .07 .18 
C9 -7.881 142 .000 -.291 -.36 -.22 

C10 -10.018 142 .000 -.431 -.52 -.35 
D1 2.851 142 .005 .101 .03 .17 
D2 6.800 142 .000 .271 .19 .35 
D3 -4.879 142 .000 -.157 -.22 -.09 
D4 -5.583 142 .000 -.173 -.23 -.11 
D5 -10.477 142 .000 -.337 -.40 -.27 
D6 3.325 142 .001 .111 .05 .18 

 

نارش علم  به تدییس، دیس نتایج آزمون ت  ت  نمونه ا  بیانار این اسی  که مقدای معنادای  برا  مولهه ها  

، تقوی  مشایک     تدییس دی موقعی  ها  پیش بین  نشده و متناس  با شرایش   ، پژوه  و ایزیاب  دقیق و مستمر

، ایتقاء نظام   ، ناهداشی  دانش موسیسیات آموزشی  مدیسیان دانشیااه فرهنایان  علم  مدیسیان دانشیااه فرهنایان

ز  تجایب مسیتندسیا ،  شیناسیای  نیازها و اهدا  تدییس دی دانشیااه ، بالندگ  ترفه ا  مدیسیان دانشیااه فرهنایان

ایتقاء   ، ایتقاء فرهن. یادگیر  دی بین مدیسییان دانشییااه فرهنایان و دانشییجویان ،  مدیسییان دانشییااه فرهنایان

اسی ، از اینرو اختال  معنادای  بین   0.05بیشیتر از   فرهن. علم  بین مدیسیان دانشیااه فرهنایان و دانشیجویان

  0.05وجود داید. برا  سایر مولهه ها مقدای معنادای  کمتر از  3میاناین این مولهه ها با متوسش گویه ها یعن  عدد 

 tها وجود داید. مولهه ها  که دایا  مقدای  اسی  دی نتیجه اختال  معنادای  بین میاناین مولهه ها با متوسش گویه  

کمتر از   t  اسیی . مولهه های  که دایا  مقدای 3بوده میاناین گویه ها ب وی معنادای  بیشییتر از عدد  1.96بیش از 

 اس . 3بوده میاناین گویه ها ب وی معنادای  کمتر از عدد  1.96منه  
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 تحلیل عاملی تاییدي مولفه تدریس در مورد تدریس

گیر  تدییس دی موید تدییس از تحلی  عامل  تایید  اسییتهاده گردید.   جه  بریسیی  یوای  سییازه و مدل اندازه

ایاده شیده اسی . با   11  - 4گرافی  انجام گردید. نتایج به دسی  آمده دی شیک  تحلی  عامل  دی نرم افزای آموس  

بوده و   0/  3کمتر از  9و   ۲،   1ها     توجه به شییک ، مالتظه میشییود که بایها  عامل  به دسیی  آمده برا  گویه

ایاده شیده   1۲ - 4بایسیت  از مدل تذ  گردند. گویه ها  موید نظر تذ  گردیده و نتایج محاسیبه شیده دی شیک   

بوده و از اعتبای کاف    0/   3ها بزیگتر از   اسیی . مالتظه میشییود که بایها  عامل  به دسیی  آمده برا  تمام گویه

 گیر  برخویدای هستند. برا  تهظ شدن دی مدل اندازه

 
 بارهاي عاملی یویه هاي مربوط به تدریس در مورد تدریس در حال  استاندارد  2- 4شکل  
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 بارهاي عاملی یویه هاي مربوط به تدریس در مورد تدریس در حال  غیراستاندارد 3- 4شکل  

 
 بارهاي عاملی یویه هاي مربوط به تدریس در مورد تدریس پس از تعدیل در حال  استاندارد 4- 4شکل  

 

 نتیجه ییري

فرهنا ،   جانبه دی کلیه ابعاددسییتیاب  به آیمان ها  بلند نظام مقدس جمهوی  اسییالم  ایران مسییتلزم تالش همه 

معین و   علم ، اجتماع  و اقتصییاد  اسیی . از این یو تدوین و اجرا  برنامه ها  پیشییرف  دی بازه ها  زمان 

اختصاص مناب  موید نیاز برا  تحقق اهدا  برنامه ییز  شده از ضروییات تحقق اهدا  سند چشم انداز اس  و  
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  1404لم  و موسیسیات آموزش عال  این یسیال  یا بر عهده داید تا دی افق دانشیااه به عنوان الاو  سیایر مراکز ع

یا جامه پوشانده و ضمن ایتقاء دانشااه دی همه ابعاد دی س   مل     جام و با تدوین برنامه ها  یاهبرد  این سند 

فناوی  کشیوی  و بین الملل ، دی انجام یسیال  خویش و تحقق آیمانها و ایزشیها  مل  و اهدا  چشیم انداز علم و 

گام  موثر برداشیته شیود. یک  از اقدامات اصیل  و اجرای  دی این سی   پیاده سیاز  الاو  توسیعه ترفه ا  اسی   

و پیش نیاز این فرایند داشیتن الاو و مدل  پویا با قابلی  عملیات  شیدن اسی . بنابراین دی این پژوهش مدل  برا   

رهنایان  رات  گردید که شییام  مولهه ها  تدییس دی موید  الاو  توسییعه ترفه ا  برا  واتدها  دانشییااه ف

تیدییس، همسیییوی  تیدییس و ییادگیر  الاو  توسیییعیه ترفیه ا ، ییادگیر  دی موید تیدییس، هیدایی  فراینیدهیا   

 آموزش و یادگیر ، هدای  نوآوی  ،بهبود و تغییر، مدیری  و دیگیر کردن و کای کردن با جامعه، بود.

مدل نهای  به دسی  آمده تاتدود  ترکیب  از مدل ها  کنراد و نیومن که دی این مدل   دی این پژوهش الاو  فو)

 ر  میدل بوده اسییی  دی الاو و میدل میا    توسیییعیه ترفیه ا  دی چیایچوب دانش محویخلق دانش و بکیای گیر   

اسی . یا  تدییس دی موید تدییس، هدای  فرایندها  آموزش و یادگیر ، هدای  نوآوی  ،بهبود و تغییر یاد شیده 

از مدل میلتون مواید  چون کشف بهره بردای  و سن. بنا  دانش که این مدل یا شک  داده اند و دی مدل تحقیق 

فو) نیز مواید  چون مدیری  و دیگیر کردن و کای کردن با جامعه، تدییس دی موید تدییس یاد شیده اسی . الزم 

به صییویت باهم نیز موید بریسیی  قرای داده ایم مثال  به ذکر اسیی  که مدل ما عالوه بر ترکی  این مدل ها باهم

و الوسین ابعاد مختلف فرهنا  و الاو  توسیعه ترفه ا  به کای یفته اسی  اما   توسیعه ترفه ا هرچند دی مدل  

همچون مدل ما با مولهه ها  دیار دیکنای هم بریسیی  نشییده اسیی  واین نکته قوت مولهه مدل یا نشییان دهد. 

اسی  که مدل ما چون از هرمدل قسیمت  یا شیام  م  شیود ،م  توان گه  که این مدل قو   همچنین الزم به ذکر  

تر، کام  تر و بوم  سیاز  شیده تر اسی  .چرا که این مدل دی کشیوی عزیزمان ایران گردآوی  و تدوین شیده اسی .  

دی مدل های  که دی  مدل فو) نقاط قوت  داید که الزم به ذکر اسیی  که مواید  یا از آن موید بریسیی  قرای دهیم.

کشیوی ها  جهان اول  تدوین و مدل یاب  شیده اند چون دی اکثر مواید دی تد عال  قرای دایند نیاز  نیسی  نق ه  

قوت  یا برا  پوشیش کنای این مولهه ها قرای داد.ول  دی مدل ما مثال زیر سیاخ  ها  فناوی  ضیعیف اسی  چون  

ضیییعف از نیرو  انسیییان  اسیییتهاده م  کنیم چرا که فن بیان، نحوه    دانش آن یا نداییم پس برا  بهبود این نق ه

بکایگیر  امکانات نقش مهم  دی الاو  توسیعه ترفه ا  ایها میکند و کمبود و ضیعف دی زیرسیاختها  فناوی  یا  

 به تد زیاد  پوشش م  دهد. بنابراین مدل ایاده شده تکمیل  و یشد یافته مدل ها  پیشین م  باشد.

 

 

 مناب  داخلی

نومعلمان مدایس  کردن« »معلم سیهی(. مقا1399)  وسیفی  ، پوی، نعم  اهلل و نجه   زهره؛ موسی   ، آقاخان .1

 56  اپیپ ، مهم اس ؟. فصلنامه م العات برنامه دیس  ینوه دانشااه مح  تحص ای: آی ابتدا
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بر سیند تحول   مبتن  ی مدایس ابتدا  پرویشی    ها ی  فعال  یاب ایز.  کلثوم ، نامو  افسیانه     ،ایشیاد یمنا .6

 .13 یاپ آموزش و پرویش، پ   جامعه شناس یهنشریادین.  بن
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 یهنشیریان.  دانشیااه فرهنا یاندانشیجو   یل تحصی    مدیسیان با تجایب دویه و دسیتاویدها   هایسیتا شیا

 .1 ، سال ششم، شمایه  پژوه یستدی
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