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چکیده: هدف این پژوهش بررسی ارتباط بین مهارت های حرفه ای با نوآوری های برنامه های درسی 
گروه های فنی-مهندسی دانشگاه صنعتی اصفهان و دانشگاه اصفهان بود. روش  اعضای هیأت علمی 
هیأت علمی  اعضای  پژوهش  این  آماری  جامعه  بود.  پیمایشی  توصیفی-  نوع  از  و  کاربردی  پژوهش 
از  نمونه  انتخاب  در  بودند.  اصفهان  دانشگاه  و  اصفهان  صنعتی  دانشگاه  مهندسی   - فنی  گروه های 
مهندسی  فنی-  گروه  از  نفر   20( نفر  و90  شد  استفاده  حجم  با  متناسب  طبقه بندی  نمونه گیری  روش 
گروه فنی- مهندسی دانشگاه صنعتی اصفهان( برای نمونه انتخاب شدند.  دانشگاه اصفهان و70 نفر از 
محقق ساخته  پرسش نامه  و  حرفه ای  مهارت های  استاندارد  پرسشنامه  طریق  از  پژوهش  داده های 
گردآوری شد. یافته های تحقیق نشان داد بین مهارت های حرفه ای )طراحی  نوآوری برنامه های درسی 
آموزشی، فناوری آموزشی، روش تدریس و ارزشیابی تحصیلی( و نوآوری های برنامه های درسی استادان 

رابطه وجود دارد.
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مقدمه� 1
کارکنـان و درمقابـل  کار در  رشـد حرفـه ای، فراهـم بـودن فرصـت بـرای رشـد و ارتقـای مهارت هـای مرتبـط بـا 
اعطـا  افـراد  بـه  سـازمان  طـرف  از  کـه  اسـت  شـغلی  تصمیم گیری هـای  فرصـت  بـر  مشـتمل  توانمندسـازی، 

)Ackfeldt & Coote, 2005( مــی شود 
گلر1  گرفتـه اسـت؛ به نظـر نیـر و بــا در بــرخی مطالعـات شـرایط و فراینـد توسـعه حرفـه ای مـورد بررسـی قـرار 
گـر طــوالنی مدت و مــتمرکز بــر یادگیـری دانش آمـوزان و   )2008 ( بــرنامه های توسـعه حرفـه ای ضمن خدمـت ا
کنترل بیشتر بر فرایند توسعه حرفه ای شغلی  در ارتــباط بــا برنامه درسی باشند، مــفیدتر است. همچنین، 
کالس درس موجـب رضایـت مــعلمان از تــوسعه  و هماننـدی بیشـتر ایـن فراینـد بــا فــرهنگ تدریـس رایـج در 

.)Richter  et al., 2011( حرفـه ای مــی شود
مـواردی  جـز  اسـت،  شـده  انجـام  آن  مـورد  در  کـه  پژوهش هایـی،  و  حــرفه ای  توسـعه  اهمیـت  به رغـم 
به صـورت  کـه  کوتاه مـدت،  حــرفه ای  تــوسعه  دوره هـای  اغلـب   (Buczynski & Hansen, 2010) معـدود 
گــرفته اند قــرار  مطالعـه  مـورد  مــی کنند،  ح  مــطر را  خــاص  مــوضوعی  و  مــی شوند  برگـزار   ضمـن خــدمت 

(Scott, et al., 2009; Fielder, 2010; Richter et al., 2011; Garet et., 2001)

کلی و تــعمیم درباره »بــهترین شــیوه« تـوسعه  از ســوی دیگر تأثیرات الزام آور شرایط زمینه ای، اظهارنظر 
حــرفه ای را بـه مخاطـره می انـدازد. بنابرایـن به جـای تعییـن شـیوه های عالـی، بایـد محیـط را بهتـر شـناخت؛ 
کـرد. رویکرد مؤثرتر این  کـه در همـه آنها اثرات یــکسانی به بار می آورد، تعیین  سـپس تعـداد معـدودی فـن را، 
کنیم؛  که در اثربخشـی آن دخیل هسـتند، به طور روشـن مشـخص  که عناصر مرکزی توسـعه حرفه ای  اسـت 

.)Guskey, 2009( کــنیم سپس بهترین شیوه انطباق با این عناصر را تــشریح 
کارکـردی آمـوزش، پژوهـش و عرضـه خدمـات بـه جامعـه  دانشـگاه ها بــرای اینکـه بــتوانند در سـه حـوزه 
کننـد. توسـعه حرفـه ای عبـارت  موفـق باشـند، بایـد بـه تقویـت توانمندی هـای اعــضای هـیأت عــلمی توجـه 
گسـترش عقاید، ارتقای صــالحیت ها و بــه عــبارت دیگر تسـهیل رشـد حرفه ای  اسـت از شـکوفایی اسـتعداد، 
و فـردی اعضـای هیأت علمـی به منظـور ادای وظایـف حرفـه ای آنهــا بــا اســتفاده از فنـاوری جدیـد تـا بتـوان 
مهارت هـای ارتباطـی و نـوآوری آنهـا را ارتقـا داد )Richter et al., 2011; Dee, 2009(. پژوهشـگران توسـعه 
از  کار می برنـد.  بـه  آموزشـی  کارکنـان مؤسسـه  آمـوزش مـداوم اسـتادان و دیگـر  بــرای توصیـف  را  حــرفه ای 
کمـک می کنـد تا دانـش و مهارت های الزم برای شـروع آموزشـگری  دیـدگاه آنــها تــوسعه حــرفه ای بـه مربیـان 
کارکنان مؤسسـه آموزشـی دانش،  کـه  کننـد )Rollins, 2003(، تــوسعه حــرفه ای اطمینـان می دهـد  کسـب  را 
دهنـد  آمـوزش  گیـران  فرا بـه  کـه  دارنــد  آمــادگی  و  کرده انــد  کسـب  را  الزم  صالحیـت  و  اختیـار  مهارت هـا، 
کاری و عــمر حــرفه ای فـرد معطـوف اسـت  کـه توسـعه حرفـه ای بـه جنبـه  گفتنـی اسـت   .)Villegas, 2003(

1- Nier & Bagler
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کارکـردی،  لحــاظ  بــه   .)Nigholls, 2000( مــی شود  محسـوب  مادام العمـر  یادگیـری  مؤلفه هـای  از  یکـی  و 
کـه بـا غایـت بهبـود مهـارت و دانـش اعــضای  توسـعه حرفـه ای تمـام برنامه هـای طراحی شـده ای را دربـردارد 
هـیأت عــلمی و در نتیجـه، افزایـش عملکـرد1 آنهـا سـامان می یابنـد )Meijer et al., 2009(. یکـی از زمینه های 
کـه از رشـد  اصلـی رشـد حرفـه ای اسـتادان در راسـتای تدویـن و اجـرای برنامه هـای درسـی اسـت و اسـتادی 
حرفـه ای برخـوردار باشـد بـه همـان انـدازه برنامه هـای درسـی را بیشـتر مورد بازنگـری و تغییر و نـوآوری جدی 
که همراه با اصالح اساسـی در  کنونی نـوآوری ای  کـه در برنامه هـای درسـی  قـرار می دهـد؛ ایـن در حالـی اسـت 

.)Peeco, 2009( برنامـه درسـی باشـد، به نـدرت انجـام می شـود
امـروزه، نـوآوری برنامـه درسـی بـه یکـی از مهم تریـن فعالیت های دانشـگاه تبدیل شـده اسـت. طی دهه 
گروه هـای تحـت آمـوزش و نیازهـای محلـی، منطقـه ای و ملـی برنامه هـای  گـی  80، دانشـگاه ها برحسـب ویژ
کشـورهای  دانشـگاه های  کردنـد.  طراحـی  عمومـی  و  خصوصـی  سـازمان های  بـرای  را  متعـددی  آموزشـی 
تالش هـا  ایـن  کرده انـد؛  زیـادی  تالش هـای  درسـی  برنامه هـای  نـوآوری  تسـهیل  به منظـور  نیـز  پیشـرفته 
شـامل  نـوآوری در هـدف )تقویـت تفکـر انتقـادی(، نـوآوری در محتـوا )گفت وگـوی بیـن تمدن هـا(، نـوآوری در 
فعالیت هـای یاددهـیـ  یادگیـری )تک گویـی2(، نـوآوری در سـبک های نظـارت )مهندسـی مجـدد فرایندهـای 

.)Kushins, 2007( در دانشـگاه اسـت )آموزشـی( و نـوآوری در روش هـای ارزشـیابی )خبرگـی آموزشـی
نـوآوری در عناصـر برنامـه درسـی نه تنهـا جـای خـود را در درس هـای دانشـگاهی و رشـته های مختلـف 
گرفتـه اسـت. هـدف اولیـه از نوآوری  کـرده، بلکـه در دوره هـای مختلـف آمـوزش عالـی نیـز مـورد توجـه قـرار  بـاز 
گاه به فرصت ها اسـت. هدف های نوآوری برنامه درسـی را  برنامـه درسـی همانـا تربیـت افـراد نـوآور و خـالق و آ

کسـب دانـش مربـوط بـه نـوآوری آموزشـی، تعییـن و تقویـت ظرفیـت، اسـتعداد و مهـارت نـوآوری،  می تـوان 
.)Kiran, 2010( القـای مخاطره پذیـری، تقویـت نگرش هـا در خصـوص پذیـرش تغییـر و غیـره دانسـت

درسـی  برنامه ریـزی  مطلـوب  نظـام  طراحـی  و  بازنگـری  در  نـوآور  دانشـگاه  ایجـاد  ضرورت هـای  از  یکـی 
کـه دانشـگاه ها بـا شـناخت نقـاط قـوت و ضعـف خـود بـه طراحـی برنامه هـای  مقطـع آمـوزش عالـی آن اسـت 
درسـی بپردازنـد )مهرمحمـدی، 1386(. نـوآوری از طریـق تجربـه و انتقال آن، قابل آموزش و یادگیری اسـت؛ 
که  گسـترش نوآوری آموزشـی اسـت  امـا ترویـج آن آسـان نیسـت. ازایـن رو، آمـوزش یکـی از جنبه هـای مهم در 
مورد توجه ویژه ای واقع شـده اسـت.)Stark et al., 1997( . بنابراین توجه به نوآوری برنامه درسـی از جمله 
برنامه هـای  نوآوری هـای  تحقـق  پیش نیـاز  بااین وجـود،  اسـت.  دانشـگاه ها  ارزیابـی  ک هـای  مال مهم تریـن 
درسـی مهارت های حرفه ای اسـتادان و برنامه ریزان درسـی هم به شـمار می آید. نتایج بــرخی از پژوهش ها 
،)Harris et al., 2011( که مهارت های حرفه ای بر درک مثبت اسـتادان از رشـته تحصیلی  نشـان داده اسـت 
اسـتادان ارتباطـی  رفتـار  به سـازی  و  گیـران  فرا بیـن  در  لی  اســتدال مــباحث  ارتــقای  معلمـان،   باورهـای 

1- Performance
2- برابر نهاد فارسی واژه »مونولوگ«، مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسی
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،)Wang et al.,  2014( به سازی شیوه های استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات،)Sedova et al.,  2016( 
کــالس، مهارت هـای خـالق و نوآورانـه و مهارت هـای ارتــباطی )Ninlawan, 2017( مــؤثر اســت.  مــدیریت 
کیفیـت برنامه هـای درسـی مهارت هـای حرفـه ای  الزمـه موفقیـت تالش هـای انجام شـده در زمینـه به سـازی 

اسـتادان اسـت. 
در ایـن راسـتا اهمیـت رشـته های عملـی نمـود بیشـتری دارد. انجمـن آمریکایـی آمـوزش مهندسـی1 بـا 
همـکاری شـورای مهندسـی )Deans & Round table( نیـز تغییـر موردنیـاز در آمـوزش و پـرورش و مهندسـی را  
کرده اسـت.  کـرده و آن را به عنـوان »آمـوزش مهندسـی بـرای یـک دنیای متغیر و پویا« منتشـر  تجزیه وتحلیـل 
کـه برنامه هـای درسـی مهندسـی بایـد مرتبـط، جـذاب و همگون باشـند و هشـت  گفتـه شـده  گـزارش  در ایـن 
در مهندسـی مشـخص  بـرای موفقیـت  در مهارت هـای حرفـه ای ضـروری  بهتـر  آمـوزش  به منظـور  را  اقـدام 
ارتباطـات؛  )2 مشـارکتی(؛  و  فعـال  یادگیـری  جملـه  )از  گروهـی  1(کار   : از  عبارت انـد  مهارت هـا  ایـن   کردنـد. 

کارکنان دانشـگاه؛ 6( دانش  3( رهبـری؛ 4( دیـدگاه نظام منـد؛ 5( احتـرام بـه تفـاوت دانشـجویان، اسـتادان و 
کسـب وکار؛ 7( درک جهانـی شـدن علـم مهندسـی؛ 8( توجـه بـه اثـرات  فرهنگ هـای مختلـف و شـیوه های 
محیط هـای اجتماعـی، اقتصـادی و زیسـت محیطی بـر آمـوزش مهندسـی؛ 9( اخـالق و 10( ترویـج یادگیـری 

.)Becker, 2000( مادام العمـر 
جایـگاه  و  سـو  یـک  از  عالـی  آمـوزش  در  درسـی  برنامه هـای  نوآوری هـای  اهمیـت  باتوجه بـه  بنابرایـن 
دانش افزایـی و رشـد حرفـه ای اسـتادان از سـوی دیگـر، پژوهـش حاضـر بـه بررسـی ارتبـاط بیـن مهارت هـای 
حرفـه ای بـا نوآوری هـای برنامه هـای درسـی اسـتادان در دانشـگاه های اصفهان و صنعتـی اصفهان پرداخته 
تلقـی می شـوند،  یـک  کـه دو دانشـگاه مربـوط به عنـوان دو دانشـگاه معتبـر علمـی و درجـه  آنجـا  از  اسـت. 
گرفتـه اسـت و درنهایـت برگـزاری  کیـد قـرار  گسـترده مـورد تأ آمـوزش مهندسـی در ایـن دو دانشـگاه به صـورت 
دوره هـای دانش افزایـی و نوآوری هـای آموزشـی در آنهـا رو بـه فزونـی اسـت، ایـن دو دانشـگاه انتخـاب شـده 

اسـت.

پیشینه تحقیق� 2
کثـر تحقیقـات داخلـی و خارجـی به طورکلـی مهارت هـای حرفـه ای و نوآوری هـای برنامه هـای درسـی را مورد  ا
توجـه قـرار داده انـد و بـه ارتبـاط بیـن مهارت هـای حرفـه ای و نوآوری هـای برنامه هـای درسـی اشـاره چندانی 
کمبـود پژوهش هـای داخلـی و خارجـی در ایـن راسـتا  ضـرورت انجـام ایـن پژوهـش را  نشـده اسـت؛ بنابرایـن 

نشـان می دهد.
کـه تمـام شـش مؤلفـه توسـعه حرفـه ای )توسـعه  یافته هـای میرکمالـی و همـکاران )1394( نشـان داد 

1- ASEE
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فـردی، آموزشـی، پژوهشـی، سـازمانی، اخالقـی، فرهنگـی و اجتماعـی( بـا نوآوری آموزشـی همبسـتگی مثبت 
گام بـه گام نشـان داد 66% تغییـرات نـوآوری آموزشـی بـا سـه  و معنـاداری داشـته اند. ضمنـًا، نتایـج رگرسـیون 

مؤلفـه آموزشـی، پژوهشـی و فرهنگـی قابـل پیش بینـی اسـت.
که می توان توسـعه حرفه ای مدیران بااسـتعداد  نورادصدیق و همکاران )1396( به این نتایج رسـیدند 
را در سـه مؤلفـه: ایجـاد فرصـت توسـعه شـغلی، ایجـاد فرصـت توسـعه فـردی، تشـویق مدیـران بـه به سـازی 
کـه سـه مؤلفـه حاصـل، جمعـَا 49/34درصـد از  کـی از آن اسـت  کلـی پژوهـش حا کـرد. نتایـج  خـود خالصـه 
واریانـس توسـعه حرفـه ای مدیـران را تبییـن و پوشـش می دهـد )ایجـاد فرصـت یادگیـری بـا ضریـب 0/53، 
جداسـازی مسـائل مالـی از آمـوزش بـا ضریـب 0/56 و تشـویق مدیـران در به سـازی خـود بـا ضریـب 0/48 در 

تبییـن واریانـس سـازه توسـعه سـهم دارنـد(.
اشـراقی )1396( نشـان داد چهـار مؤلفـه بالندگـی خدماتـی ـ سـاختاری، بالندگـی مدیریتـی ـ سـازمانی، 
بالندگـی فـردی ـ شـخصیتی و بالندگـی شـبکه ای ـ اجتماعـی به عنـوان مؤلفه هـای مؤثـر بـر توسـعه حرفـه ای 

کردنـد. کل را تبییـن  کـه درمجمـوع 50/89 درصـد از واریانـس  اعضـای هیأت علمـی شناسـایی شـدند 
رهنمـای رودپشـتی و جمالـی )1396( نشـان دادنـد باتوجه بـه حجـم بـاالی تحقیقـات توسـعه حرفـه ای 
توسـعه حرفـه ای مدرسـان  زمینـه  در  و محلـی  بومـی  تحقیقـات  نبـودن  و  اعضـای هیأت علمـی  و  معلمـان 
گفـت بررسـی فراینـد توسـعه حرفـه ای مدرسـان تربیـت معلـم حلقـه مفقـوده زنجیـره  تربیـت معلـم می تـوان 
توسـعه حرفـه ای اسـت. در طراحـی چهارچـوب توسـعه حرفـه ای مدرسـان تربیـت معلـم سـه مقولـه اصلـی 
کـه مقولـه اول توانمندی هـای شـناختی بـا  به عنـوان الزامـات و شایسـتگی های پایـه قـرار داده شـده اسـت 
هفـت مفهـوم، مقولـه دوم توانمندی هـای رفتـاری بـا پنـج مفهـوم و مقولـه سـوم توانمندی هـای اجتماعـی 
بـا شـش مفهـوم اسـت. ایـن سـه دسـته توانمندی هـا پیش نیـاز ورود افـراد بـه حرفـه مـدرس تربیـت معلـم و 
طـی مسـیر توسـعه حرفـه ای اسـت. بـا تربیـت مدرسـان تربیـت معلـم حرفـه ای می توانیـم سـرمایه انسـانی و 

کشـور اسـت. کـه ایـن سـرآغازی بـرای تغییـر و تحـول نظـام آموزشـی  کنیـم؛  معلمانـی توانمنـد تربیـت 
سـرگزی و همـکاران )1394( نشـان دادنـد شایسـتگی های محـوری می توانـد عملکـرد شـغلی مدیـران 
گروه هـای آموزشـی را بهبـود ببخشـند. سـراجی و همـکاران )1396( نشـان دادنـد یادگیـری یک عمـل فکورانه 
و مبتنـی بـر تجربـه اسـت؛ دانشـجومعلمان بـا تفکـر و تأمل در تجـارب خود و دیگران، اقدام به سـاخت معانی 
می کننـد؛ آنهـا فعاالنـه دانـش، مهـارت و نگـرش خـود را از روایت هـا می آموزنـد و بـه توسـعه حرفـه ای دسـت 

می یابنـد.
جعفـری و همـکاران )1396( نشـان دادنـد الگـوی توسـعه حرفـه ای معلمـان، شـامل سـه مؤلفـه محتـوا، 
زمینـه و فراینـد اسـت. مؤلفـه محتـوا بـا بـار عاملـی )0/439( در جایـگاه اول و مؤلفه هـای زمینـه )0/309( و 
کـی از آن بـود  فراینـد )0/291( در مرتبه هـای بعـدی قـرار داشـتند. شـاخص پیش بینی کنندگـی )0/631( حا
کـه مؤلفه هـای توسـعه حرفـه ای از قـدرت باالیـی بـرای پیش بینـی توسـعه حرفـه ای معلمان برخوردار اسـت.



 62 بررسی ارتباط بین مهارت های حرفه ای با نوآوری های برنامه های درسی...

که برای دسـتیابی به هـدف تحقیق در مرحله  شـریف زاده و عبـداهلل زاده )1394( بـه ایـن نتایـج رسـیدند 
کارآفرینـی دانشـگاهی بهـره  اول از روش مـرور نظام یافتـه و فـن دلفـی1 بـرای اسـتخراج نشـانگرهای آمـوزش 
کارآفرینی  گرفتـه شـد. باتوجه بـه هـدف تحقیـق، معیـار؛ تجربه حرفه ای به شـکل آمـوزش و پژوهش در زمینـه 
کلیـدی در  گزینـش مشـارکت کنندگان بـه شـیوه نمونه گیـری هدفمنـد به عنـوان خبـرگان  کشـاورزی بـرای  در 
گرفتـه شـد. در مرحلـه دوم، بـا بهره گیـری از فراینـد تحلیـل سلسـله مراتبی و تاپسـیس2، 63 نشـانگر در  نظـر 
کارآفرینی  کـه عبـارت بودنـد از توسـعه روش شناسـی آمـوزش  قالـب پنـج مؤلفـه دسـته بندی و رتبه بنـدی شـد 
کارآفرینی )20 نشـانگر(؛ پژوهش  کارآفرینـی )15 نشـانگر(؛ محتـوای آمـوزش  )20 نشـانگر(؛ برنامه ریـزی آمـوزش 
کشـاورزی )12 نشـانگر(؛  کارآفرینـی  آمـوزش  بـرای  کارآفرینـی )20 نشـانگر(؛ توسـعه حرفـه ای  آمـوزش  دربـاره 
و  نشـانگر(؛   23( کارآفرینـی  فرهنـگ  ترویـج  نشـانگر(؛   9( کشـاورزی  در  کارآفرینـی  آمـوزش  دسـت اندرکاران 

کارآفرینـی )40 نشـانگر(. ظرفیت سـازی و توسـعه نهـادی بـرای آمـوزش 
کشـور  در  مهندسـی  آمـوزش  اصـالح  کـه  داده انـد  نشـان   )1391( همـکاران  و  مطهری نـژاد  یافته هـای 
کاری، مشـکالت اجتماعـی  ایـران ضـروری اسـت. در ایـن خصـوص، اطمینـان نداشـتن دانشـجویان از آینـده 
و اقتصـادی مهم تریـن چالش هـای آمـوزش مهندسـی بـه شـمار می رونـد و بـرای مواجهـه بـا ایـن چالش هـا 
کاربـردی شـدن  کارآفریـن و  هماهنـگ سـاختن آمـوزش مهندسـی بـا نیازهـای علمـی و آمـوزش جهانـی و نیـز، 
درسـی  برنامه هـای  پاسـخگویی  بـرای  همچنیـن،  اسـت.  برخـوردار  خاصـی  اهمیـت  از  مهندسـی  آمـوزش 
آمـوزش مهندسـی در قبـال نیازهـا و شـرایط جدیـد بایـد بـر درس هـای عملـی از قبیـل پـروژه، آزمایشـگاه ها 
کیـد  کارگاه هـا، آمـوزش بـا اسـتفاده از رایانـه و نیـز زبـان انگلیسـی در برنامـه درسـی رشـته های مهندسـی تأ و 
پایـدار  توسـعه  در  آنهـا  مشـارکت  مهندسـی،  دانشـجویان  بیشـتر  مسـئولیت پذیری  بـرای  سـرانجام،  شـود. 
گذرانـدن درس هـای اخـالق مهندسـی، محیط زیسـت و انـرژی و  جامعـه و آشـنایی بهتـر بـا حرفـه مهندسـی، 

نیـز آشـنایی بـا مهندسـی الزامـی اسـت.
نـوآوری  بـه اشـکال مختلـف می توانـد  کـه روش هـای توسـعه حرفـه ای  ایـن اسـت  از  کـی  تحقیقـات حا

)Mundry, 2005; Stanley, 2001; Boyden, 2000( دهـد  افزایـش  را  آموزشـی 
گارسـیا و روبلیـن3)2008( در تحقیقـی بـا عنـوان »نـوآوری، پژوهـش و توسـعه حرفـه ای در آمـوزش عالـی« 
فراینـد  از  حمایـت  جسـت:  سـود  راهکارهـا  ایـن  از  اسـت  بهتـر  نـوآوری  از  حمایـت  بـرای  کـه  می کننـد  بیـان 
بـرای  رودررو  برخـورد  از  بهره گیـری  درس،  کالس  از  فراتـر  مکانـی  و  زمـان  اختصـاص  تدریـس،  و  یادگیـری 
گسـترش  ک و سـاختن دانشـی جدیـد، قـرار دادن دانشـجویان در محیطـی یادگیـری فعـال و مسـتقل،  اشـترا
گسـترش فرصت هـا برای  گفت وگـو،  فرصت هـا بـرای همـکاری از طریـق اسـتفاده از ابزارهـای تسـهیل و تبـادل 

کالس درس. بازخوردهـای فـردی و مشـترک فراتـر از 

1- Delphi Fan 2- Hierarchy Process and TOPSIS Technique 3- Garcia & Roblin
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کوتسـوپلوس و همـکاران2، )2012( نیـز نشـان  نتایـج پژوهـش باچینسـکی و هانسـن1 )2010( بـه نقـل از 
کـه توسـعه حرفـه ای معلمـان موجـب افزایـش دانش محتوایـی آنها، اسـتفاده از روش تدریس مبتنی بر  داده 

کالس درس و بهبـود یادگیـری دانش آمـوزان می شـود. پژوهـش در 
نوآوری هـای آموزشـی بـه میـزان زیـادی فعالیـت علمـی و پژوهشـی اعضـای هیأت علمـی را افزایـش داده و 
کنفرانس ها و بحث های  کیفیت تحقیقات هم بهبود یافته است. بسیاری از استادان از  کمیت و  در نتیجه، 
که اثر اجتناب ناپذیری بر دانشـجویان  برخط به عنوان بخشـی از راهبردهای نوین آموزشـی اسـتفاده می کنند 
که بـرای نوآوری آموزشـی  کـه اسـتادان بـه ایـن اجمـاع رسـیدند  داشـته اسـت و نیـز نتایـج مصاحبـه نشـان داد 
بایـد بـر توسـعه مجموعـه ویژگی هـای عمومـی، مهارت هـا و رفتارهایـی از قبیل ارتباط، خالقیت و حل مسـئله 
در قالـب فعالیت هـای یاددهـی ـ یادگیـری تمرکـز شـود و نـوآوری در فعالیت هـای یاددهـی ـ یادگیـری را عامـل 

.)Psifidou, 2009( اساسـی نهادینـه سـاختن نـوآوری در عرصه آمـوزش عالی پنداشـتند
را  هویتشـان  فعاالنـه  معلمـان  آن  در  کـه  روش هایـی،  تحلیـل  بـرای  روایت هایـی  از   )2006( واتسـون3 
کـرده اسـت. او بـا اسـتفاده از روش هـای مشـاهده ای سـراید4 )2006( 5 معلـم ابتدایـی  می سـازند، اسـتفاده 
کرده انـد.  اسـتفاده  هویـت  سـاختن  بـرای  روایـت  از  مؤثـری  به شـکل  معلمـان  ایـن  اسـت؛  کـرده  بررسـی  را 
کنـد تـا معلمـان دانـش خـود را بهتر  کمـک  روایت پژوهـی به عنـوان یـک شـیوه پژوهشـی معلم محـور می توانـد 

کننـد. و بیشـتر 
کـه در آن، معلمـان،  گرفتـه اسـت  در پژوهـِش ِفیربنکـس و لگـرون5 )2006( روش هایـی مـورد آزمـون قـرار 
ایـن جریـان،  در  کـه  دریافته انـد  و  معلـم سـاخته اند  پژوهشـی  گـروه  یـک  بیـن  گفتمـان  از طریـق  را  دانـش 
بـرای حمایـت تالش هـای پژوهشـی  گفتمـان دربـاره نظریـه و عمـل  از طریـق  یادگیـری و تدریـس معلمـان 

دگرگـون شـده اسـت.
 ،)2012( اسـمیت8  همـکاران)2012(،  و  کوتسـوپولوس7   ،)2010( کلترزمنـز6  چـون  پژوهش هایـی  نتایـج 
حرفـه ای  توسـعه  در  روایت پژوهـی  نقـش  اهمیـت  از  کـی  حا همگـی   )2013( لرسـت10  و   )2013( کلندینیـن9 
تجـارب  از  افـراد  و  می شـود  ایجـاد  یادگیـری  اجتمـاع  روایت پژوهـی  در  اسـت.  معلمـان  و  دانشـجومعلمان 

می برنـد.  سـود  یکدیگـر 
کـره، مدیریت  یافته هـای مطالعـه بورگولـت11 و همـکاران )2008( چهـار متغیـر مهارت هـای ارتباطـی و مذا
پیچیدگـی و انطباق پذیـری و یادگیـری مسـتمر، نـوآوری و درون نگـری و مهـارت رهبـری را بـرای شایسـتگی 

مدیـران نشـان داد. 

1- Buczynski & Hansen 2- Kotsopoulos et al. 3- Watson
4- Soreide 5- Fairbanks & LaGrone 6- Kelchtermans
7- Kotsopoulos et al. 8- Smith 9- Clandinin
10- Lerseth 11- Bourgault et al.
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بـا عملکـرد شـغلی رابطـه  کـه بیـن شایسـتگی فـردی  مطالعـه تیرایـاری1 و همـکاران )2010(  نشـان داد 
دارد. وجـود 

کردن  که یک مداخله مجزا و غیر یکپارچه مانند اضافه  گویای این است  بررسی ساسیهار و بن2 )2006( 
گسـترده تری  یـک دوره شـش ماهه بـه برنامـه درسـی موجـود نمی توانـد چاره سـاز باشـد و الزم اسـت تغییـرات 
بـرای تغییـر موقعیـت دانش آموختـگان ایـن رشـته بـا مجهـز شـدن بـه علـم دامپزشـکی و دامپـروری و هنـر 

گیرد. کاردهـی )کارفرمایـی( صـورت  کارگیـری )کارجویـی( بـه  کارآفرینـی از  مدیریـت و 
کـه  می شـود  مشـاهده  شـود،  توجـه  درسـی  برنامـه  نـوآوری  بـا  ارتبـاط  در  فارسـی  پیشـینه های  بـه  گـر  ا
کثـر تحقیقـات  گذشـته، ا کـز آمـوزش عالـی در دوران  کشـور در تأسـیس مرا علی رغـم پیشـینه بسـیار طوالنـی 
کثـر تحقیقـات  مربـوط بـه اصـالح و تغییـر برنامه هـای درسـی بـر پایـه مدل هـای سـنتی و یکسـان اجـرا شـده و ا
تغییـر و  بیـن مقوله هـای اصـالح،  ایـن،  بـر  قـرار داده انـد. عـالوه  بررسـی  عـام مـورد  را به طـور  نـوآوری  مقولـه 
بازنگری و نوآوری برنامه درسـی فرقی قائل نشـده اند و به طور خاص مقوله نوآوری برنامه درسـی در آموزش 
کـه در زمینـه مهارت هـای رشـد  عالـی  را مـورد بررسـی قـرار نداده انـد. از سـوی دیگـر، بیشـتر پژوهش هایـی 
حرفـه ای اسـتادان انجـام شـده اسـت، بـه ارتبـاط بیـن مهارت هـای رشـد حرفـه ای و سـایر مؤلفه هـای فـردی 
کمتـر پژوهشـی ارتبـاط بیـن مهارت هـای رشـد حرفـه ای و نـوآوری برنامه هـای  و سـازمانی پرداختـه شـده و 

درسـی مدنظـر قـرار داده اسـت.
کیفیـت و توانمنـدی اسـتادان از یـک سـو و نقـش  نـوآوری  بنابرایـن باتوجه بـه جایـگاه رشـد حرفـه ای در 
برنامه هـای درسـی به مثابـه حرفـه و فعالیت هـای محقق کننـده اقتصـاد دانش مـدار از سـوی دیگـر، ضـرورت 
بیش ازپیـش  درسـی  برنامه هـای  نـوآوری  و  حرفـه ای  مهارت هـای  بیـن  ارتبـاط  زمینـه  در  پژوهـش  انجـام 
احسـاس می شـود؛ در ایـن راسـتا پژوهـش حاضـر به بررسـی ارتبـاط بین مهارت هـای حرفـه ای و نوآوری های 

برنامه هـای درسـی اسـتادان مـی پـردازد. مهم تریـن پرسـش های پژوهـش حاضـر عبارت انـد از:

z	 آیـا بیـن مهارت هـای حرفـه ای در زمینـه طراحـی آموزشـی و نوآوری های برنامه های درسـی اسـتادان
رابطـه وجود دارد؟

z	 آیـا بیـن مهارت هـای حرفـه ای در زمینـه روش تدریـس و نوآوری هـای برنامه هـای درسـی اسـتادان
رابطــه وجـود دارد؟

z	 آیـا بیـن مهارت هـای حرفـه ای در زمینـه فنـاوری آموزشـی و نوآوری های برنامه های درسـی اسـتادان
رابـطـه وجود دارد؟

z	 درسـی برنامه هـای  نوآوری هـای  و  تحصیلـی  ارزشـیابی  زمینـه  در  حرفـه ای  مهارت هـای  بیـن  آیـا 
دارد؟ وجـود  رابـطــه  اسـتادان 

1- Tiraieyari et al. 2- Sasidhar and Ban
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روش تحقیق � 3
در ایـن پژوهـش بــررسی رابطــه مهارت هـای حرفـه ای بـــا نوآوری هـای برنامه هـای درسـی، به عنـوان متغیـر 
موردبررسـی، مطالعـه شـده اسـت. در روش تحقیـق زمینـه ای1، مطالعـه و بررسـی وسـیعی دربـاره موقعیـت 
گـروه صـورت می گیـرد؛  یـا یـک  کنش هـای یـک واحـد از اجتمـاع  کنـش و وا یـا درخصـوص  پیشـین و فعلـی 
بـه عبـارت دیگـر، در ایـن نـوع پژوهـش هـدف شناسـایی و درک جامـع بخـش مهمـی از یـک واحـد و نتایـج 
کامل و سـازمان یافته ای در آن واحد اسـت )نادری و سـیف نراقی، 1387(  به دسـت آمده ارائه دهنده تصویر 
پژوهـش  بـرای  روش  ایـن  زمینـه ای،  تحقیـق  روش  هـدف  بـا  حاضـر  پژوهـش  هـدف  همخوانـی  باتوجه بـه 
گروه های فنی و مهندسـی دانشـگاه  حاضـر انتخـاب شـد. جامعـه آمـاری پژوهـش تمـام اعضـای هیأت علمـی 
صنعتـی اصفهـان و دانشـگاه اصفهـان در سـال تحصیلـی 96-1395 بـه تعـداد 391 نفـر بودنـد. نمونـه آمـاری 
پژوهـش بخشـی از جمعیـت اعضـای هیأت علمـی دانشـگاه صنعتـی اصفهـان و دانشـگاه اصفهـان بودنـد. در 
انتخـاب نمونـه آمـاری از روش نمونه گیـری طبقه بنـدی متناسـب بـا حجـم اسـتفاده و بـا بهره گیـری از جـدول 
کوکـران92 نفـر )72 نفـر در دانشـکده فنیـ  مهندسـی صنعتی اصفهان و 20 نفر در دانشـکده  مـورگان و فرمـول 

فنـی ـ مهندسـی دانشـگاه اصفهـان( به عنـوان نمونـه بـرآورد شـد.
کـه در تحقیـق حاضـر واریانـس جامعـه آمـاری نامعلـوم بـود، انجـام دادن یـک مطالعـه مقدماتـی  از آنجـا 
گروه  گروهـی از افـراد جامعـه به منظـور تعییـن واریانس جامعه ضرورت داشـت. به همیـن منظور، یک  دربـاره 
گروه هـای فنـی ـ مهندسـی دانشـگاه صنعتـی اصفهـان و دانشـگاه اصفهـان  40 نفـری از اعضـای هیأت علمـی 
گروه  به صـورت تصادفـی انتخـاب شـدند و پرسـش نامه میـان آنهـا توزیـع شـد. پـس از اسـتخراج داده هـای هر 
کوکران 92 به دسـت آمد. ابــزار مــورد اســتفاده در  و برآورد واریانس، حجم نمونه آماری با اسـتفاده از فرمول 

ح زیـر بود: ایـن پژوهـش ، سـه نـوع پرسـش نامه اسـتاندارد به شـر
کات2 )2005( روایی ایـن ابــزار مــورد تـأییـد 30 نـفـر از  صـاحب نظران  کفیلد و  پرسش نامه رشد حرفه ای آ
کـه بیانگـر ثبـات و همسـانی درونـی آن اسـت. پرسـش نامه  گرفـت و ضریـب پایایـی 0/816 به دسـت آمـد؛  قـرار 
گــردآوری داده هـا، پرسـش نامه ای 20پرسشـی در طیـف لیکرتـی پنـج درجـه ای بـرای سـنجش میـزان  ابــزار 
مهارت هـای حرفـه ای معلمـان )طــراحی آمــوزشی، روش تدریـس، فنـاوری آموزشـی و ارزشـیابی تــحصیلی( 
گرفتـه اسـت. روایـی آزمـون و پرسـش نامه توسـط متخصصـان موضوعـی مـورد بررسـی  مـورد اسـتفاده قـرار 
گرفـت. پایایـی آزمـون 10پرسشـی پـس از عمـل آزمایشـی و تعییـن ضریـب دشـواری پرسـش ها  و تأییـد قـرار 
کــودر ریــچاردسون3 0/93 تعیین و پایایی پرسـش نامه 20پرسشـی با  0/46 و با اسـتفاده از فرمول شـماره 20 

کرانبـاخ 0/85 مشـخص شـد. اسـتفاده از ضریـب آلفـای 
گروه هـای فنـی ـ  پرسـش نامه دوم بـرای سـنجش نـوآوری برنامه ریـزی درسـی در اعضـای هیأت علمـی 

1- . Field Research 2- Ackfeldt & Coote 3- . Kuder-Richardson Formula
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کـه محقـق بر اسـاس تحقیقات نـوآوری برنامه  مهندسـی دانشـگاه صنعتـی و اصفهـان بـود. ایـن پرسـش نامه 
کـرده اسـت، چهـار جـزء نـوآوری در شـیوه های انتخـاب هدف، نـوآوری در شـیوه های انتخاب  درسـی تدویـن 
محتـوا، نـوآوری در تنظیـم و طراحـی تجربه هـای یادگیـری و نـوآوری در روش هـای ارزشـیابی را می سـنجد. 
که از نمره 1 )کاماًل مخالفم( تا نمره  این پرسـش نامه 33 پرسـش دارد و در طیف پنج درجه ای لیکرت اسـت 

5 )کامـاًل موافقـم( ارزش گذاری شـده اسـت.
اسـتفاده  روایـی محتوایـی  از  برنامـه درسـی  نـوآوری  کاربسـت  روایـی پرسـش نامه میـزان  تعییـن  بـرای 
شـد. بـر همیـن اسـاس، پرسـش نامه نـوآوری برنامـه درسـی بـا 33 پرسـش بـه 6 نفـر از اسـتادان و متخصصان 
دانشـکده فنـیـ  مهندسـی دانشـگاه اصفهـان داده شـد و باتوجه بـه دیدگاه هـای آنها تعدادی از پرسـش های 
بـا فرهنـگ دانشـگاه های اصفهـان و صنعتـی اصفهـان بازسـازی شـد و  ایـن پرسـش نامه اصـالح و مطابـق 
گرفـت. در تحلیـل داده هـا، به منظـور بررسـی  بدیـن ترتیـب، روایـی محتوایـی پرسـش نامه مـورد تأییـد قـرار 
از ضــریب هــمبستگی پیرسـون  بــا نوآوری هـای برنامه هـای درسـی اسـتادان  رابطـه مهارت هـای حرفـه ای 

اسـتفاده شـد.

یافته های پژوهش� 4
پرسـش اول: آیـا بیـن مهارت هـای حرفـه ای در زمینـه طراحـی آموزشـی و نوآوری هـای برنامه های درسـی 

استادان رابطــه وجود دارد؟
جـدول 1: نـتیجه آزمون ضریب همبستگی پیرسون بـین  مهارت های حرفه ای در زمینه طراحی آموزشی و نوآوری برنامه درسی

مهارت های حرفه ای در زمینه طراحی 
آموزشی

نوآوری های برنامه های درسی

0/448ضریب همبستگی

0/25ضریب تأثیر

0/000سطح معناداری

235تعداد

کـه میـزان ضریـب هــمبستگی بــین دو متغیــر 0/448 اسـت  ج در جـدول 1 نــشان مــی دهد  نتایـج منـدر
کوچک تـر از 0/01 اسـت، در نتیجـه فرضــیه پــژوهش مبنـی بـر وجـود  و سـطح معنـاداری رابطـه دو متغیـر هـم 
رابطـه بیـن مهارت هـای حرفـه ای در زمینـه طراحـی آموزشـی و نـوآوری در برنامه هـای درسـی مــورد تأییــد 
کـه بیـن مهارت هـای حرفـه ای در زمینـه طراحـی آموزشـی بــا  گرفـت  گرفـت. بــنابراین، مــی توان نتیجـه  قــرار 
نوآوری های برنامه های درسی، با اطمینان 99% رابطـه مثبـت و معنـاداری وجـود دارد. هـمچنـین، ضـریب 
تــأثیر دو متغیـر 30/0 اسـت. بـه عبارتـی دیگـر 25% از تــغییرات مــربوط بــه نوآوری هـای برنامه هـای درسـی 

اسـتادان را متغیـر مهارت هـای حرفـه ای در زمینـه طراحـی آموزشـی تبییـن می کنـد.
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پرسـش دوم: آیـا بیـن مهارت هـای حرفـه ای در زمینـه روش تدریـس و نوآوری هـای برنامه هـای درسـی 

اسـتادان رابطــه وجـود دارد.
جدول 2: نتیجه آزمون ضریب هـمبستگی پیرسـون بـین مهارت های حرفه ای در زمینه روش تدریس و نوآوری های برنامه های درسی

مهارت های حرفه ای در زمینه روش 
تدریس

نوآوری های برنامه های درسی

0/75ضریب همبستگی

0/435ضریب تأثیر

0/000سطح معناداری

235تعداد

کـه میـزان ضریـب همبسـتگی بــین دو متغیــر 0/75اســت و  ج در جـدول 2 نشـان می دهـد  نتایـج منـدر
کوچک تـر از 0/01 اسـت. در نتیجـه فرضیـه پژوهـش مبنـی بــر وجـود  ســطح مــعناداری رابــطه دو متغیـر هـم 
رابطـه بیـن مهارت هـای حرفـه ای در زمینـه روش تدریـس و نوآوری هـای برنامه هـای درسـی اسـتادان مــورد 

گرفـت. تأییـد قــرار 
کــه بیـن مهارت هـای حرفـه ای در زمینـه روش تدریس بــا نوآوری های  گرفـت  بنابرایـن، می تـوان نتیجـه 
بــا اطمینـان 99% رابطـه مثبـت و معنـاداری وجـود دارد. همچنیـن، ضریـب تأثیـر دو  برنامه هـای درسـی، 
متغیـر 0/435 اسـت؛ بـه عبارتـی دیگـر 43% از تغییـرات مربـوط بـه نوآوری هـای برنامه هـای درسـی اسـتادان 

را متغیـر مهارت هـای حرفـه ای در زمینـه روش تدریـس تبییـن می کنـد.
برنامه هـای  نوآوری هـای  و  آموزشـی  فنـاوری  زمینـه  در  حرفـه ای  مهارت هـای  بیـن  آیـا  سـوم:  پرسـش 

دارد؟ وجـود  رابـطــه  اسـتادان  درسـی 
جدول 3: نتیجه آزمون ضریب همبستگی پیرسون بین مهارت های حرفه ای در زمینه فناوری آموزشی با نوآوری های برنامه های درسی

مهارت های حرفه ای در زمینه  فناوری

نوآوری های برنامه های درسی

0/547ضریب همبستگی

0/41ضریب تأثیر

0/000سطح معناداری

235تعداد

کـه میـزان ضریـب همبسـتگی بیـن دو متغیـر 0/547 اســت  ج در جـدول 3 نشـان می دهـد  نتایـج منـدر
کــوچک تر از 0/01 اسـت. درنتیجـه فرضیـه پــژوهش مبنــی بــر وجـود  و سـطح معنـاداری رابطـه دو متغیـر هـم 
رابطـه بیـن مهارت هـای حرفـه ای در زمینـه فنـاوری بـا نوآوری های برنامه های درسـی اسـتادان مــورد تأییــد 

گرفـت. قـرار 
نوآوری هـای  بـا  فنـاوری  زمینـه  در  حرفـه ای  مهارت هـای  بیـن  کـه  گرفـت  نتیجـه  می تـوان  بنابرایـن، 
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برنامه هـای درسـی اسـتادان، بــا اطمینـان 99% رابطـه مثبـت و معنـاداری وجـود دارد. همچنیـن، ضریـب 
برنامه هـای درسـی  نوآوری هـای  بـه  تغییـرات مربـوط  از  بـه عبارتـی دیگـر %41  اسـت؛  تأثیـر دو متغیـر 0/41 

می کنـد.  تبییـن  آموزشـی  فنـاوری  زمینـه  در  حرفـه ای  مهارت هـای  مــتغیر  را  اسـتادان 
پرسـش چهـارم: آیـا بیـن مهارت هـای حرفـه ای در زمینـه ارزشـیابی تحصیلـی و نوآوری هـای برنامه هـای 

درسـی اسـتادان رابـطــه وجود دارد؟

 جدول 4: نتیجه آزمون ضریب همبستگی پیرسون بین مهارت های حرفه ای در زمینه ارزشیابی تحصیلی
با نوآوری های برنامه های درسی استادان

مهارت های حرفه ای در زمینه ارزشیابی 
تحصیلی

نوآوری های برنامه های درسی

0/363ضریب همبستگی

0/324ضریب تأثیر

0/000سطح معناداری

235تعداد

کـه میـزان ضریـب همبسـتگی بیـن دو مــتغیر 0/363 اســـت  ج در جـدول 4 نشـان می دهـد  نتایـج منـدر
کوچک تـر از 0/01 اسـت. در نتیجـه پرسـش پژوهش مـبنــی بــر وجود  و ســطح معنـاداری رابطـه دو متغیـر هـم 
رابطـه بیـن مهارت هـای حرفـه ای در زمینـه ارزشـیابی تحصیلـی بـا نوآوری هـای برنامه هـای درسـی اسـتادان 

گرفت. مـورد تأییـد قـرار 
بـا  تحصیلـی  ارزشـیابی  زمینـه  در  حرفـه ای  مهارت هـای  بیـن  کـه  گرفـت  نــتیجه  مــی توان  بــنابراین، 
نوآوری های برنامه های درسـی اسـتادان بـــا اطمینان 99% رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین، 
ضریـب تأثیـر دو متغیـر 0/324 اسـت؛ بـه عبارتـی دیگـر 22% از تــغییرات مــربوط بــه نوآوری هـای برنامه هـای 

درسـی اسـتادان را متغیـر مهارت هـای حرفـه ای در زمینـه  ارزشـیابی تحصیلـی تبییـن می کنـد.

بحث� 5
جهانـی  اسـت.  خـود  اطــراف  مــحیط  تغییـرات  و  شـرایط  از  متأثـر  بـاز،  نظـام  یـک  عنـوان  بـه  عالـی  آمـوزش 
شـدن، فنـاوری اطالعـات و ارتباطـات و تحـوالت سـریع در عرصـه زندگـی بشـر، تمـام جنبه هـای آن از جملـه 
کـه سـیل اطالعـات در ابعـاد مختلـف انسـان  آمـوزش عالـی را دگرگـون سـاخته اسـت. در جامعـه اطالعاتـی 
بایـد  تــربیت  شــرایطی  چــنین  در  اسـت؛  شـده  حسـاس تر  و  مشـکل تر  انــتخاب  اســت،  کــرده  محاصـره  را 
گـم نکننـد و  افـراد در برابـر تندبادهـای فرهنگـی، اجتماعـی و انسـانی هویـت خـود را  تـا  گونـه ای باشـد  بـه 
کننـد. در جهـان امـروزی بـه قـول تــافلر1  بـا سـوار شـدن بـر مـوج تــغییرات، تــهدیدات را بــه فرصـت تبدیـل 

1- Toffler
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دانایـی عظیم تریـن منبـع ثـروت و سـرمایه ملت هـا اسـت. پـس آمـوزش عالـی بایـد به جـای انتقـال اطالعـات 
ابــعاد رشــد دهــد. اسـتاد  و حافظه پـروری بـه پـرورش ذهن هـای خـالق بپـردازد و دانشـجویان را در تمـام 

کـه بـه دانـش،  به عنـوان پیشـگام ایـن تغییـرات، در صورتـی قـادر بـه هــمراهی بـا ایـن تغییـرات خواهـد بـود 
کـه شـود  کــی تــواند  مهـارت و نگـرش الزم مجهـز شـود؛ در غیـر ایـن صـورت »ذات نایافتـه از هستی بــخش/ 
گی ها و مهارت هـای حرفـه ای یـک اسـتاد را  هسـتی بخـش«. اسـتاد پیـش از ورود بـه عرصـه آمـوزش بــاید ویــژ

داشـته باشـد و در طـول خدمـت ایـن صالحیت هـا را ارتقـا بخشـد. 
نوآوری هـای  و  اسـتادان  بیـن مهارت هـای حرفـه ای  اسـت  نشـان داده  پژوهـش حاضـر  راسـتا  ایـن  در 

دارد. وجـود  معنـاداری  ارتبـاط  درسـی  برنامه هـای 
کاوش، بـا آن مسـئله یـا مشـکل  وقتـی اسـتادان بـا مشـکالتی مواجـه می شـوند، در فراینـدی از تفکـر و 
گنجینه  گسـترش  گـر نتوانند با  کننـد. حـال ا درگیـر می شـوند و سـعی می کننـد بـه راه هـای مختلفـی آن را حـل 
کننـد، دچـار اضطـراب می شـوند و ایـن امـر عاملـی بـرای ناخشـنودی  دانـش و تجربـه خویـش مشـکل را حـل 
کلیدی در به سـازی عملکرد  دانشـجویان هسـتند  کـه اسـتادان عوامـل  آنهـا از ایـن حرفـه خواهـد شـد. از آنجا
و اصالح برنامه های درسـی و نوآوری های برنامه های درسـی بدون اصالح اسـتادان میسـر نیسـت، بنابراین 

بایـد تمرکـز اصلـی رشـد حرفـه ای را بـر اسـتادان قـرار دارد تـا موجـب به سـازی عملکـرد آنهـا در دانشـگاه شـود.
کارآمـد اسـتادان، آنهـا را فعاالنه و متفکرانـه وارد چرخه آموزش  بنابرایـن، مهارت هـای حرفـه ای جامـع و 
و یادگیـری می کنـد، و عمـل آموزشـی خـود را شـخصًا و بـه یـاری همـکاران خـود مـورد پژوهـش قـرار می دهـد 
ک هـا و معیارهـای  و به طـور مـداوم بـا خودارزیابـی و بررسـی صالحیت هـای تخصصـی و فـردی مطابـق مال
و  دانشـی  مختلـف  بعدهـای  در  را  عملکـرد  به سـازی  زمینـه  اسـتادان،  دانش افزایـی  درسـی  برنامه هـای 
تخصصـی فراهـم می سـازد. شناسـایی بیشـتر مهارت هـای حرفـه ای موردنیـاز اسـتادان امـروز و برنامه ریـزی 
گام مؤثـری در راسـتای تسـهیل زمینه هـای اجرایـی نوآوری هـای برنامه هـای درسـی  بـرای رفـع آنهـا می توانـد 

باشد.
کیفیـت و انگیـزه تدریس ضروری اسـت و به طور مسـتقیم یادگیری  رشـد حرفـه ای اسـتادان بـرای بهبـود 
دانـش  ارتقـای  بـرای  حرفـه ای  رشـد   .)Randi & Zeichner, 2004( می دهـد  قـرار  تحت تأثیـر  را  گیـران  فرا
حرفـه ای، مهارت هـا و نگـرش معلمـان و اسـتادان ضـروری اسـت و بـه بهبـود یادگیـری معلمـان و تغییـر و 
نوآوری هـای برنامه هـای درسـی منجـر می شـود )Sasidhar et al., 2006(. چـون یادگیـری فراینـدی مسـتمر 
خ نمی دهـد و  اسـت، رشـد حرفـه ای و یادگیـری حرفـه ای بـه یکدیگـر وابسـته هسـتند و یکـی بـدون دیگـری ر

.)Garet et al., 2001; Ingvarson et al., 2005( گیـر مؤثـر هسـتند هـردو بـر یادگیـری فرا
دوره هـای آموزشـی بـرای اسـتادان فرصت های ویژه ای بـرای تجربه موقعیت های جدیـد ایجاد می کند. 
دانش افزایـی و تجهیـز بـه مهارت هـای جدیـد انگیـزه اسـتادان را بـرای خودشـکوفایی افزایـش می دهـد و آنها 

کرد. را در دسـتیابی بـه اهـداف سـازمانی و حرفه ای یـاری خواهد 
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از  عالـی  آمـوزش  رسـالت های  و  اهـداف  تحقـق  راسـتای  در  غیرقابل انـکاری  نقـش  درسـی  برنامه هـای 
کیفـی ایفـا می کننـد. یکـی از ضرورت هـای ایجـاد دانشـگاه نـوآور،  بازنگـری برنامه ریـزی درسـی در  کّمـی و  نظـر 
مقطـع آمـوزش عالـی اسـت )مهرمحمـدی، 1386؛ فتحـی و همـکاران، 1388(. به منظـور توسـعه خالقیت در 

یـک سـازمان، همـه فعالیت هـا بایـد در راسـتای ارتقـای نـوآوری صـورت بگیـرد.
از عناصر پیش برنده توسـعه و رشـد حرفه ای و مدیریت دانش در سـازمان ها، خالقیت و نوآوری اسـت. 
کـه از طریـق  امـروزه سـازمان ها ناچارنـد تـا نـوآوری پایـداری در مدیریـت و توسـعه حرفـه ای داشـته باشـند 

.)Handler, 2010( توسـعه حرفـه ای و مدیریـت دانـش و ابعـاد آن در بیـن اسـتادان ایجـاد می شـود
هـدف اصلـی از توسـعه حرفـه ای در یـک سـازمان رشـد و دانش افزایـی اسـتادان، به عنـوان منبعـی مهـم 
کـه میـان توانایی هـا، درک، قـوه، شـناخت  کیفیـت عملکـرد اسـتادان اسـت. بـه هـر میـزان  در تصمیم گیـری و 
و اطالعـات انسـان ارتبـاط نزدیک تـری برقـرار شـود، می تـوان بـه تولیـد دانـش اثربخش تـر و نـوآوری بیشـتر 
امیـدوار بـود. امـروزه، دانشـگاه ها نبایـد تنهـا منبـع و سـرمایه مالـی را سـرمایه های خـود بداننـد بلکـه دانش و 
کـه زمینـه نـوآوری و خالقیـت در قلـب آموزش  گاهـی اسـتادان از مهم تریـن سـرمایه های یـک سـازمان اسـت  آ

کـه همـان برنامه هـای درسـی اسـت، مهیـا می سـازد. عالـی را، 

نتیجه گیری� 6
نتایـج پژوهـش به صورت غیرمسـتقیم با پژوهش هـای هاندلر1)2010( ویال و همکاران2)2014(، سـلوی3)2010( 

همسو است.
برخـورداری اسـتادان از مهـارت، شایسـتگی و صالحیت هـای حرفـه ای زمینـه الزم را بـرای موفقیـت در 
طراحـی و اجـرای برنامه هـای درسـی را فراهـم مـی آورد. درواقـع، برخورداری از دانش و مهـارت موردنیاز برای 
کارا و مؤثـر، بـه ایجـاد حـس اعتمادبه نفـس و خودارزشـی و احسـاس شایسـتگی در  انجـام وظایـف به صـورت 

اسـتادان و در نتیجـه نوآوری هـای برنامه هـای درسـی در آنـان منجـر می شـود.
و  آموزشـی  طراحـی  زمینـه  در  حرفـه ای  مهارت هـای  بیـن  اسـت  داده  نشـان  پژوهـش  اول  پرسـش 

دارد. وجـود  معنـاداری  رابطــه  اسـتادان  درسـی  برنامه هـای  نوآوری هـای 
طبق یافته های پرسـش اول پیشـنهاد می شـود آموزش عالی مهارت های حرفه ای اسـتادان را به عنوان 
یکـی از مؤلفه هـای الزم بـرای مشـارکت در تدویـن برنامـه درسـی، در صـورت وجـود چنیـن مشـارکتی همـواره 
مدنظـر داشـته و از اسـتادان واجـد صالحیـت و باتجربـه جهـت اینگونـه فعالیت هـا دعـوت بـه عمـل آورد و 
فضـای مسـاعدی بـرای هم اندیشـی و بهره منـدی از نظـرات و تجربیـات آنهـا در سـطوح متعـدد تصمیم گیـری 

کنـد و بـه رفـع موانـع و محدودیت هـای مشـارکت اسـتادان اهتمـام ورزد. برنامـه درسـی ایجـاد 

1- Handler 2- Vila et al. 3- Selvi
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روش  زمینـه  در  حرفـه ای  مهارت هـای  بیـن  کـه  اسـت  داده  نشـان  پژوهـش  دوم  پرسـش  یافته هـای 
تدریـس و نوآوری هـای برنامه های درسـی اسـتادان رابطــه معنـاداری وجود دارد. مطابق یافته های پرسـش 
دوم پیشـنهاد می شـود آموزش عالی برای ترغیب اسـتادان به مشـارکت در تدوین برنامه درسـی امتیازات و 
تشویق هایی مادی و غیرمادی را پیش بینی کند و به نوعی تمایل به مشارکت در فعالیت تدوین برنامه درسی 
آنها را برانگیزاند. عالوه بر این تمهیداتی مانند تجدیدنظر در نظام تصمیم گیری آموزش عالی، آماده سازی، 
 تجهیز و توانمندسازی استادان به منظور تسهیل و بسترسازی مشارکت آنها در تدوین برنامه های درسی در

آموزش عالی مهیا شود.
فنـاوری  زمینـه  در  حرفـه ای  مهارت هـای  بیـن  اسـت  داده  نشـان  پژوهـش  سـوم  پرسـش  یافته هـای 
یافته هـای  مطابـق  دارد؛  وجـود  معنـاداری  ارتبـاط  اسـتادان  درسـی  برنامه هـای  نوآوری هـای  و  آموزشـی 
پژوهشـی پرسـش سـوم پیشـنهاد می شـود امکانات سـخت افزاری و نرم افزاری مناسـب و به روز برای تدریس 
گروه هـای آموزشـی فراهـم شـود و دوره هـای دانش افزایـی مرتبـط بـا فناوری هـای  و برنامه ریـزی درسـی در 
ارتقـای  شـاخص  به مثابـه  و  شـده  برگـزار  مـداوم  به طـور  مختلـف  رشـته های  بـا  متناسـب  آموزشـی  نویـن 

شـود. لحـاظ  اسـتادان  اسـتخدام 
یافته هـای پرسـش چهـارم پژوهـش نشـان داده اسـت بیـن مهارت هـای حرفـه ای در زمینـه ارزشـیابی 
تحصیلـی و نوآوری هـای برنامه هـای درسـی اسـتادان رابـطــه معنـاداری وجـود دارد. بـر اسـاس یافته هـای 
و  سـنجش  متخصصـان  توسـط  آموزشـی  دوره هـای  کـه  می شـود  پیشـنهاد  چهـارم  پرسـش  در  پژوهـش 
کاربردی  ارزشـیابی به طـور مـداوم بـرای اسـتادان رشـته های مختلـف برگـزار شـود تا آنها با شـیوه های نویـن و 
کوتاه مـدت وضعیـت ارزشـیابی های اسـتادان از لحـاظ  ارزشـیابی آشـنا شـوند و همچنیـن به طـور دوره ای و 

گیـرد و بازخوردهـای الزم بـه آنهـا ارائـه شـود. محتـوا و پیامـد مـورد ارزیابـی قـرار 
کیفیـت در محیط هـای  پیشـنهادهای زیـر باتوجه بـه نتایـج به دسـت آمده از پژوهـش بـرای بـاال بـردن 

تربیتـی پیشـنهاد می شـود:

z	کافی مسئوالن در استفاده از مهارت های نوین مثل فناوری های همگرا؛ تخصص 

z	گاهی از شیوه های نوین برنامه ریزی درسی؛ گزینش علمی استادان بر اساس آ

z	حمایت از نظرهای ابتکاری و خالق استادان در زمینه مؤلفه های برنامه ریزی درسی؛

z	 و سـاختار علمـی نیازهـای دانشـجو، جامعـه  بـه  ویـژه  توجـه  بـا  تربیتـی  کـردن محیط هـای  روزآمـد 
جدیـد؛ 

z	 برنامه ریـزی بـا شـیوه های  تربیتـی  آشـنایی عوامـل  به منظـور  و مسـتمر  کارگاه هـای علمـی  برگـزاری 
درسـی؛ 

z	  بررسـی به منظـور  اینترنتـی  کنفرانس هـای  در  شـرکت کننده  مهمـان  به عنـوان  اسـتادان  از  دعـوت 
مهندسـی؛ آمـوزش  در  درسـی  برنامـه  نوآوری هـای  و  آموزشـی  نوآوری هـای  کاربسـت  چگونگـی 
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z	 کمک شـاخص قـرار دادن ارائـه نوآوری هـای برنامـه درسـی اسـتادان بـرای ارزیابـی توان علمی آنهـا با 
گرفتـن پاداش هایـی از  گروه هـا و مدیـران دانشـکده و در نظـر  نظرخواهـی از دانشـجویان و مدیـران 
کاربسـت نوآوری هـای برنامـه درسـی بـه دسـت اعضـای هیأت علمـی. سـوی مسـئوالن مربـوط بـرای 
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Wz .هسـتند تهـران  نـور،  پیـام  دانشـگاه  در  روانشناسـی  اسـتاد  امیـری،  مجیـد 

از دانشـگاه عالمـه  را در رشـته روانشناسـی  ارشـد خـود  کارشناسـی  وی مـدرک 

بـرای  وی  عالقـه  مـورد  حیطه هـای  اسـت.  کـرده  دریافـت  تهـران  طباطبایـی 

اسـت. یادگیـری  و  تربیتـی  روانشناسـی  تحقیـق 

Wz از درسـی  برنامه ریـزی  رشـته  در  را  خـود  دکتـری  مـدرک  موسـوی،  سـتاره 

وی  تحقیـق  موردعالقـه  حوزه هـای  و  اسـت  کـرده  دریافـت  اصفهـان  دانشـگاه 

و  تربیتـی  روانشناسـی  درسـی،  برنامـه  نـوآوری  درسـی،  برنامـه  از:  عبارت انـد 

مهندسـی. آمـوزش 

Wz .سـعید رجایی پـور، اسـتاد مدیریـت آموزش عالی در دانشـگاه اصفهان اسـت

او مـدرک دکتـری خـود را در سـال 1981 از دانشـگاه میشـیگان آمریـکا دریافـت 

مدیریـت  عالـی،  آمـوزش  وی  تحقیقـات  موردعالقـه  محورهـای  اسـت.  کـرده 

آمـوزش عالـی و مدیریـت آموزشـی اسـت.


