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، دکتر رضوان 3، دکتر مرضیه دهقانی2صادق زارع صفت

 6صالحی، دکتر کیوان5، دکتر مرتضی کرمی4یم زادهحک
قصد شده توسعه  هایدر برنامه درسی مغفول رااین مقاله برنامه چکیده:

نمونه بر روی  عنوانبههای ایران بررسی و علمی را در دانشگاهای اعضای هیئتحرفه

ؤال و سبرای این پژوهش د دانشگاه فردوسی مشهد تمرکز نمود.های آموزشی برنامه

هایی را شامل ای چه حیطههای توسعه حرفهاصلی مطرح شد: نخست آنکه برنامه

هایی مغفول مانده است. ای چه حوزهحرفه توسعه هایبرنامهکه در گردد و دوم اینمی

 وامحتسؤال نخست( و تحلیل ) دومنوع  سنتز پژوهیدر این پژوهش از دو راهبرد 

از  که بودپژوهش مرتبط  67تعداد  ه آماری روش نخستسؤال دوم( استفاده شد. جامع)

ائید تفن دلفی از طریق  هایافتههدفمند معیاری انتخاب شدند. اعتبار  گیرینمونهطریق 

صورت سرشماری انجام گرفت. سند که به 6جامعه آماری، شامل  شد. در سؤال دوم

دهد که ابعاد توسعه شان میها نها از طریق توافق درصدی تائید شد. یافتهاعتبار یافته

و شامل  های فردیبرنامه( ب های حمایتی؛حیطه الف( برنامهای شامل سه حرفه

ت دیریشناختی )دانشی، مهارتی و عاطفی( و فراشناخت )ابعاد سطوح عالی تفکر و م

-ای و حوزه تخصصیهای بین فردی(، اخالق حرفهخود(، انسانی )تعامالتی و مهارت

امل شغلی، مدیریتی، سازمانی، محیطی، ش اجرایی-اداریهای برنامهای و ج( رشته

 مغفول هایحیطه ترینمهمو آموزشی است. در بخش دوم  یپژوهش ای،مشاوره

 های حمایتی،های ایران و فردوسی مشهد برنامهدرسی قصد شده در دانشگاه هایبرنامه

وجود های شناختی برنامه ردیفای و در حیطه مشاوره هایبرنامهحیطه سازمانی  در

 نعلمی در سطح کالای اعضای هیئتهای توسعه حرفهرسد برنامه. به نظر میدارد

نیازمند بازنگری جدی است و از دیگر سو در سطح خرد، الزم است کنشگران 

دارک تهای متنوعی را با توجه به تغییرات گسترده آموزشی های درسی زمینهبرنامه

 ببینند.

های درسی قصد علمی، برنامهای، اعضای هیئتهای توسعه حرفهبرنامه: یکلمات کلید

 درسی مغفول. هایبرنامهشده، 

Sadegh Zaresefat, Dr. Marzieh Dehghani, 

Dr. Rezvan Hakimzadeh, Dr. Morteza 

Karami, Dr. Keyvan Salehi 
Abstract: The present study investigated null curriculum research 

in professional development programs for faculty members at 

Iranian universities and focused on educational programs at 

Ferdowsi University of Mashhad, Iran. Two main questions were 

raised for this research: first, “what areas of professional 

development programs are covered” and, second, “what areas have 

been neglected in professional development programs”. In this 

research, two types of research synthesis strategies (first question) 

and content analysis (second question) were used. The corpus for 

this study consisted of 67 related articles. The credibility of the 

findings was confirmed by the Delphi fan. Regarding the second 

question, the research strategy was content analysis 

(documentation) and included 6 documents that were censored. 

The credibility of the findings was confirmed by a percentage 

agreement. The findings indicated that the dimensions of 

professional development include three areas: a) supportive 

programs; b) individual programs, including cognitive 

(knowledge, skill and emotional) and metacognition (dimensions 

of excellent levels of thinking and management), human 

(interactions and Interpersonal skills), professional ethics and 

discipline; and (c) organizational programs including occupational, 

managerial, organizational, environmental, consulting, research 

and educational. In the second part, the most important areas of 

curriculum neglected in Iran and Ferdowsi University of Mashhad 

are supporting programs in the area of organizational counseling 

programs and in the individual domain of cognitive programs. It 

seems that professional development programs for faculty 

members need a serious improvement at the macro level as well as 

the micro level, and it is necessary for actors to develop 

preparation in a variety of curricular contexts and wide-ranging 

educational developments. 

Keywords: professional development programs, faculty members, 

planned curriculum, null curriculum. 
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 مقدمه
 ار اصلی نقش انسانی نیروی گذارییهسرما دنمو بارزترینعنوان به عالی، آموزش یهانظام

 ار کشور هر بودجه از یتوجهقابل سهم نظام ایندارند. عهده بر انسانی نیروی ینتأم و تربیت در
 و فرهنگی تماعی،اج اقتصادی، هاییتوضع کنندگیییندر تع و دهندیم اختصاص خود به

 از جلوگیری در هاآن کردعمل مطلوب یتکیف روینازا .دارند ایکنندهیینتع نقش جامعه سیاسی
 ضرورتی المللینب جامعه و آینده دنیای در رقابت توانایی و مادی و انسانی سرمایه رفتن هدر

 .است یرانکارناپذ
 رقابت، افزایش. روستهای مختلف روبهزمینه در زیادی بسیار تغییرات با عالی آموزش

 و لیزا) هافناوری سریع هایپیشرفت و بودجه اهشک صنعتی، نیازهای افزایش دانشجویان، تنوع
 و آموزش دپارتمان) فرامرزی هایینظام سویبه متمرکز هاینظامدر  ییرتغ ،(2016 دیگران،

ترین این مهم از محوری دانشجو به محوری استاد آموزشی هایشیوه و( 4 ص ،2015کارآموزی،
 به زیادی بستگی آموزشی موقعیت چنین در تغییر و مشخصاٌ گرددتغییرات محسوب می

 اجتماعی و فرهنگی عوامل علمی، پیشینه ،(2001بریان، و کیز) یادگیری محیط درک چگونگی
گذاری در این زمینه، سرمایهدارد. ها دانشگاه علمییئته ، اعضای(2016دیگران، و بیکبولتاوا)

خود در حوزه  یاگانه حرفههسازند که عملکرد بهتری در ابعاد سعلمی را قادر میاعضای هیئت
 اعضای 2ای(. توسعه حرفه2002، 1آموزش، پژوهش و خدمات داشته باشند )کانگ و میلر

های مناسب شده است؛ تا از طریق آموزشمناسب توصیه هایعنوان یکی از راهکارعلمی بههیئت
جامعه ردنیاز های آموزش و مشاوره بتوانند استدالل علمی و حل مسئله موو تغییر در شیوه

 (.3،2017)سیتلند و دیگران بخشندرا بهبود دانشگاهی 
علمی شامل فرایندهایی است که از توسعه ای اعضای هیئتهای توسعه حرفهبرنامه
 در (.4،2016کاهارمن و کوزوکنند )ای حمایت میهای حرفهها و نگرشها، ارزشدانش، مهارت

/ 5آموزشی است: توسعه شدهتعریف معانی مختلفی با علمیهیئت اعضای توسعه موضوعی، ادبیات

، 9ایحرفه توسعه ،8دانشگاهی توسعه ،7علمیهیئت اعضای توسعه ،6کارکنان توسعه تعلیمی،

                                                 
1 Kang and Miller 
2 .Faculty Development 
3 Sithole et al 
4 Kahraman and Kuzu 
5 Educational development 
6 Employee development 
7 Development of faculty members 
8 Academic development 
9 Professional Development 
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 تجدید ،4خدمت ضمن آموزش ،3شغلی (، توسعه2013، 2تچیبوز و )کیفر 1ایبالندگی حرفه

انی، آموزش مداوم، یادگیری علمی، توسعه منابع انسهیئت اعضای اعتالی مهارت و دانش
 به آن نظریات پشتیبان در که هستند اصطالحاتی ... و (5،2004مک ماهون العمر )بوالم ومادام
 هسته دارای دارند، تفاوت مفهوم در اندکی فوق اصطالحات و مفاهیم اگرچه است. شدهاشاره

ای به توسعه حرفه لذا .بخشند توسعه را افراد عملکرد که دارند اشاره این به و هستند اصلی
و مستمر مبتنی بر  و نشده( 6،2005)وون و دیگران شدهیزیربرنامه معنای فرآیندی بلندمدت،

و  (2011، 7دیگرانشتر و یر تی به نقل ازو سن شیآموز یهاکارگاه) یرسمهای آموزش
( از توسعه 8،0201هاربیسون و رکس، زوراسایب به نقل از تعامالت بین گروهی اساتید) یررسمیغ

( است که منجر 9،2016ای اساتید )کاهارمن و کوزوهای حرفهها و نگرشها، ارزشدانش، مهارت
)سازمانی(  یاساسی آنان )تدریس، تحقیق و خدمات(، عملکرد شغل یهادر مهارت یدارپا ییربه تغ
 گردد.یعلمی ماعضای هیئت( 11،2001آندرو؛ 10،2009لیدی و دی) یو فرد

تواند تغییر رفتار مدرس باشد؛ اما ای میهای درسی در توسعه حرفهز برنامههدف اصلی ا
ای را محدود نماید و ها ممکن است رشد حرفهاین تغییر بدون تقویت و انعکاس در سایر حیطه

ی اتوسعه حرفه(. یک برنامه موفق در 2016پلچ و مک کانل،نگردد )منجر به تغییرات درازمدت 
یی را هافرصتو  اجراشدهو چندین مرحله همان منبع( ) یگیرانهپو  لندمدتببایست یماساتید 

یکرد روای و ینهزم( فراهم آورد. از دیگر سو، اشتراکات 12،2007پنویل و دیگرانبازخورد )برای 
تارویز و نوآورانه )ی آموزش یندهایفرآو  (13،2013دیوانزو) یستدرفعال محور در فرآیند 

را ترویج ( 15،2013زانچ) یانتقادهای مسئله محور، تفکر منطقی و ییادگیر ،(14،2015استاینز
( و یا موقعیتی و نوعی 16،2012بوکالیا) یتجربی یادگیری در حوزههایی نمایند. چنین برنامه

                                                 
1 Professional growth 
2 Kiffer& Tchibozo 
3 Career development 
4 In-service training 
5 Bolam and Mc mahon 
6 Yvonne et al 
7 Richter et al 
8 Jurastic-Horbinson and Rex 
9 Kahraman and Kuzu 
1 0 Dee and Daly 
1 1 Andrew 
1 2 Penuel et al 
1 3 D’Avanzo 
1 4 Travis and Stains 
1 5 Zanj 
1 6 bukaliya 
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های موقعیت محور و کاربردی تدوین چنین برنامه( است. 1،2104سالریندرکنش )الگوی تفکر 
ها و یزهانگهای مدرسان از قبیل دانش، عقاید، یستگیشاش تواند زمینه را برای افزاییم

آن چیزی که بیش از همه (. 3،2011ریشتر و دیگران) یدنمایف بازتعر 2یمیخودتنظی هامهارت
های عملی و واقعی بتوانند تجارب و است تا در موقعیت 4مدنظر است، پرورش اساتیدی فکور

 (.6،2006)لوین 5های ارزشمندی را بروز دهنداندیشه
متخصصان موضوعی هریک  ی،علمئتیهای اعضای سازی توسعه حرفهبا توجه به مفهوم

ی بر مهارت دیتأکرا  ای( توسعه حرفه1976) دارند. گافاز منظری این مفهوم را بیان می
بر ابعاد  (1997) 7کوئیستبرگو  فلیپسی و بهبود فرهنگ دانشگاه؛ درسبرنامهتدریس، طراحی 

 (1998) 8ایربای و ویلکرسونگرفتن توسعه فردی، آموزشی و سازمانی؛  در نظرای با هتوسعه حرف
 مدیریت و رهبری توسعه، آموزشیتوسعه  ،شغلی ای بر توسعههای توسعه حرفهبا شناسایی حیطه

ای و حرفه، ی را شامل توسعه آموزشیاحرفه توسعه سطوح و ابعاد( 2008) ی؛ پاورسازمانتوسعهو 
ی رهبری، ارتباطی و هانقشی را تقویت احرفهتوسعه  (2006) دیگران و ؛ استینرتسازمانی

توسعه ( 2016) علمیی اعضای هیئتاشبکه توسعه حرفهند و دای میعلمئتیهنوآوری اعضای 
 نماید.و سازمانی تقسیم می یآموزش ی،ای مدرسهای توسعه حرفهای را به سه بخش برنامهحرفه

 18/12/1394علمی آموزشی، پژوهشی و فناوری مصوب ئتیی مرتبه اعضای هنامه ارتقانییآ
 های چهارگانهای را در ابعاد فعالیتهای توسعه حرفهنیز در ایران برنامه (1395)طاهری و شمس،

های پژوهشی و فناوری و تیفعال؛ های آموزشیتی؛ فعالیتی و اجتماعیهای فرهنگی، تربتیفعال
 آورد.در نظر مییی علمی و اجرا تیفعال

دهد که هیچ دستاورد تجارب جهانی در این زمینه نشان میبا توجه به اهمیت این مهم، 
ای مداوم برای بقای نقش ای برای توسعه حرفهای از استانداردهای حرفهتوافق جهانی صریح شده

به دلیل  ( و این2015 ،9دیگران ماندگار اساتید در حفظ عمل آموزشی وجود ندارد )جیمز و
هایی را های مختلفی است که هدف از اجرای چنین برنامههای دانشگاهها و رسالتمأموریت

                                                 
1 salerni 
2 selfregulatory 
3 Richter et al 
4 Reflective Faculty member 

ماهیت شغل اساتید مدرسی است، این  کهییازآنجاکه شوآب به معلم فکور اشاره دارد ولی  البته باید در نظر داشت 5

آغاز هر حرکتی، نیازمند  تجربه شوآب در این میان نشان داد که برای است. افتهیمیتعماصالح برای اساتیدی فکور 

 فکورانه هستم. ییرفتارهاتأمالتی اندیشمندانه و 
6 .Levine. 
7 Bergquist & Philips 
8 Wilkerson & Irby 
9 James et al 



...یعلم ئتیه یاعضا یمغفول توسعه حرفه ا یدرس یبرنامه ها  

 187 

ای اغلب های توسعه حرفهها، منجر شده تا برنامهپندارند. این عدم استانداردسازیضروری می
( 1،6201وخطا، داوطلبانه و اختیاری )رویز و دیگرانهای آزمونروشصورت روندهایی را به

 انتخاب و اجرا نمایند.
در زمینه چگونگی هدایت فرآیند آموزش و  ی بیانگر یک انتخابدرسبرنامهاز سویی هر 

 سطوح (.2،2011های آموزشی است )نالپاسخگویی به یک نیاز است و قلب تپنده برنامه مسئله
 اندداشتهفکراتی ت آنی است که برنامه ریزان و سازندگان نسبت به موضوعات ازجملهی درسبرنامه

)رسمی(  3یا قصد شده زشدهیتجوترین سطوح یکی از شناخته .اندنمودهیی را مشخص هاطهیحو 
 و کولز ؛1999گالتثورن، ؛1976زایس، ؛1986،نیکال ؛1992سو، و گودلد ؛1995)پوزنر،
ل از به نق)( است 1999و گالتثورن، 1995)پوزنر، 4(شدهگمدرسی مغفول )و برنامه (1985گرانت،

ی هامؤلفه ( به معنای تعیینشده )آشکارشدهدرسی قصد برنامه (.1392فتحی واجارگاه،
آنچه تعمداً و یا درسی مغفول ی درسی در قالب اسناد و نظام تربیتی حاکم و برنامههابرنامه

ی مغفول درسبرنامهی مغفول خود به درسبرنامههمان(. افتاده است )ازقلم هادرسدر  ناآگاهانه
ی درسبرنامه، اجراشدهمغفول ضمنی قصد شده، برنامه مغفول ضمنی  برنامه شده، قصدآشکار 

و  1387مهر محمدی، )ی نادیده، ناخواسته و یا نابارور درسبرنامه شاملشده تجربهمغفول پنهان 
( اشاره دارد. این بدان معنی است که سطوح 1390به نقل از لرکیان، 1387موسی پور، 

ریزان با این ی متنوعی است که الزم است محققان و برنامههایدگیچیپدارای ابعاد و  یدرسبرنامه
بنابراین این پژوهش ؛ بتوانند نسبت به انتخاب برنامه منتخب خود اقدام نماید تا ابعاد آشنا باشند.

دانشگاه را  علمیاعضای هیئت ایهای توسعه حرفههای برنامهدرصدد است در گام نخست حیطه
 درسی قصدشدهس آن برنامهمختلف و متنوع بازشناسی و سپس بر اسا یهاپژوهشر اساس ب

؛ شناسایی نمایدرا مغفول  درسیبرنامه هایحیطهعلمی را تحلیل و ای اعضای هیئتتوسعه حرفه
 بنابراین این دو سؤال محور پژوهش است:

هایی و زیر بخشها علمی شامل چه حیطهای اعضای هیئتهای توسعه حرفهبرنامه .1
 است؟

ای اعضای های درسی مفغول آشکار قصد شده توسعه حرفهبرنامههای حیطه .2
 ؟ های ایران کدام استدانشگاه علمیهیئت

 
 

 

                                                 
1 Ross et al 
2 Null 
3 Prescribed or Intended Curriculum 
4 Hidden 
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 روش پژوهش
 تحقیقات از انواع برای پاسخ به سؤال اول از راهبرد سنتز پژوهی استفاده شد. این روش

 عرصه در نظریه نقد و ارزیابی تحلیل، برای هم و زیپردانظریه برای هم تواناست؛ که می کیفی

 1برای اجرای این پژوهش مبتنی بر هورد (.1389توسلی، و سجادیه کرد )باقری، استفاده آموزش
 اجرا شد: (  درهفت مرحله1983)

 شناسایی منابع مرتبط .1
 بازنگری و تحلیل مفهومی عناصر .2

 های مفهومیشناسایی اطالعات یا دسته .3

 ن اطالعات درون هر دسته مهندسیکنار گذاشت .4

 هاتداوم تحلیل و پایش بیانیه .5

 هامرتب کردن جمالت و دست .6

 (1388)شورت به نقل از مهر محمدی و دیگران، تفسیر مطالب ترکیبی .7

زد ای را در نجامعه موردنظر شامل تمامی مقاالت و متونی است که مفهوم توسعه حرفه
علمی و سایر ای اعضای هیئتوسعه حرفهیدواژه تکل اند.علمی موردتوجه قرار دادهاعضای هیئت

گیری نهی مدنظر بود. نموتز پژوهسنعنوان راهنمای است، به شدهاشارهکلمات معادلی که در متن 
ختن به که محقق سعی در پردا گرددتفاده میگیری هدفمند زمانی اساز نوع هدفمند بود. نمونه

عداد ت(. درمجموع 1394بازرگان، باشد )هش داشته با پژو های مرتبطای مشخص با ویژگینمونه
یک بهنامه و متون مرتبط در این بخش شناسایی شد. تمامی موارد یکمقاله، کتاب، پایان 136

عه متن قابل استناد اشباع نظری حاصل شد. سپس محقق ابعاد توس 67بررسی و درمجموع 
 ظریاتنبرای هر یک عنوانی را مبتنی بر  ای را متناسب با هر حیطه شناسایی نمود وحرفه

و نفر از خبرگان ها با مصاحبه دو اعتبار یافته شدهپژوهشی برگزید. چارچوب استخراج پشتیبان
 شد. ییدتأای های توسعه حرفهبرنامه

دهی سؤال دوم روش تحلیل محتوا )اسناد( قرار گرفت. در تحلیل محتوای برای پاسخ
 طریق از که دانندیم ذهنی محتوای متون تفسیر برای فن تحقیقی کی را محتوا کیفی، تحلیل

، 2شنون و سیوفانگکند )یم شده عمل کدگذاری الگوهای یا مضامین منظم یبندطبقه فرایند
-ماهیت توصیفی بر اساس بخشین در ا .(4،2009زانگ و ویلدمات ؛3،2000نگیریما؛ 2005

                                                 
1 Hurd 
2 Hsiu-Fang & Shannon 
3 Mayring 
4 Zhang & Wildemuth 
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کار از چارچوب تحلیل محتوای  رفت. برای انجام اینی قرار گموردبررستحلیلی، اسناد فرادستی 
 ( استفاده شد:1390به نقل از دهقانی، 2004) 1کراپیددروف

 سترس دارد.دگر محتوا برای شروع خود در هایی را که تحلیلمتن داده -

 وسیله گسترده متن در جستجوی پاسخ آن است.گر بهیک سؤال تحقیقی که تحلیل -

 کند.گر در مورد متن اجرا میرا تحلیلیک ساختار تحلیلی آنچه  -

 هایی در جهت پاسخ به سؤاالتاستنباط -

 یابی شواهد که استدالل را توجیه و تحلیل را هماهنگ کند. اعتبار -
سند ) 18/12/1394مصوب علمی ی هیئتنامه ارتقای اعضاجامعه موردنظر شامل آیین

علمی مصوب استخدام اعضای هیئت علمیتنامه اجرایی ارتقای اعضای هیئیوهششماره یک(، 
سند ) 15/10/1389علمی مصوب نامه استخدامی اعضای هیئت(، آیین2)سند شماره 8/8/1395

( و برنامه 4شماره سند ) یفردوسعنوان رسالت دانشگاه به 1404انداز افق ایران چشم(؛ 3شماره 
( 5 سند شماره) 1395 لدر ساآموزشی ویژه کارکنان دانشگاه فردوسی  وبودجهبرنامهشده تدوین

گیری در این بخش ( بود. نمونه6)سند شماره  1390و نقشه جامع علمی کشور خرداد 
 سند تحلیل محتوا شد. 6درمجموع سرشماری بود؛ بنابراین 

یی و واحد تحلیل جمله خواهد بود. در هنگام تحلیل جمله، مفهومی که قرابت معنا
احدهای وعنوان معیار انتخاب جمله در نظر گرفته شد. را بهمحتوایی بیشتری با مقوالت داشته 

ای واحدهایی هستند که از موضوع و ای هستند. واحدهای زمینهشده از نوع زمینهتحلیل معرفی
شده در نظر شوند و اطالعاتی برای توصیف واحدهای ثبتاستخراج و برای همین انتخاب می

ای مستخرج از سؤال کدگذاری هر یک از مقوالت زمینه سازد. برایاند را محدود میشدهگرفته
 5 نخست پژوهشی در بخش نظارت و راهنمایی یک مقوله )نظام منتورینگ(، در بخش فردی

ای و های فراشناخت، اخالق حرفهرتارتباطی، مها-های انسانیمقوله )مهارت شناختی، مهارت
له )توسعه مشاوره، شغلی، مدیریتی، مقو 7اجرایی -ای( و در بخش اداریشتهر -دانش تخصصی

 ، پژوهشی و آموزشی( در نظر گرفته شد و به هریک کدی از حروفنهادی، محیطی-سازمانی
 1 -لیست مندرج در جدولچک جمله تحلیل محتوا شد. 1686 درمجموع التین اختصاص یافت.

 راهنمای تحلیل محتوای اسناد بود.
 راهنمای تحلیل محتوا ستیلچک 1-جدول

 های معنایینشانگر کد مقوالت یطهح
اعضای  دانشی، مهارتی و نگرشیهای توجه به مهارت  A شناختی فردی

 علمیهیئت
، درک میان یهمکار یههای بین فردی، روحتعامالت، مهارت Bارتباطی و 

                                                 
1 Kripoendorff 
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 های معنایینشانگر کد مقوالت یطهح
 ... .و فرهنگی انسانی

کر ، انتقادپذیری، تفیمیخودآگاهی، مدیریت استرس، خودتنظ C فراشناخت
 و... انتقادی، خالق

اخالق 
 ایحرفه

D های رفتاری،پذیری، تعهد(، ویژگیاخالق فردی )مسئولیت 
 و... اجتماعی، فرهنگی –اعتقادی و روانی 

 و ایهرشتمیان دانش، دانش و علم المللیبین جریان از آگاهی E علمی
 و... ای فرارشته

 -اداری
 اجرایی

 هایییراهنما شغلی، -یلیتحص یهامشاوره یهامهارت F مشاوره
 جو و...هوشمند دانش هایگیرییممرتبط با جهت تصم

 .و.. برخورداری از مهارت زبان انگلیسی؛ تعهدات وظایف شغلی G شغلی
ی؛ توجه به نیازسنجی؛ تصمیم گری؛ نظام عملکرد و پاسخگوی H مدیریتی

 و... رهبری و مدیریت؛ مشارکت؛ قوانین و مقررات
... وسازمانی  ساختار سازمان، فرهنگ و جو سازمانی، تجهیزات M نیسازما

. 

 نیازهای اجتماع؛ و دانشگاه محیط مقررات، و قوانین N محیطی
طقه من اقتصادی و سیاسی جغرافیایی، هایویژگی اجتماعی،

 ... .و

 دانش تولید ها؛طرح انجام توانایی پژوهشگری، هایمهارت O پژوهشی
 ... .علمی و  انتشارات و تولیدات تخصصی، و فنی

 هایریهای تدریس، ارائه و تولید محتوا؛ طرح در؛ فناومهارت P آموزشی
 نوین تدریس، فنون تدریس و ...

-حمایتی
 نظارتی

از اعضای  منتورینگهای حمایتی و مجموعه برنامه Q نظارتی
 علمیهیئت

 R گنجدای نمیدر هیچ مقوله 

 هایبخش و گرفت قرار مشاور و راهنما اساتید اختیار در لیستکچ اعتباریابی برای
 یک از موضوعات، و مفاهیم هایافته اعتبار و پایایی برای. یافت ترمیم و بهبود آن نشانگر

 بر را اسناد تا شد خواسته آنان از و داده عالی آموزش ریزیبرنامه و مدیریت دکتری دانشجوی
 فواصل در بار دو نتایج، اعتباریابی برای محقق چنینهم. مایندن تحلیل فوق گرهاینشان اساس
. نمود استخراج را یکسانی تقریباً نتایج و قرارداد مجدد موردبررسی را محتواها مختلف، زمانی
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 این جهت. شد بررسی هاآن پایایی و تعدیل مقایسه، کدگذاران، از نفر دو محتوای تحلیل نتایج
 :شد استفاده زیر شرح به( 2002) 1روفنئوند درصدی توافق از امر

PAo=2A/n(A)+n(B) 
 

PAo  ،توافق درصدیA دو کدگذاربین  تعداد توافقات ،n(A)  وn(B)  عداد تبه ترتیب
تر یکنزد میزان این توافق به عدد یک هرچقدر واحدهای کدگذاری شده از سوی کدگذاران است.

 وسی نماید قعاً آنچه را الزم بوده است را برر، وادهد که محقق بهتر توانسته استیمباشد نشان 
 گردد:توافق درصدی هر سند می 2-لجدویرش است. پذقابل 5/0ضرایب بیشتر از 

 توافق درصدی هر یک از اسناد 2-جدول 

 A n(A) n(B) PAO سند

 77/0 304 349 251 علمینامه ارتقای اعضای هیئتآیین
 74/0 74 48 45 علمینامه اجرایی ارتقای اعضای هیئتیوهش

 84/0 378 393 326 علمینامه استخدامی اعضای هیئتآیین
عنوان رسالت به 1404انداز افق ایران چشم

 دانشگاه فردوسی
91 119 103 81/0 

آموزشی ویژه  وبودجهبرنامهشده برنامه تدوین
 1395 سالدر کارکنان دانشگاه فردوسی 

97 105 117 87/0 

 88/0 490 501 436 1390شور خرداد نقشه جامع علمی ک

که ضرایب  ددهمی نشاندهد نتایج توافق درصدی طور که جدول فوق نشان میهمان
 است. دییتأو مورد  5/0بیش از  شدهاستخراج

 هایافته

 و هاحیطه علمی شامل چهای اعضای هیئتهای توسعه حرفهسؤال نخست: برنامه

 است؟ هاییبخش زیر

ها مفهومی چندگانه علمی دانشگاهاعضای هیئت ایا نشان داد که توسعه حرفههنتایج پژوهش
. 2اندگران آن را با اصطالحات مختلفی معادل گرفتهدر ادبیات موضوعی دارد و پژوهش و سردرگم

در  هاعلمی دانشگاهاعضای هیئت ایهای توسعه حرفهرا برای برنامه 3-توان جدول درمجموع می
 نظر داشت:

 
 

                                                 
1 Neonderof 

 .است شده اشارهمسئله  انیها در بخش مقدمه و بمعادل نی. ا 2
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 هاعلمی دانشگاهای اعضای هیئتهای توسعه حرفهبرنامه گانهسه ابعاد 3-جدول 

 پژوهشگران طبقات حیطه

ی
ارت

نظ
 

 یصفر(، 3951) یگراند(، سلیمی و 1395) یگرانو د نشمندیدا حمایتی
پسی و و پی (2010) یگراناورتیب و د (،1378از آذر )یصفری و ن(، 1393)

 (.2008ولز )

ی
رد

ف
 

دی (؛ زاه1392(؛ عزیزی )1393(، نورشاهی )1393) یاز آذریری و نصف شناختی
(؛ فلیپس و برکوئیست 1387(؛ صادق و دیگران )1392و بازرگان )

گومارا (؛ سا2011(؛ ماتا )2010(؛ دنیس )1988(؛ بلند و اشمیتز )1997)
 .(2010(؛ اورتیب و دیگران )2009)

های مهارت
 ارتباطی

ی و (؛ اجتهاد1391و دیگران ) ی(؛ غنج1395نظرزاده زارع و دیگران )
(؛ 1389(؛ قلی فرد و دیگران )1389(؛ پورکریمی )1390دیگران )

(؛ 2009(؛ ساگومارا )2008(؛ پپیسی و ولز )2005آمدنسون و دیگران )
 .(2016ای )شبکه توسعه حرفه

ا (؛ مات1390(؛ اجتهادی و دیگران )1395نظرزاده زارع و دیگران ) فراشناخت
 .(2016ای )(؛ شبکه توسعه حرفه2016(؛ پیکبوتاوا و دیگران )2011)

اخالق 
 ایحرفه

(؛ میرطاهری و 1395(؛ مرادی دلویسکانی و دیگران )1395شمس )
 و(؛ غنچی 1393(؛ قنبری ودیگران )1393(؛ نورشاهی )1394دیگران )
 .(2016(؛ لیزا و دیگران )1390و دیگران ) ی(؛ اجتهاد1391دیگران )

(؛ 1395(؛ مرادی دلویسکانی و دیگران )1395نظر زاده زارع و دیگران ) علمی
 .(2009(؛ ساگومارا )1391غنچی و دیگران )

ی
دار

ا
-

ی
رای

اج
 

 ندیگرا و اکبری ؛(1393) نورشاهی ؛(1395) دیگران و زارع نظرزاده شغلی
 و ویلگرسون ؛(1983) استریتر ؛(1389) دیگران و فرد قلی ؛(1391)

 ؛(2008) ولز و پپیسی ؛(2008) پاور ؛(2005) آمدنسون ؛(1998) ایربای
 (.2016) دیگران و پیکبوتاوا

 دیگران و صادقی ؛(1395) دیگران و زادگان محب ؛(1395) شمسی مدیریتی
 تزاسمی و بلند ؛(1998) ایربای و ویلگرسون ؛(1392) عزیزی ؛(1387)
 (.2003) فلدر و برند ؛(1988)

 و سازمانی
 دینها

 دیگران و میرطاهری ؛(1395) دیگران و زادگان محب ؛(1395) شمسی
 اهینورش ؛(1393) دیگران و قرونه ؛(1393) اذر و نیاز صفری ؛(1394)
 و ادیاجته ؛(1391) دیگران و اکبری ؛(1392) بازرگان و زاهدی ؛(1393)

 و فلیپس ؛(1976) گاف ؛(1387) دیگران و صادقی ؛(1390) دیگران
 ؛(1998) ایربای و ویلگرسون ؛(1983) استریتر ؛(1997) برگویست
 (.2016)ای حرفه توسعه شبکه ؛(2008) پاور ؛(2005) آمدنسون
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 (.2017) یورتسن ؛(1392) عزیزی ؛(1395) شمس محیطی

 زرگانبا و زاهدی ؛(1392) بازرگان و عبدالهی ؛(1394) دیگران و سلیمی پژوهشی
 ؛(200) وون ؛(1389) پورکریمی ؛(1390) دیگران و اجتهادی ؛(1392)

 ؛(2016) دیگران و لیزا ؛(2010) دیگران و اورتیب ؛(2008) ولز و پپیسی
 (.2016) ایحرفه توسعه شبکه

 ندیگرا و غنچی ؛(1391) دیگران و اکبری ؛(1392) بازرگان و زاهدی آموزشی
 ؛(1389) دیگران و فرد قلی ؛(1390) دیگران و اجتهادی ؛(1391)

 سفلیپ ؛(1993) ری ؛(1982) هیگدان ؛(1976) گاف ؛(1389) پورکریمی
 ؛(1998) ایربای و ویلگرسون ؛(1983) استریتر ؛(1997) برگویست و

 ؛(2008) پاور( 2007) موندری ؛(2007) ویلسون (؛2005) آمدسن
 ساندرالک ؛(2012) دیگران و راگان ؛(2009) دنیس ؛(2008) ولز و پپیسی

 استریتر و روچ ؛(2016) ایحرفه توسعه شبکه ؛(2012) دیگران و
 (.2016) دیگران و لیزا ؛(2011) ماتا ؛(2013)

 (.2009) التوکا و و استارک (2000) وون ؛(1394) دیگران و سلیمی مشاوره

 
 اعضای ایحرفه توسعه حوزه اندیشمندان و نظرانصاحب چند هر دهدمی نشان فوق جدول

 در که هاحبهمصا نتایج از گرفته بر هایپژوهش در اما اند،نموده ترسیم را آن ابعاد علمیهیئت
 ظراتن بر تآییدی معنای به و اندیافته گسترش ابعاد این است، شده اشاره هاآن به جدول

 به هاطهحی از یک هر ادامه در .هاستدانشگاه علمیهیئت اعضای ایحرفه توسعه حوزه پشتیبان
 :گردندمی بیان توصیفی و مفهومی صورت به هابخش زیر همراه

 1های حمایتی و نظارتی)منتورینگ(الف( برنامه
های نظارتی و حمایتی )صفری و ای، برنامههای توسعه حرفهباید دانست که در سر تیتر برنامه

( قرار دارند که وظیفه 2010و اورتیب و دیگران،  1395؛ دانشمندی و دیگران،1387نیاز آذر،
ابعاد منتورینگ آن  ترینمهم خالصه طورهای درسی و آموزشی رادارند. بهمدام برنامه ارزیابی

 علمیهیئت مختلف اعضای دانش اساس بر که است مشارکتی یادگیری فرایند است که یک

 هدایت استادی حرفه به ورود بدو در را کارتازه علمیهیئت اعضای قادرند و است شدهطراحی

 برنامه است. شدهتعریف خالق و حمایتی مشارکتی، متقابل ایرابطه عنوانبه رابطه این نمایند.

 گرایش و تمایل نیازمند برنامه این است. منتی و منتور فعال متعهد مشارکت مستلزم منتورینگ

 که است افرادی تعهد مستلزم چنینهم است، مستمر راهنمایی ارائه برای زمان صرفبه منتورها

                                                 
1 Mentoring 
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 برای و نموده شناسایی را خود ویژه ایتوسعه اهداف فعاالنه صورتبه تا دارند یراهنمای به نیاز

 نمایند. صرف انرژی و زمان هاآن تحقق
 کلیدی هایمهارت تا نماید کمک کارتازه علمیهیئت اعضای به باید منتورینگ برنامه
 بودن موفق برای علمی( پیشرفت برای آمادگی و آموزشی هایمهارت علمی، )استقالل موردنیاز

 انتقال بر باشند داشته قصد باسابقه علمیهیئت اعضای است ممکن کهازآنجایی .نمایند کسب را
 علمیهیئت اعضای به محدود نباید منتورینگ برنامه نمایند، تمرکز جدید مسیرهای و شغلی

 به وابسته بیشتر و باشد داشته رسمی حالت کمتر است ممکن روابط این ساختار شود. کارتازه

 روابط .باشد گروهی آموزش هایمهارت کسب و ایحرفه گریمربی همتا؛ شبه یا همتا روابط

 برای موردنیاز عامل چند یا یک بر متمرکز است ممکن و یابند رشد زمان طی بایستی منتورینگ

 و موردنیاز راهنمایی سطح یافته،تحقق شغلی اهداف منتی، شغلی مرحله بر بنا شغلی موفقیت
 باشند مدتیطوالنی و پایدار روابط است ممکن هاآن درنتیجه، باشند. منتورها هایداده ماهیت

 ممکن یا شونددیگران می روابط به تبدیل منتورینگ، روابط به شدنتبدیل جایبه زمان طی که

 نماییراه از خاصی هایزمینه بر شغلی مهم زمانی هایبرهه در که باشند مدتیکوتاه روابط است

 طورکلیبه(. 1395به نقل از دانشمندی و دیگران، 2008 ،1دیگران و )زیلرز کنندمی تمرکز

 کمک در بایستی منتورها گیرد، قرار مورداستفاده منتورینگ رویکرد کهدرصورتی گفت توانمی

 مدیریت و تدریس پژوهشی، مشکالت بر آمدن فائق جهت در جدید علمیهیئت اعضای به کردن

 .باشند فعال زمان

 ایب( ابعاد فردی برنامه توسعه حرفه
ای در راستای ابعاد فردی های توسعه حرفهپردازد که برنامهاین بخش به این موضوع می

 بر فردی ایحرفه ( توسعه2000) 2استیگر و علمی است. از منظر کامبلیناعضای هیئت

تأکید دارد. چنین  علمیهیئت عضو فردی رشد و فردی بین هایمهارت زندگی، ریزیبرنامه
ای خود در ابعاد ای شده و اعضاء را در نقش حرفهگیری هویت حرفهرهیافتی منجر به شکل

وجودی چون شناختی )دانشی، مهارتی و عاطفی( و فراشناخت )ابعاد سطوح عالی تفکر و 
-ه تخصصیای و حوزهای بین فردی(، اخالق حرفهمدیریت خود(، انسانی )تعامالتی و مهارت

 (:2-سازد )جدولای توانمند میرشته

صورت گسترده در هایی است که بهازجمله واژه 3شناخت مؤلفه شناختی: واژه .1
شود. این بعد را پژوهشگران این عرصه در سه بعد دانشی، کاربرده میروانشناسی به

 اند.بندی نمودهمهارتی و نگرشی دسته

                                                 
1 Zellers et al 
2 Camblin and striter 
3 Cognition 
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های گروهی، های بین فردی و همکاریهارتد بر مهای ارتباطی و انسانی: این بعمهارت .2
 درک رفتارهای میان فرهنگی اشاره دارد.

، به دانش ما درباره فرآیندهاى شناختى خودمان و 1فراشناخت: اصطالح فراشناخت .3
شود. های یادگیرى گفته مىها براى رسیدن به هدفچگونگى استفاده بهینه از آن

ها و فرآیندهاى یادگیرى و از سوى دیگر شامل شسو شامل دانش روفراشناخت از یک
 .هاى نظارت و کنترل بر یادگیرى استروش

است  کاربردی اخالق هایشعبه از یکی ایحرفه ای: اخالقاخالق حرفه .4
 مسائل به کوشدو می است متصور خاص اصولی آن برای که (2،2013)اولدنبرگ

 و به نقل از کرمپوریان 1395رع،دهد )نظرزاده زا پاسخ گوناگون هایحرفه اخالقی
 اول، است: بحثقابل بعد از دو آموزش ایحرفه اخالق ( اصول1392 دیگران،

 -یاددهی فرایند مربوط به و شوند رعایت آموزش امر در باید که اخالقی استانداردهای

در  هارعایت آن به ملزم را خود باید فرد که فردی اخالق اصول دوم، هستند. یادگیری
 (.1389محسنی، و )نعمتی بداند مکانی و زمان هر

ها علمی دانشگاههیئتای اعضای های خاص رشتهعلمی: این بخش اشاره به تخصص .5
 دارد.

 یاتوسعه حرفه یهابرنامه یادار -ییج( ابعاد اجرا
عنوان هب یعلمئتیه ی. اگر اعضاگذاردیاو اثر م یفرد و حوزه کار انیبر رابطه م یبعد نیچن

چون  ییهاطهیح با فرد یبر کارکرد تعامالت شغل میتوانیم میدر نظر داشته باش یاحرفه یادافر
 دگاهیبر اساس د 3 -ابعاد در جدول  نی. امیدر نظر داشته باش زیو... را ن یو شغل یسازمان

 :ردیگیم یجا یپژوهش اتیو ادب یمتخصصان موضوع
 یاعه حرفهبرنامه توس یادار -ییجراابعاد ا شودیدر جدول فوق مالحظه م همانطورکه

را شامل  یعلمئتیه یاعضا یو شغل یکار یهااست که جنبه ییهاتیمشتمل بر خرده فعال
 است: ریابعاد به شرح ز نی. اگرددیم

 در آمادگی ها و راهبردهایی است که برای(: مجموعه دستورالعملابعاد شغلی )حرفه .1

 (2000،استیگر و مبلیندارد )کا تأکید شغلی پیشرفت راستای
هایی است که منجر به تصمیم گری؛ نظام ها و دانشتوسعه مدیریتی: مجموعه توانایی .2

الی عملکرد و پاسخگویی؛ رهبری و مدیریت؛ مشارکت؛ قوانین و مقررات؛ عوامل م
 گردد.می

                                                 
1 metacognition 
2 oldburg 
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 ترجیحات نیازها، بر هک سازمانی بدین معنی است ایحرفه سازمانی: توسعهتوسعه .3

 (.2000و استیگر، دارد )کامبلین تأکید مؤسسه و سازمان
 پژوهش، هایشیوه زمینه در دانش داشتن معنی به شایستگی توسعه پژوهشی: این .4

 ،1دیگران و است )جردن نشر و پژوهشی مهارت زمینه، این در اخالقی مالحظات

2012). 
 عضو هایمهارت ایحرفه توسعه بر که آموزشی ایحرفه توسعه آموزشی: توسعه .5

 خرد، سطح در تدریس آموزشی، فنّاوری شامل هامهارت این و دارد تأکید علمیهیئت

چنین توسعه (. هم2000) استیگر و کامبلین .است درسیبرنامه و آموزشی هایدوره
 مهارت دانش، از ایمجموعه بردن بکار در علمیهیئت اعضای قابلیت به آموزشی اشاره

 در هاآن به کمک و دانشجویان در یادگیری و تمشارک ایجاد عمل، در نگرش و

(؛ 2012 ،2ویلیامز و است )هیئت تغییر حال در که مدام شرایطی با انطباق و یادگیری
 علمیهیئت اعضای که است هاییشایستگی ترینمهم از تدریس شایستگیبنابراین 

 (.3،2012دیگران و الکساندر )باشند داشته باید
حرک قش متوسعه محیطی اشاره به راهبردهایی در رابطه با ن توسعه محیطی: منظور از .6

 گردد.اجتماعی و تأثیراتی بر جامعه و فرهنگ دانشگاهی می
 در دانشجویان به کمک و هدایت در علمیهیئت اعضای توانایی توسعه مشاوره: منظور، .7

 در کمک نیازمند که است مواردی در گیریتصمیم و مختلف هایگزینه شناسایی
(. سلیمی و دیگران 4،2010خود هستند )دیبات علمی و تحصیلی اهداف پیگیری جهت

 اعضای توسط که داندارزشمندی می هاییترا فعال( توسعه مشاوره 1394)

 شود.می انجام جامعه یا و گروه خاص، سازمان نهاد،یک برای علمیهیئت

 (1-شکلهومی زیر )قشه مفعلمی را مشتمل بر نای هیئتتوان توسعه اعضدرمجموع می
 دانست:

 

                                                 
1 Jordan et al 
2 Hyatt and viliamz 
3 Alexander et al 
4 Debate 
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 یافته سؤال دوم:
 علمیهیئتای اعضای های درسی مفغول آشکار قصد شده توسعه حرفهبرنامههای حیطه

 ؟ های ایران کدام استدانشگاه
هر سند بر اساس  فکیکتبه  4-، در جدول 2-نتایج تحلیل محتوای اسناد ذکرشده در جدول

حیطه  کل هر درصد فراوانی و در انتهای جدول نیز فراوانی کلدرصد فراوانی و درصد فراوانی و 
 به تفکیک مقوالت ارائه گردید.
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ای های توسعه حرفهگانه برنامههای سهتحلیل محتوای اسناد متناسب با حیطه 4-جدول 

 علمیاعضای هیئت

 
ظام آموزش عالی نتی ای در اسناد باالدسهای توسعه حرفهدهد که برنامهجدول فوق نشان می

یک بهکیو در دانشگاه فردوسی مشهد از چه وضعیتی برخوردار هستند. بر همین اساس ابتدا 
 گردد:بندی کلی جهت شناسایی حیطه های مفغول ارائه میاسناد بررسی و سپس جمع

 عالی آموزش علمیهیئت اعضای ارتقای نامهآیین -
و مؤسسات آموزش عالی و بهداشت را در قالب چهار ها نامه ارتقاء در دو بخش دانشگاهآیین

فعالیت فرهنگی، تربیتی و اجتماعی؛ فعالیت آموزشی؛ فعالیت پژوهشی و فناوری و فعالیت علمی 
جمله مورد  323هایی در هر بخش همت گمارده است. درمجموع اجرایی به تدارک شاخص –

ای در میان ابعاد فردی توسعه هتحلیل قرار گرفت. در میان این جمالت مقوله اخالق حرف
چنین در این حیطه، شده است و مابقی مقوالت این حیطه مغفول مانده است. همای اشارهحرفه

کل  %26/5ای اشاره داشته است و صورت ضمنی و مستقیم به اخالق حرفهبار به 17درمجموع 
جرایی نیز بیشترین فراوانی به یافته است. در بخش توسعه اداری و انامه به این امر اختصاصآیین



...یعلم ئتیه یاعضا یمغفول توسعه حرفه ا یدرس یبرنامه ها  

 199 

های ترتیب به ابعاد پژوهش، آموزش و مدیریتی و کمترین فراوانی به مقوالت مشاوره، مهارت
های نظارتی و حمایتی نیز در ابعاد دیگر چنین برنامهشغلی و سازمانی و محیطی بوده است. هم

ری غالب در این سند، به گیرسد جهتبرنامه، در این قسمت مغفول مانده است و به نظر می
ها، مغفول ای تمرکز دارد و سایر حیطهترتیب بر ابعاد پژوهشی، آموزشی، مدیریتی و اخالق حرفه

 مانده است.

 هادانشگاه علمیهیئت اعضای ارتقای اجرای نامهشیوه -
ت تا نحوه ای اشاره داشته و درصدد بوده اسنامههای آییناین سند به توصیف هر یک از بخش

نامه اجرای همچنین از سویی شیوهها را مشخص نماید. علمی دانشگاهاجرای ارتقای اعضای هیئت
)طاهری و شمس  3در ماده  8/8/1395علمی مصوب نامه ارتقای مرتبه اعضای هیئتآیین

علمی را در قالب افزایی و توانمندسازی اعضای هیئتهای دانش( عناوین دوره1395:34بخش،
 نماید:ی میمعرف 5-جدول 

رتبه اعضای منامه ارتقای ای بر اساس آیینهای توسعه حرفهبرنامه نیعناو 5-جدول 
 علمیهیئت

 عناوین دوره ردیف عناوین دوره ردیف

اندیشه سیاسی اسالمی و مبانی  6 ضوابط و مقررات دانشگاهی 1
 انقالب اسالمی

 ایاخالق علمی و حرفه 7 ها و فنون تدریسروش 2

 شناسی اسالمیمعرفت 8 و مدیریت تحقیق روش 3

های آموزشی و ارزیابی فعالیت 4
 پژوهشی

 اصول تعلیم و تربیت اسالمی 9

مدیریت منابع اطالعات علمی و  5
 منابع الکترونیکی

 تاریخ علم متناسب با رشته تحصیلی 10

ظم مقام معبر عهده نهاد نمایندگی  10تا  6بر عهده وزارت و  5تا  1های تعیین سرفصل
شی اشاره جمله تحلیل گرفته در این سند، بیشتر به موضوعات پژوه 48از مجموع رهبری است. 

اند و سایر بر بعد پژوهشی و آموزش توجه نموده %5/12و  %75/43نموده است و به ترتیب با 
ها طهای به یک نسبت توجه شده است و سایر حیها، سازمانی، مدیریتی و اخالق حرفهحیطه

 اند.شدهمورد غفلت واقع

 هادانشگاه علمیهیئت اعضای استخدامی نامهآیین -
علمی اشاره دارد. در این سند با نامه به سازوکارهای مناسب برای جذب اعضای هیئتاین آیین

های دوم، سوم، چهارم و پنجم با عناوین ورود به خدمت و استخدام، توجه به پژوهش صرفاً فصل
ضعیت، حقوق و تکالیف و توانمندسازی مورد تحلیل قرار گرفتند. نتایج حاصل انتصاب و تبدیل و

( است و از %24/70اجرایی ) -گیری غالب درمجموع ابعاد اداریجمله نشان داد که جهت 393از 
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بیشترین توجه را داشته است و دلیل این امر هم  %3/59ها، حیطه سازمانی با میان حیطه
نامه جذب، رویکرد و ساختاری نامه و شیوهشاره داشته باشد که آیینتواند بر این نکته امی

که در این بخش بعد فردی، توجه بیشتری را داشته است و از سازمانی دارد؛ اما نکته دیگر این
 میان ابعاد فردی، حیطه علمی توجه بیشتری نموده است.

 مشهد فردوسی دانشگاه راهبردی سند -
 شرح زیر برای دانشگاه در نظر آورده است. هدف کالن را به 12این سند،

یابی به جایگاه آموزش . افزایش جذب دانشجویان نخبه و مستعد، دست1هدف کالن شماره 
شی ویژه در تحصیالت تکمیلی، توسعه محیط یادگیری خالق و جذاب، ارتقای اثربخممتاز به

توانمند و متعهد و همسو با  آموختگانیای و تربیت دانشرشتههای میانآموزش و تأسیس حوزه
 نیازهای جامعه

ژوهشی پ: افزایش کمی و کیفی تولیدات علمی، توسعه متوازن واحدهای 2هدف کالن شماره 
 المللیوهشی در سطح ملی و بینیابی به جایگاه ممتاز پژو دست

یت ری، قابل: ارتقای توانمندی در کارآفرینی، افزایش ظرفیت تولید فناو3هدف کالن شماره 
 بنیانهای نوین و تولید و ارائه محصوالت /خدمات تخصصی دانشبرداری و انتقال فناوریبهره

های ی و ارزش. تقویت تعلق و تعهد به اسالم و ایران، تعمیق فضائل اخالق4هدف کالن شماره 
ط نشا انقالب اسالمی، تقویت مشارکت جمعی و انضباط اجتماعی و ارتقای سالمت جسمانی و

 و اجتماعی روانی
ظام . استقرار مدیریت اثربخش، پاسخگو و مبتنی بر خرد جمعی و ن5هدف کالن شماره 

 مشارکتی
های رزش: برخورداری از منابع انسانی کارآمد، شایسته و ملتزم به ا6هدف کالن شماره 

 محوری دانشگاه
 ایدار وپو  : مدیریت مؤثر برنامه منابع مالی، جذب منابع مالی متنوع7هدف کالن شماره 

 های استقالل مالیگسترش زمینه
 افزا با مراکز علمی، فرهنگی،: گسترش و تعمیق تعامالت سازنده و هم8هدف کالن شماره 

 المللیاجتماعی، ورزشی و اقتصادی در سطح ملی و بین
 آموختگان به دانشگاهخاطر دانشجویان و دانش: ارتقای تعلق9هدف کالن شماره 
 وهای تجهیزاتی، فناورانه : توسعه روزآمد فضاهای کالبدی و زیرساخت10 هدف کالن شماره

 کالبدی
های فناوری اطالعات و ها و کاربست: توسعه و ارتقای روزآمد قابلیت11هدف کالن شماره 

 ارتباطات
 زیستط: تحقق دانشگاه سبز و ایفای نقش مؤثر در حفظ و بهبود محی12هدف کالن شماره 
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 دی برتریعد فراجرایی بر ب -ن سند مهم و راهبردی نشان داد که ابعاد ادارینتایج تحلیل ای
مدیریتی، محیطی، پژوهشی و های جرایی، به ترتیب حیطها-چنین از ابعاد اداریدارد. هم

ه بیشتری های ارتباطی و فراشناخت توجی نیز، مهارتاند. از میان ابعاد فردآموزشی قرارگرفته
 ، توجه کمتری شده است.هادارد و سایر حیطه

 1395 سال آموزشی تقویم -
 افزایش و توانمندسازی طریق از که است باور این بر انسانی منابع بهسازی و آموزش واحد

 منطقی ارتباطی و بتواند سویک از آن به نیل استراتژی و دانشگاه اهداف و منابع یادگیری توان

 هایسیاست راستای در دیگر یسو از انسانی ابعمن های آموزشیبرنامه دانشگاه، اندازچشم بین

چنین های استراتژیک و تحلیل شغل را ایننماید. بر همین اساس عناوین برنامه برقرار دانشگاه
 (:6-نمایند )جدول معرفی می

علمی در ای اعضای هیئتهای توسعه حرفه. فهرست عناوین برنامه6-جدول 

 1395دانشگاه فردوسی در سال 

 عنوان ردیف نوانع ردیف

 در علمی سخنرانی هایمهارت 16 تدریس نوین فنون و هاروش 1

 المللیبین و ملی سطح

 روش تحقیق )کمی و کیفی( 17 یگیراندازه و سنجش 2

 و کارآفرین دانشگاه با آشنایی 18 آموزش در روانشناسی کاربرد 3

 بنیاندانش هایشرکت

 سازیریتجا تا ایده از 19 اندیشه ضیافت 4

 -استاد روابط شناسیآسیب 5

 دانشجو

 وکارکسب طرح تدوین و تهیه 20

 پژوهش در فکری مالکیت 21 پژوهش در اخالق 6

 نامه،پایان ویراستاری اسلوب 7

 مقاله و کتاب

 صورتبه دروس ارائه با آشنایی 22

 الکترونیکی

 و علمی نویسیمقاله اصول 8

 مقاالت نقد هایروش

 در کیفیت تضمین و نجیاعتبارس 23

 عالی آموزش

 در علمی مقاالت داوری اصول 9

 انسانی علوم حوزه

 درسیبرنامه ارزشیابی 24

 در انگلیسی مقاالت نگارش 10

 المللیبین معتبر مجالت

 آموزش در اخالق 25

 از استفاده با اطالعات مدیریت 11

 EndNote افزارنرم

 و )صبر 1 زندگی هایمهارت 26

 به عزت افزایش هایروش استقامت،



یصالح وانیک، یکرم یمرتض،زاده  میرضوان حک، یدهقان هیمرض،صادق زارع صفت   

 1397بهار و تابستان، 17، شماره 9العات برنامه درسی آموزش عالی، سال دوفصلنامه مط                     202

 

 

 نفس(

 تحلیل افزارهاینرم با آشنایی 12

 کیفی هایداده

 خانواده )نهاد 2 زندگی هایمهارت 27

 فرزند پروری( و

 ،Mini Tab آماری افزارهاینرم 13
SPSS  وSAS 

 نرم جنگ مجازی، فضای با آشنایی 28

 رسانه و

 و سنجیعلم ابزار با آشنایی 14

 دیبنرتبه

 بر تأکید با اجتماعی روانشناسی 29

 جوانان رفتاری الگوهای

 فرهنگی و اجتماعی کارآفرینی 30 پیشرفته جستجوی هایمهارت 15

د فردی و علمی نشان داد که تقریباً به هر دو بعنتایج تحلیل محتوا در بخش اعضای هیئت
 توجه قرارگرفته است.جرایی توجه شده است؛ اما در برخی موضوعات بیشتر موردا-اداری

انسانی و  -های علمی و ارتباطیحیطه %71/4و  %66/6مثال در بخش فردی به ترتیب با عنوانبه
د حیطه پژوهشی، آموزشی مورد تأکی %62/7و  %14/17تیب با اجرایی به تر-در بخش اداری
 قرارگرفته است.

 1390 سال مصوب کشور علمی نقشه -
پردازد. فصل اول های راهبردی نظام آموزشی کشور میرنامهفصل، به تبیین ب 5این سند در 

ست. فصل نظام ارزشی بنیادین پرداخته و در فصل دوم به بررسی وضع مطلوب پرداخته ااشاره به
، 2نماید. در راهبرد راهبرد کالن اشاره می 13هاست. در فصل چهارم به سوم مبتنی بر اولویت

ه داشته ای استادان اشارارتقای منزلت و صالحیت حرفه تبدیل علم به گفتمان اصلی جامعه،
صورت ضمنی بر نقش اساتید توجه نموده است. در به 12و  11های ، شماره5است. در راهبرد 

ازنگری در ای اشاره داشته و اقدامات ملی نیازمند بهای حرفهبه صالحیت 8، شماره 6راهبرد 
به  8راهبرد  و 7( است. راهبرد 35( و روش )شماره 34(، محتوا )شماره 21قانون ارتقاء )شماره 

های اسالمی و نیاز جامعه دهی آموزش بر اساس اقتضائات و توانمندسازی متناسب باارزشجهت
جه به ابعاد جمله کمترین تو 501توجه نموده است. نتایج تحلیل محتوا نشان داد که از مجموع 

 ست.دو بعد موردتوجه قرار نگرفته ا های اینجرایی است؛ و حیطها-فردی و اداری

 شده قصد هایبرنامه برخالف خوردمی رقم ایحرفه توسعه هایبرنامه در عمالً آنچه بنابراین
 (:7-جدول) نمود شناسایی را مغفوالت رد پای سند هر در توانمی و است آن

-اداری بعادبه ا 6و  147، 860گانه، به ترتیب بیشترین فراوانی با در میان ابعاد سه -
 اجرایی، فردی و نظارتی اختصاص داشته است.

توجه  یک از اسناد، بعد نظارتی و بالینی مدنظر نبوده است و کمترین میزاندر هیچ  -
 است. 35/0%
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و  های پژوهشی، سازمانی، آموزشیاجرایی به ترتیب حیطه –در میان بعد اداری  -
و شغلی  ایورهمل محیطی، مشاها شابخش و سایر زیر اندمدیریتی موردتوجه بوده

 شده است.نادیده گرفته

-ای و ارتباطیهای به ترتیب علمی، اخالق حرفهدر میان بعد فردی، به ترتیب حیطه -
شده تهی شناختی و فراشناخت نادیده گرفهااند و سایر زیر بخشانسانی مدنظر بوده

 است.

 یمعلئتیه یاعضا یامغفول توسعه حرفه یهابرنامه 7-جدول

 تمرکز مغفوالت سند

نامه ارتقای مرتبه آیین
علمی اعضای هیئت

مؤسسات آموزش عالی، 
 پژوهش و فناوری

فردی )شناختی، ارتباطی، فراشناخت، 
 ای(تخصصی رشته

ره، شغلی، اداری )مشاو -اجرایی
 سازمانی، محیطی(

 حمایتی -نظارتی

 ای(فردی )اخالق حرفه
داری )پژوهش و ا -اجرایی

 آموزش(

نامه اجرایی یوهش
نامه ارتقای مرتبه آیین

علمی اعضای هیئت
 آموزشی و پژوهشی

فردی )شناختی، ارتباطی، فراشناخت، 
 ای و تخصصی(اخالق حرفه

ره، شغلی، اداری )مشاو -اجرایی
 محیطی، سازمانی و مدیریتی(

 حمایتی -نظارتی

داری )آموزش و ا -اجرایی
 پژوهش(

نامه استخدامی آیین
 علمیتاعضای هیئ

فردی )شناختی، ارتباطی، فراشناخت 
 ای(و اخالق حرفه

 داری )مشاوره، شغلی(ا -اجرایی
 حمایتی -نظارتی

 فردی )تخصصی(
داری )سازمانی و ا -اجرایی

 آموزشی(

سند راهبردی دانشگاه 
فردوسی مشهد افق ایران 

1399 

 فردی )شناختی و شغلی(
 داری )مشاوره، شغلی(ا -اجرایی

 یتحمای -نظارتی

 فردی )ارتباطی و فراشناخت(
یتی، اداری )مدیر -اجرایی

 پژوهشی و محیطی(

تقویم آموزشی منابع 
انسانی دانشگاه فردوسی 

 1395مشهد در سال 

ای و شناخت و فردی )اخالق حرفه
 ارتباطی(

ره، شغلی، اداری )مشاو -اجرایی
 سازمانی، مدیریتی و محیطی(

 حمایتی -نظارتی

 فردی )تخصصی(
 ژوهش و آموزشپاداری  -اجرایی

-گانه فردی، اجراییتمامی ابعاد سه نقشه جامعه علمی کشور
 مایتیح-اداری و نظارتی
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 گیرینتیجه

برای همسویی با جهان  علمی راهبردی ارزشمندای اعضای هیئتهای توسعه حرفهبرنامه

ها این اهمیت دانشگاه های جزمی به رویکردهای فراملی است. بسیاری ازتغییر و گذار از موقعیت

های متنوع زمینه را برای کارگیری برنامهاند و با بهجویی نمودهرا درک کرده و برای آن چاره

ای در های توسعه حرفهاند. برنامهها فراهم نمودهعلمی را در دانشگاهآگاهی بخشی اعضای هیئت

رت نپذیرفته نوز اقدامات جدی صوهایی را برداشته است ولی هساله قدم 40ایران نیز با قدمتی 

علمی و سپس ای اعضای هیئتهای توسعه حرفهاست. این پژوهش درصدد واکاوی ابعاد برنامه

جه های مغفول و یا کمتر توی حوزههای درسی با شناسایشناخت وضع موجود و ترمیم برنامه

 شده بود.

های مهان داد که برناهای پژوهشی حاصل از سنتز پژوهی نشدر بخش سؤال نخست یافته

ای های توسعه حرفهمهاند. محور تمامی برناشدههای مختلفی تشکیلای از بخشتوسعه حرفه

ها شود. این برنامههای بالینی است که تحت عنوان منتورینگ شناخته میجریان نظارت و ارزیابی

 کارتازه علمیهیئت ایاعض بهعلمی هستند و در ذات خود به دنبال بهبود عملکرد اعضای هیئت

 آمادگی و آموزشی هایمهارت علمی، )استقالل موردنیاز کلیدی هایمهارت تا نمایدیمکمک 

 ینضم و یررسمیغ یهابرنامه نیانمایند.  کسب را بودن موفق برای علمی( پیشرفت برای

عامالت ت قیکه از طر باشندیم زمان تیریمد و سیتدر ،یپژوهش مشکالت بر آمدن فائق درصدد

را در  علمییئتعضو ه کی. آنچه گرددیو برطرف م ییشناسا هادر دانشگاه یو برون گروه انیم

 نی. ااست یتیو حما ینظارت ییهاتوجه به برنامه سازدیخود توانمند م یانقش حرفه تیتقو

 رانگید و یدانشمندها مانند از پژوهش یاریاند و بسها کمتر موردتوجه قرارگرفتهبرنامه

 و بیاورت ،(1378) آذر ازین و یصفر ،(1393) یصفر ،(3951) گرانید و یمیسل ،(1395)

 .ندینمایم جیترو را ییهابرنامه نی( ضرورت چن2008) ولز و یپسیپ و( 2010) گرانید

 عنصر عنوانبه یشتریب انتظار هادانشگاه یآموزش عضو کی از که ستین دهیپوش ییسو از

 فیوظا نیا یریکارگبهبه نحوه درست  یعلمئتیه یاعضا عملکرد. دارد دوجو یاجتماع کارآمد

 یو انسان یاتیعنوان عنصر حدو قالب تمرکز بر فرد به در هاطهیح نیا. بود خواهد معطوف

 که نحو نیبد. است هیدوسو یتعامل در یسازمان انتظارات از برآمده یهابرنامه با کسوی از هابرنامه

. ندینما عمل درست یسازمان فیوظا یراستا در یفرد منحصر یهایژگیو به وجهت با دیبا افراد

 فهم و)درک  یشناخت ابعاد بر متمرکز هابرنامه یفرد حوزه که داد نشان یپژوهش یهاافتهی

 یانسان تعامالت(، مسائل در تفکر یباال سطوح و یانتقاد واگرا،)تفکر  یفراشناخت(، خود انتظارات
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 هاییمثبت و سازنده( و توانا یو انتظار روابط یروابط متقابل در جامعه دانشگاه )درک یو اجتماع

 و یمبان از ترگسترده بسیار یفرد یازهاین رسدیم نظر به هرچنداست.  یشغل یهامهارت و

نظرزاده زارع و چون  شماریبی یهاپژوهش ،الوصفمع اما باشد پژوهش نیا یهاافتهی استخراج

(؛ 1389) یمی(؛ پورکر1390) گرانیو د ی(؛ اجتهاد1391) گرانیو د یغنج؛ (1395) گرانید

(؛ ساگومارا 2008و ولز ) یسی(؛ پپ2005) گرانی(؛ آمدنسون و د1389) گرانیفرد و د یقل

 در آنچه. اندداده بسط و ییشناسا را هاطهیح نیا( و ... 2016) یا(؛ شبکه توسعه حرفه2009)

 عضو عنوانبه یعلمئتیه یاعضا خود به توجه کندیم مطالبه را شتریب توجه یقدر انیم نیا

 و هاطهیح ییشناسا با 1یفرد توسعه هایبرنامه. اوست یفرد متمرکز یهابرنامه و یانسان

 میترس را او یفعل نگرش و مهارت دانش، ابتدا که است یندیفرآ دنبال به یمتقاض فرد یهانهیزم

 و دقیق نانه،یبواقع یستیبا هدف نیا. دینما مشخص را علمیهیئت عضو هدف ای مطلوب وضع و

 انجام بعد مرحله. دینمایم نییتع را تیموفق هایشاخص و هانشانه سپس. باشد گیریاندازهقابل

 موردنیاز منابع تدارک قیطر از را هاهدف به یابیدست نهیزم تا است ییاجرا و یعمل ییهاتیفعال

 .است یزمان یدهایسررس و انتظارات برنامه نیا در مهم موضوع. ندیبب تدارک

نشان  زین ییاجرا-یدر بعد ادار یاحوزه توسعه حرفه شمندانیها و اندپژوهش قاتیتحق

 بایریا و لکرسونیو ،(1997) ستیکوئبرگ و پسیفل ،(1976) رگافینظ یشمندانیاند دهدیم

 گرانید و زایل ،(2009) التوکا و استارک ،(2006) گرانید و نرتیاست ،(2008) پاور ،(1998)

 نیا( 2016) یعلمئتیه یاعضا یاحرفه توسعه شبکه( و 2016) گرانید و کبوتاوایپ ،(2016)

 یگذاراوالً نام دهدیپژوهش را نشان م نیاما آنچه تفوق ا دهد؛یرا مورد توجه قرار م طهیح

 ییا شناسارحوزه  نیا یهاشبخ ریکه زآن گریبوده و د طهیح نیبر سر ا ییاجرا-یبخش ادار

 گریناقص بوده و د یاند، عنوانها انتخاب کردهکه آن یعنوان سازمان دهدینموده است و نشان م

( و 1392) یزیعز ،(1395) شمس یهامثال پژوهشعنوانها را در خود حل نموده است. بهبخش

اند و نموده ییها شناساهدانشگا یضرور ازین کیعنوان را به یطیبخش مح ری( ز2017) ورتسنی

نظر به  نینابرااست؛ ب یو فرامل یطرز تفکر در سطح مل نیچون دانشگاه سبز برآمده از ا ییهادهیا

 یور بر را یگرید یاندازهاچشمتوانسته باشد  نهیزم نیدر ا نیمحقق یهاکه تالش رسدیم

 .دیبازنما یاحرفه توسعه یهابرنامه

چقدر توانسته باشد  یعلمئتیهای اعضای د شده توسعه حرفههای قصکه برنامهاما این

 نشان دوم سؤال در پژوهش هاییافتهاست.  توجهقابلرا پوشش دهد چالشی مهم و  هاحوزهاین 

                                                 

1IDP (Individual Development Plan) 
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های توسعه کل برنامه از %11 تنها ایحرفه توسعه شده قصد درسی هایبرنامه فردی بعد که داد

 اعضای ارتقای نامهنییآ در ترتیب به فردی حیطه والتمغف است. آوردهدر نظر  ای راحرفه

 نامهآیین اجرایی نامهشیوه در ای؛رشته تخصصی فراشناخت، ارتباطی، شناختی، یعلمئتیه

 اخالق فراشناخت، ارتباطی، شناختی، پژوهشی، و آموزشی علمیهیئت اعضای مرتبه ارتقای

 و فراشناخت ارتباطی، شناختی، علمی،تهیئ اعضای استخدامی نامهآیین تخصصی؛ و ایحرفه

 تقویم شغلی؛ و شناختی ،1399 ایران افق مشهد فردوسی دانشگاه راهبردی سند ای؛حرفه اخالق

 و شناخت و ایحرفه اخالق ؛1395 سال در مشهد فردوسی دانشگاه انسانی منابع آموزشی

 .استشده واقع تغفل مورد فردی ابعاد تمامی کشور علمی جامعه نقشه در و ارتباطی

سناد شان داد اگرچه این بخش در ااداری نیز ن -های پژوهشی در بخش ابعاد اجرایییافته

نظر  وجود در این مقوالت بهباالدستی توجه و تمرکز بیشتری را شامل شده است؛ اما بااین

نوز دهد ه( است و نشان می%20های پژوهشی )عالیتفرسد که بیشترین فراوانی مربوط به می

اد چون عنوان فردی خبره علمی، دیدگاهی پژوهش محور دارد و سایر ابعطرز تفکر از استاد به

 نماییممی مرور را هادانشگاه هاینسل چنانکه سازمانی و آموزشی در مراتب بعدی توجه هستند.

 مدرک هارائ اول، نسل شاخص هستند نسل چهار از گذر حال در هادانشگاه که یافت درخواهیم

 ینا عمر و است شدهمی محسوب هادانشگاه رتبه و فعالیت نشانه التحصیالن،فارغ تعداد و بوده

 داشت، مهادا 1960 دهه تا که دوم نسل در. است رسیده پایان به دوم جهانی جنگ از پس دوره

 سوم، نسل هایدانشگاه در. بود مقاالت نوشتن طریق از علم تولید هادانشگاه فعالیت شاخص

 و کردند یفاا ثروت تولید در را خود نقش دانشگاه، و گرفت قرار موردتوجه ینیو کارآفر اوریفن

 هایدانشگاه چهارم، نسل هایدانشگاه نقش حاضر حال در اما بود؛ 2000 سال تا نیز تا آن عمر

؛ اندکرده آغاز وسوسمت این به را محلی نیازهای تأمین برای رفاه تولید که هستند اجتماعی

 با متناسب موجود ایحرفه توسعه شده قصد هایبرنامه که یدهینشان پژوهش این نتایج بنابراین

 نیازمند نوین، هاینسل با یسازمتناسب و کارآمدی برای و است دوم و اول نسل یهادانشگاه

 پژوهی، آموزش نوین رویکردهای. باشیم هابرنامه در جدی یهایریگجهت و بازنگری

 به توجه و( 1396 دیگران، و صفت زارع) یپژوهش روایتی خود وها کمو بر مبتنی یهاآموزش

 برای را یتریمساعد شرایط تواندمی زمینه این در پیشرو کشورهای دیگر ارزشمند تجارب

 ببیند. تدارک تجربی و علمی جهش

 هایینقش هادانشگاه علمیهیئت اعضای که داشت نظر در باید را مهم این البته 

 هایبرنامه ابعاد سایر از غفلت معنای به حیطه یک در نماییرخ یا و انتظار و دارند چندگانه

 علمیهیئت اعضای مرتبه ارتقای نامهآیین اسناد در کهچنان. است ایحرفه توسعه اداری -اجرایی
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 محیطی؛ سازمانی، شغلی، مشاوره، هایبخش فناوری، و پژوهش عالی، آموزش مؤسسات

 هایبخش پژوهشی، و آموزشی علمیهیئت اعضای مرتبه ارتقای نامهآیین اجرایی نامهشیوه

 هایبخش علمی،هیئت اعضای استخدامی نامهآیین مدیریتی؛ و سازمانی محیطی، شغلی، مشاوره،

 مشاوره، هایبخش ،1399 ایران افق مشهد فردوسی دانشگاه راهبردی سند شغلی؛ مشاوره،

 مشاوره، هایبخش ،1395 سال در مشهد فردوسی دانشگاه انسانی منابع آموزشی تقویم شغلی؛

 حیطه هایبخش تمامی کشور علمی جامعه نقشه در و محیطی و مدیریتی سازمانی، شغلی،

 .است مانده مغفول اجرایی -اداری

ای رسیدن به های درسی توسعه حرفههای برنامهلذا باید در نظر داشت که تمامی تالش

تاد فکوراست و این جز با رفتار عالمانه و اثربخش محقق نخواهد شد. برای توسعه و مفهوم اس

های مبتنی بر اقتضائات زمانی و مکانی دچار بایست برنامهعلمی اثربخش میتربیت اعضای هیئت

آبادی و دیگران، های شدیداً به بافت وابستگی دارد )دوستی حاجی. چنین برنامهتغییراتی گردد

تواند ناظر به اسناد باالدستی، راهبردهای مدیریتی، خدمات این بافت و زمینه می. (1396

ها باشد که با تدوین راهکارهایی زمینه را برای حمایتی )مالی و غیرمالی( و جو حاکم بر برنامه

ای اعضای نمایند. درمجموع باید در نظر داشت که امروزه توسعه حرفهها تسریع میبهبود برنامه

العمر است. چنین برداشتی از های مادامعلمی مفهومی مداوم و مبتنی بر تجارب یادگیریهیئت

سازی بر توسعه رساند. بدین معنی که غنیمی 1سازیواژه غنیای ما را به های توسعه حرفهبرنامه

سازی تأکیدی است که بهبود سوی تولید، ولی غنیترجیح دارد؛ چراکه توسعه فرایندی است به

(. لذا تدوین 2،2013علمی در یادگیری و تدریس است )ریچی و استابیلتمر اعضای هیئتمس

اعتدال و انسجام پیش راننده، یعنی هایی از ضروریات هر سازمانی است ولی توجه بهچنین برنامه

های زیر یشنهادپتمرکز بر تمامی عناصر و عدم غفلت از نقش محوری هریک از مقوالت است. لذا 

 و توجه است: اتکاقابلای های درسی توسعه حرفهود برنامهدر بهب

 علمی درهیئت اعضای ایحرفه توسعه هایبرنامه آموزشی هایساحت توجه چندگانه به -

نیازمند  متمرکزی که اسناد شاره شده است، هایبرنامه به توجه با: باالدستی اسناد

 بودن عقیم نیز بخش این در توامح تحلیل نتایج چنانکه. تغییرات و بازنگری جدی است

 توجه بازبینی شده قصد درسی هایبرنامه سطح در. نمود مشخص را هابرنامه از بسیاری

 هایحیطه در علمیهیئت اعضای تربیتی هایساحت و هامؤلفه همه به ایچندجانبه

                                                 
1 enrichment 
2 Ritchie and Stabile 
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 و سطح با متناسب هاییبرنامه تدوین با و نمود سازمانی و فردی بالینی، نظارت گانهسه

 .مورد تأکید است جانبههمه و سویه چند علمی،هیئت اعضای مرتبه

ای حرفه توسعه درسی هایبرنامه در جهانی تجارب به توجه با بومی هاییبرنامه تدارک -

 اعضای ایبر آموزشی هایبرنامه تدارک در جمعی خرد فرهنگ ترویج: علمیهیئت اعضای

 پیشرو، هایدانشگاه دستاوردهای بر أکیدیت با محلی جامعه با متناسب علمیهیئت

 را اجتماعی هایگاهدانش چهارم نسل گیریشکل و ایجاد برای را مساعدی زمینه تواندمی

 سنوات و مرتبه با سبمتنا و متنوع هایکارگاه و هابرنامه تدوین چنینهم. آورد فراهم

 اعضای ادگیریی فرآیند تسهیل جهت آموزشی نوین رویکردهای بر مبتنی آموزشی

 ترویج جهت مناسب سازوکار تدارک با است الزم و است انکارناپذیر ضرورتی علمیهیئت

 آنالین هایمشاوره و هاحمایت آنالین، و دیجیتال خدمات بر مبتنی آموزشی هایفرصت

 هایبرنامه شامل علمیهیئت اعضای برای چندگانه یادگیری جامع برنامه یک بر مبتنی

 ار مهم این به توجه فردی هایبرنامه و دیجیتالی هایبرنامه مشوقی، هاینامهبر کارگاهی،

 .داد افزایش

 منابع:
بعاد و ا(. شناسایی 1390)نادرقلی؛ جعفری، پریوش و شفیع زاده، حمید اجتهادی، مصطفی؛ قورچیان،

ریززی در  امهبرن وفصلنامه پژوهش منظور یک مدل مفهومی. علمی بههای بهسازی اعضای هیئتمؤلفه

 .21-46. 62. شماره آموزش عالی

 اعتبارسنجی (.1392) حجازی سیدیوسف ورضوانفر، احمد ، مرتضی؛حسینی، سیدمحمود؛اکبری

 اتکشاورزی. تحقیق هایدانشکده علمیهیئت اعضای انسانی:مطالعة منابع توسعه هایمؤلفه

 .629-644. 4شماره  .44دوره .ایران کشاورزی توسعه و اقتصاد

 ن.:شاهیتهران پنجم. چاپ های تحقیق کیفی و آمیخته.ای بر روشمقدمه (.1394) عباس بازرگان،

 در پهژوهش  ههای روش و رویکردهها  (.1389طیبهه )  توسلی، و سجادیه،نرگس ن خسرو؛ باقری،

 اجتماعی. و فرهنگی مطالعات پژوهشکده تهران: .تربیت و تعلیم فلسفه

 پژوهشهی  ههای  سهازمان  علمیهیئت اعضای ایحرفه ی توسعه (. الگوی1389) جواد پورکریمی،

 امزام  جزامع  دانشزگاه  انسانی منابع مدیریت های پژوهش فصلنامهدانشگاهی(،  جهاد:)مورد

 .141-2.155 شماره دوم. سال ع(.) حسین
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 بهر  یتحلیله  (.1395) بهروز لی،اباصلت و قلیچ کوروش؛خراسانی، سمیه؛فتحی واجارگاه، دانشمندی،

هها.  دانشهگاه  علمهی هیئهت  اعضهای  برای منتورینگ روش از گیری بهره زمینه در شده انجام اتمطالع

 .77-102. 14. شماره درسی آموزش عالیدوفصلنامه مطالعات برنامه

 محسهن  بهمنهی،  دخهت  نوغهانی  حسهین؛  ثهانی؛  جعفری مقصود؛ خندقی، امین مرضیه؛ دهقانی،

 بها رویکهرد   شهده انجام هایپژوهش بر نقدی درسی: مهبرنا حوزه در مفهومی الگوی واکاوی( .1390)

 .99-126(. 1)12، روانشناسی و تربیتی مطالعات. برنامه درسی در الگو طراحی

 سهعید  اباصهلت و صهفایی موحهد،    کهوروش؛ خراسهانی،   هومن؛فتحی واجارگهاه،  دوستی حاجی آبادی،

پزژوهش در  هوریها مغفهول؟.   مفهوم پهردازی گفتمهان برنامهه درسهی محهیط کار؛گفتمهان نوظ       (.1396)

 .28-34. 25، سال سیزدهم. شماره ریزی درسیبرنامه

آنان  ایحرفه علمی درباره نیازهای توسعهنظر اعضای هیئت (.1392) عباس سکینه و بازرگان، زاهدی،

 .69-89. 67. شماره عالی آموزش در ریزیبرنامه و پژوهش فصلنامههای برآوردن نیازها. و شیوه

 جهت علمیهیئت اعضای هایشایستگی (.1394) الهام و کشاورزی، فهیمه. اسم؛حیدری،ق سلیمی،

 و نزوآوری  فصلنامة دو .دکتهری  دانشجویان انتظارات و ادراکات بر دانشگاهی؛تأمّلی رسالت تحقق

 .85-103هفتم.  شمارۀ سوم. سال ،آفرینیارزش

 ایحرفهه  اخهالق  (.1393) وحیهد  زاده،و سلطان رقیه راد،محمدرضا؛بهشتی سیروس؛ اردالن، قنبری،

 سال ،فنّاوری و علوم در اخالق فصلنامهعالی،  آموزش کیفیت با آن رابطۀ و علمی هیأت اعضای

 31-55. 2 شماره دهم.

 شناسهی آسهیب  (.1394) علهی  سهعید و فهاطمی صهفت،    غالمرضا؛ صهفایی موحهد،   شمس مورکانی،

 کترونیکیال موردمطالعه:صنایع) شاخگیسه مدل ساسا بر انسانی منابع بهسازی و آموزش هایفعالیت

 .71-100. 7شماره  دوم، . سالانسانی منابع توسعه و آموزش فصلنامه فجر(.

 علمی.فرآینزد هیئزت  اعضزای  وریبهزره  افززایش  راهکارهای(. 1395) عبدالحمید شمس،

 .71-97. 2شماره  .29.دوره توسعه مدیریت

ترجمه محمهود مهرمحمهدی و   ، ی مطالعات برنامه درسیشناسروش (.1388) ادموند سی شورت،

 چاپ دوم، تهران:سمت. دیگران،

 پگهاه  ات،صادقی، فتح اله؛ حسینی، سید محمود؛ رضوانفر، احمد؛ شهریف زاده، ابوالقاسهم ومریدالسهاد   

مجلزه  ای اعضای هیات علمی دانشهکده کشهاورزی.   (. واکاوی ساره های تاثیرگذار بر توسعه حرفه1388)

 .69-77. 4. شماره 2دوره  قات اقتصاد و توسعه کشاورزی،تحقی
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 اعضهای  ایحرفه بررشد گذار تاثیر هایمؤلفه (. واکاوی1393) کیومرث نیازآذری، صفری، مریم و

فصلنامه روانشناسزی تربیتزی دانشزگاه آزاد اسزالمی واحزد       آزادشهر. آزاد دانشگاه علمی هیات

 .1-6. سال پنجم. شماره دوم. تنکابن

علمی نامه ارتقای مرتبه اعضای هیئتآیین (.1395) مسعود بخش،عبدالحسین و شمس هری،طا

 نور.اول. تهران: پیام چاپ .آموزشی و پرورشی و فناوری

 چهارچوب (. 1396)صهالحی،کیوان  و مرتضی زاده،رضوان؛کرمی،صفت،صادق؛دهقانی،مرضیه؛حکیمزارع

 علمهی  ههای رشهته  در ایحرفهه  توسهعه  درسهی  ههای مهه برنا در علمهی هیأت اعضای یادگیری هایفعالیت

STEM.99-119ششم، پنجم،شماره ،سالپژوهی تدریس. 

 وریبههره  سنجش برای مقیاسی اعتباریابی و (. ساخت1392حسین و بازرگان، عباس ) عبداللهی،

 .55-76. 11شمارۀ .تربیتی گیریاندازه فصلنامةعلمی. هیئت آموزشی اعضای

د راهبزر  (. بررسی راه های بهبود عملکرد پژوهشی اعضهای هیهات علمهی.   1392) عزیزی، نعمت اهلل

 .7-33. شماره بیست و یکم. فرهنگ

 های مؤلفه بندی رتبه و (. شناسایی1391) محمود وحجازى، یوسف حسینى، سید غنچى، مستانه؛

 پژوهش مجلهتهران.  دانشگاه کشاورزی هاى پردیس اساتید دیدگاه از تدریس کیفیت کننده تبیین

 .13-40. 3 شماره پنجم، سال ،کشاورزى آموزش و ترویج هاى

 چاپ اول. تهران: مهربان نشر. برنامه درسی چیست؟، (.1392) کوروش فتحی واجارگاه،

 و(. شناسهایی  1393)کمهال  سهید  عبهاس و خهرازی،   محمهد؛بازرگان،  سهید  کمهالی،  داوود؛میر قرونه،

 فصلنامه آموزش و توسعه منابع علمی دانشگاه تهران.ی هیئتبندی عوامل مؤثر بر بالندگی اعضااولویت

 .89-115. 1. سال اول. شماره انسانی

ای الزم های حرفهتحلیل عامل (،1389) سید محمود سید یوسف وحسینی، احسان؛حجازی، قلی فرد،

پزژوهش و   فصزلنامه  ههای کشهاورزی،  علمهی دانشهکده  برای موفقیت شغلی از دیهدگاه اعضهای هیئهت   

 .125-141، 57 شماره ریزی در آموزش عالی،نامهبر

 ایحرفهه  (. اخهالق 1394) وحیهد  سلطانزاده، بهشتیراد، رقیه و محمدرضا؛ قنبری، سیروس؛اردالن،

 سال فنّاوری، و علوم در اخالق فصلنامهعالی.  آموزش کیفیت با آن رابطۀ و علمی هیأت اعضای

 21-45 .2 شماره دهم،
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 در ایحرفه اخالق به نگرش بررسی (.1391) یهز پروبهزاد، ترکزیان،  ،ایمنی آرزو؛ کرمپوریان،

 دندانپزشکی. علوم در تحقیق .1391 سال در همدان دندانپزشکی دانشکده علمیهیئت اعضای

 .51-43(. 1)10 ش

درسی مغفزول هنزر در دوره   شناسایی و تبیین ابعاد و سطوح برنامه(. 1390) مرجان لرکیان،

ریزی درسی. دانشکده روانشناسهی و علهوم   رساله دکتری برنامه تنی بر الگوی مطلوب.ابتدایی ایران مب

 تربیتی دانشگاه عالمه طباطبایی تهران.

 (.1395پرداختچهی، محمدحسهن؛ قهرمهانی، محمهد وفراسهتخواه، مقصهود )       زادگان، یوسهف؛  محب

 توسعه و آموزش نامهفصلتهران.  شهر هایدانشگاه علمیهیئت اعضای بالندگی اعتبارسنجی الگوی

 .74-. 10شماره سوم، سالانسانی.  منابع

 خنهدقی، مقصهود  مرتضهی و امهین   کرمهی،  رضهوانی، محمهود؛   سعیدی مرتضی؛ دولیسکانی، مرادی

 اسهالمی،  معهارف  اسهتادان دروس  تدریس ایحرفه اخالق هایمؤلفه و استانداردها (. شناسایی1395)

 .473-494ره چهارم.شما ششم. .سالاسالمی دانشگاه در فرهنگ

 اصهلی  ههای مؤلفهه  و هها حیطه بررسی (.1394اختر وآراسته، حمیدرضا ) ،میرطاهری، لیال؛ جمالی

 مطلهوب.  وضهع  بها  آن مقایسهه  و هها دانشهگاه  علمهی هیئهت  اعضای ایحرفه اخالق بالندگی و توسعه

 .101-126. 4شماره دوم، سال انسانی. منابع توسعه و آموزش فصلنامه

ای بها  بررسهی رابطهه توسهعه حرفهه     (.1394اکهرم )  سیدمحمد؛پورکریمی، جواد و حجری، میرکمالی،

های دولتی شههر  لوم تربیتی دانشگاههای روانشناسی و ععلمی دانشکدههای آموزشی اعضای هیئتنوآوری

 .1-22دوره پنجم.  پژوهشی ابتکار و خالقیت در علوم انسانی. فصلنامه علمی، تهران.

 الگوی رائه(. ا1395) غالمرضا صالحی، ذاکر ابیلی، خدایار و پورکریمی، جواد؛ محسن؛ زارع، نظرزاده

-علمزی  فصزلنامه پدیدارشناسانه.  مطالعه یک:المللی بین تعامالت در علمی هیأت اعضاء شایستگی

 .25-3،89شماره  هشتم، سالفناوری.  و علم سیاست پژوهشی

 و الزامهات  هها، مؤلفه :عالی آموزش در اخالق (.1389) ساداتهدی محسنی، و محمدعلی نعمتی،

 .46-9 .63 شماره ،استراتژیک تحقیقات پژوهشنامه مرکز .راهبردها

 کارههایی راه و ارائهه  علمهی هیئت اعضای ایحرفه رشد بر مؤثر (. عوامل1393نسرین ) نورشاهی،

 .95-120. 3 . شماره2دوره  .عالی آموزش در ریزیبرنامه و پژوهش فصلنامهبهبودان.  برای

علمهی  یئهت (. ارائه الگوی مفهومی بهسازی اعضای ه1390نوه ابراهیم، عبدالرحیم، پورکریمی، جواد )

 .101-121.های آموزشیفصلنامه پژوهش در نظامها و مراکز آموزش عالی. دانشگاه
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