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  چكيده
ايجاد حوزه آموزش عالي در منطقه اروپاست كه شرايط الزم را براي  1بلونياهدف اصلي جريان 

هاي آموزش عالي موجود در سراسر اروپا، فراهم  سازي نظام سنجش، مقايسه و يكپارچه
پيوستن . شناخته شدبه رسميت  »اروپاحوزه آموزش عالي «اين هدف سپس به . آورد مي

اسپانيا، رويارويي  هاي و از آن جمله دانشگاه» حوزه آموزش عالي اروپا«هاي اروپا به  دانشگاه
براي اجراي تغييرات ضروري در تربيت و ارتقاي اعضاي . در پي داشته استي جديد را چالش

هاي تربيتي، دانش،  ي برنامهگذاران دانشگاهي بايد در طراح هيئت علمي، مديران و سياست
با توجه به مسائل  پژوهش حاضر. را مدنظر قرار دهند علمي عاليق و نيازهاي اعضاي هيئت

استاد، از ده دانشكده  257نمونه آماري تحقيق شامل . فوق در دانشگاه مادريد اسپانيا اجرا شد
ي و عاليق اعضاي هدف اين تحقيق بررسي ميزان آگاه. مختلف پرديس دانشگاه مادريد است

هيئت علمي در خصوص تغيير در نظام آموزش عالي اروپا و همچنين كمك به اعضاي هيئت 
هاي ايجاد شده ناشي از تشكيل حوزه آموزش عالي اروپا،  علمي براي رويارويي با چالش

كند تا اهميت و جايگاه اعضاي هيئت علمي را در ارتقاي  اين مطالعه تالش مي. باشد مي
اي  توان رويكردهاي موجود ارتقاي حرفه مورد بررسي قرار داده و در يابد چگونه مي اي حرفه

دهد كه در كنار مقاومت اعضاي  نتايج حاصل نشان مي. ها را، ارتقا بخشيد در سطح دانشگاه
هيئت علمي دانشگاه در برابر تغييرات ساختاري، بسياري از اثرات حاصل از اين تغييرات بر 

در اين زمينه بسياري از . پا از نظر دور مانده و مورد بررسي قرار نگرفته استآموزش عالي ارو
كنند آگاهي كامل از فرايند و ميزان سازگاري اين تغييرات از جمله  اعضاي هيئت علمي بيان مي

هاي اعضاي هيئت علمي همچنين نياز به  پاسخ. ي مهم در اين فرايند استمتغيرهاي كم
ي براي بكارگيري روش تدريس نوين در دانشگاه و بكارگيري يها راهنمايي و يا آموزش

  .سازد حوزه آموزش عالي را روشن ميهاي  راهبردهاي مناسب در فعاليت
  

نيازهاي آموزشي، گرايش اعضاي هيئت علمي، تربيت اساتيد دانشگاه،  :يكليد واژگان
  آموزش عالي، آموزش عالي منطقه اروپا، آموزش عالي اسپانيايي 
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  مهمقد
سازي و استانداردسازي آموزش عالي به منظور  يكپارچه بلونياهدف اصلي فرايند 

هاي آموزش عالي  سازي نظام ايجاد شرايط الزم براي ارزيابي، مقايسه و يكپارچه
موجود در سراسر اروپا است كه اين هدف سپس به صورت تشكيل حوزه آموزش 

ي جديد را پيش روي آموزش عالي تشكيل اين حوزه، چالش. تحقق يافت 1عالي اروپا
ها براي ايجاد تغييرات  به همكاري همه دانشگاه نياز اروپا گذاشته كه براي مقابله با آن

براي دستيابي به تفاهم الزم ميان . است هاي آموزشي اين منطقه عمده در نظام
. بودهاي اتحاديه اروپا، شناسايي و تحليل اهداف اصلي بسيار راهگشا خواهد  دانشگاه

شناسي  روش يك هاي تدريس نيازمند بر اين اساس تغيير برنامه درسي بر پايه مهارت
در . سازگار است تا بتوان بر اساس آن نحوه تدريس اعضاي هيئت علمي را تغيير داد

شناسي، براي درك بهتر اعضاي هيئت علمي از تغييرات احتمالي،  كنار اين روش
  . ي استربيني يك برنامه كاري نيز ضرو پيش

بايد پذيرفت كه تغيير و تحول همواره با چالش و عمدتاً با مقاومت روبرو 
نفعان از موقعيت و واقعيتي كه در حال رخ دادن است آگاهي  اما چنانچه ذي. شود مي

بيشتري داشته باشند و در جريان تغييرات قرار گيرند، با رويكردي مثبت اين تغييرات 
هاي الزم در خصوص  ه هم در صورتي كه آموزشدر اين زمين. پذيرند را مي

ي اطالعات به فنّاورراهبردهاي نوين تدريس، راهبردهاي نظارتي، معيارهاي ارزيابي و 
نفعان داده شود، نگرش مثبت ايجاد شده نسبت به اين تغييرات اشاعه خواهد  ذي

  .يافت
مركز بر يكي از رويكردهاي موفق اروپا در زمينه آموزش اعضاي هيئت علمي، ت

كند كه به  اين رويكرد اعضاي هيئت علمي را ملزم مي. نيازهاي دانشجويان است
دانشجويان كمك كنند تا در فرايند يادگيري به يك شخصيت مستقل تبديل شوند 

يادگيري براي «اين ديدگاه، بعدها به نظريه ). 2008، 4و لوبتو 3و گنزلز 2007، 2مولرو(
هاي الزم براي يادگيري به  تيب دانشجويان توانمنديبدين تر. مشهور شد» 5يادگيري

شوند در اين ميان  كنند و هر يك به معلمان خود تبديل مي صورت مستقل را پيدا مي
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هاي مختلف در بازارهاي پوياي  اعضاي هيئت علمي آنها را براي پذيرش شغل
به كمك  ي و توسعه اطالعات كهفنّاور، تغييرات )2003، 2و پورو 1مونرو(اقتصادي 

اين . سازند آزمايد، آماده مي آنها جامعه همواره سطوح مختلف نيازهاي خود را مي
  : نيازها عبارتند از

آموختگاني كه قادرند از دانش اندوخته خود براي توسعه و  تربيت دانش -1
 پيشرفت استفاده نمايند؛

پذيرند توانند تغييرات مداوم محيط كار را ب پذير بوده و مي افرادي كه انعطاف -2
و آنهايي كه قادرند خود را با جامعه جديد، اقتصاد جديد و الگوهاي سازماني وفق 

 دهند؛
يادگيري براي «اين نيازها، لزوماً از طريق حضور دانشجوياني كه با رويكرد 

هاي مختلف مؤسسات  در ادامه به نقش. شوند اند، برآورده مي تربيت شده» يادگيري
  .شود آموزش عالي اشاره مي

اعضاي  .تسهيل شرايط تحصيل براي دانشجويان در حوزه خاص علمي .1
ها بتواند دانش مورد نياز  هايي تدارك ببينند، كه اين برنامه هيئت علمي بايستي برنامه

اندوخته را در  دانشجويان را در اختيار آنها قرار دهد و راهبردهاي استفاده از اين دانش
 .هاي مختلف فراهم نمايند موقعيت

هاي دانشجويان بطوري كه اين  ها و شايستگي ايت از رشد تواناييحم .2
كاربرد داشته  -مؤسسات آموزش عالي –ها در خارج از محيط آموزشي  توانايي
اين بدان معني است كه اعضاي هيئت علمي بايستي واحدهاي درسي و  .باشد

نند آن دسته از اي طراحي نمايند كه دانشجويان بتوا هاي آموزشي را به گونه استراتژي
هاي خود را كه با محيط آموزشي مرتبط بوده، ولي در خارج از اين محيط مفيد  توانايي

كند تا  تمامي موارد فوق، اين استراتژي را در بر دارد كه كمك مي. هستند؛ رشد دهند
چنين  ؛نگرش مثبت در ميان اعضاي هيئت علمي در زمينه تغيير، گسترش يابد

اين اساس،  بر. آوري اطالعات و آموزش مناسب است مند جمعهايي نياز استراتژي
ريزي محتواي  اي باشد كه برنامه ساختار آموزش اعضاي هيئت علمي بايد به گونه

آموزشي و رويكرد تعليم و تربيت را تسهيل نمايد و اعضاي هيئت علمي را به سوي 
 .هاي قابل قبول هدايت نمايند ها و شايستگي كسب صالحيت
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طرح مسئله آموزش اعضاي هيئت علمي و گرايش آنها به تغيير، مطالعات پس از 
زيادي در اين زمينه و از آن جمله گرايش اعضاي هيئت علمي و ايجاد حوزه آموزش 

ساز  اين شكاف زمينه. عالي اروپا انجام گرفت كه موافقان و مخالفان زيادي پيدا كرد
در اين زمينه تغيير و ) مثبت(موافق شود چرا كه ديدگاه  مسائل و مشكالت زيادي مي

) ارتقاي(هاي توسعه  ارتقا را تقويت كرده و ما را به سوي اثرگذاري بيشتر در برنامه
مانع ) منفي(اين در حالي است كه ديدگاه مخالف . دهد اعضاي هيئت علمي سوق مي

است  ي اين نكته ضرورييادآور ؛شود از كارايي و اثربخشي قواعد ارتقا و پيشرفت مي
به . هاي مخالف ناشي از عدم آگاهي الزم در خصوص داليل تغييرات است كه ديدگاه

همين منظور، متغير دانش در مدل مورد مطالعه وارد و تالش شده است تا ارتباط آن با 
المللي، تنها در  در ميان مطالعات بين. ديگر متغيرهاي مرتبط مورد تحليل قرار گيرد

ش و ديدگاه اعضاي هيئت علمي در زمينه نوآوري در يك مقاله به موضوع گراي
تدريس اشاره شده است كه در اين مقاله نيز نوآوري در تدريس را به صورت عام و 

). 2004، 2فرر(دهد  مورد بررسي قرار مي 1به صورت خاص در نظام انتقال واحد اروپا
هاي اروپا از  شگاهدهد كه پذيرش اين نظام در دان نتايج حاصل از اين تحقيق، نشان مي

همانطور كه فرر نيز بيان . سوي اعضاي هيئت علمي تحت تأثير تجربيات گذشته است
اند بسيار  كند آن دسته از اعضاي هيئت علمي كه روش تدريس سنتي را پذيرفته مي

  .كمتر از سايرين تمايل به پذيرش نظام انتقال واحد دارند
يري كليد اصلي رشد استعدادهاي او در حال حاضر، نقش دانشجو در فرايند يادگ

در كنار اهميت نقش . اي و اجتماعي است هاي شخصي، حرفه در دستيابي به موفقيت
دانشجو در اين فرايند، حضور استادان، سبب ارتقاي دانشجويان براي يادگيري بيشتر 

در آنها را به همراه خواهد  ها شود و ايجاد مهارت آموزشي مي هاي از طريق فعاليت
، 3ديويس(آموزش دانشجويان بيشتر بر يادگيري و كمتر بر تدريس تمركز دارد . داشت
ين موضوع، كنند كه ا تأكيد مي) 2008(و همكارانش  4در همين راستا، ستس). 1998
در نظر گرفتن . تي به عنوان هدف ويژه در آموزش عالي مورد توجه قرار گيردبايس

معني نيست كه نقش سنتي استادان بايستي نقش دانشجو به عنوان يك فراگير بدان 
در مقابل، نقش اعضاي هيئت . حذف و يا از سختي و پيچيدگي كار آنها كاسته شود
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ها در ارتقاي دانش دانشجويان، بدين معناست كه آنها بايستي فعاليت  علمي دانشگاه
هاي  ها و شايستگي خود را كامالً روشن و محسوس براي دستيابي به صالحيت

براي اين  .ريزي نمايند ها و استعدادهاي خاص برنامه ي و همچنين مهارتعموم
. ها هستند اي روشن و دقيق براي مشخص كردن اين مهارت منظور، آنها نيازمند برنامه

هاي آموزشي مورد نياز دانشجويان براي رسيدن به  اين برنامه بايستي بتواند فعاليت
هاي  ايت يك برنامه خوب، ارزيابي فعاليتنهدر . انداز دانشگاه را نشان دهد چشم

اعضاي هيئت . گيرد تا بتواند ميزان موفقيت را نشان دهد بر مي انجام شده را نيز در
علمي بايستي در ضمن فرايند كنترل عملكرد دانشجويان، راهنمايي، ساماندهي 

ي ها ها و روش ها و مشخص كردن حوزه ارزيابي فرايند يادگيري، از تكنيك فعاليت
  .دمختلفي استفاده كنن

دهد كه روش تدريس، تأثير بسزايي در نحوه عملكرد  ها نشان مي بررسي
) 1999(و همكارانش  1تريگول. يادگيري دارد -دانشجويان در فرايند ياددهي 

دريافتند كه روش تدريس با رويكرد انتقال اطالعات از طريق استاد، به يادگيري 
شود، از سوي ديگر، رويكردي كه بر همكاري  ج ميسطحي دانشجويان از مفاهيم منت

تري از دروس  يادگيري همراه باشد، درك عميق -و حضور دانشجو در فرايند ياددهي 
ها و  را به همراه خواهد داشت، با اين حال با آگاهي از نحوه درست استفاده از روش

از اين رو، . دتوانيم يادگيري سطحي را به يادگيري عمقي تبديل كر فنون تدريس مي
رساند كه نحوه  درك ارتباط ميان روش و نوع يادگيري، ما را به اين نتيجه مي

در اروپا برخي همچنان بر اين ). 1992، 2رامزدم(يادگيري، راه انتقال دانش است 
شود تا از برخي فشارها و تغييرات  كنند، چرا كه سبب مي ديدگاه پافشاري مي

با وجود اينكه رويكرد . افتد، اجتناب كنند اتفاق مي افزاري كه در آموزش عالي سخت
بر پايه تسهيل شرايط براي تغيير ساختار آموزشي » حوزه آموزش عالي اروپا«برنامه 

انداز كلي  ريزي شده است، اما با تغيير چشم دانشجويان و اعضاي هيئت علمي طرح
  .تر گرديد اروپا، شرايط پيچيده آموزش عالي در

، آموزش اعضاي هيئت علمي و حتي كاركنان آموزشي هر دانشگاه در اين مطالعه
در واقع تالش شده است در كنار ابزار دانش، گرايش به . مورد توجه قرار گرفته است

اي بايستي براساس يك برنامه  ارتقا حرفه. تغييرات ساختاري نيز مورد توجه قرار گيرد
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ا در برابر تغيير كاهش داده و در راهبردي انجام شود تا بتواند مقاومت و مخالفت ر
در مجامع علمي همچون اتحاديه . مقابل، در افراد انگيزه مثبت براي تغيير ايجاد نمايد

هاي مختلف سراسر اروپا سبب شده است  اروپا، حضور اعضاي هيئت علمي دانشگاه
خود را براساس  تا هر يك از اعضا هيئت علمي فرهنگ، اعتقادات و مفاهيم سنتي

براي اينكه بتوان ارتقاي . مورد استفاده قرار داده است، عرضه نمايد ه در دانشگاهآنچ
هاي يك اجتماع نمود بايستي  اي را با موفقيت وارد خصوصيات و ويژگي حرفه

به همين منظور، براي . را مورد توجه قرار داد... عواملي چون كشور، وقايع تاريخي و 
اي، در قدم اول اجراي برنامه آموزش  حرفه رسيدن به موفقيت در برنامة ارتقاي

اي تنظيم شود  گونه  اعضاي هيئت علمي ضروري است، همچنين بهتر است برنامه به
اين برنامه براي . كه بتواند اعضاي هيئت عملي را براي تغييرات پيش رو آماده سازد

همچنين . ايدرا اعتبارگذاري نم 1هاي رسمي رسميت يافتن در دنيا و اروپا بايستي دوره
ها و الگوهاي مناسب آموزش و ارتقاي اعضاي هيئت علمي را با توجه  بايستي روش

با در نظر گرفتن . بر گيرد به تغييرات جديد براي بدست آوردن مهارت آموزش، در
ريزي بايد مورد توجه قرار  مطالب گفته شده، آنچه بيشتر از هر چيز در فرايند برنامه

  .گيرد شرايط زير است
 ؛تفاوت ميان قوانين و مقررات حاكم -
 ؛هاي علمي يا دانشگاهي حوزه -
هاي شخصيتي دانشجويان كه تحت نظر اعضاي هيئت علمي فعاليت  ويژگي -
 .كنند مي

هاي جديدي كه جامعه با آن  چالش ن ترتيب براي يافتن پاسخ مناسب برايبدي
  .يان ايجاد شودها و دانشگاه روبروست، الزم است فرهنگي جديد در ميان دانشگاه
اي اعضاي هيئت علمي بايد از  براي طراحي چارچوب كلي برنامه توسعه حرفه

ريزان بهتر است  همچنين طراحان و برنامه. كليه منابع و مراجع موجود بهره گرفت
  .عوامل كليدي زير را نيز در نظر داشته باشند

ها  اهاين ساختار جديد نظام آموزشي دانشگ: 2حوزه آموزش عالي اروپا .1
هاي نسبي و  هاست كه با در نظر گرفتن مهارت بندي جديدي از مهارت نيازمند صورت

هاي  گيبر ويژ» اي يادگيريآموختن بر«شناختي مبتني بر تقاضا در رويكرد  روش
 .اي متمركز باشد حرفه

                                                                                                                                      
1. Degree programs 
2. The European Area for Higher Education  
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كه اعضاي   صورتي در: 1ها هاي الزم براي كادر آموزشي دانشگاه آموزش .2
ختار جديد آموزشي و مدل پداگوژي وابسته به آن را هيئت علمي بخواهند سا

ريزي شود كه  اي برنامه اي اساتيد به گونه بپذيرند، ضروري نيست برنامه ارتقاي حرفه
ا، نيازها و ه با دانش كافي در مورد حوزه آموزش عالي اروپا، عادات تدريس، نگراني

 .تمايالت همراه باشد
اي از وضعيت دانش و شخصيت  فهنهايت ارزيابي برنامه ارتقاي حردر  .3

هاي كاري جديد از اهميت بسزايي  دانشجويان، عادات كاري و گرايش به روش
 .برخوردار است

 به طور هاي مشاهده در نحوه تدريس دهند كه تفاوت مطالعات مختلف نشان مي
و  2پراسر(كند  مستقيم با متغيرهاي فردي مربوط به اعضاي هيئت علمي برابري مي

براي مثال، سن، سابقه قبلي تدريس، عنوان دانشگاهي، ارتباط با ). 2003ن، همكارا
اي پيشين همگي نقش مهمي در تعيين نحوه تدريس اعضاي  دانشگاه و ارتقاي حرفه

اشاره ) 2004( 4و كوفي 3توان به مطالعه گيبس در اين رابطه مي. هيئت علمي دارند
اي اعضاي هيئت علمي و  رتقاي حرفهآنها در تحقيق خود دريافتند كه ميان ا. كرد

كند كه ارتقاي  نتيجه تحقيق بيان مي ،در حقيقت. هاي تدريس ارتباط وجود دارد روش
تواند تغييرات ساختاري  اي در صورتي كه از الگوي مناسبي برخوردار باشد مي حرفه

نياز  توان ميزان بنابراين با در نظر گرفتن اين متغيرها مي. را تحت تأثير قرار دهد
  .اعضاي هيئت علمي را به ارتقاي مهارت ارزيابي كرد

اين نكته كه تدريس فعاليتي تخصصي است  با در نظر گرفتن مطلب فوق، اهميت
شود تا چند دهه قبل  هاي مناسب دارد، بيشتر مشخص مي كه نياز به آموزش و مهارت

وفق باشند نياز به شد كه اساتيد دانشگاه براي آنكه بتوانند در حرفه خود م تصور مي
پس از آن، اين ديدگاه تغيير كرد و ارتقاي مهارت  كهآموزش و تجربه دارند، در حالي

، 6و سيمسون 5گاف(اعضاي هيئت علمي اهميت و حساسيت بيشتري پيدا كرد 
ترتيب تعداد مراكز تربيت اعضاي هيئت علمي و واحدهاي درسي در   بدين). 1999

كمي بعد از آنكه تحقيق در . روز افزايش يافت به خصوص تعليم و تربيت روز

                                                                                                                                      
1. Training needs of the University teaching staff 
2. Prosser  
3. Gibbs 
4. Coffey  
5. Gaff 
6. Simpson 
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خصوص تدريس دانشگاهي مورد توجه محققان قرار گرفت، محتواي آموزشي، 
. كرد آموزش اساتيد، بخشي تخصصي بدل شد كه كيفيت آموزش را تضمين مي

كرد تا به دانشي فراتر از حوزه  همچنين اين امكان را براي اساتيد دانشگاه فراهم مي
كند  بيان مي) 1986، 1987، 1999( 1در اين رابطه شولمن. د دست يابندتخصصي خو

ها بايد در كنار دانش تئوري، و كاربردي حوزه تخصصي خود، به  كه اساتيد دانشگاه
تعليم و تربيت  1987وي همچنين در سال . متون آموزش نيز آگاهي كامل داشته باشند

وت ميان محتواي آموزشي، كاربرد ي، برجسته كردن تفايرا مدلي براي آموزش عقال
  .كند محتواي آموزشي و پيوستگي و ارتباط محتواي آموزشي معرفي مي

 3و پالمر 2در كنار مطالعات اشاره شده در باال و همچنين تحقيقات شولمن، ميجر
نيز به تحقيق و پژوهش در اين زمينه پرداختند، آنها در تحقيق خود فرايند ) 2006(

اين اساتيد . اساتيد را مورد ارزيابي قرار دادند تربيتيتغيير در دانش  تغيير وضعيت و يا
شامل افرادي بودند كه در آموزش ابتكار و خالقيت با رويكرد حل مسئله همكاري 

محققان دريافتند كه دانش تعليم و تربيت اعضاي هيئت علمي كه با استقالل  .داشتند
سبب بروز دانشي جديد در رابطه با نقش تواند  سازماني همراه شده باشد، مي/ نهادي

اساتيد و دانشجويان، ساختارهاي متفاوت قوانين و مقررات دانشگاهي، تعليم و تربيت 
به طور خالصه، ارتباطات دانش جديد، تغيير وضعيت تعليم و تربيت را . عمومي شود

ايجاد كند كه  محقق پيشنهاد مي. كند كه اعضاي هيئت علمي تجربه كردند، تقويت مي
 4سازماني/ تواند از طريق استقالل نهادي دانش تعليم و تربيت، فرايندي است كه مي

  .پشتيباني شده و استمرار يابد
نشان ) 1996( 6و كوهن 5همانطور كه بسياري از مطالعات، همانند پژوهش بال

هاي مختلف از جمله نيازهاي  دهند، حصول دانش تعليم و تربيت و توسعه روش مي
گيري از  امروزه اعضاي هيئت علمي با بهره. اعضاي هيئت علمي است آموزشي
نهادهاي . ها مشغول هستند هاي متفاوتي از دوران گذشته به تدريس در دانشگاه روش

دانشگاهي براي رقابت با ديگر مراكز آموزشي و همچنين براي به روز بودن اطالعات 
ربيت بايد در برابر آموزش هاي كادر آموزشي خود در حوزه تعليم و ت و مهارت

  .پذير باشند اعضاي هيئت علمي مسئوليت
                                                                                                                                      
1. Shulman  
2. Major 
3. Palmer 
4. Institutional Intervention 
5. Ball 
6. Cohen 



  
  
 
137  ... هاي مورد نياز براي پاسخگويينگرش اعضاي هيئت علمي و آموزش 
 

همكاري كشورهاي مختلف و به خصوص اسپانيا در حوزه آموزش عالي اروپا، 
چارچوب و ساختار آموزشي دانشجويان و اعضاي هيئت علمي كشورهاي ديگر را 

هايي كه  ورالعملدانان، قوانين و دست سياستمداران و حقوق. تحت تأثير قرار داده است
هاي اسپانيا را دچار تحول كرده است را بررسي و آنها را  در چند دهه گذشته دانشگاه

، پراگ، برلين، بلونياهايي مانند  نين در كنفرانسها همچ اين دستورالعمل. اند توسعه داده
لندن مورد بحث قرار گرفته است كه هدف آنها تالش براي تعريف دانشگاه حال و 

 ها ا ديدگاه جغرافيايي خاص همانند منطقه اروپا و هويت بخشيدن به دانشگاهآينده ب
براي اين منظور آنها بر تحوالتي كه بايستي در قرن بيست و يكم در دستور كار . ستا

  .اند ها قرار گيرد، تأكيد كرده دانشگاه
هايي كه در كانون توجه قرار  در كنار شروع تغييرات ساختاري، تمام دانشگاه

هاي فراواني براي آموزش مناسب اعضاي هيئت علمي خود انجام  ارند، كوششد
ها، مقاالت، مجالت،  طوري كه در اين مدت مستندسازي، تعداد كتابه ب. اند داده

ها و تحقيقات انجام شده در رابطه با اين موضوع افزايش يافته  ها و همايش كنفرانس
هاي مطالعاتي را آغاز  ت اسپانيا طرحهاي اخير، وزارت علوم، تحقيقا در سال. است

 .كندكرده است تا بتواند از طريق تغيير روش با منطقه آموزش عالي اروپا همكاري 
و  4؛ گالدرون2005، 3؛ سانچز2004و  2003، 2؛ واكارسل2005، 1دي ميگوئل(

و براي اين منظور مقاالت و مستندات ) 2006، 6؛ گنزالز سانمامد2008، 5اسكالرا
  ).2007، 7هماهنگي دانشگاه شوراي(را به چاپ رسانده است زيادي 

هاي مختلف،  هاي آموزشي برگزار شده در دانشگاه با توجه به افزايش حجم دوره
ها و در نتيجه  اعضاي هيئت علمي با پيشنهادهاي متفاوتي براي شركت در كالس

ها بدون  در بسياري موارد اين دوره. اي خود روبرو شدند حرفه  افزايش مهارت
شناسي و يا ارزشيابي  ها در خصوص روش مشورت با اعضاي هيئت علمي دانشگاه

هاي آموزشي براي ارتقاي  شك برگزاري دوره بي. برگزار شده بود... ، روش
اي برخوردار است؛ اما  هاي اعضاي هيئت علمي از اهميت و جايگاه ويژه مهارت

دوره كه همانا ارتقاي مهارت  همواره نياز اعضاي هيئت علمي و هدف اصلي اين
  .اي است؛ نبايد فراموش شود حرفه
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2. Val Carcel 
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7. University Coordination Council 



نامة آموزش عالي  138
 

  اهداف مطالعه
ها كه  دانشگاه علمي هاي آموزشي اعضاي هيئت اين مطالعه به بررسي مشكالت دوره
طور خالصه هدف  به. پردازد ريزي شده است، مي بر پايه نيازهاي تخصصي آنها برنامه
  :از اين مطالعه بررسي موارد زير است

 ها؛ گرايش اعضاي هيئت علمي به نظام جديد دانشگاه -1
 ؛هاي همگرايي اروپا رد برنامهدانش اعضاي هيئت علمي در مو -2
 هاي عمومي دانشجويان؛  اهميت آموزش مهارت -3
نيازهاي آموزشي اعضاي هيئت علمي براي پرورش استعدادهاي دانشجويان  -4

 .در فرايند تدريس
هاي كادر آموزشي  اثرگذار بودن ويژگيبراي شناسايي احتمال  ،در اين ميان

  .هاي مختلف مورد تحليل قرار گرفت دانشگاه، تفاوت قوانين و مقررات در دانشگاه
و مطالعه ويال  2003هاي عمومي از طرح انجام شده در سال  اي از مهارت مجموعه

به سه گروه بزرگ ) مهارت 32(ها  آوري و سپس اين مهارت جمع) 2007( 2و پابلت1
  .بندي شد تقسيم) سيستماتيك(مند  ري، شخصي، نظامابزا

توانست به عنوان اطالعات پايه براي  آوري شده مي هاي جمع ترتيب داده بدين
با . برداري قرار گيرد طراحي مدل آموزشي براساس نياز اعضاي هيئت علمي، مورد بهره

ها  وزشي دانشگاهبندي، اميدواريم كه بتوانيم موقعيت واقعي كادر آم انجام اين تقسيم
ها را مشخص و نقاط قوت و ضعف آنان را در زمينه  هنگام رويارويي با چالش

مطالب . هاي عمومي شناسايي كنيم هاي تعليم و تربيت براي آموزش صالحيت مهارت
  :اهداف كلي تحقيق عبارتند از. نظام آموزشي استهاي اوليه طراحي يك  پايه گفته شده

 ئت علمي در زمينه الحاق به حوزه آموزش عالي اروپا؛ارزيابي گرايش اعضاي هي - 1
اي  هاي پايه مطالعه اهميت جايگاه اعضاي هيئت علمي در شناسايي مهارت -2

 اساس توافق به عمل آمده با حوزه آموزش عالي اروپا؛ دانشجويان، بر
هاي مورد نياز اعضاي هيئت علمي به منظور فراهم نمودن  ارزيابي آموزش -3

 .هاي عمومي هاي مناسب ارتقاي مهارت ي آنها از روشمند امكان بهره
ترين دانشگاه اسپانيا  ، بزرگمادريد نمونه آماري اين تحقيق دانشجويان و اساتيد

. هاي متفاوت مورد مطالعه قرار گرفت دانشكده، هر يك با ويژگي 10حدود . باشد مي
عي، علوم تجربي، هاي علوم انساني، علوم اجتما از اين ميان براي هر يك از حوزه

  .دانشكده مورد مطالعه و بررسي قرار گرفت 2پزشكي و مهندسي 
                                                                                                                                      
1. Villa 
2. Poblete 
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  شناسي تحقيق روش
  طرح تحقيق -

براي هم راستا شدن با اهداف مطالعه، تحقيقي كمي از حالت توصيفي براي مشخص 
اين . نمودن واقعيت در مورد اساتيد دانشگاه از طريق ارزشيابي آنها، صورت گرفت

  . توان آن را يك پژوهش غيرتجربي در نظر گرفت وشي واقعي است كه ميمطالعه كا
گروه تحقيق تصميم گرفتند تا از  ،آماري يروشبا تكيه بر براي اجرا كردن تحقيق، 

  .نندكآوري اطالعات استفاده  طيف ليكرت به عنوان ابزاري براي جمع
  نمونه و جمعيت تحقيق -

. باشد مي 2007-2008دريد در سال تحصيلي جمعيت تحقيق شامل اساتيد دانشگاه ما
كه به صورت داوطلبانه در اين تحقيق شركت (استاد دانشگاه  257نمونه آماري شامل 

هاي علمي متفاوت بودند كه از اين تعداد نصف  مهارت مختلف و مرتبه 13، با )نمودند
 90تا  15ن نرخ پاسخ برحسب دانشكده مورد تحقيق بي. آنها زن و نصف ديگر مرد بودند

 5با توجه به هدف تحقيق مبني بر وجود . درصد بود 38درصد متغير و نرخ متوسط پاسخ 
ها به صورت كامالً آگاهانه انتخاب شدند، بطوريكه  حوزه علمي در مطالعه، دانشكده

  .دانشكده انتخاب شدند 2به عبارتي در هر حوزه . حوزه را پوشش دهند 5بتوانند اين 
 ، رياضيات و شيمي؛%)5/19( علوم پايه -1
 فلسفه؛ و تاريخ ، جغرافيا،%)4/5( علوم انساني -2
 ، آموزش و علوم ارتباطات؛%)5/33( حقوق و علوم اجتماعي -3
 شناسي؛ ، كامپيوتر و زمين%)6/15( علوم فني و مهندسي -4
 .، داروسازي و دامپروري%)1/26( )علوم بهداشتي(بهداشت  -5

  .است استادان هر حوزه در نمونه نهايي ندهده نشاندرصدهاي ارائه شده در هر پرانتز 
  

  آوري اطالعات ابزار جمع
 1دسكوگيري از مطالعات پيشين همچون  براي انتخاب پايه نظري و ابزار اندازه

وضعيت و  )1(جدول . بهره گرفته شده است) 2007(و ديال و پبلت ) 2002(
  . دهد ميهاي مورد استفاده در اين مطالعه را نشان  بندي مهارت طبقه

در نظر گرفته شده است و ابزار ) 5تا  1از (درجه  5مقياس ارزشيابي داراي 
  .اند گروه به شرح زير تقسيم شده 3سؤال است كه به  91ارزشيابي شامل 

                                                                                                                                      
1. Deseco  
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 ؛)مورد 7(اند  ايجاد شده 1حوزه آموزش عالي اروپاگرايش اساتيد به تغييراتي كه توسط  - 1
اند، از  حاصل شده آموزش عالي اروپاحوزه هاي عمومي كه از  اهميت مهارت -2

 ؛)مورد 42(ديدگاه اساتيد 
هاي عمومي و  نياز به آموزش اساتيد به منظور تدريس، ارتقاي مهارت -3

 ).مورد 42(ارزيابي آنها 
پرسش و يا موضوع در مورد متغيرهاي شناسايي شده وجود دارد كه  12در نتيجه 

  :ترين آنها عبارتند از مهم
  هاي عمومي صالحيت )1( جدول

  هاي ابزاري مهارت

پذير،  ، انتقادي، انعطاف)مند نظام(تفكر تحليلي، سيستماتيك   )ديدگاه( 2آگاهي
  ، خالق و متفكر، شايسته)كاربردي(منطقي، علمي

گيري، راهنماي آموزش  مديريت زمان، حل مسئله، تصميم  روش شناختي
  )براساس چارچوب تعليم و تربيت استراتژي آموزش(

3ول فنياص

 )تكنولوژيكي(
  ها ، استفاده از پايگاه دادهITريزي، استفاده از برنامه

، تسلط بر )ايمكاتبه(، ارتباط كتبي )كالمي(ارتباط شفاهي  شناسي زبان
 زبان خارجي

  هاي فردي مهارت
، تنوع و بين فرهنگي، قابليت و توانايي وفق با 4خودانگيزشي  فردي

  با محيط اطراف، اخالقيات 
، كار گروهي، توانايي حل 5فردي هاي ارتباطي ميانمهارت  جتماعيا

 مشكالت و مذاكره
مندهاي نظام مهارت

  هاي مديريت پروژه، كنترل كيفيت مديريت اهداف، مهارت  سازماني )سيستماتيك(
توانايي  

 6گذاريسرمايه
  خالقيت، كاردان و عالقمند، نوآوري

 گرا، رهبريهدف رهبري  
 
   ؛)دانشكده مختلف 10(هيئت علمي  -
علوم انساني، علوم اجتماعي، علوم تجربي، پزشكي و (هاي علمي  حوزه -

 ؛)مهندسي
 ؛)زن، مرد(جنسيت  -
 ؛7)دائمي، موقت(مرتبه علمي  -

                                                                                                                                      
1. EAHE  
2. Cognitive  
3. Technological 
4. Self. Motivation  
5. Interpersonal Communication Skills 
6. Enterprising Capacity 

 اعضاي هيأت علمي دايمي شامل، اساتيد تمام وقت دانشگاه،. 7
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 ؛)بله، خير(قال واحد حوزه آموزش عالي اروپا تسازي نظام ان تجربه در پياده -
 .)ط، باالپايين، متوس(ميزان آگاهي از حوزه آموزش عالي اروپا  -

نظران اعتبارسنجي شد و سپس روايي آن با  ابزار تحقيق در ابتدا توسط صاحب
  .استفاده از آلفاي كرونباخ و ضريب پايايي مورد تحليل قرار گرفت

  
  تحليل روايي ابزار جهاني بر حسب مقياس )2(جدول 

تر  ضريب پايايي پايين  كرونباخ α  تعداد سؤاالت  مقياس
  باالتر –

  657/0-2/0 633/0 7 حوزه آموزش عالي اروپاگرايش به 
  815/0-388/0  970/0 42 هاي عمومياهميت مهارت

  877/0-597/0  986/0 42 هاي عمومينياز اساتيد به آموزش مهارت
  771/0-102/0  976/0 91 جهاني

  
ها عمدتاً با وقت قبلي و با نظارت معاون مراكز توزيع شد، با وجود اين  پرسشنامه
ها تالش شد تا تنها در ميان اساتيدي كه داوطلبانه تمايل به شركت در اين  محدوديت

  . تحقيق را دارند، توزيع شود
  
  نتايج

در ابتدا، مطالعه توصيفي در خصوص ارزيابي اساتيد در هر سؤال بر حسب مقياس 
هاي زير براي  فرض ها پيش گيري به منظور تسهيل در تغيير اندازه. موجود انجام شد

  .ها مورد استفاده در نظر گرفته شد سمقيا
2/5X   )نامطلوب(ضعيف     >

2/5 3/5X<   متوسط  >
3/5X   )مطلوب(قوي     <

براي اين تحقيق، . دوم، تحليلي نيز براي مقايسه معاني ابزار مورد استفاده انجام شد
ANOVA هاي علمي، مرتبه علمي، جنسيت،  هاي حوزه ساده به همراه مشخصه

حوزه آموزش «و آگاهي از برنامه  ECTSواحدهاي درسي، مشاركت در موضوعات 
براي آنكه تفسير و ارائه نتايج از پويايي بيشتري . ، مورد استفاده قرار گرفت»عالي اروپا

  .اند ، به ترتيب زير ساماندهي شدهيبرخوردار باشند، براساس ابعاد معناي
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  »حوزه آموزش عالي اروپا«گرايش به دانش و 
حوزه «درصد كاركنان آموزشي بيان داشتند كه از دانش كافي در مورد  6/52نزديك به 

حوزه آموزش عالي «درصد تاحدودي در مورد  9برخوردارند و » آموزش عالي اروپا
 درصد از اين كاركنان معتقدند كه 4/38جالب است بدانيد حدود . آگاهي دارند» اروپا

كننده براي پيدا كردن  اين يك سؤال تعيين. اطالعات بسيار كمي در اين مورد دارند
سطح دانش و اطالعات اساتيد دانشگاه . هاي بعدي مورد استفاده قرار گرفت ارزيابي

بر وضعيت اعضاي » حوزه آموزش عالي اروپا«مادريد از ميزان اثرگذاري تغييرات 
)شود  يهيئت علمي در سطح متوسط ارزيابي م )083 /=X . هنگامي كه توزيع

ها داراي دامنه  امتيازات مورد تحليل قرار گرفت مشخص شد كه پراكندگي پاسخ
درصد اظهار كردند كه اطالعات كافي در خصوص  31باشد بطوريكه  وسيعي مي

 34بر وضعيت خود ندارند، » حوزه آموزش عالي اروپا«ميزان اثرگذاري تغييرات 
درصد بقيه  35صد از اين افراد معتقدند اطالعات آنها در سطح متوسط است و در

مطرح . اظهار داشتند كه اطالعات خوبي در خصوص ميزان اين تأثيرگذاري دارند
دهد  التحصيالن علوم انساني نتايج بهتري را نشان مي كردن اين پرسش در ميان فارغ

( )463 /=Xتر  وه علوم پزشكي نتايج پاييندر حالي در ميان گر( )972 /=X و
)تر و حدود  گروه علوم مهندسي حتي پايين )752 /=X )042/0=P  52/2و=F ( را

ها  ها دانشگاه به همين ترتيب اين نتايج به ترتيب در ميان مديران گروه. دهد نشان مي
( )463 /=Xنشگاه هاي دا ، دانشكده( )53 /=X  و مشاوران دانشگاه
( )422 /=X .دهد اطالعات بسيار اندكي در خصوص اثر اين تغييرات  نشان مي

با راهنماي موضوعات مربوط  ر حالي كه افراد آشناد). F=37/3و  P=018/0(دارند 
. ار بودندنسبت به سايرين از اطالعات بيشتري برخورد ECTSبه بيانيه 

( )00101204852363 /,/./ ==== PFXvsX . نشان  3جدول
چندان در افزايش اطالعات و » حوزه آموزش عالي اروپا«دهد مشاركت در طرح  مي

  .دانش افراد مؤثر نبوده است
) درصد 44(كننده در طرح  در اين ميان اكثريت اعضاي هيئت علمي شركت

)ست مفيد ا» حوزه آموزش عالي اروپا«معتقدند كه برنامه  )083 /=X . نزديك به
اطمينان چنداني به اين برنامه ندارند و يك چهارم ) درصد 9/31(يك سوم اين افراد 
مشاوران و . دانند را اتالف وقت مي» حوزه آموزش عالي اروپا« باقيمانده نيز برنامه

كنند  مي اعضاي هيئت علمي دانشگاه با مرتبه استادي جزو گروه سوم هستند و تصور
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به ترتيب (باشد  ي اروپا تنها اتالف زمان ميكه برنامه حوزه آموزش عال
832932 /,/ == XX .( درصد از افرادي مصاحبه شونده تا حدودي  42بنابراين

درصد  39هاي آموزشي خود اميدوار بودند، در مقابل  به تأثير اين تغييرات بر مهارت
درصد از اين افراد  19افتد، با اين وجود همچنان  اق ميمعتقدند كه پيشرفت و ارتقا اتف

حوزه آموزش «خالف اين تصور را دارند و اميدواري چنداني به تأثيرگذاري برنامه 
  .ندارند» عالي اروپا
ترتيب اساتيد گروه علوم انساني، تنها گروهي بودند كه به اجرايي شدن اين   بدين

)برنامه رويكرد مثبت  )793 /=X اميد ) تجربي(و اساتيد گروه علوم كاربردي
)) P، 54/2=F=44/0(كمتري به اجرايي شدن اين برنامه داشتند  )982 /=X . بررسي

دهد كه اساتيد زن نسبت به اساتيد مرد ديدگاه  نتايج حاصل از پرسشنامه نشان مي
)به ترتيب (تري به اين وضعيت دارند  مثبت )083 /=X  و( )393 /=X 

)018/0=P  72/5و=F .(درصد افراد مصاحبه  47دهد كه  در نهايت آمارها نشان مي
شونده معتقدند مدل آموزشي پيشنهادي براي دانشگاه مادريد براي تغييرات و بهسازي 

  ...)مان و احتماالً به دليل نيروي انساني، نيروهاي فيزيكي، ز(باشد  چندان مفيد نمي
  

  »حوزه آموزش عالي اروپا«ارزيابي ميزان گرايش اساتيد به  )3(جدول 
 EAHE  Nگرايش به 

  ها درصد پاسخ
X S  1 2 3 4  5  

از تغييراتي كه در جريان. 1
من به  بر EAHEپيوستن به 

عنوان يك استاد دانشگاه اثر 
 خواهد گذاشت آگاهي دارم

257 16/10  70/20  98/33  09/21  06/14  08/3 18/1  

اتالفEAHEاجراي . 2
وقت و افزايش يك كار 
اجرايي به حجم كارهاي 

 معمول است
257  93/17  29/26  87/31  54/15  37/8  70/2  18/1  

3 .EAHE اين امكان را براي
كند تا  من فراهم مي

هاي تدريس خود را  مهارت
  بهبود بخشم

257  11/7  86/11  29/42  46/28  28/10  24/3  02/1  

دل آموزشي پيشنهاديم. 4
EAHE  براي سطح دانشگاه

 مناسب نيست
257  13/9  49/13  16/30  11/36  11/11  27/3  11/1  
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 EAHE  Nگرايش به 
  هادرصد پاسخ

X S  1 2 3 4  5  
هاي تدريس در تغيير روش. 5

دانشگاه از نظر من ضروري 
  است

257  79/2  76/8  91/21  25/36  28/30  82/3  05/1  

مطابق1شرايط ساختاري. 6
هاي من به عنوان  با خواسته

و  عضو هيئت علمي
رويكردي مثبت به نظام 

 استEAHEآموزشي 

257  98/28  16/28  49/24  69/14  67/3  36/2  15/1  

كنم براياحساس مي. 7
پاسخگويي به تقاضاي 
دانشجويانم براي ارتقاء 

هاي خود نياز به  شايستگي
هاي آموزشي  گذراندن دوره
 دارمEAHEدر چارچوب 

257  09/7  02/11  68/32  83/22  38/26  50/3  20/1  

  
)اين گرايش در ميان اساتيد گروه علوم انساني  )863 /=X  نسبت به اساتيد

)گروه علوم پزشكي  )972 /=X 31/0(خورد  بيشتر به چشم مي=P  71/2و=F .(
اي در ميان اساتيدي كه از اطالعات  نارضايتي از مناسب بودن مدل بطور قابل مالحظه

)ر بودند بيشتري برخوردا )673 /=X در مقايسه با كساني كه اطالعات كمتري ،
)داشتند  )902 /=X000/0(شد  ، ديده مي=P  98/7و=F .(  

درصد از اساتيد در خصوص  66داد كه  آوري شده نشان مي هاي جمع تحليل داده
)اليي دارند، هاي تدريس در دانشگاه با يكديگر اتفاق نظر با تغيير شيوه )823 /=X 

نياز به تغيير در ). دانستند درصد كه اين تغيير را غيرضروري مي 5/11در مقايسه با (
هاي آموزشي و اين اتفاق نظر در گروه علوم انساني و علوم اجتماعي  روش

)174400 /, == XX(،  نسبت به علوم پزشكي و علوم تجربي
)523563 /,/ == XX (خورد  بيشتر به چشم مي)001/0=P  66/4و=F .(

)كمترين موافقان اجراي اين تغييرات اساتيد با مرتبه علمي استادي  )693 /=X 
  ).F=97/0و  P=46/0(بودند كه تفاوت چنداني با ديگران نداشتند 

                                                                                                                                      
1. Structural Condition  
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درصد از كاركنان آموزشي  57در رويارويي با اين تغييرات، بايد بيان داشت كه 
در اين . باشد سازگار نمي EAHEدانشكده آنها با نظام  يساختارشرايط معتقدند كه 

)راستا، حوزه علوم اجتماعي بيشترين عدم رضايت  )901/=X  را نشان داد و پس از آنها
862952(دسي و گروه علوم انساني نيز گروه علوم مهن /,/ == XX ( نارضايتي خود

  ).F=25/7و  P=000/0(را اعالم كردند 
، بايد بيان EAHEبندي نتايج بدست آمده در زمينه گرايش به  به منظور جمع

شركت داشتند ) درصد 21/49(داشت كه تقريباً نيمي از افرادي كه در اين نظرسنجي 
هاي دانشجويان و به  هاي آموزشي بيشتر، براي ارتقاي مهارت ورهد دننياز به گذران

تقاضا براي كسب . را ضروري دانستند EHAEهاي مورد تقاضاي  خصوص مهارت
دانش و اطالعات، در ميان دستياران اساتيد با مرتبه علمي باالتر از استاديار 

( )184 /=X دستيار اساتيد ،( )124 /=X و مشاوران ،( )084 /=X  بيشتر و در
) 1ها استادان كالجميان  )752 /=X 002/0(باشد  كمتر مي=P  15/3و=F .( اساتيدي

افرادي بودند كه بيشترين  داشتند جز EAHEكه كمترين اطالعات را در مورد برنامه 
52793اشتند د با اطالعات مناسبكه  كسانينسبت به تقاضا را  /,/ == XX (

)000/0=P  66/11و=F( )مستقل از اينكه در برنامه آزمايشي شركت داشتند يا خير.(  
  

  هاي عمومي اهميت شايستگي
كه اين . كنند هاي عمومي را مهم تلقي مي بطور كلي، كاركنان آموزشي كليه مهارت

درصد كاركنان در  10ر از كمت. شود ها را نيز شامل مي ترين مهارت تلقي كم اهميت
از سوي ديگر تعداد اساتيدي . دهند مي 2يا  1ها امتياز  مقياس مورد نظر به اين مهارت

  .درصد است 94تا  60دهند بين  مي) 5يا  4(ها نمره ارزيابي باال  كه به اين مهارت
)شناسي  هاي زبان هاي نوشتاري و زباني و در كل مهارت مهارت )664 /=X  و

)تسلط به يك زبان خارجي  )534 /=X هايي بودند كه بيشتر از  از جمله مهارت
ها براي  هاي مربوط به مديريت برنامه مهارت. ها مورد توجه قرار گرفتند ساير مهارت

)هاي مختلف  سخنراني در گروه )773 /=X هاي  ريزي برنامه و توانايي برنامه
) آموزشي )773 /=X كمترين امتياز و ارزش را به خود اختصاص دادند .  

                                                                                                                                      
1. Professors of Colleges 
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)هاي گروه  ريزي، ساماندهي و هدايت فعاليت توانايي برنامه )773 /=X توانايي ،
)ها  مديريت و ارزيابي پروژه )773 /=X  و توانايي رهبري( )773 /=X  هيچكدام
ها  اين مهارت. را بدست آوردند) 4الي  1ميانگين چهار عدد (نتوانستند ميانگين نمره 

  .آيند شمار ميه هاي مورد استفاده در فرايند تدريس ب قطعاً مهارت
اي در آزمون شدند، شركت  هاي قابل مالحظه اي كه سبب بروز تفاوت دو مشخصه

هيئت علمي مرد كه مباحث  ترتيب، اعضاي بدين. در سنجش آزمايشي و جنسيت بود
هاي ميان فردي را در هر دو حوزه  فراگرفته بودند، مهارت ECTSاساس سيستم  را بر

از سوي ديگر، اعضاي هيئت . تر دانستند ها مهم فردي و اجتماعي از ديگر مهارت
هاي عمومي را با اهميت دانسته و نمره بااليي به اين  علمي زن، تمامي مهارت

امتيازدهي ميانگين نمرات زنان باالتر از مردان  بنابراين براساس اين. ها دادند مهارت
  ).4جدول شماره (بود 

  
هاي عمومي از  بندي شايستگي سنجش ميزان اهميت و ضرورت صورت )4(جدول 

  ديدگاه اعضاي هيئت علمي

  اهميت  ها شايستگي
N  

ضرورت 
  بندي صورت

xS x S 
توانايي تحليل اطالعات، وضعيت، اسناد و مدارك،. 8

 29/1 88/2 248 72/0 46/4 ...هاي مفهوميفرايندها، نمودارها، جداول نقشه

هاياساس واكنشتركيب دانش با ديدگاه جهاني بر. 9
تحليلي، تسلط بر مباحث و روحيه همكاري براي 

 گيري و حل مشكالت تصميم
41/4  79/0  242  97/2  28/1  

ها، مورد پژوهي،ها، واقعيتدرك ارزش موقعيت. 10
  30/1  89/2  244  8/0  39/4 اساس ظرفيت نقدگرايانه پردازي بر ايده
شناسي، فعاليت و انجامتوانايي تحليل اطالعات، وظيفه. 11

  22/1  86/2  246  9/0  08/4 امور مختلف، خالقيت ادبي

نشان دادن واكنش وارتقاي استداللهاي منطقي، قدرت. 12
ها و  بحث در تحليل مسائل جستجو و قدرت توليد ايده

  هاي نو حل راه
45/4  73/0  248  85/2  24/1  

قدرت تحليل و يافتن راه حل مشكالت از طريق. 13
ها با  ، ارتباطات و يا شباهت دادن موقعيتها تشابه

 ايها و خصوصيات ميان رشته مشخصه
17/4  91/0  247  96/2  21/1  

  25/1  88/2  243  87/0 16/4 مهارت يافتن مفاهيم كاربردي براي استراتژي آموزش. 14
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  اهميت  ها شايستگي
N  

ضرورت 
  بندي صورت

xS x S 
...ها، مشكالت، موضوعات، تمريناتتحليل موقعيت. 15

ها، قوانين و استانداردها، ارزشيابي ميزان  بكارگيري سنجه
سود و زيان متفاوت در خصوص موضوعي خاص و 

 صدور حكم يا استفاده از راه حل مناسب
26/4  87/0  247  86/2  21/1  

توانايي انجام كارگروهي، مشاركت در مناظره و توانايي. 16
استفاده از نقطه نظرات مختلف در جريان اظهارنظر، پيشنهاد 

 گيريراه حل و تصميم
17/4  96/0  245  96/2  28/1  

بندي موضوعات ومديريت و توزيع زمان، اولويت. 17
  26/1  88/2  247  95/0  99/3 انجام يك برنامهها براي تكميل وطراحي فعاليت

حل مشكالت ابتدا از طريق شناسايي عناصر ضروري و. 18
  27/1  80/2  244  93/0  13/4 سپس پيگيري فرايند تا رسيدن به برنامه عملياتي

هاي همبستگي،گيري با استفاده از روش تصميم. 19
گيري  موردپژوهي، به منظور حل مشكالت و تصميم

 ي و فرديمشاركت
06/4  93/0  246  90/2  22/1  

هاييادگيري از طريق بحث و گفتگو پيرامون مدل. 20
هاي  هاي مختلف و يا مدل نظري، تجميع و تركيب تئوري

علمي شخصي براي نشان دادن نياز تخصصي و ضروري 
  دانشجويان

90/3  09/1  245  88/2  26/1  

ريت زمانها، منابع، مديريزي و مديريت فعاليت برنامه. 21
  25/1  81/2  248  08/1  77/3 هادار شدن و همچنين يادگيري وظايف و فعاليت براي عهده

ها، دسترسي به منابعپايگاه داده(ITاستفاده از منابع. 22
  29/1  02/3  247  9/0  26/4 )هااي، آرشيو مجالت و وبگاه كتابخانه

توانايي استفاده از امكانات ابتدايي كامپيوتر. 23
سازي، توليد مستندات، پردازش اطالعات، استفاده از  يرهذخ(

 )ويندوزهاي مختلف
16/4  00/1  247  85/2  33/1  

ها به منظور انجام سخنراني درتسلط كافي بر برنامه. 24
  39/1  74/2  247  15/1  63/3 هاي بزرگ گروه

هاي مختلف كامپيوتري مرتبط بااستفاده از برنامه. 25
  34/1  02/3  244  04/1  06/4 تخصيص و فعاليت

هاي فردي خود به صورت شفاهيتوانايي ابزار ويژگي. 26
  46/1  72/2  244  64/0  66/4  و كتبي

  38/1  39/3  246  75/0 53/4 تسلط حداقل بر يك زبان خارجي مرتبط با فعاليت. 27
  38/1  09/3  243  78/0 39/4 هاي خارجياستفاده از منابع در زبان. 28
  30/1  84/2  244  89/0 26/4حليل مشكالت براي يافتن علت و جستجوتوانايي ت. 29
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  اهميت  ها شايستگي
N  

ضرورت 
  بندي صورت

xS x S 
 هاي ممكنحل براي يافتن راه

  29/1  03/3  246  98/0 94/3 توانايي مواجه شدن با شرايط بحراني و پيچيده. 30
  26/1  93/2  243  96/0 00/4 هاي جديدتوانايي حل مشكالت و شناسايي چالش. 31
  43/1  57/2  246  99/0 16/4 ها و رعايت قوانينانجام وظايف و مسئوليت. 32
  36/1  93/2  244  94/0 15/4 ارزيابي و پذيرش ارزيابي ديگران-توانايي در خود. 33
  27/1  81/2  241  97/0 01/4 خودداري و مشاركت در شرايط حل مشكالت. 34
  41/1  80/2  245  03/1 13/4 پذيرش و احترام به نظر ديگران. 35
  32/1  01/3  241  86/0 16/4 يرش و سازگاري با محيط جديدتوانايي پذ. 36
  28/1  91/2  244  96/0 13/4 توانايي انجام كارگروهي. 37
  28/1  75/2  245  10/1 92/3 احترام و پشتيباني از تصميمات جمعي. 38
ها و تصميمات اخذ شده توسطتوانايي همراهي با ايده. 39

  31/1  80/2  242  02/1  99/3  گروه
انايي گوش دادن و احترام به نظرات ساير اعضايتو. 40

  31/1  80/2  242  02/1  99/3  گروه
هايريزي، سازماندهي و هدايت برنامهتوانايي برنامه. 41

  32/1  94/2  243  99/0  87/3  گروه
توانايي مذاكره و همفكري گروهي براي يافتن راه حل. 42

  23/1  88/2  243  08/1  75/3  مشكالت
  28/1  97/2  241  90/0 04/4 ار، نوآوري و اصالت دانشجويانيافتن ابتك. 43
  26/1  91/2  231  89/0 07/4 روحيه كارآفريني و قدرت ابتكار دانشجويان. 44
ريزي براي رسيدن به اهداف فردي وتوانايي برنامه. 45

  25/1  02/3  243  98/0  92/3 گيريگروه مديريت مناسب منابع و تصميم

هايها و يا فعاليتارزيابي پروژهتوانايي هدايت و. 46
  23/1  04/3  244  95/0  85/3 محصول نهايي/پيچيده تا رسيدن به نتيجه

هاي فردي يا دانشگاهي و تالش مداوم براي تخصص. 47
  31/1  18/3  243  81/0  26/4  پيشرفت

هاي جديدهايي كه به موفقيتقبول مسئوليت فعاليت. 48
  29/1  08/3  237  90/0  95/3  شود منتج مي

توانايي رهبري دانشجويان براي انجام كار گروهي و به. 49
  32/1  92/2  238  98/0  89/3 هاي ارتباط ميان فردي مناسبمنظور دستيابي به مهارت
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  هاي عمومي  ضرورت آموزش اعضاي هيئت علمي به منظور ارتقاي مهارت
مي داراي هاي مربوط به ضرورت آموزش اعضاي هيئت عل با وجود اينكه مهارت

ها ديده  به همان نسبت نيز تنوع بسيار زيادي در جواب. نمرات ارزشيابي بااليي است
ها تقريباً بين سه  متفاوت است و پاسخ 4/3تا  7/2كه ميانگين بين  طوريه ب. شود مي

  .دسته ضرورت كم، متوسط و باال توزيع شده است
هاي عمومي را با  درصد از اعضاي هيئت مهارت 51تا  27بر اين اساس بين 

اي را درخواست  هاي ويژه ها آموزش اهميت تشخيص داده و براي ارتقاي اين مهارت
هايي كه تقاضاي كمتري دارد يا به بيان ديگر از ديدگاه  در مورد مهارت. نمودند
توانايي در تحليل اطالعات، (دهندگان از ارزش كمتري برخوردار است  پاسخ

قيت، رعايت قوانين و حل مشكالت به منظور رسيدن پذيري همراه با خال مسئوليت
هاي  درصد براي ارتقاي اين مهارت خود، برگزاري دوره 27-28تنها ) به هدف

دهندگان در زمينه نياز به تسلط بر زبان خارجي  درصد پاسخ. آموزشي را تقاضا كردند
  .باشد درصد مي 42و  51هاي تخصصي علمي به ترتيب  و زمينه

درصد اعضاي هيئت علمي معتقدند فراگيري برخي  30-32، از سوي ديگر
هايي كه به  دار شدن فعاليت ها، عهده توانايي رهبري و ارزيابي طرح(ها چون  مهارت

هايي كه موجب  انجامد و انجام فعاليت يك دستاورد جديد و يا مدرك دانشگاهي مي
درصد نيز  47-53همچنين بين . ، نياز به آموزش ندارد)شود پيشرفت و ارتقا مي

رعايت استانداردها، توانايي در توصيف (هايي چون  معتقدند فراگيري مهارت
هاي مختلف  خصوصيات فردي خود به دو صورت كتبي و شفاهي، تسلط به برنامه

با اين حال برخي اعضاي . هاي آموزشي ندارد نيازي به دوره) براي ارائه در گروه
ها و از آن  هاي آموزشي براي كليه مهارت رههيئت علمي بطور كلي با برگزاري دو

  .هاي عمومي مخالف بودند جمله مهارت
شود، برنامه آموزش اعضاي هيئت علمي به يكباره حركت  همانطور كه مشاهده مي

و تكاپو زيادي را ايجاد كرده و همين امر سبب شده است تا طراحي برنامه به مراتب 
هاي آموزشي را نيز در پي  و تفاوت در دورهاين مسئله همچنين تنوع . دشوارتر شود
  .داشته است

هاي  با وجود مطالعات انجام شده هنوز ارتباط ميان ميزان تقاضا و يا رد دوره
آگاهي آنان از برنامه  آموزشي با مرتبه علمي اعضاي هيئت علمي، ميزان دانش و

رنامه مشخص ، ميزان مشاركت آنها در اجراي آزمايشي ب»حوزه آموزش عالي اروپا«
  .نشده است
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هاي برجسته مرتبط با جنسيت بر  ها، به تفاوت در خصوص ميزان اهميت مهارت
گرديم و در اينجا بايد خاطرنشان كرد سهم زيادي از اعضاي هيئت علمي مرد  مي

اي از  هاي آموزشي بخش عمده گروه علوم انساني تمايل خود را براي شركت دوره
ين تفاوت قابل توجهي در تقاضاي اعضاي هيئت علمي همچن. ها بيان كردند مهارت

هاي آموزشي وجود  هاي آموزشي و يا شركت در دوره مرد و زن در برگزاري دوره
فاصله و  ،اين موضوع. شود ديده مي ها دارد كه اين تفاوت در ميان تمامي مهارت

  .دهد تفاوت روشن ميان تقاضاي اين دو گروه را نشان مي
  

  يگير بحث و نتيجه
  .نتايج در سه گروه به شرح زير مورد بررسي قرار گرفته است

  آگاهي و ميزان تمايل اعضاي هيئت علمي
نتايج » حوزه آموزش عالي اروپا«در زمينه ميزان آگاهي اعضاي هيئت علمي از برنامه 

درصد  40كه تقريباً  طوريه دهد، ب ها نشان مي حاصل پراكندگي زيادي را در پاسخ
درصد از  31كنند كه اطالعات بسيار اندكي در اين رابطه دارند و تقريباً  اعضا بيان مي

افراد از ميزان تغييراتي كه ممكن است در نتيجه اجراي اين برنامه به عنوان يك عضو 
آنچه در اين ميان جاي شگفتي دارد اين . هيئت علمي با آن روبرو شوند آگاهي ندارند

 30، همچنان بيش از 1999در سال  1بلونيانيه سال از بيا 10عد از گذشت است كه ب
درصد از اعضاي هيئت علمي در اين نمونه آماري اطالعات كم و يا در حد متوسط 

اين يك واقعيت است كه . دارند» حوزه آموزش عالي اروپا«در خصوص برنامه 
تري هستند و يا به تازگي وارد  اعضاي هيئت علمي كه داراي مرتبه علمي پايين

. اند از جمله افرادي هستند كه اطالعات كمي در مورد اين برنامه دارند اه شدهدانشگ
ها در جريان اين تحقيق پراكندگي است كه در  ترتيب يكي از مشكالت دانشگاه  بدين

هاي خبري  در اينجا بايد يادآور شد كه رسانه. خورد دهندگان به چشم مي ميان پاسخ
  .اند تأثير نبوده مي بينيز در ميزان آگاهي اعضاي هيئت عل

حوزه آموزش عالي « در كنار موضوع ميزان آگاهي اعضاي هيئت علمي از برنامه
تقريباً نيمي از اعضاي . بايد به ميزان تمايل اعضا به اين تغييرات نيز توجه كرد» اروپا

اتالف وقت نبوده بلكه سبب بروز » حوزه آموزش عالي اروپا«هيئت علمي معتقدند كه 

                                                                                                                                      
1. Bologna Treaty 
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در ميان نيمي ديگر از اعضاي هيئت علمي برخي اطمينان . شود ت اميدبخشي ميتغييرا
  .باشد كافي به اين برنامه نداشته و برخي ديگر معتقدند اين برنامه تنها تالف وقت مي

توان گفت در طراحي يك دوره آموزشي،  اساس نتايج حاصل از تحقيق مي بر
چرا كه براي . قريباً كاري غيرممكن استاي كامالً علمي و بدون نقص ت پيشنهاد برنامه

رفع اين نقايص مطالعه عميق در داليل عدم تمايل برخي از اعضاي هيئت علمي به 
براي رسيدن به مرحله تغييرات و انجام تغييرات درست و . تغييرات ضروري است

به اي انتخاب كنيم كه پس از انجام تغييرات  ها را به گونه بدون نقص بايستي استراتژي
وضعيت مطلوب و پايدار برسيم و در اين ميان اعضاي هيئت علمي را در خصوص 

از طرف ديگر، اعضاي هيئت علمي در اين فرايند . مزاياي مدل جديد متقاعد نماييم
همانطور كه قبالً نيز اشاره شد، . دار تغييرات در استراتژي تدريس نخواهند بود عهده

رنامه و يا عدم انجام اين تغييرات بطور كلي گرايش به انجام تغييرات و اجراي ب
توجهي به برنامه و نهايتاً عدم اطمينان  ارتباط مستقيمي با كمبود اطالعات كافي، بي

. كند؛ اما اين مسئله قابل تعميم نيست نتايج حاصل اين عدم اطمينان را اثبات مي. دارد
كه تغييرات و اجراي بر اين اساس تنها يك سوم اعضاي هيئت علمي بر اين باورند 

تواند اثرات مثبتي بر نحوه تدريس آنها داشته باشد و درصد قابل  مدل جديد مي
به اين تغييرات اطمينان نداشته و به ايجاد پيشرفت و ارتقا از ) درصد 30(توجهي 

  .طريق اين تغييرات معتقد نيستند
، باعث 1999در سال  بلونيانامه  با وجود گذشت زمان زيادي از اجراي تفاهم

در . تعجب است كه آموزش همچنان در وضعيت گذشته كه بدان اشاره شد قرار دارد
تواند هزينه  نتيجه براي رسيدن به تغييرات عميق و رويارويي با اين وضعيت كه مي

بدين ترتيب در مواجه با اين واقعيت . سنگيني نيز داشته باشد، ضرورت دارد
اين . سياري از دانشگاهها چندان دور از ذهن نيستهنگام اساتيد در ب بازنشستگي زود

اتفاق بر مبناي اين واقعيت است كه اساتيد با سابقه طوالني تدريس در دانشگاه، در 
هر چند اين رويكرد مبتني بر . دهند برابر تغييرات مقاومت بيشتري نشان مي

جربي در هاي روانشناسي پشتوانه پژوهشي درستي ندارد، چرا كه مشاهدات ت تئوري
هاي نسبي مختلف در ميان  هاي موجود ميان گروه ها بر مبناي تفاوت اين پژوهش

تر و آن دسته از  اما در تحقيق حاضر، دريافتيم كه اساتيد قديمي. شود اساتيد انجام نمي
اساتيدي كه مرتبه علمي باالتري دارند تمايل كمتري به قبول تغييرات و تغيير روش 

بته اين تفاوت در مقابل تغيير در ميان اعضاي هيئت علمي ال. تدريس خود دارند
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طوريكه اساتيد گروه علوم ه برحسب گروه آموزشي و جنسيت متفاوت خواهد بود؛ ب
تر و اساتيد زن نسبت به اساتيد مرد  بين انساني نسبت به گروه علوم پايه خوش

  .دهند مقاومت كمتري نشان مي
دهد كه حدود نيمي از اعضاي هيئت علمي  ها، نتايج نشان مي در ادامه تحليل

هر چند، بطور . كنند كه مدل آموزشي پيشنهادي براي دانشگاه، مناسب نيست تصور مي
هاي تدريس موجود راضي نيستند و در خصوص  كلي اعضاي هيئت علمي از روش

از سوي ديگر آنها معتقدند كه . نياز به تغيير در روش تدريس اتفاق نظر دارند
تناسب و سازگاري » حوزه آموزش عالي اروپا«ختاري مراكز آنها با برنامه وضعيت سا
  . الزم را ندارد

دهد كه اعضاي هيئت علمي كامالً از وضعيت و مشكالت  نتايج تحقيق نشان مي
با وجود اين رغبت و . گاهي دارندآهاي اسپانيا  موجود در سيستم آموزشي دانشگاه
» حوزه آموزش عالي اروپا«العمل رورد نياز دستوتمايل كافي براي پذيرش تغييرات م

توان به  احتماالً اين عدم تمايل را مي. در ميان اعضاي هيئت علمي وجود ندارد
ساختار كنوني قواعد كلي مدل را نشان . توجهي به اين موضوع مربوط دانست بي
ره تدريس از قواعد كلي مورد اشا) شناسي روش(دهد، با وجود اينكه متدلوژي  مي

هر چند . شناسي وجود ندارد قابل استنتاج است اما توضيح مناسبي براي اين روش
اعضاي هيئت علمي كه با اين قواعد آشنايي دارند، استفاده از اين قواعد را در روش 

اند چرا كه معتقدند رسيدن به سطح بااليي در كيفيت در  تدريس خود ناكافي دانسته
  .امل اين قواعد استسيستم دانشگاه نيازمند اجراي ك

براي تقويت و حمايت از تغييرات، دانشگاه بايستي آشكارا در اين خصوص وارد 
رغم نتايج حاصل و نارضايتي گروهي از اعضاي هيئت علمي براي  علي. عمل شود

هاي  اجراي تغييرات همچنان گروه كثيري از اساتيد هستند كه نياز به گذران دوره
دانند كه اين خود  رت و استعدادهاي جديد، مورد نياز ميآموزشي را براي ارتقا مها

  .جاي اميدواري است
  

  هاي عمومي اهميت مهارت
هيئت علمي دانشگاه تمامي  ، اعضايDeSeCoي ها با توجه به نتايج و همچنين پروژه

بدين ترتيب . هاي عمومي مورد استفاده در اين پژوهش را مثبت ارزيابي كردند مهارت
. كند دف دانشجويان را در دوران تحصيل آنها در دانشگاه مشخص مينتايج حاصل، ه
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داشتن فن بيان و تسلط كامل به زبان خارجي به هر دو صورت نوشتاري و گفتاري از 
مسلماً اساتيد دانشگاه . اي برخوردار است هايي است كه از اهميت ويژه جمله مهارت

روز در برابر   سطح آگاهي و دانش ها و كمبودهايي از نظر در فرايند تدريس با كاستي
تواند اساس ارزشيابي  ها خود مي شوند كه اين كاستي سؤاالت دانشجويان مواجه مي

هاي غيردانشگاهي و غيرآكادميك  شك اين مشكالت از آموزش آنها قرار گيرد كه بي
بدين ترتيب و در بهترين حالت آموزش اعضاي هيئت علمي بايستي . شود ناشي مي
همچنين ضروري . ريزي شود اي نيازهاي دانشجويان و در كليه سطوح برنامهدر راست

سطوح دانشگاه ارتقاء  تماميهاي عمومي پيرامون كليه مباحث و در  است اين مهارت
  .يابد

توان  بندي اين مطالعه، نمي بطور كلي، با توجه به متغيرهاي مورد استفاده در طبقه
. هاي مختلف يافت نسبت داده شده به مهارت اي ميان اهميت و جايگاه تفاوت عمده

بيشترين تفاوت مربوط به متغيرهايي است كه كامالً به متغيرهاي ديگري چون 
ها نمره ارزشيابي  جنسيت وابسته هستند؛ مثالً اعضاي هيئت زن به بيشتر مهارت

 هاي مورد ارزيابي در اند و يا مهارت باالتري نسبت به اعضاي هيئت علمي مرد داده
ميان اعضاي هيئت علمي كه با مباحث نظام انتقال واحد در حوزه نظام آموزش عالي 

  .اند از اهميت و نمره ارزشيابي بيشتري برخوردار بوده است آشنايي داشته 1اروپا
  نياز به آموزش اعضاي هيئت علمي

به طور كلي تفاوت چنداني ميان پاسخ اعضاي هيئت علمي در خصوص نياز آنها به 
در اين پژوهش براي رسيدن به يك . شود هاي مختلف ديده نمي در مهارت آموزش

حتي افرادي كه كامالً با موضوع آموزش اعضاي  ،ديدگاه درست از تعليم و تربيت
، با اين هدف كه تحليل آنها ف بودند نيز مورد پرسش قرار گرفتهيئت علمي مخال

هاي دو ديدگاه در  يب تحليلترت بدين. بتواند در ارائه ديدگاهي درست كمك نمايد
  .بندي است خصوص آموزش اعضاي هيئت علمي به صورت زير قابل جمع

ها در  هاي دانشجويان به منظور بكارگيري اين توانايي آشنايي با توانايي -1
 ،آموزش زبان دوم

 .و تالش مداوم براي پيشرفت 2هاي دانشگاهي ارتقاء تخصص -2

                                                                                                                                      
1. European Credit Transfer System  
2. Academic Excellence 
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هايي است كه به اجراي قوانين  هارتاز سوي ديگر، كمترين تقاضا مربوط به م
هاي گفتاري و نوشتاري  توان به ارتقاي مهارت ها مي وابسته است، از جمله اين مهارت
اختالف نظر . هاي گروهي اشاره كرد ها و بحث و همچنين توانايي اجراي برنامه

 هاي مرتبط با هاي مختلف دانشگاهي در زمينه تقاضا براي مهارت آشكاري ميان گروه
بطوريكه تقاضا براي اين مهارت در ميان اعضاي هيئت . ي اطالعات وجود داردفنّاور

  .علمي گروه مهندسي كمتر از گروه علوم انساني است
در حقيقت، نتايج حاصل دو جايگاه كامالً متفاوت در خصوص حرفه آموزش و 

باحث و همانطور كه قبالً در م. كنند هاي الزم براي مدرسين را برجسته مي آموزش
بندي آموزش اساتيد  مفهومي نيز اشاره شد، كامالً آشكار است كه صورت 1هاي تئوري

هاي  هاي انجام شده در برخي دانشگاه بررسي. اي برخوردار است از اهميت ويژه
بندي آموزش اساتيد تأثير قابل توجهي بر نحوه  اسپانيا حاكي از آن است كه صورت
. دادهاي آنها داشته است رات و در كل برونيادگيري دانشجويان و همچنين نم

تواند  توان دريافت كه مقاومت اساتيد در برابر تغيير روش تدريس مي ترتيب مي بدين
به داليلي چون برنامه ضعيف تدريس ارائه شده از سوي دانشگاه از ابتدا تاكنون، 

  . باشد
هاي سازماني  اند جنبهكه بتو يرويارويي با اين واقعيت، نياز به ايجاد برنامه تدريس

هاي  اين برنامه بايستي بتواند مهارت. و طراحي آن را شامل شود، كامالً مشهود است
راستا با محيط جديد آموزش عالي را با مباحث آموزش تخصصي تلفيق كند و  هم

از ديگر الزامات اين برنامه پژوهش . پاسخگوي نيازهاي اعضاي هيئت علمي باشد
بطوريكه بر پايه تحليل نتايج حاصل از پژوهش، برنامه را در محور بودن آن است، 
براساس اين مطالب فعاليت اعضاي هيئت علمي به صورت . مسير درستي قرار دهد

تواند راهبرد  پژوهي، سازماندهي و تبادل تجربيات مي گروهي در زمينه طراحي، آينده
مي مختلف و يا هاي عل هاي اعضاي هيئت علمي به گروه وابستگي. مفيدي باشد

وظايف آنها به عنوان استاد دانشگاه از جمله مسائلي است كه در كنار نيازهاي مشابه 
ايجاد . آنها بهتر است در متدلوژي آموزش اعضاي هيئت علمي مدنظر قرار گيرد

هاي آموزشي، تشويق  فضايي كه عضو هيئت علمي بتواند دانشجويان را براساس مدل
  .اي دارد جايگاه ويژهو ترغيب نمايد اهميت و 

                                                                                                                                      
1. Theoric Contextualization 
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اساس نتايج حاصل از اين مطالعه، كامالً روشن است كه نياز به طراحي  بر
هاي آموزش اعضاي هيئت علمي به عواملي كليدي چون محيط جديد آموزش  برنامه

وابستگي به  ازاحتمالي ناشي  هاي ها و اختالف شخصي اساتيد، تفاوتعالي، نيازهاي 
در نتيجه . وه دانشگاهي و گروه سني، بستگي داردهاي علمي مختلف، گر گروه

هاي آموزشي بر پايه  مند و مداوم به ايجاد برنامه ها بايستي بطور كامالً نظام دانشگاه
از نيازهاي اعضاي هيئت علمي بپردازند تا بدين ترتيب بتوانند  مند نظامهاي  تحليل

زم را در مواقع ضروري هاي ال پاسخگوي تقاضاهاي موجود بوده و يا بتوانند آموزش
تنها در اين صورت است كه اشتياق براي آموزش اعضاي هيئت علمي . ارائه نمايند

افزايش يافته و گرايش و ديدگاه مثبتي براي ارائه مدل دانشگاهي مناسب و با كيفيت 
  . باالتر به دست خواهد آمد

  
  .اين مقاله از منبع زير انتخاب و ترجمه شده است

Higher education (2010), 60: 101-118. 
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