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Article Type 
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 Purpose: This study aims to identify and determine the 

components of professional development courses with a 

flipped learning approach designed and implemented. 

Materials and Methods: The present study was conducted 

qualitatively with content analysis method and the research 

community was faculty members of Farhangian University 

and familiar with professional development courses that were 

selected by purposive sampling and a network of specialists. 

The number of participants in the research was determined 

based on the sampling logic in qualitative research and the 

principle of theoretical saturation and included 14 experts and 

faculty members of Farhangian University. Semi-structured 

interviews were used to collect the required information in the 

qualitative section. Data were categorized in the form of open 

coding, axial coding using MAXQDA2020 software and 950 

primary codes, 48 sub-categories and 11 main categories were 

extracted. The validity of the research was examined and to 

determine the reliability, the reliability method of retesting 

(82%) and the reliability method of agreement between the 

two coders (78%) were used. 

Findings: The research findings showed that the components 

of professional development in 11 categories are institutional 

factors, support and support, educational development, 

research development, service development, personal 

development, cultural development and organizational 

development, ethics, pedagogy, learning forms. 

Conclusion: In recent years, Farhangian University has 

provided a suitable platform for the professional development 

of the staff and professors of this university, but so far it has 

not been able to institutionalize the professional development 

courses of university professors using new technologies 
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 دیاسات ایتوسعه حرفه هایدوره یهامولفه ییشناسا

 کیمعکوس:  یریادگی کردیبا رو انیدانشگاه فرهنگ

 یفیمطالعه ک
 1یمحمدرضا احتشام

واحد  یدانشگاه آزاد اسالم ،یآموزش عال تیریمد یدکتر یدانشجو
  .رانیتهران جنوب، تهران، ا

 
 *2یگلزار نبیز
 یدانشگاه آزاد اسالم یتیو علوم ترب یروانشناس اردانشکدهیستادا

 .مسئول( سندهی)نورانیواحد تهران جنوب، تهران، ا
 
 3یورنوسفادران یفتح الیل

 یدانشگاه آزاد اسالم یتیو علوم ترب یروانشناس اردانشکدهیاستاد
 .رانیواحد تهران جنوب، تهران، ا

 
 چکیده

 یهادوره یهامولفه نییو تع ییپژوهش با هدف شناسا نی: اهدف
واجرا شده  یمعکوس طراح یریادگی کردیبا رو یاتوسعه حرفه

  .است
 لیو با روش تحل یفیپژوهش حاضر به صورت ک و روش ها: مواد

دانشگاه  یعلم اتیه یمحتوا انجام شد و جامعه پژوهش، اعضا
بود که باروش  یاتوسعه حرفه یهاو آشنا با دوره انیفرهنگ
هدفمند و از نوع شبکه متخصصان انتخاب شدند. تعداد  یریگنمونه

در  یریگنمونه طقمشارکت کنندگان در پژوهش بر اساس من
نفر از  14و شامل  نییتع یو اصل اشباع نظر یفیک یهاپژوهش

 یبودند. برا انیدانشگاه فرهنگ  یعلم ئتیه یصاحبنظران و اعضا
 مهیاز مصاحبه ن یفیدر بخش ک ازیاطالعات مورد ن یجمع آور
باز،  یها در قالب کدگذارداده یبنداستفاده شد. دسته افتهیساختار 
  MAXQDA2020 افزارو با استفاده از نرم یمحور یکدگذار

 یمقوله اصل 11و  یمقوله فرع 48و  هیکد اول 950صورت گرفت و 
 نییتع یقرارگرفته و برا یبررسپژوهش مورد  ییاستخراج شد. روا

 نیبتوافق ییایپا( و روش%82بازآزمون ) ییایاز روش پا ییایپا
  .( استفاده شد%78دوکدگذار)

در  یاتوسعه حرفه یهاپژوهش نشان داد مولفه یهاافتهی ها: افتهی
عه توس ،یتوسعه آموزش ،یبانیو پشت تیحما ،یدسته عوامل نهاد 11

ه و توسع یتوسعه فرهنگ ،یتوسعه فرد ،یتوسعه خدمات ،یپژوهش
 .باشدیم یریادگی یهاقالب ،یاخالق، پداگوژ ،یسازمان

 یبسترساز ریاخ یهادر سال انیدانشگاه فرهنگ :یریگ جهینت
م دانشگاه فراه نیا دیکارکنان و اسات یاجهت توسعه حرفه یمناسب

 یاتوسعه حرفه یهاتا به حال نتوانسته است  دوره ینموده است، ول
 کند. نهینهاد دیجد یهایدانشگاه را با استفاده از فناور دیاسات

 

_________________________________ 
1 Faculty Development (FD) 

 یریادگیمعکوس،  یریادگی ،یا: توسعه حرفهیدیکل واژگان
 انیدانشگاه فرهنگ ،یبیترک

 
 15/01/1399تاریخ دریافت: 
 12/03/1399تاریخ پذیرش:  

 :نویسنده مسئولz_golzari@azad.ac.ir 
 

 مقدمه
گذاری نیروی عنوان بارزترین نمود سرمایههای آموزش عالی، بهنظام

انسانی نقش اصلی را در تربیت و تأمین نیروی انسانی بر عهده دارند. 
ها، سهم قابل توجهی از بودجه هر کشور را به خود این نظام

اجتماعی، فرهنگی و های اقتصادی، دهند و در وضعیتاختصاص می
رو کیفیت مطلوب ای دارند. از اینسیاسی جامعه نقش تعیین کننده

ها در جلوگیری از هدررفتن سرمایه انسانی و مادی و عملکرد آن
الملل ضرورتی توانایی رقابت در دنیای آینده و جامعه بین

ها و مراکز آموزش عالی به عنوان (. دانشگاه1انکارناپذیر است )
نهادهای استراتژیک پرورش نیروهای متخصص و مورد نیاز  یکی از

آیند و اعضای هیأت علمی به عنوان عامل اصلی جامعه به حساب می
های فکری و اجتماعی، نه تنها در سطح دانشگاه، جهت دهنده سرمایه

کنند. این مؤسسات مانند ای ایفا میبلکه در سطح کشور، نقش ویژه
ا ها ریروهای پیچیده تغییر هستند که آنها در معرض نسایر سازمان

ناگزیر از سازگاری مداوم برای بقا کرده است. از این رو، توسعه 
ای هیأت علمی به عنوان بخشی از مدیریت منابع انسانی در حرفه

 .(2)ها داردسطح دانشگاه جایگاه خاصی را در مدیریت دانشگاه
دارای دو بعد کمی و  ای هدفمندعنوان پدیدهنظام آموزش عالی به   

کیفی است که رشد متعادل و موزون آن نیز باید در هر دو بعد کمی 
و کیفی به موازات یکدیگر مدنظر قرار گیرد. اعضای هیأت علمی 
از جمله عوامل مهم و اصلی ساختار آموزش عالی هستند و افت کمی 
و کیفی آنان تاثیر مستقیم بر عملکرد نظام آموزش عالی دارد. از 
آنجا که جایگاه ونقش آموزش عالی در توسعه اقتصادی، اجتماعی و 
فرهنگی کشور تعیین کننده است و نیروی انسانی متخصص مورد 

، شوندهای مختلف، توسط بخش آموزش عالی تربیت مینیاز بخش
تقویت و توسعه این بخش و باالخص اعضای هیأت علمی به مثابه 

باشد ها میتوسعه سایر بخشروح و جان آموزش عالی، زیر بنای 
تحت تأثیر تغییر و تحوالتی که  1(. امروزه، بالندگی هیأت علمی3)

ای برخوردار در آموزش عالی در حال وقوع است، از اهمیت ویژه
های پیشرفته اطالعات و گردیده است. عواملی چون ورود فناوری

ن، آ ارتباطات به آموزش عالی، رشد سریع دانش و تغییرات ناشی از
های ها در برابر جامعه، تنگناهای مالی نظاملزوم پاسخگویی دانشگاه

آموزش عالی، همگانی و جهانی شدن آموزش عالی، رقابت مؤسسات 
های ها و نظامآموزش عالی و ... همگی باعث شده است که دانشگاه

آموزش عالی به فکر رشد و بالندگی مستمر اعضای هیأت علمی خود 
منظور ارتقای کیفیت، گسترش ها بهر واقع، دانشگاه(. د4بیفتند )

یادگیری، ترویج دانش، توسعه پژوهش، تولید علم و ارتباط مؤثر با 
هایی راهبردی برای بهبود مستمر فرآیند جامعه، نیازمند برنامه
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ای اعضای هیأت علمی خود یادگیری و رشد حرفه-یاددهی
ای در ارتقاء نقش سازندهای (. در این میان توسعه حرفه5باشند)می

یابی به این اهداف دانش و مهارت اعضای هیأت علمی برای دست
(. به چهار دلیل نیاز به توسعه هیأت علمی غیر قابل 6کند)بازی می

انکار است. مهمترین دلیل این امر،کمک به اعضای هیأت علمی 
جهت اقدام به تدریس، تحقیق و ارائه خدمات )سه رسالت اصلی 

ش عالی( است. دانشجویان و ارتقای کیفیت آموزش دلیل دوم آموز
شوند. دلیل سوم، جامعه است لزوم توسعه هیأت علمی محسوب می

یعنی بستری که مؤسسات آموزش عالی در آن به حیات خود ادامه 
نمایند. دلیل دهند و خدمات مورد نیاز این بستر را ارائه میمی

رصه آموزش و یادگیری است های تکنولوژی در عچهارم، پیشرفت
(. 7کند )که توسعه اعضای هیأت علمی را بیش از پیش الزامی می

ای است که امروزه بالندگی اعضای اهمیت این موضوع به گونه
ای تبدیل شده است و هیأت علمی به یک الزام برای رشد حرفه
ای اعضای هیأت علمی سازماندهی و مدیریت جریان توسعه حرفه

خاب به یک اجبار تبدیل شده است چرا که اوال از این از یک انت
افتد  تر اتفاق میای اعضای هیأت علمی بهتر و سریعطریق رشد حرفه

طور روزافزونی به ای اعضای هیأت علمی بهو ثانیاً توسعه حرفه
 (.8) سازوکاری کلیدی برای بهبود و توسعه دانشگاه تبدیل شده است

ه اعضای هیات علمی در پیشبرد رسالت با توجه به اهمیت و جایگا
گیری سو و شکلهای نظام آموزش عالی از یکها و ماموریت

رو الزم است تا برای های پیشها و چالشتغییرات سریع در فناوری
های اعضای هیات علمی توسعه و بهسازی مستمر و ارتقای شایستگی

 تراتژیک درهای بسیار مهم و استدابیری اتخاذ گردد. یکی از حوزه
ح تر اصالنظام آموزش عالی، نظام تربیت معلم است که نقش حیاتی

هی کند. بدیای کشورهای مختلف ایفا میو تقویت بنیادهای توسعه
است که قسمت قابل توجه یادگیری دانشجویان و تاثیرگذاری 

های یاددهی و آموزش تربیت دانشجومعلمان را باید در محیط
مود و از آنجا که اساتید دانشگاه فرهنگیان یادگیری آنان جستجو ن

ترین عوامل درافزایش کیفیت یادگیری دانشجویان یکی از مهم
ای برخوردار ای آنان از اهمیت ویژههستند، بنابراین توسعه حرفه

ای مستمر اساتید دانشگاه فرهنگیان با توجه است لیکن توسعه حرفه
راه ای هممشکالت عدیده ها و مراکز بابه پراکندگی اقلیمی پردیس

است. در حالیکه توسعه روز افزون اطالعات و ارتباطات فضای 
جدیدی را ایجاد کرده است که متفاوت از فضای سنتی گذشته بوده 

تواند در سطوح مختلف زندگی بشر بخصوص در حوزه آموزش و می
های زمان و و یادگیری اثربخشی داشته باشد و فارغ از محدودیت

 (. 9تاثیرات مثبتی بر آموزش و یادگیری داشته باشد) جغرافیا
های مهمی است که حتی بازنگری در نقش اساتید یکی از چالش

ر شود. تاثیتعریف آن نیز دشوار است و به ندرت به آن پرداخته می
های ابزارهای فناوری برای یادگیری و پتانسیل باالی آنها برای روش

چ کس پوشیده نیست و اساتید به یادگیری فعال و ارتباطی بر هی
 هایمنظور بکارگیری، مدیریت و بهره برداری از اینها باید نقش

جدیدی را در خود ایجاد کنند و به همین منظور باید سواد دیجیتالی 

_________________________________ 
1 Evseeva& lozhenko 

های جدیدی را در خود ایجاد نمایند که داشته باشند و صالحیت
 اههای سنتیهای فنی ساده است. بنابراین چگونه دانشگورای مهارت

آمیز توانند در این راستا حرکت کنند و برای رفع موفقیتمی
ای نیازمند هستند یکی از های فعلی به چه توسعه حرفهچالش

شود. شناخت اهمیت سواالت اساسی و پرچالشی است که مطرح می
های تواند کلید تغییر در محیطهای یادگیری ترکیبی میو فرصت

ت در صدر فهرس "طرح یادگیری ترکیبی"یادگیری سنتی باشد و 
 ( 10گیرد)روندهای فناوری مجور در اموزش عالی قرار می

ز پذیری است که تلفیقی ایادگیری ترکیبی روشی آموزشی انعطاف
آموزش کالس درس سنتی و یادگیری مبتنی بر خط و ترکیبی منحصر 
به فرد است که از طریق فناوری و آموزش سنتی راه حل موثری 

دهد و به فراگیران این ای آموزش گروه متنوع فراگیران ارائه میبر
دهد تا با شیوه و سرعت خود و متناسب با نیازهای امکان را می

ای های توسعه حرفهیادگیری خود یاد بگیرند. از این روش در برنامه
ها نکات فنی توان سود جست و لیکن چیزی بیش از مهارتنیز می

باشد. به اعتقاد واگن رویکرد یادگیری می ITتدریس به کمک 
ترکیبی با شیوه هایی برای ارتقا نحوه تعامل با محتوا و مطالب ، 
تعامل اجتماعی، تامل، تفکر سطح باالتر، حل مساله، یادگیری 

دهد که به مشارکتی و ارزیابی معتبرتر در آموزش عالی ارائه می
د شود و به اعتقایطور بالقوه منجربه افزایش مشارکت دانشجویان م

های مناسب و درک فرهنگی متقابل بوید و سمپسون اگر زیر ساخت
از نقش فناوری در یادگیری وجود داشته باشد، نوآوری و یادگیری 

شود که البته اجرای این روش نیاز به پشتیبانی ترکیبی تقویت می
(. یادگیری ترکیبی، این امکان 10مناسب و دانشگاهی مستقل دارد )

آورد که با استفاده از تکنولوژی، مرزهای فیزیکی فراهم می را
کالس درس گسترش یافته، دسترسی به محتوا و منابع یادگیری فراهم 
شود و توانایی مربیان برای دریافت بازخورد از پیشرفت 

های یادگیرندگان بهبود یابد و از این طریق بتوان بهتر به اهداف دوره
توانند به صورت خود آموز ندگان میآموزشی دست یافت. یادگیر
های دوره آموزشی را هایی از برنامهپیشرفت کنند و حتی بخش

های نوین آموزشی، بنابراین با ظهور فناوریدوباره تکرار کنند. 
توانند فرآیندهای فضاهای جدید ارتباطی فراهم شده است که می

 (.11ند)یادگیری را در خارج از کالس درس نیز ممکن ساز_یاددهی
های فعال و رویکرد پیشرفته یادگیری، در این راستا یکی از روش   

دهد و امروزه دار را در فراگیرندگان شکل میکه یادگیری معنی
عالقه پژوهشگران و مربیان را برانگیخته است، یادگیری معکوس 

های یکی از روش ( و اخیرا به عنوان1،2015است)اوسیوا و لوژینکف
نوین مطرح شده است. در این الگوی آموزشی، آموزش مستقیمِ محتوا 

های یابد و انجام تکالیف و فعالیتبه خارج از کالس انتقال می
گر در کالس رخ مربوط به آن، تحت نظارت معلم درجایگاه تسهیل

های یادگیری مشارکتی و این رویکرد از طریق فعالیت (.12دهد)می
لی، مواد آموزشی را ترویج داده و باعث برانگیختن تفکر سطح تعام

بندی شناختی بلوم از یادگیری برای باال مانند سطوح باالی طبقه
هدف این رویکرد  (.12شود )ارتقای حافظه بلند مدت و یادآوری می
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تمرکز بر کاربرد و بحث در زمان کالس درس است، در حالی که 
ه وسیله فراگیران قبل از کالس درس کسب اصول و مفاهیم اساسی ب

هایی از الگوی یادگیری معکوس به چالش  (.13گیرد )صورت می
چهره بهجمله مدیریت زمان کالس درس و کمبود تعامالت چهره

(. 14پردازد.)هایی کامال متفاوت و ترکیب مخاطبان میبرای موضوع
 طرفداران روش آموزش معکوس معتقدند، از آنجاکه این روش

یادگیری متکی بر فعالیتهای فراگیران است یادگیری معناداری رخ 
دهد. چنانچه گفته شده در نظریه یادگیری معنی دار، یادگیری می

عبارت است از ایجاد ارتباط بین مطالب جدید و ساخت 
شناختی یادگیرنده در زمان یادگیرنده، بنابراین ساخت1شناختی

نده بر یادگیری و یادداری مطالب ترین عامل تأثیرگذاریادگیری، مهم
 (.15جدید است )

های گوناگون به آن پرداخته یکی از موضوعاتی که در پژوهش   
ای معلمان برای یادگیری ترکیبی شده است تمایز میان توسعه حرفه

ترین تفاوت این دو ای به شیوه معمولی است که مهمو توسعه حرفه
م و هویت وی دانست. وقتی توان تاکید بیشتر بر نقش معلرا می

روند در چهره به سمت آموزش آنالین میبهاساتید از تدریس چهره
فرآیندهای یادگیری تحولی آنان باید به سه بعد توانمندسازی معلمان 
آنالین، تقویت تامل انتقادی، تلفیق فناوری در تحقیقات آموزشی 

 ییر در نقشتوجه شود تشیدا، هاج و اسمیت نیز معتقدند معلمان، تغ
 گر را بزرگترینخود به عنوان مدرس و ایفای نقش به عنوان تسهیل

ن دانند. بنابرایچالش در حرکت از کالس سنتی به کالس آنالین می
ای با شیوه یادگیری ترکیبی باید توجه های توسعه حرفهدر دوره

ای به تغییرات روانی احتمالی مرتبط با تغییر در حرکت از ویژه
(. 16چهره به سمت تدریس آنالین داشته باشد)بههرهتدریس چ

پورکریمی و رمضان پور نیز در یک پژوهش کیفی نشان دادند برای 
بعد دانش)عمومی، غنی،  5ای اعضای هیات علمی باید به توسعه حرفه

ای و ای( توسعه مهارت )مهارت فنی پایه، حرفهتخصصی و حرفه
تماعی و فکری( توسعه اجتماعی( توسعه توانایی)توانایی اج

نگرش)نگرش مدرسان، آموزش الکترونیک به حرفه، دانشجو و 
های شخصیتی، هایی از ویژگیها )جنبهسازمان( و توسعه ویژگی

های مرتبط با محیط یادگیری الکترونیکی مدرسان اخالقی، ویژگی
(. فابریز و همکاران در پژوهشی 17الکترونیک ( توجه نمود)

درس در یک برنامه آموزشی جامع را مورد بررسی م 73های فعالیت
ای های توسعه حرفهقرار دادند و نشان دادند شرکت اساتید دربرنامه

به مرور، باعث افزایش خودکارآمدی، خود پنداره و دانش ذهنی 
گردد و صرفنظر از سابقه و تجربه تدریس در مرتبط با تدریس می

آموزش عالی با شرکت در های مرتبط به خود اساتید رشته، شناخت
ها افزایش خواهد یافت و البته اساتیدی که تجربه تدریس این دوره

 (. 18کمتری داشتند بیشترین سود را بردند)
های روز در دانشگاه استفاده از آموزش باکیفیت در بستر فناوری

تواند درکیفیت بخشی به برونداد این دانشگاه که فرهنگیان، می
ای تأثیر شایسته است، فرزندان این مرز و بوم مانِمعل همانا تربیتِ
از سوی دیگرموجب برندسازی دانشگاه فرهنگیان و  .داشته باشد

_________________________________ 
1 Cognitive Structure 

انتخاب این دانشگاه به عنوان یک اولویت برای دانشجویان ممتاز و 
مند به حرفه معلمی منظور گردد که مجموعا زمینه ساز عالقه

 .انی آینده کشور خواهد شدارتقای سطح آموزشی و تربیتی منابع انس
بسترسازی های اخیر در سالکه دانشگاه فرهنگیان علیرغم این

ای کارکنان و اساتید این دانشگاه فراهم مناسبی جهت توسعه حرفه
ای های توسعه حرفهنموده است، ولی تا به حال نتوانسته است  دوره

 .نهادینه کند دهای جدیاساتید دانشگاه را با استفاده از فناوری
صرف نیز به  ای مجازیِهای توسعه حرفههمچنین برگزاری دوره

. از طرف دیگر وضعیت پاندمی جهت اثربخشی قابل تأمل است
ای های توسعه حرفههای بسیاری را برای اجرای دورهکرونا چالش

اساتید ایجاد کرده است و لذا پژوهشگر به دنبال آن است که از 
کیبی و یادگیری معکوس استفاده کرده و الگویی مزایای یادگیری تر
ای اساتید هیات علمی دانشگاه های توسعه حرفهمناسب جهت دوره

فرهنگیان ارائه دهد. با مرور ادبیات و پیشینه تحقیق نیز مشخص 
های گوناگونی در زمینه توسعه شد که هر چند تاکنون پژوهش

تاکنون در کشور شده است ولی ای و یادگیری معکوس انجامحرفه
ای با یادگیری معکوس ارائه نشده ایران هیچ الگوی توسعه حرفه

است، بنابراین پژوهشگر به دنبال پاسخ به این سوال اساسی است که 
توان با رویکرد یادگیری معکوس الگویی مناسب چگونه می

 ای ارائه داد؟ های توسعه حرفهدوره
 

 هاروش مواد و 
 مبتنی و منطقی چارچوبی تدوین منظوربه پژوهش، این انجام برای

 محتوا تحلیل اساس وبر روش تحقیق کیفی، از بیان شده، اهداف بر

 بامعنا عمیق و وسیع، نگرة نوعی کیفی پژوهش است. شده استفاده

 صورتی به و در هاستیافته و رفتار مسائل، به ابزاری غیر حتی و

 شود بررسی گوناگون هایزاویه از پدیده یک که رودمی کار

 نتایج آوردن دست به برای مناسب ایشیوه محتوای کیفی تحلیل.

 جدید، ایدة ایجاد دانش، منظوربه متنی، هایداده از پایا و معتبر

 این پژوهش، است. در عملکرد برای عملی و راهنمای حقایق ارائة

ای اساتید توسعه حرفه هایشاخص و هامؤلفه ابعاد، کشف هدف با
 هم و پژوهش پیشینة ادبیات، اول، گام دانشگاه فرهنگیان، در

 ای بررسیتوسعه حرفه مدلهای مرتبط با هایپژوهش برخی زمان،

 ادبیات، از حاصله هایداده تقویت و غنابخشی منظورشدند و به

 از آماری، جامعة در بخش مفهومی مدل توسعة و پژوهش پیشینة

 خبرگان استفاده شد. نظرات
ی و اعضای هیات آماری در این مرحله شامل خبرگان علم جامعه

ای و یادگیری های توسعه حرفهعلمی دانشگاهها که آشنا به دوره
 بودن، دسترس در نظیر هاییویژگی دارای و باشندمعکوس می

دانشگاه و  در تدریس به اشتغال  رشته تحصیلی، تناسب تجربه،
 باشد. میزمینه  این در تألیفی و پژوهشی سابقه

 هابا توجه به ماهیت پژوهش کیفی و همچنین ابزار گردآوری داده
گیری هدفمند خود گیری هدفمند استفاده شد. نمونهاز روش نمونه

نیز انواعی دارد که در این تحقیق از نوع شبکه متخصصان آن استفاده 
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خواهد گردید. حجم نمونه در مرحله کیفی با توجه به سطح اشباع 
ها ادامه داد که عنی، محقق تا جایی به مصاحبهبوده است ی

های جدیدتری منجر گردد و شناخت های بیشتر به دادهمصاحبه
د و آن حاصل شو یادگیری معکوسو ای توسعه حرفهبیشتری نسبت 

 هایهای بیشتری منجر نشود و دادههای بیشتر به دادهاگر مصاحبه
نماید. لذا، ضمن  ها را متوقفقبلی تکرار گردد، محقق مصاحبه

یز برفی نگیری گلولهگیری، از روش نمونههدفمند بودن روش نمونه
بهره گرفته شد و از افراد مورد مصاحبه خواسته شد که افرادی را 

های کیفی مناسبی به ما ارائه دهند توانند دادهکه در این خصوص می
 گیری پژوهش، با شخصی کهرا معرفی کنند. در این روش، نمونه

معیار پژوهشگر را برای شامل شدن در نمونه دارا است، شروع شد. 
سپس از او درخواست شد که کسانی که ممکن است در زمینه 
موضوع مورد پژوهش تخصصی داشته باشند، را معرفی کند و از این 

. این عمل تا زمان شدندطریق نمونه موردنظر شناسایی و انتخاب 
نفر از اعضای  14در نهایت از  اشباع نظری پژوهش تکرار گردید.
مصاحبه به عمل  ایتوسعه حرفههیئت علمی و صاحبنظران حوزه 

 کننده در پژوهش در جدولمشخصات خبرگان شرکت آمد.
 ( ذکر شده است. 1شماره)

 
 جدول اطالعات دموگرافیک خبرگان. 1جدول 

 سابقه کاری تحصیالت جنسیت ب
 سال 5کمتر از  تخصصی دکتری زن استادیار
 سال 10تا  6بین  دکتری تخصصی مرد استادیار
 سال 15بیشتر از  دکتری تخصصی مرد دانشیار
 سال 15بیشتر از  دکتری تخصصی مرد دانشیار
 سال 15بیشتر از  دکتری تخصصی مرد دانشیار
 سال 10تا  6بین  دکتری تخصصی مرد استادیار
 سال 10تا  6بین  دکتری تخصصی زن استادیار
 سال 10تا  6بین  دکتری تخصصی مرد استادیار
 سال 10تا  6بین  دکتری تخصصی زن استادیار
 سال 10تا  6بین  دکتری تخصصی زن استادیار
 سال 15بیشتر از  دکتری تخصصی مرد دانشیار
 سال 15بیشتر از  دکتری تخصصی مرد استادیار
 سال 15بیشتر از  دکتری تخصصی زن دانشیار
 سال 15بیشتر از  دکتری تخصصی مرد استادیار

 
 اصول رعایت و تنظیم مصاحبه پروتکل مصاحبه، انجام برای

 محرمانه اصل مصاحبه، رعایت برای رضایت کسب مانند اخالقی

 هماهنگی و مصاحبه موضوع از آگاهی اطالعات، و هاداده بودن

 و صدا ضبط طریق از گرفت.مصاحبه موردتوجه قرار قبلی،
 گرفته پیاده،انجام هایمصاحبه شد. انجام همزمان بردارییادداشت

 شدند. کدبندی 2020MAXQDAو با استفاده از نرم افزار تایپ

همزمان  هایادداشت و هامصاحبه هایداده باز، کدگذاری در
 و بندیطبقه مشترکی کدهای در یکسان معنای با موارد و بررسی
 پس که گونهبدین شد. اختصاص داده کد هر به متناسب مفاهیم

 ضمن و شدند شناسایی انتخابی و محوری کدهای باز، کدگذاری از

 هایداده ضدونقیض، موارد جداسازی و تفکیک، غربالگری

 هایداده و خارج شدند دور از و داده تشخیص اضافی و تکراری

گرفتند.  قرار جدیدی مشترک محور حول نیز مشابه و مرتبط
 کدهای تکراری، حذف بررسی و مصاحبه پس از از حاصل نتایج

های شاخص و هامؤلفه چارچوب مشابه در موارد ادغام و ترکیب
 مدل آمده،دستبه نتایج اساس بر شدند. بندیسطح حاصله

شش مقوله عوامل نهادی، عوامل مدیریتی، عوامل  دارای استخراجی
آموزشی، توسعه ای، توسعه فردی، عوامل اجتماعی، توسعه حرفه

 فردی، توسعه پژوهشی، توسعه خدماتی و توسعه فرهنگی می باشد.
پژوهش،کدگذاری بر اساس قابلیت اعتبار یا تعیین روایی جهتبه

 عاز منابها )منابع دادهسازیباورپذیری، بررسی توسط اعضا، مثلث
اندرکاران و علمی و دست هیئتها شامل اعضایداده گانهسه

موارد منفی، تحلیلاستفاده  شده است(، آموزش  حوزه انسیاستگذار
فته بررسی قرارگرانتقال، قابلیت اطمینان یا سازگاری مورد قابلیت 

پایایی ( و روش%82بازآزمون )پایایی از روش پایایی و برای تعیین 
 ( استفاده شده است. %78بین دوکدگذار)توافق

 سؤالهایی برای ساختاریافتهنیمه مصاحبة در معتقدند، کارشناسان

 است نشده گرفته نظر در قبل پاسخی از غالباً شوند،می مطرح که

 بگویند. خواهندمی چه هر هستند آزاد پاسخگو و پژوهشگر و

 و دهد توضیح آن دربارة یا تغییر را سؤال متن تواندپژوهشگر می
 توجه با مصاحبه، در دهد. تغییر را آن ترتیب لزوم صورت در

شناسایی  کشف، منظوربه زیر هایپرسش از پژوهش، هدف به
 :است شده گیریبهره هامؤلفه و ابعاد

 فرهنگیان دانشگاه در ایتوسعه حرفه مفهوم با وقتی -

 گیرد؟می قرار شما چه نکاتی موردتوجه شوید،می مواجه
 ای با رویکردتوسعه حرفه الگوی در اصلی هایمولفه و ابعاد -

 کدامند؟ یادگیری معکوس
توسعه  الگوی اجرای کننده تسهیل و بازدارنده عوامل -

  کدامند؟ ای با رویکرد یادگیری معکوسحرفه
 ای با رویکرد یادگیری معکوستوسعه حرفه اجرای برای -

  ؟ است الزم منابعی و هاحمایت چه
های توسعه سنتی اجرای دوره رویکرد از خروج برای -

 ی ترکیبی )یادگیری معکوس(سمت یادگیر به تغییرآن ای وحرفه
 پیشنهادی دارید؟  چه

ای اساتید حرفه توسعة در را عملی و علمی اقدامات چه -
 دانید؟دانشگاه فرهنگیان ضروری می

 درک منظوربه نیز، کنکاشی سؤاالت از فوق، پرسشهای بر عالوه

 شده گیریبهره گوناگون هایازجنبه موردمطالعه پدیدة عمیق

 هر در کنندگانمشارکت توضیحی و تفسیری هایپاسخ است.

 هایداده گردآوری بر مبتنی بعدی، سؤاالت مصاحبه، هدایتگرمسیر

 بررسی در همچنین، .است داشته قرار اکتشافی، و مستقل کیفی

 پس که گونه بدین است؛ شده استفاده زیگزاگی شیوة از هاپاسخ

 سپس و شدند استخراج هامؤلفه و هامصاحبه، شاخص هر از

 رسیدن به تا قبل، مصاحبة هاییافته اساس بر بعدی مصاحبة
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 فراهم بیشتری شناخت مصاحبه از حاصل اطالعات که ایمرحله

 .شد انجام ساخت،نمی
 

 هایافته
ای با یادگیری های توسعه حرفهبه منظور شناسایی ابعاد و مولفه 

ساختاریافته با معکوس از روش پژوهش کیفی و مصاحبه  نیمه
متخصصان استفاده شد. در جلسه مصاحبه از افراد سؤاالتی پرسیده 

ها شد و در طی فرآیند مصاحبه نیز در صورت وجود ابهام در گفته
شد توضیحات بیشتر و خواسته می با سؤاالت پیگیر از افراد

( بخش هایی از مصاحبه 2تری ارائه نمایند.در جدول شماره )روشن
 با خبرگان و استخراج کدهای اولیه آورده شده است. 

 
 

 
 نمونه مصاحبه خبرگان و استخراج کدهای اولیه. 2جدول

 

سازی مصاحبه، کدهای اولیه شناسایی شدند که بخشی پس از پیاده 
( نشان 3از کدهای استخراج شده در مرحله اول در جدول شماره )

 داده شده است. 
 

  

کد 
 مصاحبه

 کدهای شناسایی شده شوندهپاسخ مصاحبه

 1م.

ای باید جایگاهی برای تأمل در عمل باشد. تأمل در عمل و اصل از نگاه باالتر، توسعه حرفه
جای داشته باشد. ابزارهایی همچون اقدام پژوهی ای تغییر مستمر باید در قلب توسعه حرفه

ای مورد استفاده و درس پژوهی که در بسیاری کشورها به عنوان ابزاری برای توسعه حرفه
گیرند، قرار است همین نقش را پررنگ کنند. از اینها گذشته، بنده فکر می کنم ما قرار می

ای، در بحث محتوا و ه حرفهای، چه دانشگاهی و چه توسعدر زمینه آموزش چه مدرسه
ها، ها و رویکردهای تئوریک برخوردار هستیم، اما در زمینه تکنیکمفاهیم و حتی در روش

دهیم. با این توضیحات، اگر معلمان و استادانی با دست خالی و محروم به جامعه تحویل می
، پذیرش تغییرهایی دارد، باید به اصل ایجاد بخواهیم بگوییم یادگیری معکوس چه مؤلفه

ایجاد فضای بهتری برای تلفیق تئوریهای )عمومی و شغلی و سازمانی( با عمل، بهره گیری بیشتر 
از زمان کالس درس، ایجاد فضای گفتگو و ارتباطات بین فردی، ایجاد فضای کافی برای عمل 

 تکردن و نوشتن، فراهم کردن فرصت بیشتر برای تأمل و بازتاب بر عمل خود، ایجاد فرص
 بیشتر برای بازخورد و ارزشیابی برای یادگیری را نام برد.

 توجه به تغییرات مستمر
 اقدام پژوهی
 درس پژوهی

توجه به مفاهیم و محتوای 
 های توسعه حرفه ایدوره

 اصل ایجاد و پذیرش تغییر
 تلفیق تئوری با عمل

 بهره گیری از زمان کالس
 ارتباطات فردی

 بازخورد تدریس

 ارزشیابی

 

 

 

 3م.

 –های شخصیتی اساتید، مسائل روانشناختیای اساتید شامل ویژگیابعاد توسعه حرفه
ها برای توسعه علم اساتید گذاشته اجتماعی، به جهت توسعه علمی اساتید باید یک سری دوره

شود. توسعه دانش روز جامع بودن آموزش، آموزش باید کلیه ابعاد فرهنگی، احتماعی، سیاسی 
و.. را در برگیرد. عالوه برآن به نفس ارزشمند بودن دانش توجه شود. توجه به ابعاد 

ی و... مورد توجه قرار گیرد تا بتوانند به بیرون کالس ببرند و یا برعکس از فرهنگی،آموزش
بیرون کالس به داخل کالس ببرند. توسعه دانش روز از علوم نافع بحث کند. آشنایی معلمین 

ای ههای مختلف پژوهش خیلی از اساتید با روشهای مختلف تدریس، آشنایی با روشبا روش
نا نیستند و نمی توانند جوابگوی دانشجو باشند. توجه به رویکرد مختلف تحقیق و پژوهش آش

لی های اصکمی آشنایی با نرم افزارهای آماری کمی و کیفی خیلی کم است و یکی از مولفه
 افزارهای آموزشی و پژوهشی است.ای آشنایی با نرمهای توسعه حرفهدوره

 های شخصیتی اساتیدویژگی
 –توجه به مسائل روانشناختی 

 اجتماعی
 هایی برای توسعه علمتنظیم دوره

 توجه به دانش روز و توسعه آن
های توسعه همه جانبه بودن دوره

 ایحرفه
توجه به ابعاد فرهنگی، اجتماعی 

 ایهای توسعه حرفهدر دوره
آشنایی با نرم افزارهای آماری کمی 

 و کیفی
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 معکوسرویکرد یادگیریای با نمونه ای از کدهای شناسایی شده از مصاحبه با صاحبنظران در رابطه توسعه حرفه. 3جدول 

 کدهای اولیه شناسایی شده کد مصاحبه

 1م.

های توسعه حرفه ای، اصل ایجاد و توجه به تغییرات مستمر، اقدام پژوهی، درس پژوهی، توجه به مفاهیم و محتوای دوره
ق اساتید ارزشیابی، باور عمیپذیرش تغییر، تلفیق تئوری با عمل، بهره گیری از زمان کالس، ارتباطات فردی، بازخورد تدریس، 

و مجریان به فایده مندی یادگیری معکوس، رابطه استاد و فراگیر، مدیریت زمان، انتقال فشار یادگیری به خارج از کالس 
ها، افزایش انگیزه یادگیری، امکانات سخت درس، برنامه ریزی مناسب برای استفاده از زمان کالس، جلب مشارکت در فعالیت

های کالس، یادگیری عمیق مطالب درسی، تقویت ذهن دانش اموزان، افزایش یادگیری رم افزاری، پشتیبانی از فعالیتافزاری و ن
های متفاوت یادگیری، شناسایی بدفهمی و کج فهمی در در سطوح باالتر شناختی، توجه به ابعاد غیر شناختی، توجه به سبک

های تحولی ریزی صحیح در برنامههای خوب آموزشی، برنامهدن طرحمطالب، فرصت بحث در جلسات، فرمالیته برگزار کر
 سازی فضای اجرای صحیح آن،و آماده

 2م.

 یرسخت افزا امکانات، مناسب رساختیزی، فرهنگ توسعهی، پژوهش توسعهی، آموزش توسعهی، سازمان توسعهی، توسعه فرد
 تیحما، معکوس یریادگیمثبت به  نگرشی، ارسانه سواد، نینو یهایاستفاده از فناور نهیدر زم یاموز مهارتی، و نرم افزار

یبه استفاده از فناور دینگرش اسات رییتغ، معکوس یریادگیبا روش  ییبه جهت آشنا یآموزش یهادوره لیتشکی، و معنو یماد
 یهادر برنامه یبازنگری، ازسنجین، هادوره یدر برگزار دیاسات مشارکت، هاجهت شرکت در دوره زهیانگ جادیا، نینو یها

 دیگوناگون اسات یازهایها با ندوره یمحتوا تناسبی، اتوسعه حرفه

سپس کدهای شناسایی شده طی سه مرحله کدگذاری باز، محوری و 
ز هایی اتر تنظیم شدند که بخشگزینشی در قالب مقوالت فرعی

ه دو )کدگذاری محوری( در جدول بندی کدهای اولیه در مرحلدسته
 ( نشان داده شده است. 4شماره )

 
 بندی کدهای شناسایی شده در قالب مقوالت فرعی: دسته4جدول 

  زیر مولفه 

فناوری های نوین 
 آموزشی

 های نوین آموزشی،آشنایی با فناوری -
 ریزیاطالعات و ارتباطات در برنامهگیری از دستاوردهای فناوری بهره -

 5م.

 3، م.2م.

 تامین اعتبار

 ای،تدارک امکانات مورد نیاز اساتید شرکت کننده در توسعه حرفه -
 ها،تامین اعتبار قبل از شروع دوره -
 ای،های توسعه حرفهبازپرداخت حق التدریس شرکت کننده در دوره -
 ای،های توسعه حرفهبودجه اختصاصی برای دوره -
 تامین منابع -

؛ 9؛ م.8؛ م.5؛ م.2م.
 11م.

 

 قوانین ومقررات
 ای،کننده فرآیند توسعه حرفهها و مقررات تسهیلوجود رویه -
 نظام ارتقا شغلی، -
 ایهای توسعه حرفهارتقای شغلی اساتید شرکت کننده و فعال در دوره -

 14؛ م.11م.
 

 سیاست گذاری

 ای،های توسعه حرفهبازنگری در برنامه -
 ها،های نوین در زمان تشکیل دورهدسترسی به فناوری -
 ای،های توسعه حرفهدسترسی به منابع اطالعات در برنامه -
 های مطالعاتی،ایجاد فرصت -
 های راهبردی و نهادینه شده،وجود سیاست -
 برگزاری سمینارها و کارگاههای آموزشی، -
های نظام جامع مولفهایجاد ارتباط میان برنامه توسعه اعضای هیات علمی و سایر  -

 مدیریت منابع انسانی در دانشگاهها،
 گذاری،هدف -
 ای،های توسعه حرفهریزی منظم برای دورهبرنامه -
 های مطالعاتی،ایجاد فرصت -
 های آموزشی بین المللی،ریزی به جهت شرکت در دورهبرنامه -
 ها و سمینارها به جهت توسعه دانش شغلی اساتید،برگزاری کنفرانس -

؛ 9؛ م.8؛ م.3م. ؛2م.
 11؛ م.10م.
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 تمرکز زدایی
 حرکت به سمت مدیریت مشارکتی، -
 واگذاری اختیارات در زمینه توسعه اعضای هیات علمی به دانشگاه و دانشکده، -
 گیری از مشارکت بخش خصوصی و غیردولتی در تامین اعتبار برنامه،بهره -

 9؛ م.3م.

 

 انگیزاننده های بیرونی
 جهت ایجاد انگیزه،های مالی به مشوق -
 های درونی و بیرونی،توجه به انگیزاننده -
 کنندگانهای مادی برای شرکتتعیین پاداش -

 8؛ م.7؛ م.6م.
 

 انگیزاننده های درونی

 ها،های تشویقی برای فعال بودن در دورهتنظیم برنامه -
 ای،های توسعه حرفهها و فرآیند دورهگیریمشارکت اعضا در تصمیم -
 اعضای هیات علمی به یادگیری مستمر،تشویق  -
 های گروهی به منظور مشارکت اعضای هیات علمی،تدارک جلسات و بحث -
 تشویق اعضای هیات علمی به یادگیری مداوم، -
 ها،ایجاد انگیزه برای شرکت در دوره -
 های تشویقی،ایجاد برنامه -
 ای،حرفه های توسعههای تشویقی برای اساتید متعهد به شرکت در دورهبرنامه -

 8؛ م.5؛ م.3م.
 10؛ م.9م

 زیر ساخت

 ایجاد امکانات سخت افزاری و نرم افزاری، -
 زیرساخت مناسب، -
 بستر سازی امکانات سخت افزاری و نرم افزاری، -
 فراهم بودن منابع مالی و انسانی، -
 ایجاد بسترهای الزم برای توسعه حرفه ای، -
ها با رویکرد یادگیری دورهتدارک زیرساخت نظری و علمی به جهت تشکیل  -

 معکوس،

؛ 5؛ م.3؛ م.2؛ م.1م.
 11م.

 

برنامه ریزی 
 استراتژیک

 هایی آموزشی به جهت آشنایی با یادگیری معکوس،تشکیل دوره -
 ها با نیازهای اساتید،تناسب برنامه -
 انتخاب موضوعات مناسب مورد نیاز اعضای هیات علمی، -
 تقویت مهارت وتوانایی،ریزی برای تدریس کسب دانش و برنامه -
 ظرفیت سازی و توانمندسازی نیروی انسانی، -
 ای،های فردی، شغلی و حرفهای افراد در زمینهتوجه به نیازهای توسعه -
 ای،های توسعه حرفهجامع و کامل بودن برنامه -
 ای،های توسعه حرفهریزی و ارزیابی دورههای تخصصی برای برنامهتشکیل کمیته -
 ای،های توسعه حرفهآگاهی بخشی از برنامه رسانی واطالع -

 های نوین،ایجاد نیاز در اساتید برای یادگیری فناوری -
 هایی به جهت بررسی نیازهای تحقیقاتی جامعه،تشکیل کارگروه -
رسانی به موقع ومناسب به اعضای هیات علمی و آمادگی ذهنی اساتید نسبت به اطالع -

 ها با شیوه جدید،تشکیل دوره
 ریزی مناسب به جهت تهیه به موقع محتواهای آموزشی،هبرنام -
های سازی ذهنی اساتید نسبت به تغییر شیوهها و تبلیغات مناسب و آمادهمعرفی دوره -

 های آموزشی،دوره

 10؛ م.7؛ م.3؛ م.2م.
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 مدیریت آموزشی

 های کالس،پشتیبانی از برنامه -
 نوین آموزشی، حمایت مادی و معنوی پشتیبانی مدیران از طرح های -
 ای،های توسعه حرفهحمایت مدیران ارشد از برنامه -
 تنظیم برنامه آموزش و بهسازی، -
 ای و ایجاد تسهیالت الزم،های توسعه حرفهحمایت از برنامه -
 های آموزشی و یادگیری معکوس،حمایت و پشتیبانی مدیران ارشد از نوآوری -

 1م.

 2م.

 3م.

 9م.

 8م.
 

 11م. ایهای توسعه حرفهاز مدرسان دورهحمایت  - حمایت از مدرس

 حمایت از یادگیرندگان
 پشتیبانی از شرکت کنندگان در دوره -

 12، م.11، م.14م. تدارک نرم افزارها و چت روم های مشاوره و پشتیبانی ازیادگیرندگان -

 پشتیبانی از منابع درسی
 تدارک کتاب ها و محتوای برنامه درسی -

 13، م.12، م.14م. دیجیتال و سایز اطالعات علمیدسترسی به کتابخانه های  -

 پشتیبانی از یادگیرندگان به صورت آنالین - پشتیبانی از برنامه درسی

 پشتیبانی از یادگیرنذگان به صورت حضوری -
 9،م.12،م.14،م.6م.

ارزیابی و تضمین 
 کیفیت

 بازخورد تدریس، -
 ارزشیابی، -
 نظارت و پیگیری دوره های در دست اجرا، -
 به نظارت و راهنمایی،توجه  -
 ارزیابی از فرآیند یادگیری معکوس، -
 نحوه بازخورد، -
 ای،های توسعه حرفهایجاد سازوکارهای مناسب برای ارزیابی اثربخش دوره -
 های بازخورد،ایجاد کانال -
 سنجش و ارزشیابی اثربخش، -
 نظام منظم ارزشیابی، -
 ارزیابی مهارت های تدریس اساتید، -
 محتواهای آموزشی،ارزیابی و کنترل  -

 1م.

 3م.

 4م.

 5م.

 6م.

 7م.

 8م.

 نیاز سنجی

 نیاز سنجی، -
 ها،تشکیل کمیته های تخصصی به جهت نیاز سنجی دوره -
 تشکیل دوره ها براساس نیاز دوره ها، -
 توجه به نیازهای حال و آینده -

 2م.

 4م.

 5م.

 7م.

 امور اداری مورد نیاز
 جدید آمادگی فرهنگی برای انجان دوره ها به شیوه -

 تجربه و مهارت قبلی در پیاده سازی دوره ها با شیوه یادگیری معکوس -

 تدوین تقویم آموزشی مناسب به جهت اجرای بهتر ومنظم دوره ها -

 14م.

 12م.

خدمات آموزشی مورد 
 نیاز

 تشکیل جلسات راهنمایی و مشاوره -

 14م. هاتهیه و تدوین کتب و نشریات مورد نیاز دوره آموزشی قبل از شروع دوره  -

 مهارت کالسداری
 قدرت رهبری و اداره کالس، -
 های مناسب ارائه محتوای آموزشیروش -

 10م.
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 ارتباط با دانشجو
 ارتباط استاد و فراگیر، -
 توجه به ارتباطات میان فردی -

 1م.

 8م.

 تسلط بر محتوا
 توجه به دانش روز و توسعه آن، -
 روش های مناسب ارائه محتوای آموزشی -

 4م.

 روش تدریستسلط  بر 

 های متفاوت یادگیری،توجه به سبک -
 یادگیری، –های یاددهی توجه به روش -
 های یادگیری جدید،توجه به نظریه -
 های فردی،توجه به تفاوت -
 های تدریس،تسلط بر روش -
 های نوین،آشنایی با نظریه -

 1م.

 6م.

 7م.

 10م.

 12م.

 13م.

 مهارت ارزشیابی

 مهارت در ارزیابی دانشجو، -
 تدریس، ارزیابی -
 های متنوع ارزشیابی،آشنایی با شیوه -

 12م.

 13م.
 

آشنایی با فناوری 
 آموزشی

 های نوین،مهارت آموزی در زمینه استفاده از فناوری -
 ای،سواد رسانه -
 آشنایی با نرم افزارهای تولید محتوی آموزشی، -
 مهارت فناورانه در تولید نرم افزارهای تولید محتوا، -
 محتوا،نرم افزارهای ارائه  -
 تسلط بر نرم افزارهای تولید محتوای آموزشی، -
 آشنایی با نرم افزارهای تخصصی رشته و تولید محتوا، -

 2م.

 10م.

 10م.

تسلط بر روش های 
 تحقیق

 آشنایی با روش های گوناگون تحقیق، -
 تسلط بر روش های تحقیق و پژوهش -

 12م.

تسلط بر ابزار های 
 تحقیق

 پژوهشی،آشنایی با نرم افزارهای  -
 تسلط بر ابزارهای تحقیق، -
 تسلط بر نرم افزارهای پژوهشی -

 6م.
 12م.

 ارتباط با جامعه

 ای و تسهیالت الزم برای اعضای آن،های حرفهتشکیل انجمن -
 ارتباط با جامعه و صنعت، -
 مشارکت با همکاران به جهت کسب تجربه، -
 در آنای و تشویق اساتید به عضویت های علمی و حرفهتشکیل انجمن -

 6، م.8.م ؛5.م ؛3.م

 اخالق

 اجازه انتشار به روز و صحیح از طرف تولیدکنندگان دانش -

 های اخالقیپاالیش اطالعات مغایر با ارزش -

 پایبندی به اصول و هنجارهای اخالقی -

 پایبندی اعضای هیات علمی در حوزه آموزش و پژوهش -

 4، م.7.م ؛5.م ؛3.م

 8؛ م.3م. خالقیت و نوآوری - خالقیت و نوآوری

 10؛ م.5؛ م.1م. مدیریت زمان - مدیریت زمان

 خود تنظیمی
 دهی،خود نظم -
 5م. خود ارزیابی -

 مهارت های ارتباطی
 آشنایی با زبان انگلیسی، -
 تعامل استاد با فراگیر، -
 ارتباط با اساتید به نام خارج از کشور، -

 3م.

 6م.
 10م.

 4، م.3م. تعهد شغلی - مهارت کار گروهی
 8، م.10.؛  م6.؛  م3.م تعامل با اساتید دانشگاههای معتبر جهان، - اجتماع علمیتعامل با 
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 ها و سمینارهاشرکت در کنفرانس -

 ای مربوط به رشته تخصصیهای علمی و حرفهعضویت در انجمن -

 مهارت مدیریتی

های های تحولی و آماده سازی فضای اجرای صحیح دورهریزی صحیح در برنامهبرنامه -
 ایحرفهتوسعه 

 ایجاد تغییر در شکل و محتوای آموزشی، -
 تغییر شیوه آموزش از سنتی به نوین، -
 های نوین،تغییر نگرش مدیران به جهت حرکت به سمت روش -
 ها،استفاده از اساتید توانمند در دوره -
 تعامل و مشارکت اساتید، -
 های آموزشی و کارگاهی،برگزاری دوره -
 های مدیریتی،آشنایی با مهارت -
 ای،های توسعه حرفهجاد نگرش مثبت نسبت به دورهای -
 ایهای سنتی توسعه حرفهتغییر نگرش اساتید و مدیران نسبت به شیوه -

 1م.

 3م.

 5م.

 10م.

 جامعه پذیری

 جامعه پذیری، -
 رعایت هنجارهای دانشگاه -
 احساس تعلق به سازمان، -
 رعایت ادب سازمانی، -
 وظیفه شناسی، -
 رعایت کدهای رفتاری مورد نظر -
 های فردیاحترام به تفاوت -

، 2، م.1، م.5، م.4م.
 14، م.12م.

 توسعه فرهنگی

 ای،های توسعه حرفهاجتماعی در دوره –توجه به ابعاد فرهنگی -
 فرهنگ سازی نسبت به تغییر شیوه های آموزش، -
 انتقال دانش به نسل جدید معلمان ، -
 افزایش برابری آموزشی -
 عدالت آموزشی -

 علمی خوری آماده از پرهیز و پژوهش و تحقیق فرهنگ تغییر -
 رو پیش در تغییرات برای شدن آماده و آموزش فرهنگ تغییر -
 علمی اخالق هنجارهای تقویت -
 انتقادی تفکر تقویت -
 مستقل یادگیری -
 العمرمادام یادگیری به تشویق -

 4م.

 2م.

 8م.
 14م.

 روحیه تغییر

 توجه به تغییرات مستمر، -

 رات،ییتغ رشیپذ -
 رمحور،یفراگ یهانگرش به سمت آموزش رییتغ -
 ن،ینو یهایبه استفاده از فناور دینگرش اسات رییتغ -

 1م.

 2م.

 3م.

 4م.

 5م.
 11م.
 14م.

 های روانشناختیویژگی

 مسئولیت پذیری، -
 عالقه به یادگیری، -

 د،یاسات یتیشخص یهایژگیو -

 احترام قائل شدن برای دانشجویان، -

 اجرای امورپذیرفتن مسئولیت شخصی در قبال  -

 ارتباطات فردی
 آشنایی با ارتباطات موثر میان فردی، -
 4م. ارتباطات بین فردی -

 2م. هامشارکت اساتید در برگزاری دوره - ارتباطات اجتماعی
مسئولیت پذیری 

 اجتماعی
 تاثیر گذاری اجتماعی، -
 9، م.3، م.2م. احساس مسئولیت اجتماعی. -
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 اهداف آموزشی
 آموزشی، بیان صریح و مدون اهداف -

 کنندگان دوره از اهداف عینی،آگاهی شرکت -

 هماهنگی اهداف دوره با نیازهای اساتید. -
 2، م.14، م،13م.

 محتوای آموزشی
 ای،های توسعه حرفهانعطاف پذیری محتوای دوره -

 همخوانی محتوای آموزشی با اهداف، -

 طراحی مناسب محتوای آموزشی مبتنی بر رویکرد یادگیری معکوس. -

، 2، م. 14م،، 13م.
 9م.

های توجه به ویژگی
 یادگیرنده

 کنندگان دوره،توجه به تواناییهای شرکت -

 تشکیل گروههای تحقیق و پژوهش. -
، 2، م. 14، م،13م.

 9م.

های یاد توجه به ویژگی
 دهنده

 مهارت اساتید برگزارکننده دوره دراستفاده از فناوری اطالعات وارتباطات، -

 ویژه اساتید برگزارکننده دوره.تشکیل کارگاههای آموزشی  -
، 2، م. 14، م،13م.

 9م.

 تعامل

 تعامل اساتید با همتایان خود، -

 کنندگان دوره،تعامل اساتید دوره با شرکت -

 گسترش ارتباطات اجتماعی به جهت کسب تجربه، -

 های علمی و تخصصی ملی و بین المللی در سطح دانشگاه،برگزاری نشست -

 های علمیاندیشی با بیان تازهبرگزاری سمینارهای هم  -

، 2، م. 14، م،13م.
 7، م.9م.

 های یادگیریقالب
 LMSتشکیل کالسهای مجازی -

 دسترسی به جلسات آموزشی زنده ضبط شده، -

 E-BOOKاستفاده از محتوای آموزشی خودآموز به صورت پادکست و  -

، 2، م. 14، م،13م.
 ،9م.

مرحله پژوهشگر، مقوالت فرعی شناسایی شده که در در آخرین 
گیرد. که در این مرحله مقوالت فرعی تری قرار میهای انتزاعیدسته
دسته عوامل نهادی، حمایت و پشتیبانی،  توسعه آموزشی،  11در 

توسعه فردی، توسعه پژوهشی، توسعه خدماتی و توسعه فرهنگی، 

مین کیفیت، قالبهای توسعه سازمانی، پداگوژی، ارزیابی و تض
مقوالت اصلی  4بندی شدند. درجدول شماره یادگیری، اخالق دسته
 نمایش داده شده است.

 
 

 بندی مقوالت فرعی شناسایی شده در قالب مقوالت اصلیدسته. 5 جدول
 مقوله اصلی مولفه اصلی

 های نوین آموزشیفناوری

 عوامل نهادی
 

 تامین اعتبار

 قوانین ومقررات
 سیاست گذاری
 تمرکز زدایی

 انگیزش
 زیر ساخت

 امور اداری مورد نیاز
 خدمات آموزشی مورد نیاز

 ریزی استراتژیکبرنامه

 حمایت و پشتیبانی
 

 مدیریت آموزشی

 پشتیبانی از مدرس
 ایهای توسعه حرفهپشتیبانی از شرکت کنندگان دوره

 پشتیبانی از برنامه درسی

 از منابع درسی پشتیبانی
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 پشتیبانی فنی
 اهداف آموزشی

 پداگوژی
 محتوای آموزشی

 توجه به ویژگی های یادگیرنده
 توجه به ویژگی های یاددهنده

 تعامل
 ارزیابی

 ارزیابی و تضمین کیفیت
 ارائه بازخورد

 قالبهای یادگیری حضوری
 های یادگیریقالب

 قالبهای یادگیری غیرحضوری
 اخالق حرفه ای اخالق

 مهارت کالسداری

 توسعه  آموزشی

 توسعه حرفه ای

 ارتباط با دانشجو

 تسلط بر محتوا

 تسلط  بر روش تدریس

 مهارت ارزشیابی

 آشنایی با فناوری آموزشی

 الگوی نقش

 های تحقیقتسلط بر روش
 توسعه پژوهشی

 تسلط بر ابزار های تحقیق

 توسعه  خدماتی ارتباط با صنعت
 کار آفرینی 

 به روز بودن اطالعات

 توسعه  فردی

 خالقیت و نوآوری

 مدیریت زمان

 خود تنظیمی

 خالقیت و نوآوری

 مشاوره

 سواد دیجیتال

 تعامالت انسانی

 مهارت مدیریتی توسعه  سازمانی

 جامعه پذیری

 ای،های توسعه حرفهاجتماعی در دوره –توجه به ابعاد فرهنگی

 تغییر فرهنگ تحقیق و پژوهش توسعه فرهنگی

 تغییر فرهنگ آموزش
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 انتقادی تفکر تقویت
 علمی اخالق هنجارهای تقویت

 یادگیری مستقل
 العمرتشویق به یادگیری مادام

 های آزاد اندیشیتشکیل کرسی
 آزادی بیان در دانشگاه

 پژوهش، و پیشینة و ادبیات متون، از حاصل هاییافته اساس بر

 هایمصاحبه از گیریبهره با خبرگان نظرات دریافت

ای اعضای هیات علمی توسعه حرفه مفهومی مدل ساختاریافته،نیمه
دانشگاه فرهنگیان با رویکرد یادگیری معکوس ارائه شده است. 

 مناسبی شرایط تحقیق، این در مدل احصاشده کاربست با است امید

 دانشگاه ای اساتیدهای توسعه حرفهتدارک و برگزاری دوره برای

 .شود فراهم فرهنگیان
 
  

 
 

 
 ای با رویکرد یادگیری معکوس)منبع: نگارندگان(حرفههای توسعههای شناسایی شده الگوی دورهمولفه. 1 شکل

 گیرینتیجه
ای اعضای هیات علمی تحت تاثیر تحوالتی  امروزه توسعه حرفه

است که در آموزش عالی ایجاد شده است. تحوالتی چون ورود 
های پیشرفته، ارتباطات و رشد سریع فناوری اطالعات و...؛ فناوری

موجب شده است که دانشگاه به فکر رشد و بالندگی مستمر اعضای 
ای ارتباطی گسترده نیز باعث رشد هخود باشند. از طرف دیگر شبکه

های جدید همراه های آموزشی است. ورود فناوریو تحول روش
خود الزاماتی آورده وتدریس و ارزشیابی اساتید را دشوارتر ساخته 
است. تغییر الگوهای تدریس، تمرکز بر یادگیری دانشجویان، تغییر 

ری، گران آموزش، نقش پژوهشگنقش اساتید از مربی به تسهیل
ای و...روز به روز کار اساتید را دشوارتر کرده، به خدمات مشاوره

های های چندگانه نیاز به مهارتطوریکه اساتید برای ایفای نقش

ای با کیفیت در بستر های توسعه حرفهجدیدی دارند. برنامه
های روز در آموزش عالی بخصوص در دانشگاه فرهنگیان فناوری

رونداد دانشگاه که تربیت معلمان آینده است، قطعا تاثیر مثبتی در ب
های توسعه خواهد داشت. یکی از رویکردهای مطرح شده در دوره

رای ها بترین روشای یادگیری ترکیبی است و یکی از مناسبحرفه
ای اساتید هیات علمی یادگیری های توسعه حرفهاجرای دوره

بسزایی در  های سازمانی تاثیرمعکوس است که در زمینه آموزش
های مصرف شده برای آموزش و یادگیری منابع بازگشت هزینه

انسانی و افزایش اثربخشی خواهد داشت. بنابراین هدف اصلی 
ای با رویکرد های توسعه حرفهپژوهش این بود که الگوی دوره

یادگیری معکوس چگونه خواهد بود و برای پاسخ به این سوال از 
ساختار با اساتید دانشگاه فرهنگیان و پژوهش کیفی و مصاحبه نیمه
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ای استفاده شد و بعد ازتحلیل های توسعه حرفهآشنا با دوره
 های گوناگونی مورد شناسایی قرار گرفت. ها، مولفهمصاحبه

های محتوای آموزشی مورد استفاده و پشتیبانی در این پژوهش مولفه
اکید ژی مورد تاز منابع درسی در دو بعد حمایت و پشتیبانی و پداگو

قرار گرفتند. به عبارت دیگر محتوای درسی یکی از منابعی است که 
های کننده در دورهباید به درستی تهیه و در اختیار اساتید شرکت

گان و کنندای قرارگیرد. بر این اساس باید پشتیبانی توسعه حرفه
ه مدیران اجرایی انواع منابع و مواد یادگیری را برای مخاطبان دور

آموزشی تدارک ببینند. صادقی و شریعتمداری نیز در پژوهش خود 
سازی اند. عالوه بر آن تعامل و فراهمبر همین موضوع تاکید کرده

زمینه برای افزایش ارتباط موثر بین یاددهنده و یادگیرنده و محتوای 
های بعد پداگوژی است که نه تنها مورد آموزشی نیز یکی از مولفه

کننده در مصاحبه بود که صادقی تبار و شرکت تاکید خبرگان
شریعتمداری، قرونه و همکاران، میرکمالی و همکاران نیز بر آن 

اند. تدارک منابع یادگیری به صورت آنالین و حضوری تاکید کرده
های تعامالت به صورت متنوع و گسترده، استفاده از ظرفیت

ان و استفاده حضوری و الکترونیکی به صورت همزمان و غیر همزم
های متنوع در مدیریت و ارائه محتوای آموزشی مناسب از شیوه

های فضای مجازی و حضوری اشاره به موقعیتی دارد که از ظرفیت
ی و های فردبه خوبی استفاده شده و فراگیران را برای انجام فعالیت

سازد. به اعتقاد اکبری بورنگ تدارک مواد و منابع گروهی آماده می
دهد تا دیدگاهی متفاوت ری گوناگون به فراگیران امکان مییادگی

نسبت به موضوع یادگیری داشته باشند و دید جامعی نسبت به آن 
 به دست آورند. 

ها نیز از بازخورد از سوی یاددهنده و یادگیرنده و ارزیابی دوره
جمله مواردی است که در این پژوهش مورد تاکید قرار گرفته است. 

به تصحیح رفتار و بهبود عملکرد فراگیران و افزایش  چراکه منجر
شود. پژوهشهای گوناگون از جمله قرونه و یادگیری آنان می

ه اند. بهمکاران، عابدی و همکارن و فیلیپس نیز به آن اشاره کرده
تبار و شریعتمداری همان گونه که یادگیرندگان اعتقاد صادقی

یافت بازخورد فوری و نیازمند آموزش با کیفیت هستند، به در
 مناسب نیز نیازمند هستند. 

های که شامل فناوریها عوامل نهادی است الزمه اجرای بهتر دوره
آموزشی، تامین اعتبار، قوانین و مقررات، سیاستگذاری، تمرکززدایی، 
انگیزش و زیرساخت، نیازسنجی، اموراداری مورد نیاز، خدمات 

 دراموند پاور، های گرانت،آموزشی مورد نیاز است که با پژوهش
 میرکمالی همکاران، و قرونه بازرگان، و زاهدی همکاران، یانگو و
 صادقی تبار و شریعتمداری همخوانی همکاران، و عابدی همکاران، و

های فیلیپس و همکاران، فیلیپس، سیل و سلوین نشان پژوهش. دارد
 هایناوریهای اجتماعی و استفاده از فدهد که ارتباط با شبکهمی

ای اساتید اثرگذار است. بنابراین هر اطالعات بر تجربه توسعه حرفه
وسعه تواند بر تنوع تعامل مرتبط با استفاده از فناوری در تدریس می

ای های توسعه حرفهای آنان اثرگذار باشد و باید در برنامهحرفه
برای یادگیری آنالین و ترکیبی به آن توجه شود. در این صورت 

 هایی باشند که برساتید باید دارای دانش، مهارت و نگرش و شبکها
این  ای بهتعامل با فناوری اثرگذار باشد. اگر از منظر توسعه حرفه

های توان ادعا کرد که برای اجرای دورهموضوع توجه شود می
سطح  4ای با رویکرد یادگیری معکوس، اساتید باید در توسعه حرفه

ش و اجتماعی تغییراتی داشته باشند که در این شناختی، رفتار، نگر
های صورت باید دانشگاهها به طور مستقل عمل کرده و برنامه

هم از موارد میکیعالوه برآن مدونی برای این تغییرات داشته باشند. 
در آموزش بزرگساالن توجه به نیازهای اساسی آنان است. فراگیران 

وال برای یادگیری بزرگسال بخصوص اساتید هیات علمی معم
چیزهای جدیدی که نیاز شخصی و یا نیازهای فعلی آنان را برطرف 
می کند انگیزه بیشتری دارند. بنابراین باید به موضوع نیازسنجی و 
شناسایی نیازهای آنان توجه کافی مبذول داشت. در مطالعات نولز و 
همکاران کینگ و الرلر فیلیپس و همکاران برای نیازسنجی اهمیت 

اند که معلمان باید قبل از شروع ای قائل بوده و اظهار داشتهویژه
ای داشته باشند و ای، یک نیاز توسعه حرفههای توسعه حرفهدوره

ای معتقدند که یک محرک باید در روند رشد و پیشرفت حرفه
تواند یک نیاز شخصی و اساتید وجود داشته باشد و این محرک می

 به ابتکار عمل مدیران باشد.یا برگرفته از یک نیاز 
مولفه بعدی توسعه آموزشی است که شامل مهارت کالسداری، 
ارتباط با دانشجو، تسلط بر محتوا، تسلط بر روش تدریس، مهارت 

 هایهای آموزشی است که با یافتهارزشیابی، آشنایی با فناوری
گرانت، بوجارزیک، دراموند یانگ و همکاران، ابیلی و همکاران 

ای در زمینه آموزش و انی و هماهنگی دارد. توسعه حرفههمخو
ها و هایی است که برای بهبود مهارتیادگیری شامل فعالیت

شوند تا بتوانند یادگیری دانش های اساتید طراحی میشایستگی
وسعه های تآموزان را افزایش دهند. طبق تحقیقات انجام یافته فعالیت

ها ادغام گردد و نه تنها به مهارتای باید های حرفهعلمی در رویه
 های کار دانشگاهی باید توجه شود.و دانش علمی بلکه به تمام جنبه

دن روز بوتوسعه فردی مولفه دیگری است که شامل مهارت فنی )به
اطالعات، مدیریت دانش، مدیریت زمان( مهارت ادارکی)شامل 

مهارت خالقیت و نوآوری، خودتنظیمی، مشاوره، سواد دیجیتال( 
 هاییافتهگری همتا( است که با رهبری )مهارت کارگروهی، مربی

زادگان و همکاران و گرانت، اکریلند، پاور، احمدی شاعرلو، محب
. یکی از رویکردهای ابیلی و همکاران همخوانی و هماهنگی دارد

های ذهنی اساتید ای توجه به نظریههای توسعه حرفهمهم در برنامه
های گیرینان نسبت به تدریس است و در مقابل جهتیعنی باورهای آ

. باشدهای مربوط به خود میانگیزشی و خود تنظیمی شامل شناخت
ای معلم و خود ای باید به هویت حرفههای توسعه حرفهدر برنامه

های گوناگون از جمله درکی و خود پنداره آنان توجه شود. پژوهش
ای معلمان با توسعه حرفه دهد که درفیلیپس و همکاران نشان می

یادگیری آنالین و ترکیبی باید به طور وضوح به ادراک از خویشتن 
ای به تغییرات روانی ای تاکید شود و توجه ویژهو هویت حرفه

چهره به سمت تدریس بهمرتبط با تغییر و حرکت از تدریس چهره
چهره هبآنالین داشت. به اعتقاد فیلیپس وقتی اساتید از تدریس چهره

روند، درفرآیندهای یادگیری تحولی آنان به سمت آموزش آنالین می
باید سه بعد توانمندسازی آنالین، تقویت تامل انتقادی، تلفیق فناوری 

 در تحقیقات آموزشی وجود داشته باشد. 
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نتایج به دست آمده ازاین پژوهش در سطح خرد وکالن قابل استفاده 
لی و در سطح خرد نیز برای است. در سطح کالن در آموزش عا

های پژوهش پیشنهاد های کشور مفید است. بر اساس یافتهپردیس
های شناسایی شده به صورت جداگانه و با شود هر یک از مولفهمی

جزئیات بیشتر مورد مطالعه قرار گیرد. عالوه بر آن در یک مطالعه 
ه در ابتطبیقی الگوی ارائه شده در این پژوهش با سایر الگوهای مش
ر شود هکشورهای دیگر مقایسه و بررسی شود. همچنین پیشنهاد می

پردیس دانشگاه فرهنگیان بنا بر مقتضیات، شرایط بومی، منطقه ای 
و بین المللی و امکانات خود به طراحی و اعتباریابی الگوی توسعه 

 ای با رویکرد یادگیری معکوس اقدام نماید. حرفه
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