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ABSTRACT
This applied empirical research was aimed to investigate relation between teacher’s professional
network(TPN), and faculty members in Agricultural higher education. Empirical data was gathered
through survey strategy. The statistical population was composed of University faculty members
from Agriculture and Natural Resources University of Tehran(N=295). using stratified sampling
method and Cochran formula, 120 of them participated in the study. The reliability of the
questionnaire was confirmed by composite reliability indexes. Along with, its validity was
confirmed by face and construct validity. Dominant statistical research was combination of
Structural Equation Modeling and Social network analysis. Main finding of research showed that
outcomes from network activities of faculty members have significant effect on their faculty
development. In other side network activities of faculty members have significant effect on
professional learning and in same way professional learning stimulate their faculty development.
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تحليل نقش شبكه حرفهاي آموزشگران بر توسعه و یادگيري حرفهاي
اعضاي هيات علمي پردیس كشاورزي و منابع طبيعي دانشگاه تهران
3

سيد یوسف حجازي* ،1رومينا اميري ،2سيد احمدرضا پيش بين
.1استاد گروه ترویج و آموزش کشاورزی ،دانشكده اقتصاد و توسعه کشاورزی ،دانشگاه تهران ،کرج ،ایران
 .2کارشناس ارشد گروه آموزش و ترویج کشاورزی دانشكده اقتصاد و توسعه کشاورزی،
دانشگاه تهران ،کرج ،ایران
 .3استادیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی ،دانشكده اقتصاد و توسعه کشاورزی ،دانشگاه تهران ،کرج ،ایران
(تاریخ دریافت -96/2/19 :تاریخ تصویب)97/4/9 :

چكيده
این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر گردآوری دادهها از از پژوهشهای پيمایشي
محسوب ميشود .هدف اصلي آن بررسي رابطه شبكهای حرفهای اعضای هيات علمي و
توسعه حرفهای آنها بود .جامعه آماری پژوهش حاضر را اعضای هيات علمي کشاورزی و
منابع طبيعي دانشگاه تهران تشكيل ميدهند( )N=295که با استفاده از روش نمونه گيری
انتساب متناسب و فرمول کوکران  120نفر در پژوهش مشارکت داشتند .پایایي ابزار پژوهش
با استفاده از ضریب پایایي ترکيبي و روایي آن به کمك روایي سازه و صوری مورد تایيد قرار
گرفت .روشهای غالب مورد استفاده مدلسازی معادالت ساختاری با استفاده از نرم افزار
 Smart PLSبود .نتيجه اصلي پژوهش نشان داد که دستاوردهای حاصل از فعاليتهای
شبكه اعضای هيات علمي بر توسعه حرفهای آن ها تاثير معنيداری دارد و همچنين
دستاوردهای حاصل از فعاليتهای شبكه بر یادگيری حرفهای تاثير داشته و یادگيری حرفهای
نيز بر توسعه حرفهای تاثير گذار است.
واژههاي كليدي :توسعه حرفهای ،شبكه حرفهای ،اعضای هيات علمي ،یادگيری حرفهای
مقدمه
نظام آموزش عالی نقشی اساسی در توسعه جامعه
داشته و در اين راستا سه مأموريت اصلی آموزش،
پژوهش و ارائه خدمات را بر عهده دارد ( Pakmehr & et
 .)all,2009آموزشگران هر نظام آموزشی يكی از عناصر
اصلی آن است که عدم توجه به ويژگیها ،مهارتها و
قابلیتهای حرفهای آنها منجر به بروز اختالل در تحقق
اهداف آن نظام میگردد ( & (Khosravipur
 .soleimanpur, 2013هر نظام آموزشی دارای شش
مولفه اصلی آموزشگران ،فراگیران ،روشهای آموزشی،
محتوای آموزشی ،سازماندهی و تشكیالت و اصول،
اهداف و فلسفه نظام آموزشی است که با يكديگر دارای

ارتباط درونی تنگاتنگ و دو جانبه میباشند .بر اساس
اين تعريف که جامعهی آموزشگران گروهی از
آموزشگران هستند که از لحاظ اجتماعی به هم وابسته
میباشند ،در بحثها و تصمیمگیریها با هم شرکت می
کنند ،و دانش را با هويت گروه میسازند و به اشتراک
میگذارند ،و حوزه ،اهداف ،و مجموعه تعاملی مشترک
دارند ،هويت گروه اشاره به تعامل متقابل از قبل تعیین
شده ای دارند که اعضا را در يک نهاد اجتماعی در کنار
يكديگر قرار میدهد ) .)Vangrieken & et al, 2015در
همین راستا با توجه به اهمیت آموزش عالی در روند
توسعه منابع انسانی هر کشور ،در صورتی که کیفیت
مراکز آموزش عالی مطلوب نباشد ،آينده علمی و
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پژوهشی کشور اطمینان بخش نخواهد بود .با اين وجود
نگاهی به روند تحوالت نظام آموزش عالی کشور طی چند
سال گذشته ،حاکی از سیر نزولی برخی شاخص های
کیفی آموزش عالی میباشد ( (Movahedi & et all,
 .2013بدين منظور تشكیل شبكههای ارتباطی علمی در
توسعه و بهبود اعضای هیات علمی مؤثر است ( .(Akbari
 & et all, 2013در واقع جهت آماده شدن برای زندگی
تشكیالتی ،آموزشگرها نیاز دارند از نظر اجتماعی و
احساسی در روابط حرفهای پاسخگو باشند و ساختار
روابط در مراکز آموزش عالی و جايگاه آن را به صورت
فرآيندی از بررسی ساختار سرمايه اجتماعی جهت
حمايت شناختی و عاطفی از طريق برقراری ارتباط با
روسای مراکز و ديگر آموزشگران و هم طرازها بررسی
کنند ( .)Tang & et all, 2016آموزشگران بزرگسال
هستند و يادگیری آنها در يک زمینه اجتماعی رخ
میدهد .آموزشگرانی که گاهی برای انجام کارها با
مشكل مواجه میشوند اغلب با کمک مربیان ديگر موفق
میشوند ( .)Ndlalane, T C, 2006يادگیری حرفهای
آموزشگران عبارت است از يادگیری هدفمند در راستای
توسعه صالحیتهای شغلی به طوری که اين نوع
يادگیری بتواند عاليق ،ايدهها ،تجارب و نوآوریهای
تدريس و يادگیری را در بین آموزشگران به اشتراک
گذارد .محققان به محل کار به عنوان فضايی برای تعامل
و يادگیری توجه زيادی دارند (.(Waes & et all, 2015
در آموزش عالی توسعهی حرفهای به فرآيندها و
فعالیتهای طراحی شده به منظور ارتقای دانش ،مهارت
و نگرشهای حرفهای آموزش دهندگان اشاره دارد؛ به
طوری که اين امر به نوبهی خود بهبود يادگیری
دانشجويان را در پی خواهد داشت ( (Mirkamali & et
 .all, 2015توسعه حرفهای اعضای هیات علمی عبارت از
تقويت و رشد حرفهای اعضای هیات علمی به منظور
بالندگی شغلی و ادای وظايف حرفه ای آنان است
(.)Zahedi & Bazargan, 2013

توسعه حرفهای معلمان مورد بررسی زيادی قرار
گرفته و ادبیات مربوط به آن در بسیاری از روشهای
مختلف ارائه شده است .اما همیشه موضوع اصلی در
درک توسعه حرفهای مربوط به يادگیری آموزشگران
است ،درواقع چگونگی يادگیری و استفاده از دانش
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حاصل از يادگیری به نحوی که به سود فراگیران باشد و
رشد آنها را به دنبال داشته باشد ( Duta & Rafaila,
 .)2014مفهوم واقعی توسعه ،بهبود و ارتقای
توانمندیهای انسان و کارکنان سازمان و گسترش ابعاد
گوناگونِ پیشرفت جامعه و حل مشكالت آن است
( .(Sharifzade, 2011بسیاری از آموزشگران ،محققان ،و
سیاست گذاران توسعه حرفهای را به عنوان کلیدی برای
بهبود تدريس ،يادگیری میدانند ،همچنین استدالل
کردهاند که به دلیل تاثیر عوامل زمینهای بر آموزش و
يادگیری ،توسعه حرفهای بايد در باورهای آموزشگران،
دانش ،نیازها و شیوههای موجود ايجاد شود
).(Carpenter & Linton, 2016آموزشگران به منظور
شرکت در توسعه حرفهای مستمر ،انجام نوآوریهای
آموزشی و افزايش يادگیری فراگیران به حفظ و توسعه
حرفه خود نه تنها در کالس درس ،بلكه در جامعه نیاز
دارند .توسعه حرفهای به آموزشگران کمک می کند
ظرفیتهای فكری و رفتاری خود خود را که زمینه ساز
انگیزه برای يادگیری و کارآمدی بیشتر است ،افزايش
دهند( .)Toom & et all, 2017توسعه حرفهای باعث
همكاری مشترک آموزشگران در تحقیق و همچنین به
دست آوردن پتانسیل برای تغییر در مواجه با مسائل
;(Carpenter & Linton, 2016
مختلف میشود
) .Kennedy, 2014شبكههای همكاری به عنوان يكی از
ابزارهای کارآمد برای مديريت بهینه منابع ،انتقال دانش
بین عوامل ،به اشترکگذاری دارايیها و کاهش
ريسکهای توسعه در عرصه اقتصاد ،کسب و کار و دانش
و در واقع دستیابی به توسعه حرفهای شناخته شدهاند.
ساختار شبكه ،گروههايی که فرد میتواند با آنها ارتباط
برقرار کند را مشخص میکند و در نتیجه فرد میتواند
برای کسب اطالعات ،مشاوره ،همكاری و يا حمايتهای
اجتماعی از آنها ،عملكرد خود را تراز کند .يكی از
راههای اصلی که افراد به وسیله آن شبكههای خود را
تشكیل میدهند توانايیها و تخصص آنها میباشد.
برخی از شبكهها ،بسته به تعامل آموزشگران با يكديگر
موجب دسترسی بیشتر آنها به تخصص يكديگر میشود
) .(Neufeld & Roper, 2003شبكه حرفهای شخصی هر
آموزشگر داخل يک شبكه دانشگاهی گستردهتر (تعامل
با آموزشگران) قرار گرفته است .اين شبكههای کامل
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ممكن است تغییر مهمتری در اتصال در سراسر
دانشگاهها نشان دهند .حفظ اندازه ثابت تعداد کل
اعضای شبكه ،روابط میان افراد را افزايش میدهد و
اطالعات را با سرعت بیشتر منتقل و منتشر میکند،
شبكههای متراکمتر تمايل دارند که به وسیله گروهی با
سطوح قابل اعتمادتری تشكیل شوند زيرا در اين صورت
عملكرد سازمانی بهتری خواهند داشت (Moolenaar,
) .2012داشتن شبكههای حرفهای توسط اعضای هیات
علمی میتواند به يادگیری حرفهای آنها منجر شود.

ارتباطات با ديگران و يا شبكهها را میتوان يكی از
ابزارهای اصلی کارکنان در استفاده از منابع سازمان و
تشخیص فرصتها دانست ( Sadat mosavi & et all,
 .)1394منظور از روابط شبكه اجتماعی گروهی از افراد
وابسته به يكديگر است که معموالً يک ويژگی مشترک
دارند .مسأله اصلی در ديدگاه شبكه ،روابط است؛ واحد
تشكیل دهنده ساخت جامعه نیز شبكههای تعاملی
هستند و جامعه چیزی بیشتر از افراد و روابط اجتماعی
نیست ).(Kamran & Ershadi, ,20011

نمودار .1چاچوب نظری تحقیق

روششناسي تحقيق
جامعه آماری اين پژوهش ،شامل اعضای هیات
علمی کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران به تعداد
 295بود که  120نفر به شكل تصادفی انتخاب شدند.
ابزار جمعآوری دادهها پرسشنامهای متشكل از سه بخش
است .بخش اول پرسشنامه شامل ويژگیهای فردی
اعضای هیات علمی ،بخش دوم پرسشنامه طیف مربوط
به ابعاد شبكه حرفهای در شش بعد اشتراک تجارب
مبتنی بر داشتن شبكه ،گرفتن ايدهها و نظرات در
شبكه ،استفاده از ايدهها و بازخوردهای ناشی از شبكه،
خلق فرصتهای همكاری مشترک از طريق عضويت در

شبكه ،ارتقای دانش چگونگی از طريق عضويت در
شبكه ،ارتقای کارايی تدريس و پژوهش از طريق
عضويت در شبكه.بخش سوم پرسشنامه مربوط به ابعاد
توسعه حرفهای و يادگیری حرفهای میباشد .برای
بررسی روايی ابزار از روش روايی صوری و سازه و برای
بررسی پايايی آن از روش ضريب آلفای کرونباخ استفاده
شد که مقادير محاسبه شده باالی  0/7و نشان از وجود
همگرايی در پاسخهای مشارکتکنندگان تحقیق و
برداشت يكسان از محتوای گويهها دارد .در تجزيه و
تحلیل پرسشنامه از مباحث استنباطی و توصیفی آماری
استفاده شده است .آمارههای توصیفی شامل فراوانی،

حجازی و همكاران :تحلیل نقش شبكه حرفهای آموزشگران بر توسعه و يادگیری...

درصد ،درصد تجمعی و ضريب تغییرات میباشد و در
سطح استنباطی مدل سازی معادالت ساختاری به روش
حداقل مربعات جزئی میباشد .نرم افزارهای مورد
استفاده جهت تجزيه و تحلیل دادهها  Smart PLS ،و
بسته نرم افزاری  SPSSنسخه  21میباشد.
یافتههاي تحقيق
با توجه به يافتهها بیشترين فراوانی مربوط به مردان
با  89درصد مشارکت میباشد و بر اساس متغیر سابقه
تدريس ،بیشترين فراوانی مربوط به سابقه
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تدريس  1-10با  45درصد از مشارکتکنندگان در
تحقیق بود .همچنین  89درصد از پاسخگويان در
انجمنهای علمی داخلی 53 ،درصد در انجمنهای
علمی خارجی 18 ،درصد در شبكه کیفیت تدريس و
يادگیری دانشگاه 15 ،درصد در دفاتر همكاری مشترک
صنعت و دانشگاه و  67درصد در ساير مجامع علمی
عضويت داشتند .در اين قسمت نتايج حاصل از
رتبهبندی با استفاده از ضريب تغییرات برای هريک از
متغیرهای شبكه حرفهای ارائه شده است.

جدول  – 1نتايج حاصل از رتبه بندی متغیر های تحقیق بر مبنای ضريب تغییرات
رديف

اشتراک
تجارب
مبتنی بر
شبكه

گرفتن ايدهها
و نظرات در
شبكه

ايدهها و
بازخوردهای
ناشی از
شبكه
خلق
فرصتهای
همكاری
مشترک از
طريق
عضويت در
شبكه

گويه

میانگین

انحراف معیار

ضريب تغییرات

رتبه

در هنگام بحث و تبادل نظر سعی میکنم عالوه بر آن که شنونده
خوبی باشم ديگران را نیز با تجارب خودم کمک نمايم

3/68

0/76

0/20

1

در خصوص يافتههای پژوهشی خود با ساير همكاران بحث میکنم

3/17

0/91

0/28

2

در خصوص عناوين تحقیقاتی با ساير افراد گروه به تعامل و
اشتراک تجارب میپردازم

3/25

0/98

0/30

3

با همكاران گروه در مورد آن چه در سالهای قبل در زمینه
روشهای تدريس و برنامهريزی و ارزيابی اتفاق افتاده صحبت
میکنم

3/07

1/02

0/33

4

در گروه ما جلسات و شوراهايی برای توسعه برنامه آموزشی گروه
برگزار میگردد

3/16

1/09

0/34

1

در گروه ما داشتن سازو کارهايی برای گردآوری و اعمال نظر
دانشجويان در اصالح برنامه درسی به شدت مورد توجه است

2/36

1/03

0/43

2

گروه ما در نظر دارد برای هماهنگی بیشتر با محیط پیرامون
دفاتر ارتباط با بخشهای فعال کشاورزی را راه اندازی کند

2/48

1/17

0/47

3

استفاده از نظرات اصالحی فراگیران برای بهبود فرايند تدريس را
به خوبی میپذيرم و در برنامههايم اعمال مینمايم

3/82

0/84

0/22

1

استفاده از نظريات ،ايده ها و تجارب همكاران سبب تغییر
ديدگاههای من در خصوص تدريس و يادگیری شده است

3/38

0/87

0/25

2

استفاده از تجربیات ديگران کمک شايانی به بهبود محتوی درسی
و کالسهايم نموده است

3/34

0/93

0/27

3

داشتن شبكههای حرفهای میتواند منجر به خلق فرصتهای
مشترک همكاری بین اعضای هیات علمی شود

4

0/81

0/20

1

بهبود گردش منابع و اطالع از آن چه دارايیهای فكری ديگران
محسوب میشود ثمره شبكهای است که عضو آن هستم

3/23

1/07

0/33

2

داشتن يک شبكه حرفهای برايم فرصتهای پژوهشی قابل توجهی
ايجاد نموده است

2/99

1/15

0/38

3

مجله تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ايران دوره  ،50-2شماره 1398 ،2

402

رديف
ارتقای دانش
چگونگی از
طريق

عضويت
شبكه

در

ارتقای کارايی
تدريس و
پژوهش از
طريق
عضويت در
شبكه

گويه

میانگین

انحراف معیار

ضريب تغییرات

رتبه

شرکت در فرآيندهای بحث و تبادل نظر منجر به فراهم شدن
شرايطی برای خالقیت و ابتكار عمل در روش تدريس میگردد

3/59

0/91

0/25

1

در هنگام مواجه با سوال يا مشكل ،استفاده از شبكه حرفهای که
دارم بسیار راهگشا است

2/97

0/97

0/32

2

شبكه حرفهای فرصت ارتقای دانش چگونگی و شفاف شدن
زوايای پنهانی از دانشی که قبال با آن مواجه بودم را به دنبال خود
آورده است

2/03

1/02

0/33

3

جهت بروز رسانی دانش (بهبود محتوی درسی) خود برنامههای
زيادی برای پیوستن به شبكههای حرفهای دارم

2/95

1/06

0/36

4

از آن جايی که اعتقاد دارم تغییر شرايط پیرامون و نیازهای
اجتماعی مرتبا رخ میدهد ،نیاز است به طور مرتب با استفاده از
تجارب سايرين و منابع مختلف در روش تدريس و پژوهش خود
بازبینی داشته باشم

3/72

0/95

0/25

1

احساس میکنم همگام با توسعه شبكههای حرفهای عملكرد
تدريسم بهبود يافته است

3/03

0/97

0/31

2

استفاده از يک شبكه حرفهای در بین اعضای هیات علمی منجر به
بهبود عملكرد گروه آموزشی شده است

2/97

1/07

0/36

3

تجارب موفق اعضای گروهی که دارای شبكه قوی حرفهای هستند
سبب تحريک ساير اعضا برای پیوستن به اين شبكه شده است

2/98

1/10

0/37

4

روش تدريس خود را با استفاده از ايدههايی که از شبكه همكاران
و حرفهای خود دريافت میکنم مرتبا مورد بازبینی قرار میدهم

2/88

1/08

0/37

5

3

0/18

0/06

1

دورههای تخصصی موضوعی ،روششناسی و يا ساير موارد
آموزشی

3/12

0/37

0/11

2

مشاهدات میدانی از ساير گروههای آموزشی خارج از دانشگاه خود

3/08

0/37

0/12

3

برنامه های ارتقای کیفیت تدريس و يادگیری

3/08

0/37

0/12

4

فرصتهای مطالعاتی داخلی يا خارجی

3/20

0/42

0/13

5

کنفراس ها يا سمینارهای آموزشی (محققان و معلمان حاضر نتايج
تحقیق و مشكالت آموزشی خود را مورد بحث قرار میدهند)

3/08

0/48

0/15

6

تحقیق فردی يا همكاری روی موضوع مورد عالقه حرفه شما

3/43

0/56

0/16

7

شرکت در شبكه آموزشگران برای توسعه حرفهای آن ها

يادگیری
حرفه ای

اولین بعد از دستاوردهای شبكه حرفهای به متغیر
اشتراک تجارب مبتنی بر شبكه اشاره دارد .رتبه بندی
گويههای اين سازه نشان داد گويه "در هنگام بحث و
تبادل نظر سعی میکنم عالوه بر آن که شنونده خوبی
باشم ديگران را نیز با تجارب خودم کمک نمايم" در
رتبه اول قرار گرفته است .اين موضوع نشان میدهد در

نمونه مورد مطالعه اين گويه در مقايسه با ساير گويهها از
اولويت و توافق بیشتری برخوردار است.
دومین بعد از دستاوردهای شبكه حرفهای به متغیر
گرفتن ايده ها و نظرات در شبكه اشاره دارد .رتبه بندی
گويههای اين سازه نشان داد گويه "در گروه ما جلسات
و شوراهايی برای توسعه برنامه آموزشی گروه برگزار
میگردد" در رتبه اول قرار گرفته است .اين موضوع
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نشان میدهد در نمونه مورد مطالعه اين گويه در مقايسه
با ساير گويهها از اولويت و توافق بیشتری برخوردار
است .سومین بعد از دستاوردهای شبكه حرفه ای به
متغیر استفاده از ايدهها و بازخوردهای ناشی از شبكه
اشاره دارد .رتبه بندی گويههای اين سازه نشان داد گويه
"استفاده از نظرات اصالحی فراگیران برای بهبود فرايند
تدريس را به خوبی میپذيرم و در برنامههايم اعمال
مینمايم" در رتبه اول قرار گرفته است.
چهارمین بعد از دستاوردهای شبكه حرفهای به
متغیر خلق فرصتهای همكاری مشترک از طريق
عضويت در شبكه اشاره دارد .رتبه بندی گويههای اين
سازه نشان داد گويه" داشتن شبكههای حرفهای
میتواند منجر به خلق فرصتهای مشترک همكاری بین
اعضای هیات علمی شود" در رتبه اول قرار گرفته است.
پنجمین بعد از دستاوردهای شبكه حرفهای به متغیر
ارتقای دانش چگونگی از طريق عضويت در شبكه اشاره
دارد .رتبهبندی گويههای اين سازه نشان داد گويه
"شرکت در فرايندهای بحث و تبادل نظر منجر به فراهم
شدن شرايطی برای خالقیت و ابتكار عمل در روش
تدريس میگردد" در رتبه اول قرار گرفته است .ششمین
بعد از دستاوردهای شبكه حرفهای به متغیر ارتقای
کارايی تدريس و پژوهش از طريق عضويت در شبكه
اشاره دارد .رتبهبندی گويههای اين سازه نشان داد گويه
"از آنجايی که اعتقاد دارم تغییر شرايط پیرامون و
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نیازهای اجتماعی مرتبا رخ میدهد ،نیاز است به طور
مرتب با استفاده از تجارب سايرين و منابع مختلف در
روش تدريس و پژوهش خود بازبینی داشته باشم" در
رتبه اول قرار گرفته است.
نتايج حاصل از رتبهبندی با استفاده از ضريب
تغییرات برای متغیر يادگیری حرفهای نشان داد اين
متغیر با هفت گويه مورد بررسی قرار گرفت ،نتايج اين
بخش نشان داد گويه "شرکت در شبكه آموزشگران برای
توسعه حرفهای آنها" در رتبه اول قرار گرفته است .بعد
از ارائه يک نیمرخ کلی از ويژگی های مشارکت کنندگان
در تحقیق ،در اين مرحله از تحقیق اعتبار سنجی مدل
تحقیق مورد توجه قرار گرفت .در ابتدا الزم است
وضعیت ساختارهای عاملی برای بررسی اندازهگیری
متغیرهای پنهان مدل ارزيابی شود .در قالب روايی سازه
اين موضوع بررسی میشود که آيا نشانگرهای انتخاب
شده برای اندازهگیری سازههای مورد نظر خود از دقت
الزم برخوردار هستند يا خیر؟ برای اين منظور از تحلیل
عاملی تائیدی استفاده میشود .به اين شكل که بار
عاملی هر نشانگر با سازه خود دارای مقدار  tباالتر از
 1/96باشد .در اين صورت اين نشانگر از دقت الزم برای
اندازهگیری آن سازه يا صفت مكنون برخوردار است.
نتايج در مورد بارهای عاملی نشان میدهد که تمام
نشانگرهای باقیمانده در هر عامل دارای سطح
معنیداری زير  0/01هستند.

جدول - 2مقادير بار عاملی برای نشانگرهای هر سازه در قالب مدل اندازهگیری
سازه

تعداد گويه

دامنه بار عاملی

دامنه مقدار t

اشتراک تجارب مبتنی بر داشتن شبكه
گرفتن ايده ها و نظرات در شبكه
استفاده از ايدهها و بازخوردهای ناشی از شبكه
خلق فرصتهای همكاری مشترک از طريق عضويت در شبكه

4
3
3
3

0/72 – 0/83
0/0-63/90
0/0-78/83
0/0-76/86

12/31-28/67
4/20-03/26
16/28-52/38
15/33-29/17

ارتقای دانش چگونگی از طريق عضويت در شبكه

4

0/0-59/81

7/23-83/56

ارتقای کارايی تدريس و پژوهش از طريق عضويت در شبكه
يادگیری حرفه ای

5
7

0/0-63/88
0/0-07/76

8/46-09/86
0/8-36/62

بر اساس نتايج مشخص میشود که نشانگرهای هر
سازه به دلیل معنیداری در سطح يک درصد از اهمیت
الزم برای اندازهگیری برخوردار هستند و لذا روايی

سازه 1که برای بررسی دقت و اهمیت نشانگرهای
انتخابشده برای اندازهگیری سازهها ،انجام شد ،نشان
1. Construct Validity
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میدهد که نشانگرها ،ساختارهای عاملی مناسبی را
جهت اندازهگیری ابعاد مورد مطالعه در مدل تحقیق
فراهم میآوردند .با توجه به اتمام فاز پااليش متغیر و
اطمینان از دقت شاخصها در اندازهگیری مفاهیم و
متغیرهای مرتبط میتوان به آزمون فرضیات تحقیق

پرداخت .به عبارت ديگر ،کارايی مدل اندازهگیری
تحقیق تأمین شده است .روش حداقل مربعات جزيی از
فرآيندی پیچیده و دو مرحلهای برای برآورد و تعیین
ضرايب استفاده میکند.

شكل - 1مدل مسیری ساختاری اثر متغیرهای تحقیق

در قالب مدل معادالت ساختاری فرضیات مورد
بررسی قرار گرفتند که نتیجه آن در ادامه آمده است .با
در نظر گرفتن نتايج بررسی روابط بین سازه مستقل و
وابسته با استفاده از ضريب مربوطه میتوان به بررسی
معنیدار اثرات بین سازههای تحقیق پرداخت .به منظور
بررسی معنیداری ضريب مسیر يا همان بتا از روش از
سرگیری بوت استراپ استفاده شد .که برای اين منظور
از سرگیری در دو حالت  100و  300نمونه استفاده شد

که نتايج نشان داد در هر دو حالت معنیدار بودن يا
بیمعنی بودن پارامتر تغییری ايجاد نشده و نتايج از
اعتبار محكمی برخوردار هستند ،در واقع معنیدار بودن
يا نبودن از حجم نمونه تأثیر نپذيرفته و تنها تغییری که
ايجاد کرده در مقدار آماره  tاست ،لذا میتوان در قالب
مدل رگرسیونی فرضیات تحقیق را آزمون نمود.

جدول -3اثر خطی اثرات متغیرهای تحقیق برای آزمون فرضیات کلی تحقیق
رابطه مورد مطالعه
دستاورد های شبكه ← اشتراک تجارب
دستاورد های شبكه ← گرفتن ايده ها
دستاورد های شبكه ← استفاده از ايده ها
دستاورد های شبكه ← خلق فرصت همكاری
دستاورد های شبكه ← ارتقای دانش
دستاورد های شبكه ← ارتقای کارايی
دستاورد های شبكه ← يادگیری حرفه ای
دستاورد های شبكه ← تالش برای توسعه حرفه ای
يادگیری حرفه ای ← تالش برای توسعه حرفه ای

Beta
0/66
0/40
0/73
0/82
0/91
0/87
0/33
0/25
0/33

Sig.
0/01
0/01
0/01
0/01
0/01
0/01
0/01
0/01
0/01

S.E.
0/063
0/082
0/052
0/032
0/014
0/018
0/097
0/075
0/091

t
10/43
4/83
13/95
25/45
61/90
46/75
3/37
3/30
3/60
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نتايج جدول فوق نشان داد که بین دستاوردهای
شبكه و اشتراک تجارب رابطه معناداری وجود دارد.
ضريب مسیر اثر دستاوردهای شبكه بر اشتراک تجارب
نیز  0/66تخمین زده شده است و میتوان بیان نمود که
دستاوردهای شبكه نقش معنیداری در شكلگیری
اشتراک تجارب دارد .همچنین مشخص شد بین
دستاوردهای شبكه و گرفتن ايدهها رابطه معناداری
وجود دارد .ضريب مسیر اثر دستاوردهای شبكه بر
گرفتن ايدهها نیز  0/40تخمین زده شده است و میتوان
بیان نمود که دستاوردهای شبكه نقش معنیداری در
شكلگیری گرفتن ايدهها دارد .بین دستاوردهای شبكه
و استفاده از ايدهها نیز رابطه معناداری وجود دارد.
ضريب مسیر اثر دستاوردهای شبكه بر استفاده از ايدهها
نیز  0/73تخمین زده شده است و میتوان بیان نمود که
دستاوردهای شبكه دستاوردهای شبكه نقش معنی داری
در استفاده از ايدهها دارد .همینطور بین دستاوردهای
شبكه و خلق فرصت همكاری رابطه معناداری وجود
دارد .ضريب مسیر اثر دستاوردهای شبكه بر خلق فرصت
همكاری نیز  0/82تخمین زده شده است و میتوان بیان
نمود که دستاوردهای شبكه دستاوردهای شبكه نقش
معنیداری در شكلگیری خلق فرصت همكاری دارد.
بین دستاوردهای شبكه و ارتقای دانش نیز رابطه
معناداری وجود دارد .ضريب مسیر اثر دستاوردهای
شبكه بر ارتقای دانش نیز  0/91تخمین زده شده است و
میتوان بیان نمود که دستاوردهای شبكه دستاوردهای
شبكه نقش معنیداری در شكلگیری ارتقای دانش دارد.
هم چنین بین دستاوردهای شبكه و ارتقای کارايی رابطه
معناداری وجود دارد .ضريب مسیر اثر دستاوردهای
شبكه بر ارتقای کارايی نیز  0/87تخمین زده شده است
و میتوان بیان نمود که دستاوردهای شبكه دستاوردهای
شبكه نقش معنیداری در شكلگیری ارتقای کارايی
دارد .بین دستاوردهای شبكه و يادگیری حرفهای رابطه
معناداری وجود دارد .ضريب مسیر اثر دستاوردهای
شبكه بر يادگیری حرفهای نیز  0/33تخمین زده شده
است و میتوان بیان نمود که دستاوردهای شبكه بر
يادگیری حرفهای اثر معنیداری به لحاظ آماری دارد و
اين فرضیه تحقیق پذيرفته میشود .همچنین بین
دستاوردهای شبكه و تالش برای توسعه حرفهای رابطه
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معناداری وجود دارد .ضريب مسیر اثر دستاوردهای
شبكه بر تالش برای توسعه حرفهای نیز  0/25تخمین
زده شده است و میتوان بیان نمود که دستاوردهای
شبكه بر تالش برای توسعه حرفهای اثر معنیداری به
لحاظ آماری دارد و اين فرضیه تحقیق پذيرفته میشود.
بین يادگیری حرفهای و تالش برای توسعه حرفهای
رابطه معناداری وجود دارد .ضريب مسیر اثر يادگیری
حرفهای بر تالش برای توسعه حرفهای نیز  0/33تخمین
زده شده است و میتوان بیان نمود که يادگیری حرفهای
بر تالش برای توسعه حرفهای اثر معنیداری به لحاظ
آماری دارد و اين فرضیه تحقیق پذيرفته میشود.
نتيجهگيري و پيشنهادها

نتايج مدلسازی آماری نشان داد دستاوردهای شبكه
تاثیر معنیداری بر يادگیری حرفهای دارد ،از اين رو به
نظر میرسد تمرکز بر شبكه حرفهای نقش معنیداری بر
يادگیری حرفهای دارد .از منظر تئوری شبكه نیز اين
نكته قابل برداشت است که فعالیتهای تحت شبكه
حرفهای از نظر روش تدريس ،روش ارزشیابی ،محتوای
پژوهشی و  ...سبب بهبود در عملكرد يادگیری میگردد.
اين يافته با نتايج مطالعه ) Min(2015و Fox & Wilso
) (2015و ) ، (Van Waes & et all, 2015مطابقت دارد.
همچنین نشان داد دستاوردهای شبكه تاثیر معنیداری
بر تالش برای توسعهحرفه ای دارد ،از اين رو به نظر
میرسد تمرکز بر شبكه حرفهای نقش معنیداری بر
تالش برای توسعه حرفهای دارد .از منظر تئوری شبكه
نیز اين نكته قابل برداشت است که فعالیت های تحت
شبكه حرفهای از نظر روش تدريس ،روش ارزشیابی،
محتوای پژوهشی و  ...سبب بهبود در توسعه حرفهای
میگردد .اين يافته با نتايج مطالعه ) Min(2015و
) Saroyan & Trigwell(2015و , (Van Waes & et
)all, 2015مطابقت دارد .يادگیری حرفهای نیز تاثیر
معنیداری بر تالش برای توسعه حرفهای دارد ،از اين رو
به نظر میرسد تمرکز بر يادگیری حرفهای نقش
معنیداری بر توسعه حرفهای دارد .اين يافته با نتايج
مطالعه ) Min(2015و) . Persico(2015مطابقت دارد .با
توجه به اين که نتايج تحقیق نشان داد شبكه فردی بر
توسعه حرفهای اعضای هیات علمی اثر بسیار قابل
توجهی دارد میتوان استنباط نمود فقدان يک شبكه

1398 ،2  شماره،50-2 مجله تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ايران دوره

نظر میرسد شبكه حرفهای میان فردی بین اعضای
هیات علمی بیش از آن که بر انتقال تجارب و ايدهها
 صرفا بر مبنای شناختهای قبلی صورت میگیرد،باشد
که شاخصهای انتقال به مرکز و مجاورت شبكه حرفهای
 لذا پیشنهاد میشود در،نیز تايید کننده اين مدعاست
سامانه طراحی شده برای استقرار شبكه حرفهای میان
اعضای هیات علمی تشكیل کانونهای مختلف علمی
 به اين ترتیب بدون توجه به گروههای.مورد توجه باشد
 بر مبنای عاليق پژوهشی فرصتی برای اعضای،آموزشی
هیات علمی فراهم آيد تا ضمن معرفی توانمندیهای
. کانونهای کاری تشكیل شود،فردی
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