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 چکیده 

شناسایی  : موفقیت در تحقق اهداف آموزشی، وابسته به عواملی چون؛ استاد، دانشجو و محیط آموزشی است.هدف

ها از دیدگاه دانشجویان دارای اهمیت ویژه است. لذا مطالعه های اثربخش بر تدریس اساتید و پرداختن به آنمولفه

های تدریس اساتید از دیدگاه دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد انجام شده ترین شایستگیحاضر با هدف تعیین مهم
 است.

در دانشگاه فردوسی مشهد  1331-1331از روش پدیدارشناسی در سال  : رویکرد پژوهش کیفی و با استفادهروش

و اکتشافی با رعایت اصول اجرای مصاحبه و با تأکید  ها، از مصاحبه نیمه ساختار یافتهآوری دادهانجام شد. برای جمع

نفر  22دند که مشارکت کنندگان پژوهش، دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد بو  بر اصول اخالقی استفاده شده است.

اده از ها با استفگیری هدفمند انتخاب شدند. تحلیل مصاحبهبا استفاده از روش نمونهبر مبنای اشباع نظری و ها از آن
یر کنندگان و خبرگان غروش تحلیل مضمون انجام شد. با استفاده از تطابق همگونی یافته ها و روش بازخورد مشارکت

 ها اطمینان حاصل شد.کننده از اعتبار تحلیلمشارکت

مقوله اصلی  6فرعی و  مقوله 31های تدریس اساتید شامل : نتایج نشان داد از نظر دانشجویان شایستگیهایافته

ای، ویژگی شخصیتی و مهارت مدیریت کالس شامل: مهارت آموزشی، مهارت پژوهشی، مهارت ارتباطی، اخالق حرفه

های تدریس مورد نیاز ق حاضر از جهت آن است که؛ تعیین شایستگیاست. کابردهای متصور بر یافته های تحقی

های بالندگی اعضای هیأت علمی برنامه تواند خطوط راهنمایی برای تعیین مسیر و استراتژیاعضای هیأت علمی می
کیفیت  یای اعضای هیأت علمی و ارتقاهای حرفهباشد و مبتنی بر آن مسئولین آموزشی دانشگاه برای توسعه صالحیت

 های دانشگاهی تدابیر شایسته اتخاذ کنند. آموزش
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 و بیان مسئله مقدمه

وران اخیر نقش و اهمیت دانشگاه و آموزش عالی در هدایت و اداره امور جامعه و ایجاد تحوالت ددر   

 ,Ghonchi, Hossini & Hajazi)ضرورت یافته استاساسی در راستای رشد علمی و فرهنگی در کشور 

ار دهای جامعه، نیازمند گسترش رویکرد آموزشی پای(. موسسات آموزشی برای رویارویی با چالش2012

 یادگیری -با بازنگری در فرایندهای یاددهیو نفعان هستند ذی تمامیگویی به نیازهای برای پاسخ

می ها و تغییرات اقتصادی و اجتماعی حرکت سازی بهتر افراد در راستای تقاضامنظور آمادهبه

پژوهش و ارائه  ها که همواره مهد تولید دانش،در همین راستا، دانشگاه. (Serdenciuc, 2013)نمایند

نوان عمحوری را به -اند، بایستی طرحی نو دراندازند و رویکرد شایستهخدمات تخصصی به جامعه بوده

 ,Share pourهای خود قرار دهند)راهکاری موثر در نیل به این مقصود، سرلوحه اهداف و رسالت

Fazali & Salahi, 2008 .)یتکیف گرو در عالی، آموزش موسسه یک موضوع که کیفیت با توجه به این 

 اعضای نیازمند خود هایهدف پیشبرد برای است، نظام دانشگاهی آن هیأت علمی اعضای علمی توان و

(. (Jafari & Abdosharifi, 2013است باال ایحرفه هایقابلیت و شایستگی دارای توانمند هیأت علمی

 بر تاکید با را عوامل سایر موقعیت و شرایط قادرند علمی هیأت اعضای ،Keller (2001)به عقیده 

-حرفه ایهشایستگی و مهارت وی گفته به دهند، قرار الشعاع تحت تخصصی-فنی توان و هاشایستگی

 هاآن تخصصی-فنی مهارت و دانش از که را پیامی بتوانند، علمی هیأت اعضای کندمی کمک ای

اد ها در ابعهای آنعملکرد و شایستگینمایند. لذا بررسی  منتقل مخاطبین به گیردمی سرچشمه

توانند بر افزایش کیفیت یادگیری فراگیران و ی تدریس و تاثیری که مییژه در حیطهمختلف و بو

 & Little, Locke, Parkerدستاوردهای آنان از تحصیل داشته باشند، بسیار ضروری است)

Richardson, 2007; Steinhardt, Schneijderberg, Götze, Baumann, & Krücken, 2017  ). 

-ای و مطلوبیتهای خالقانه و گرایشات حرفهها، ظرفیتشایستگی تدریس؛ حداقل اطالعات، مهارت   

شان کسب هیأت علمی برای انجام وظایف اثربخش و ارائه خدمات اعضایهایی است که باید توسط 

های: مهارت در ارتباط، دارای شاخص(. این شایستگی Jennings, Barler & Bartling, 1991)شود

گیری از فناوری، دانش و تجربه در روندهای سازمانی و صنعتی، شناخت نظریه و عمل تدریس، بهره

باشد. بهبود شایستگی آموزشی سازی یادگیری مادام العمر و مستمر میفهم و شناخت آموزش، مدل

دهای نوین تدریس که توانایی نگهداری و تالش مداومی است که نقش مهمی را در آماده کردن راهبر

 (Bing-you, Rorie, Robert, & Kalli, 2010 ,انتقال کارآمد اطالعات علمی را دارند بازی می کند

(Robert. د. انتضمین کیفیت آموزش و یادگیری در آموزش عالی را یک تخصص نوظهور فرض کرده

یت در ها و مدیریت کیفحکمرانی دانشگاه به طوری که، تضمین کیفیت تدریس و یادگیری بخشی از

علمی با شایستگی تدریس مطلوب، مسئول پاسخگویی  هیأت اعضایسراسر جهان شناخته شده است. 

 & European Commission, 2012, Jafari)به میزان دستاوردهای تحصیلی فراگیران هستند
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Abdsharifi, 2014.) ان در جهت تحقق اهداف مهم بستر مناسب برای پیشرفت یادگیرندگ همچنین

 .(Williams, 2007; Koster & Dengerink, 2008)آورندآموزشی و توانمدسازی آنان را فراهم می

 تاس این طرح قابل پرسش دهیم، قرار عالی آموزش تحول فرایند کانون در را علمی هیأت اعضای اگر 

کارآمدی  و کفایت بر بتواند باشند تا هایی داشتهها و شایستگیاعضای هیأت علمی باید چه ویژگی که

علمی از جمله  هیأت اعضای های آموزشیها و توانمندیشایستگی شناسایی بیفزاید؟ آنان تدریس

-ترین مسائلی است که از یک سو بازخورد مناسب برای تجزیه و تحلیل مسائل آموزشی، تصمیممهم

والن و دست اندرکاران آموزش عالی قرار ریزی راهبردی در اختیار مسئهای اساسی و برنامهگیری

 هایتوانمندی دهد و از سوی دیگر اعضای هیأت علمی با آگاهی از کیفیت عملکرد خود، از سطحمی

 بر این اساس سازند.می ای خود را فراهمرشد حرفه ارتقای برای ریزیبرنامه امکان شوند وخود آگاه می

علمی موضوع مهمی برای تحقیق است. برای تعیین  های تدریس هیأتمسئله شناسایی شایستگی

های مختلفی از جمله نظرخواهی از مدیران، همکاران، استادان و های تدریس روششایستگی

طور مستقیم درگیر یادگیری هستند، مدرسان دانشجویان وجود دارد. از آنجا که دانشجویان به

ان نسبت به تدریس اثربخش در بهبود کیفیت کنند آگاهی از دیدگاه دانشجویها اظهار میدانشگاه

یشتر هایی که در بترین روشتدریس و آموزش تاثیر به سزایی دارد. بنابراین یکی از بهترین و متداول

شود نظرخواهی از دانشجویان کشورها برای تعیین معیارهای یک استاد توانمند استفاده می

یانگر چگونگی عملکردها است، بلکه هم موجب ارتقاء زیرا این امر نتنها هم ب. (Delavar, 1996)است

-شود. بنابراین، پژوهش حاضر با هدف بررسی دیدگاه دانشجویان درباره شایستگیکیفیت آموزشی می

های تدریس اعضای هیأت علمی دانشگاه فردوسی مشهد به انجام رسیده است و در صدد پاسخگویی 

دریس اعضای هیأت علمی از نظر دانشجویان دانشگاه های تبه این سوال پژوهشی است که شایستگی

 فردوسی مشهد کدامند؟

 

 مبانی نظری و پیشینه پژوهش

های اساسی پژوهشگران و تدریس از جمله موضوعاتی است که از گذشته تا به امروز جزو دغدغه

ر طوهپردازان تعلیم و تربیت در سراسر جهان بوده است. تدریس اثربخش در آموزش عالی بنظریه

ها است. برای رسیدن به این هدف دو اصل اساسی ای معطوف به دانشجویان و یادگیری آنگسترده

های خاص است ها و رویهای از مهارتمورد توجه قرار گرفته است. اول؛ اینکه تدریس نیازمند مجموعه

بافت و زمینه خاص اند، و دوم؛ آنکه تدریس باید بتواند به نیازهای ها شناسایی شدهکه در پژوهش

ای است که تعامالت بین تدریس فرایندی توسعه (Salimi & Ramazani, 2015).توجه داشته باشد

در واقع، وظیفه  (Steffy, Wolfe, Pasch, & Enz, 2000).شودآموزشگر و محیط اطرافش را شامل می

ود تا شتدریس تسهیل یادگیری دانشجویان است. تدریس با کیفیت موجب تشویق دانشجویان می

(. Trigwell & Prosser, 2004)دانش خود را ساختاربندی کنند و در جهت یادگیری مستقل بکوشند
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نشجو بیشتر تر باشد، موفقیت داعلمی معنی دارتر و سازماندهی شده هیأت اعضایهرچه تدریس 

المللی و ملی در زمینه بهبود کیفیت دانشگاه بیانگر آن های بیننگاهی به تجربه (.(Murry, 1991است

ترین عواملی هستند که در این خصوص مورد توجه قرار علمی در راس مهم هیأت اعضایاست که 

لمی ع هیأت اعضایه است و ویژه در حوزه آموزشی بسیار مورد توجها بهاند؛ بنابراین عملکرد آنگرفته

تواند یک آموزشگر اثربخش، می. (King Rice, 2003)کنندگان اصلی عملکرد دانشجویان هستندتعیین

موجب تسهیل فرآیند آموزش شده و حتی نقص کتب درسی و کمبود امکانات آموزشی را جبران کند 

ق ، به تدریسی ناکارآمد و ناموفو یا برعکس، بهترین موقعیت و موضوع تدریس را به علت عدم کارآمدی

 تبدیل کند. 

های تدریس در دانشگاه، پیش از هر های شایستگیپژوهش در مورد شناسایی و به کارگیری مولفه  

چیز در یافتن کمبودها و جبران نواقص آموزشی موثر است. چرا که؛ این امر منجر به تقویت نقاط 

 ,Mohammadi Khangah & Hosseinzadeh) دقوت موجود در کیفیت تدریس استادان خواهد ش

ای و های خالقانه و گرایشات حرفهها، ظرفیتشایستگی تدریس، حداقل اطالعات، مهارت (.2016

شان هیأت علمی برای انجام وظایف اثربخش و ارائه خدمات اعضایهایی است که باید توسط مطلوبیت

برخورداری از کیفیت بهتر، ساختارهای  آموزش عالی برای (.Jennings et al, 1991کسب شود)

های بیشتر برای گسترش یادگیری، ترویج دانش، توسعه پژوهش، تولید علم و ارتباط کارآمدتر و قابلیت

موثر با جامعه برای بهسازی مداوم فرایند آموزش دانشگاهی، توانمندسازی نیروی انسانی و 

گی تدریس ادراک شده می باشد تا بستر مناسب های شایستخودنوسازی، نیازمند استفاده از قابلیت

 Kosterآورند)برای پیشرفت فراگیران در جهت تحقق اهداف آموزشی و توانمند سازی آنان را فراهم 

& Dengerink, 2008, Steinhardt et al, 2017).  پژوهشگران متعددی معتقدند که یکی از مشکالت

 ,Durišová)یت آن در مقابل فعالیتهای پژوهشی استتوجهی به تدریس و کیفها، بیاصلی دانشگاه

Kucharčíková, & Tokarčíková, 2015های رفتاری های آموزشی مستلزم وجود نظام(. تحقق هدف

تواند در برگیرنده عناصر و عوامل موثر بر کیفیت آموزش و تدریس استادان گوناگونی است که می

علمی را شامل: ایجاد جو مساعد یادگیری؛  اعضای هیأتهای تدریس برخی تحقیقات شایستگیباشد. 

درگیرکردن فعاالنه فراگیران؛ ارزیابی دانش، مهارت و نگرش فراگیران؛ تسهیل دستیابی به اهداف 

آموزشی برای فراگیران؛ دادن بازخورد به فراگیران؛ آگاهی از میزان شایستگی و توانایی تدریس خود؛ 

دانند. صاحبنظران بر این باورند که کیفیت و میزان ادام العمر، میپرورش خودراهبری و یادگیری م

علمی یکی از عوامل مهم در موفقیت دانشجویان است. بنابراین  هیأت اعضایشایستگی تدریس 

ته علمی تاثیر داش هیأت اعضایتواند بر عملکرد نداشتن مهارت و شایستگی الزم از سوی اساتید می

های نتایج مطالعات صورت گرفته بر لزوم توجه به چهارچوب .Rampai & Sopeerak) (2011 ,باشد

ترین عنوان مهمعلمی و بهبود و گسترش آن به هیأت اعضایهای تدریس ادراک شده شایستگی

کردن فراگیران برای زندگی در جامعه تاکید زیادی های آموزشی برای آمادههای سیاستپایه
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. همچنین پژوهش ها نشان می (Bing-You, Lee, Trowbridge, Varaklis, & Hafler, 2009دارند)

سهم معناداری از واریانس دیدگاه دانشجویان نسبت به مدرس)به جای توانایی تدریس و دهد که؛ 

 ,shirbagi, Hemati, & Nemati)ویژگیهای درس( بر اساس جذبه شخصیتی مدرس تبیین می شود

2017; Torkzadeh, Marzooghi, Mohammadi, & Kermaj, 2018).  با توجه به اهمیت موضوع در

علمی مورد توجه بسیاری از  هیأت اعضایهای تدریس طول یک دهه گذشته بررسی شایستگی

پژوهشگران  قرار گرفته است. اهمیت این موضوع، در آن است که سرنوشت دانشجویان به اساتید و 

ن دارد. بنابراین به دلیل جذابیت موضوع کاوش و تبیی میزان شایستگی آنان در زمینه تدریس بستگی

های دانشگاهی، پژوهشگران مطالعات خود علمی در محیط هیأت اعضایهای مورد انتظار شایستگی

 اند.را به این سمت سوق داده

مطالعات مختلفی برای تعیین معیارهای شایستگی تدریس اساتید انجام گرفته است که به بررسی 

اند. در این میان بازخورد دانشجویان از کیفیت علمی پرداخته هیأت اعضایدانشجویان و  هایدیدگاه

زیرا این امر، هم توجیهی از  .(Tulbure, 2013)تدریس استادان در کانون توجه قرار داشته است 

  ردد.گطور پیوسته باعث بهبود عملکرد اساتید در فرآیند آموزش میچگونگی عملکردها است و هم به

های هیأت علمی در محیط اعضایهای تدریس هرچند مطالعات مذکور تنها به ابعادی از شایستگی

ایجاد جو مساعد  Jafari & Abdsharifi (2013)طور مثال: در تحقیقاند. بهدانشگاهی پرداخته

ی به بیادگیری، درگیرکردن فعاالنه فراگیران، ارزیابی دانش، مهارت و نگرش فراگیران، تسهیل دستیا

اهداف آموزشی برای فراگیران، دادن بازخورد به فراگیران، آگاهی از میزان شایستگی و توانایی تدریس 

هیأت است که  اعضایهای شایستگی تدریس ادراک شده ترین مولفهخود و پرورش خودراهبری مهم

صه به برخی از طور خالبه 1بر دستاوردهای تحصیلی دانشجویان اثر مثبت و معنادار دارد. در جدول

 ها اشاره شده است.این پژوهش
 

 های صورت گرفته در خصوص شایستگی تدریس از دیدگاه دانشجویانای از پژوهشخالصه(:1)جدول 

 نتایج پژوهشگر ردیف

1 Satarri 

(2014) 

پژوهی، روش تدریس مناسب، قدرت نتایج نشان داد مهمترین ویژگی از دیدگاه دانشجویان، دانش
برقراری ارتباط، شخصیت فردی، جو کالس، محور قرار دادن رشد دانشجو، ارزشیابی مناسب از دانشجو 

 است.

2 Raadabadi et al 
2014)) 

های موثر بر اثربخشی تدریس اساتید از دیدگاه دانشجویان کارشناسی ارشد ترین مولفهبه تعیین مهم

ساده و انتقال واضح مطالب بیشترین تاثیر را در اثربخشی پرداختند. نتایج پژوهش نشان داد بیان شیوا، 
 تدریس اساتید دارد

3 
Salimi & 

Ramazani 

(2015) 

های تدریس اثربخش و ارزیابی وضعیت تدریس از نظر خبرگان برنامه درسی انجام شد. شناسایی مولفه

یادگیری، انجام دقیق های روابط انسانی، طرح درس مطلوب، توجه به محیط نتایج نشان داد مولفه

های شخصیتی مدرس و ارزشیابی به موقع، بیشترین تاثیر را بر متغیر روش تدریس مناسب، ویژگی
 .تدریس اثربخش دارد
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4 
Asadi, Khalili & 

Hamtan 

2016 

های اثربخش از دیدگاه دانشجویان دانشگاه کردستان شامل مهارت آموزشی، ارزیابی عوامل و مولفه

علمی عالوه بر عالوه بر مهارت آموزشی و منش  هیأت اعضایمند و منش فردی بود. از دیدگاه نظام

 فردی، خصوصیات اخالقی و عوامل ارتباطی نیز شامل شد.

5 Mohammadi, 

2017)) 

ترین عامل در کیفیت تدریس؛ دانش پژوهی، روش تدریس، ای مهماز نظر دانشجویان بهداشت حرفه

 و شخصیت فردی بود. قدرت ایجاد ارتباط

6 Agbetsiafa 

2010)) 

دهی دروس، بازخورد اثربخش، آغاز دروس با مرور و خاتمه با مهارت پرسیدن، ارتباط روشن، سازمان
 های یادگیری بود.خالصه، کاربردپذیری در همه موقعیت

1 
Abdolmaleki, 

Maleki & Asadi 

2018)) 

اساتید رشته برنامه ریزی درسی از دیدگاه دانشجویان های تدریس اثربخش با هدف شناسایی مولفه

های اخالقی، های تدریس، مدیریت کالس، ویژگیهای علمی، مهارتانجام شد، نتایج نشان داد؛ ویژگی

 بعد شناسایی شده در کیفیت تدریس اساتید از نظر دانشجویان بود. 6انگیزش و ارزشیابی 

1 
Khadivi & 

Seyyedkalan 

(2018) 

نشان داد از دیدگاه استادان و دانشجویان دانشگاه فرهنگیان عوامل فردی و حرفه ای استادان،  نتایج
اجرای موفق برنامه درسی، ارزشیابی آموزشی، مدیریت کالسی فضای فیزیکی دانشگاه، عوامل برون 

 ساختاری و درون ساختاری بیشترین نقش را دارند.

3 
Mazloomi and et 

al 

(2018) 

دانشجویان علوم پزشکی، توانایی برقراری ارتباط، داشتن تجربه تدریس، انتقادپذیری، خالقیت، از دید 

 ارائه مطالب، نظم منطقی و تدریس به زبان ساده از مهمترین ویژگی یک استاد خوب است.

10 Salimi et al 

2018)) 

د، دانشگاه شیراز انجام شبه منظور شناسایی جایگاه شایستگی تدریس از منظر دانشجویان دکتری 
ترین شایستگی اعضای هیأت علمی در یک ی دکتری مهمنتایج نشان داد؛ از دیدگاه دانشجویان دوره

ریس، های تدترین موضوعی که در رابطه با فعالیتی آینده، شایستگی پژوهشی است. همچنین مهمدهه

رد، وفور اطالعات در دسترس و ی آینده اهمیت داپژوهش و آموزش اعضای هیأت علمی در یک هه

 های نو است.فناوری

11 
Yarmohmmadzade

h et al 

2018)) 

. از نداها موثر دانستهویژگی شخصیتی و سبک رهبری کالس درس استادان را در کیفیت تدریس آن
 های توان علمی وگرایی، باوجدان بودن و توافق با مولفههای برونهای شخصیتی، مولفهبین ویژگی

 رفتار علمی دارای همبستگی مثبت و معنادار بود.

 

ی اعضای هاهای صورت گرفته، توجه به تنها بخشی از شایستگینکته حائز اهمیت در ارتباط با پژوهش

هیأت علمی در فرایند آموزش است. باید به این نکته توجه داشت که به دلیل ماهیت در حال تغییر 

های مورد نیاز اعضای هیأت علمی دائما در حال تغییر و شایستگیها و مراکز آموزش عالی، دانشگاه

 اتموسس موفقیت در علمی هیأت اعضای شده ادراک تدریس هایشایستگی نقش اهمیت تحول است.

 در مطلوب شرایط ایجاد همچنین و سازمانی و آموزشی هایمطلوبیت به دستیابی برای آموزشی

لذا هدف از  .((Dorisva et al, 2015قابل توجه است دانشجویان در تحصیلی دستاوردهای یتوسعه

هیات علمی با توجه به شرایط در حال تغییر بوده  اعضایتدریس پژوهش حاضر بررسی شایستگی 

ای ههایی که در این زمینه صورت گرفته، مولفهها و پژوهشاست. بنابراین تالش شد با نگاهی به یافته

 منظر دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد مورد شناسایی قرار گیرد.اصلی شایستگی تدریس از 
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 روش پژوهش 

این پژوهش با رویکرد کیفی و با استفاده از روش پدیدارشناسی انجام شد. در انجام پژوهش 

خواهد خود را در جریان های مورد پژوهش ارتباط نزدیک دارد و میپدیدارشناسی، پژوهشگر با پدیده

 چنان که به وسیله یک فردعبارت دیگر، پدیدارشناسی به جهان، آنها بشناسد. بهدهتجربه این پدی

جامعه  .(Chanari, 2007)شود، نه جهان واقعیتی که چیزی جدای از انسان باشد، توجه داردزیسته می

نفر به روش  22ها بودند که از میان آن 1331-31مورد مطالعه دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد 

نتخاب شدند. فرایند گزینش افراد تا زمانی ادامه پیدا کرد ا 2و با بیشترین تنوع 1گیری هدفمندنمونه

ها تا حصول اشباع وری دادهآکه در جریان کسب اطالعات هیچ داده جدیدی پدیدار نشد. لذا جمع

ها، از طریق دهآوری دانفر رسید. جمع 22کنندگان به نظری ادامه یافت و در نهایت تعداد مشارکت

 انجام گرفت. به این صورت که ابتدا سواالت کلی برای شروع مصاحبه 3مصاحبه نیمه ساختار یافته

ها با تعیین وقت قبلی و انتخاب شد. مصاحبهها، روند مصاحبه هدایت میمطرح و بر اساس پاسخ نمونه

ا ههای انجام شده، مصاحبهکنندگان انجام گردید. بدین ترتیب پس از هماهنگیمحل با نظر شرکت

-کنندگان انجام شد. مدت زمان هر مصاحبه بر حسب شرایط و تمایل شرکتدر محل کار مشارکت

مشخصات و ویژگیهای جمعیت شناختی  2در جدول . انجامید دقیقه به طول می 45تا  30کنندگان از 

 مشارکت کنندگان در پژوهش ارائه شده است.

 

 

 

 

 

 

                                                             
1. Purposeful sampling  
2. Maximum variation  
3. Semi-structured interview  
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 های جمعیت شناختیویژگی (:2)جدول 

کد مشارکت 

 کننده
 رشته تحصیلی جنسیت

 مقطع تحصیلی

 کارشناسی ارشد علوم تربیتی زن 1

 کارشناسی ارشد تربیت بدنی زن 2

 کارشناسی تربیت بدنی مرد 3

 دکتری علوم تربیتی زن 4

 کارشناسی ارشد مهندسی مرد 5

 کارشناسی ارشد مهندسی مرد 6

 کارشناسی مدیریت دولتی زن 1

 دکتری ریاضی زن 1

 کارشناسی مهندسی مرد 3

 کارشناسی ارشد زبان انگلیسی مرد 10

 کارشناسی ارشد کشاورزی زن 11

 دکتری حقوق مرد 12

 کارشناسی ارشد علوم سیاسی زن 13

 دکتری مشاوره زن 14

 دکتری روانشناسی مرد 15

 کارشناسی ارشد مدیریت دولتی مرد 16

 کارشناسی اقتصاد زن 11

 کارشناسی ارشد حسابداری زن 11

 کارشناسی ارشد مهندسی مرد 13

 دکتری مهندسی مرد 20

 کارشناسی ارشد ادبیات زن 21

 کارشناسی ارشد شیمی زن 22

       

 Maarofi & Yosafzadahها از روش تحلیل مضمون استفاده شده است. برای تجزیه و تحلیل داده

ترین واحدهایی که در تجزیه و تحلیل محتوا باید مدنظر قرار گیرند تعریف مضمون را پر ارزش (2009)

کرده اند. منظور از مضمون معنای خاصی است که از یک کلمه یا جلمه یا پاراگراف مستفاد می شود. 

این مضامین فضای خاص و مشخصی را اشغال نمی کنند، چون یک جمله ممکن است چند مضمون 

ته باشد و یا چند پاراگراف متن، ممکن است فقط یک مضمون داشته باشد. بنابراین بالفاصله بعد داش

ها و توصیف . سپس با خواندن دقیق و مکرر مصاحبهاز انجام مصاحبه، مطالب پیاده سازی می شد

ها می شد. در مرحله دوم سطر به سطر کنندگان سعی در درک بهتر و هم احساس شدن با آنشرکت

گذاری شد. دار مرتبط با موضوع اصلی پژوهش عالمتها مورد بررسی قرار گرفت و جمالت معنیداده
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بندی کدها آغاز و پس از بازخوانی سپس معانی استخراج شده، کدگذاری شدند. در مرحله بعد دسته

صلی به های اهای موضوعی قرار داده شد و تمها و خوشهمکرر کدها مفاهیم احصاء شده درون دسته

های بدست آمده به طور مکرر پاسخدر تجزیه و تحلیل داده ها، با رویکرد استقرایی ابتدا  دست آمد.

جهت استخراج کدها بازخوانی شدند که این فرایند پیوسته تا استخراج کدها و نام گذاری تداوم یافت 

ته بندی شدند و سپس هایشان به طبقاتی دسها و یا تفاوتو در مرحله بعد کدها بر اساس شباهت

روایی و پایایی پژوهش با در  های مربوط به هر دسته از مصاحبه کنندگان بیان شد.نمونه نقل قول

مورد ارزیابی قرار  4و اعتماد پذیری 3؛ وابستگی2، انتقال پذیری1نظر گرفتن چهار معیار: باورپذیری

ند و کگرفت. باور پذیری به بازنمایی کافی سازه اجتماعی که محقق در پی بررسی آن است، اشاره می

برای باورپذیر کردن اقداماتی نظیر: بررسی و درگیری طوالنی مدت با دادها، مشاهده مستمر، تطابق 

ای خام و گفتگو با همکاران صورت ههای متضاد، بررسی تفسیر دادههمگونی یافته ها، تحلیل داده

گرفت. انتقال پذیری؛ مشابه تعمیم پذیری نتایج در رویکرد کمی به پژوهش است. وابستگی؛ به ثبات 

مورد  هایداده کند و تایید پذیر بودن این مولفه به میزان تایید ویژگینتایج در طول زمان اشاره می

 & ,Momeni Rad, Ali Abadi, Fardanash)کندبررسی پژوهشگر توسط خوانندگان اشاره می

Mazini, 2013) . به این منظور برای بررسی اعتبار فرایند کدگذاری، از شیوه کدگذاری مجدد برای

ها، با قرار دادن متن ها استفاده شد. در فرایند اعتبار سنجی یافتهحداقل بیست درصد از مصاحبه

گران سعی کردند به این نتیجه برسند که آیا ادراکات ها در اختیار مشارکت کنندگان، پژوهشمصاحبه

ها با استفاده از روش های؛ ها از مصاحبه درست است یا خیر؟ همچنین در طی فرایند تحلیل دادهآن

ها لکننده، از اعتبار تحلیکنندگان و خبرگان غیر مشارکتتطابق همگونی یافته ها، بازخورد مشارکت

 اطمینان حاصل شد. 

 

 هایافته 

نفر مرد بودند. میانگین مدت زمان  10نفر زن و  12نفر شرکت کننده در پژوهش،  22از مجموع 

و  5مضمون اصلی 6های مورد نیاز تدریس اساتید دردقیقه بود. شایستگی 31های انجام شده مصاحبه

 ارائه شده است. 3کد باز شناسایی و طبقه بندی گردید که در جدول 254و  6مضمون فرعی 31

 
 

                                                             
1. Credibility 
2. Transferability 

3. Dependability 

4. Conformability 

5. Theme 

6. Sub-themes 
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 شایستگی های تدریس از دیدگاه دانشجویان در قالب مضامین اصلی و فرعی  (:3)جدول 

 

 شایستگی آموزشی  -1

-راهبری جریان یاددهی و تدریس آموزشی، نظام هر در هیأت علمی اعضای وظایف ترینعمده از یکی

 که است گرفته انجام سایرکشورهای در نیز و ایران در متعددی مطالعات راستا این در .است یادگیری

 و آموزشی چشمگیر هایاست. فعالیت هیأت علمی عضو وظایف از خاص حیطه این اهمیت بر دلیلی

 هازهانگی و هاخالقیت افزایش باعث تا شوند، تشویق خوبی به باید حیطه این در فردی هایخالقیت

  .(Zahedi & Bazargan, 2014شوند) آموزشی حیطه در

 ایهمهارت : از جمله شایستگی های اصلی آموزشی اساتید تواناییویژگی علمی و تخصصی -1-1

 رتپیچیده معرفتی از نظام برخورداری و خود شغلی در حیطۀ موضوعی از دانش و برخورداری تدریس،

 اگردانش نیازهای و به دریابند خوبی به را و تربیت تدریس مسائل تر و به طوری که بتواننددقیقو 

د کنندگان عبارت بوهای پرتکرار در اظهارات تمام مشارکتدهند است. بطوری که یکی از یافته پاسخ

 مضامین فرعی مضامین اصلی

 مهارت آموزشی

، های مناسب تدریساطالعاتی اساتید، تسلط بر موضوع، آشنایی با روش و علمی ویژگی

مشخص، انتقال واضح مطالب، فن بیان و شیوایی بیان موضوع، داشتن طرح درس 

 داشتن برنامه ساالنه، ماهانه و هفتگی و روزانه با اهداف مشخص
 آشنایی با شیوه های ارزشیابی، ارزشیابی منظم و سازنده

 

 مهارت پژوهشی

 

 تحقیقات، تلفیق پژوهش در آموزش، روحیه پژوهش محوری اساس بر مطالب ارائه

 های تحقیقاتی، پرورش پژوهشگرتشکیل تیم

 انتقادپذیری و عدم واکنش منفی،  داشتن تعهد کاری ایاخالق حرفه

 های ارتباطیمهارت
 در اعتماد و انگیزه دانشجو، ایجاد و استاد بین فاصله شدن موثر، کم ارتباطی مهارت

 بینیدانشجو، خوش

 های شخصیتیویژگی

تاد، اس عادالنه ، رفتاراحساسات و اعتقادات خویش به نحوی مناسب استاد، بیان قاطعیت

 های فردیتوجه به تفاوت

 شناسی، های ظاهری، مدیریت زمان، رعایت نظم در کالس، وقتالگو بودن، ویژگی

 مدیریت کالس

 

 ایجاد محیط جذاب و مناسب برای یادگیری،

 ایجاد جو و فضای باز
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یک استاد شایسته باید به طور عمیق دانش و تخصص و مهارت انتقال دانش داشته باشد بسیاری "از:  

به نظر من  "، "(.3از اساتید دانش را دارند ولی مهارت انتقال آن را به دانشجو ندارند)مشارکت کننده

کند اهمیت دارد و بعد بروز بودن خواهد تدریس بیش از هر موضوع تسلط استاد بر موضوعی که می

،  "(. 1و  5شود)مشارکت کننده ها میمطالب است که باعث جذب دانشجویان به کالس و توجه آن

روز باشد بعضی از اساتید سر کالس از همان به نظر من اساتید باید آنالین باشند و اطالعاتشان به"

 ند اساتید باید به دنبال ارتقا سطح علمی خودکنکردند استفاده میجزواتی که چندین ترم تدریس می

 ."(15و  1نیز باشند)مشارکت کننده 

 یهتجرب و دانش که است کسی ای در تدریس،استاد حرفه استفاده از روش تدریس مناسب: -1-2

 هب چگونه و کجا در را فنونی و هاروش چه داندمی اینکه یعنی داند؛می نیز تدریس روش و دارد کافی

 را روش و تجربه دانش، ویژگی سه هر که اساتیدی. باشد داشته بخش اثر و کارآمد تا کالس گیرد کار

الزم برخوردارند. بسیاری از مشارکت کنندگان داشتن علم را  ایباشند، از شایستگی حرفه دارا توأمان

ل مطالب به و انتقادانستند بلکه، تجربه الزم در امر آموزش به تنهایی نشانه شایسته بودن اساتید نمی

 دانشجویان را مهم می دانستند. 

ه های گذشتگان تدریس می کنند. البتبیشتر اساتید به شیوه اساتید خودشان و الگوبرداری از روش"

راین نویسی دارند بنابتواند هم استاد باشد و هم دانشجویان. چون دانشجویان تمایل به جزوهدلیلش می

ای هکنند. اگر اساتید با فنون و شیوهبروزرسانی اطالعات و معلومات نمیاساتید هم تالشی برای 

تدریس جدید آشنا باشند، می توانند در بهبودی مهارت و افزایش یادگیری دانشجویان خیلی موثر 

تدریس باید تنوع داشته باشد  "اظهار داشت:  11کننده . همچنین مشارکت"(1کننده باشند)مشارکت

شته ما تدریس به صورت پرسش و پاسخ خیلی بهتراست، اساتید نباید وابسته به به نظر من در ر

ماند)مشارکت کننده صورت نوشتاری و دیداری باشد در ذهن بهتر میاسالید باشند هر چیزی که به

11)" 

نه ای اساتید است. در این زمیهای حرفه: فن بیان استاد یکی از شایستگیانتقال واضح مطالب -1-3

های روشن، چهارچوب و وان به بیان مطالب به زبان شیوا قابل فهم و منسجم، ارائه مثالتمی

ساختارمندی ارائه مطالب در کالس اشاره کرد. بسیاری از دانشجویان معتقد بودند یک استاد باید 

 توانایی انتقال مطالب را به دانشجویان داشته باشد. 

اده مسائل پیچیده را بیان کند، به آهستگی مبحث را تدریس به نظر من باید استاد بتواند با زبان س"

قدرت بیان استاد بسیار مهم است گاهی ما با  " "(.3و 3)مشارکت کننده کند تا دانشجو متوجه شود

های توانمندی هستند ولی قدرت بیان و لحن سخن اساتیدی کالس داریم که به لحاظ علمی آدم

کنیم این فالن استاد بزرگ است! به نظر من یم، با خود فکر میها طوری است که توقع ندارگفتن آن

استاد باید عالوه بر سواد روز، توانایی انتقال مطالب را داشته باشند که این متفاوت از سواد علمی 

 "(.4است)مشارکت کننده 
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: یکی از کارهای اصلی هر عضو هیأت علمی، مدیریت فرایند داشتن طرح درس مشخص -1-4

یادگیری است. آموزش فعالیتی تصادفی و بی قاعده نیست. یک عضو هیأت علمی باید از -یاددهی

لی ریزی قبقواعد کار خود به خوبی آشنا و بدان پایبند باشد. برای مثال داشتن طرح درس و برنامه

عضو هیأت علمی برای آموزش یک الزام است. نداشتن برنامه و هدف فرد را در رسیدن به اهدافش 

 کند. م میسردرگ

به نظر من اساتید باید از قبل محتوای "کنندگان در این خصوص چنین بیان کردند: برخی مشارکت

درسی را که قرار است ارائه دهند مشخص کنند. هرچند حتی اگر از قبل بدانیم شاید محتوای درس 

ارکت مشخص کنند)مش را مطالعه نکنیم ولی باز هم به نظر من باید اساتید موضوع مورد بحث را از قبل

خواهند تدریس کنند با زمان کالس به نظر من اساتید باید مباحثی را که می " "(.1و  13کننده 

لی شود خیکننده است و مطالبی که بیان میهای ما طوالنی و خستهتنظیم کنند. بعضی از کالس

 ."(11ارکت کننده کنند. بهتر است بیشتر مسائل مورد نیاز بیان بشود)مشایجاد انگیزه نمی

هایی است که اساتید این مضمون بیانگر توانایی و مهارتها: های ارزیابی آموختهشیوه -1-5  

برای سنجش دانش، مهارت و نگرش فراگیران از اهداف آموزشی در فرایند و تجارب یادگیری به کار 

ان مباحث تدریس شده در پای برخی از مشارکت کنندگان ابراز داشتند، ارزشیابی اساتید از. گیرندمی

کنندگان در کالس در ایجاد توجه و تمرکز دانشجویان به تدریس مهم است. در اظهارات مشارکت

رزشیابی طور منظم و تاکید بر اشد که ارزشیابی دانشجویان باید بهپژوهش، مکررا بر این نکته تاکید می

 م شود.  تکوینی در فرایند تدریس و بصورت منصفانه و دقیق انجا

از  اساتید باید ارزیابی"کنندگان در این رابطه چنین بیان داشته اند: بطور نمونه برخی از مشارکت

های دانشجویان در انتهای بحث داشته باشند تا توجه دانشجویان به مباحث تدریس باشد. بین آموخته

هند) و نمره دادن دخالت بدشان را در ارزشیابی دانشجویان نباید تبعیض قائل بشوند و نظرات شخصی

به نظر من ارزشیابی باید به صورت تشریحی باشد نه تستی و بیشتر از  "،  "(22و  3مشارکت کننده

.  "(1مباحث شایع باشد و بر اساس رفرنس مشخص شده و گفته های سر کالس)مشارکت کننده 

یان ای برای کنترل دانشجووسیله اساتید نباید دانشجویان را از امتحان بترسانند و از نمره به عنوان"

فرایند ارزشیابی بر اساس مطالب و "و یا بیان عباراتی همچون  "(. 16کننده استفاده کنند)مشارکت

نشان از  "هاهای کالسی و ارزشیابی از آناستمرار بحث"و یا  "محتوای ارائه شده در کالس باشد

 اهمیت ارزشیابی در شایستگی تدریس اساتید دارد. 

 شایستگی پژوهشی -2

هیأت علمی، توسعه علمی است. توسعه پایدار و همه جانبه جز بر مدار  اعضایوظیفه اصلی دانشگاه و 

چرخد، حوزه پژوهشی به عنوان یک دانشگاه و نظام آموزشی پایدار و پژوهشی پاسخگو و کارآمد نمی

گذاری در تحقیقات و تولید هیأت علمی مشخص شده است. سرمایه اعضایحوزه مهم در شایستگی 
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مشارکت (. Zahedi & Bazargan, 2014و نوآوری علمی از باالترین ارزش افزوده برخوردار است)

گری توسط مدرس در کیفیت تدریس دانشجو در کارهای علمی و پژوهشی و نقش رهبری و تسهیل

ق به پژوهش و تحقی اساتید موثر است. بیان عباراتی همچون روحیه جستجوگری، تشویق دانشجویان

 های فرعی شناسایی شده در اینعلمی نشان از اهمیت این شایستگی در تدریس اساتید بود. از مقوله

 های تحقیقاتی بود. حوزه ادغام پژوهش در آموزش، ارائه مطالب بر اساس تحقیقات، و تشکیل تیم

-قعیت داشت که در محیطکنندگان نشان از این واتجربه مشارکتتلفیق پژوهش در آموزش:  -2-1

های دانشگاهی اگر آموزش با پژوهش ادغام شود و مطالب به صورت تجربی و مبتنی بر تحقیقات باشد 

ای هدر محیط"کنندگان بیان کردند: یادگیری بهتر صورت خواهد گرفت. در این رابطه برخی مشارک

ه صرفا مطالب کاربردی و تجربی ن آید.دانشگاهی بهترین نتیجه در اثر بیان نتایج تحقیقات بدست می

 ها را در آن موضوعها و نتایج پژوهشبیان موضوعات تئوری. باید بتواند در کالس جدیدترین یافته

ما انتظار داریم استاد به آخرین مطالب علمی منتشر شده در "،  "( 14و  3بیان کند)مشارکت کننده 

سال  10نه آن که صرفا بر اساس رفرنسی که کند تسلط داشته باشد، همان مباحثی که تدریس می

قبل تالیف شده تدریس کند. رسالت یک استاد باید تدریس آن چه درست است باشد نه آنچه که 

 ."(11تعیین شده برای تدریس)مشارکت کننده 

: بسیاری از مشارکت کنندگان انجام پژوهش و تحقیقات را ارائه مطالب بر اساس تحقیقات -2-2

چنین گفت:  6کننده دانستند. در این رابطه مشارکتاپذیر یک عضو هیات علمی میرکن جدایی ن

کند از این لحاظ که فکر وقتی یک استاد تدریس خود را بر اساس جدیدترین یافته ها بیان می"

پژوهی اساتید بسیار به نظر من دانش " "(.6کنی به روز است خیلی خوب است)مشارکت کننده می

هایی که کاربردی باشد و نتایج آن پژوهش را برای ما بیان کنند این طوری سطح قالهمهم است ولی م

 "(.1رود)مشارکت کننده علمی دانشگاه هم باال می

با توجه به اینکه قسمتی از وظایف عضو هیأت علمی منوط به های تحقیقاتی: تشکیل تیم -2-3

پژوهشی و انجام کارهای پژوهشی مشترک با امور پژوهشی است، تشویق دانشجویان به انجام امور 

دگان کننهای پژوهشی، ضروری است. برخی مشارکتدانشجویان و ارتقا علمی آنان با توجه به فعالیت

وظیفه اساتید را ایجاد فضای شور و اشتیاق برای تقویت انگیزه در فراگیران برای شرکت در کاوشگری 

انشجویان در کالس بیان کردند. برخی از اظهارات و روحیه جستجوگری و به چالش کشیدن ذهن د

به نظر من بحث در مورد مسائلی "اظهار داشت:  11کننده طور مثال مشارکتشد؛ بهگونه بیان میاین

که هنوز بدون پاسخ مانده است و دعوت از دانشجویان برای انجام تحقیق در این موارد بسیارخوب 

... شرکت اساتید  "،  "(11کند )مشارکت کننده حیه پژوهش میاست و در دانشجو ایجاد انگیزه و رو

های دانشجویی و تشویق دانشجویان برای شرکت ها و سمینارها مهم است، برگزاری کنفرانسدر کنگره

ها یا برگزاری جلسات پرسش و پاسخ، به نظر من اساتید باید از بین دانشجویان در این کنفرانس
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نند و انتقال تجربه را به شکل هرمی از باال به پایین انتقال دهند)مشارکت های تحقیقاتی ایجاد کتیم

 ."(20و  13کننده 

 صالحیت عاطفی و ارتباطی  -3
های انجام شده در گذاری سروکار دارد. در اکثر پژوهشبعد عاطفی با؛ عالقه، انگیزش، نگرش یا ارزش

از  خورد. هریکن استاد و دانشجو به چشم میزمینه تدریس اساتید، اثری از روابط عاطفی و تعامل بی

افراد مشارکت کننده، دیدگاه خاصی در مورد این مقوله داشتند برخی معتقد بودند باید تا حد زیادی 

به دانشجو نزدیک و به لحاظ عاطفی و روانی با جلب اعتماد، فضای مناسبی برای فراگیر ایجاد کرد. از 

هیأت علمی بعد از احساس  اعضایترین دالیل باقی ماندن مهم ،Conklin & Dessele (2007) نظر

 . استقالل در کار، برقراری روابط عاطفی و بین فردی است

. مهارت ارتباطی به مجموعه عناصری که به تعامل سازنده بین رابطه دوستانه با دانشجو -3-1

 خود، مهارت ارتباطی مناسب گاهن در دانشجو و استاد می پردازد، اشاره دارد. بیشتر مشارکت کنندگان

 و مبتنی بر اعتماد متقابل را مورد توجه قرار دادند. 

ی اکنندگان وجود داشت، داشتن ارتباط حرفههای پرتکرار که در اظهارات بیشتر مشارکتیکی از یافته

رد مهم یکی از موا"چنین گفت:   13کننده طور نمونه مشارکتبا دانشجویان در حالت متعادل بود. به

به نظر من ارتباط استاد با دانشجو است که متاسفانه ارتباطات خیلی ضعیف است. اساتید سر کالس 

روند حتی بعضی از اساتید اسم دانشجویان خود را یاد دهند و میشوند درس خود را میحاضر می

  "د.کندلسرد میها چیزهایی است که دانشجو را شود. اینگیرند. هیچ ارتباطی نیز برقرار نمینمی

باید در رابطه با دانشجویان رعایت تعادل حفظ بشود نه خیلی صمیمیت زیاد و نه رابطه خیلی خشک "

ها به نظرات ما هم توجه بکنند گیریباشد طوری که در کالس احساس راحتی بکنیم و در تصمیم

 (. 13کننده )مشارکت

ک ی اعضایید به دانشجویان خود مانند : اساتید باکم شدن فاصله بین استاد و دانشجو -3-2

اید های ارتباطی موثر بهای روابط بین فردی و عاطفی تاکید کنند. مهارتخانواده نگاه کنند و برجنبه

 .(Vahabi et al, 2012) یکی از اصولی باشد که مورد توجه اساتید قرار گیرد

تمام اساتید مدام ذکر کنند که نسبت که تقریبا این"اظهار داشت:  12کننده در این زمینه مشارکت

جاد آن ای که ترس و وحشت در دانشجو ایجاد کنند تنها نتیجهبه دانشجویان خود برتری دارند و این

ناامیدی است. فاصله ما با اساتید خیلی زیاد است و این باعث عدم توانایی اساتید در ارتباط موثر و 

قاد ای بین استاد و دانشجو باشد، انتکه فاصلهد بدون اینآموزش درست است در صورتی که باید بتوانن

 ."(12کنند و پیشنهاد بدهند)مشارکت کننده 

تا زمانی که اساتید به دانشجویان از باال نگاه کنند هیج "نیز چنین گفت:  5کننده همچنین مشارکت

اشد شایسته باید خاکی بشود. به نظر من یک استاد ای بین استاد و دانشجو ایجاد نمیرابطه دوستانه
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وقتی احساس صمیمیت بین استاد و دانشجو بیشتر است احساس میکنی تدریس استاد بیشتر به دل 

 ."می شیند

این مقوله بیانگر اقداماتی است که باعث ایجاد ایجاد انگیزه و اعتماد در دانشجو:  -3-3

یاری در نگاه بس شود.ف آموزشی میبرانگیختگی و تداوم و نگهداری رفتارهای دانشجویان به سمت اهدا

کنندگان یک رابطه دوستانه در ایجاد اعتماد متقابل بین استاد و دانشجو و ایجاد انگیزه در از مشارکت

 دانشجویان بسیار مهم ارزیابی شد.

دیدن دانشجویان به یک چشم و دلسوزی "اظهارات خود را اینطور بیان کرد:  12کننده مشارکت

شود که دانشجویان به اساتید اعتماد کنند. احساس رابطه صمیمانه سبب می کردن، داشتن یک

کنم ایجاد اعتماد در عین جدیت، یک رابطه خوب و تاثیرگذار است )بیشتر مشارکت کنندگان(. با می

ایجاد فضای همکاری بین دانشجو و استاد، به نحوی که دانشجو احساس مفید بودن کند، باعث ایجاد 

 ."ودششود و با پیگیری عملکرد دانشجویان باعث دلگرمی و پشتکار بیشتر میانشجویان میانگیزه در د

بیشتر اساتید به علت مشغله کاری زیاد و "در این زمینه چنین گفت:  16کننده همچنین مشارکت

تعداد زیاد دانشجو ارتباط کمی با دانشجویان خود دارند و زمان بسیار کمی را برای دانشجویان 

-دهند در صورتی که ایجاد یک رابطه دوستانه مناسب، باعث ایجاد درک متقابل و شکلاختصاص می

 . "شودپذیری و ایجاد انگیزه و اعتماد در دانشجو میگیری حس مسئولیت

-ای از اخالق در آموزش عالی است که مشخص. اخالق در تدریس، شاخهای استاداخالق حرفه -4

ای یک استاد در تدریس و آموزش است و یکی از ابعاد تاثیرگذار در نهادینه های حرفهکننده مسئولیت

هیأت علمی برای  ای دانشجویان و خود اساتید است. اعضایکردن رویکردهای اخالقی در رفتار حرفه

ای هکنند، برخی از مولفهای خود از یک سری اصول لزوما نوشته نشده پیروی میهدایت رفتار حرفه

باشند عبارتند از: صداقت، دقت و ها میعلمی ملزم به رعایت آن هیأت اعضایای که هاخالق حرف

 (.Sharifi, Salimi & Ahmadi, 2011پذیرش عقاید جدید)

ی کاری که توام با احترام ای در حیطهدر درجه اول رفتار حرفه"ای با عباراتی همچون: اخالق حرفه

 "(.15و  3میزان گیرندگی دانشجو موثر است)مشارکت کننده باشد اهمیت زیادی دارد و طرز رفتار در

ایی هداشتن سعه صدر، تواضع، فروتنی، وقت گذاشتن خارج از زمان معمول و... شایستگی "یا عبارت 

باید انتقادپذیر باشد  "بیان شد. یا  "( 4است که یک استاد باید در خود تقویت کند)مشارکت کننده 

در این زمینه اذعان  1کننده . همچنین مشارکت"ی از عملکرد خود داشته باشدو تامل و ارزیابی انتقاد

   ."های اخالقی تجلیل شود، اخالق مداری خیلی مهم استبه نظر من باید از برترین"داشت: 

ور طکنندگان نیز به تعهد کاری اشاره داشتند و آن را الزمه کار اساتید دانستند. بهبرخی از مشارکت

اساتید باید در قبال وظیفه و شغلشان  تعهد کاری داشته  "چنین گفت:  13کننده مشارکتمثال 

باشند و نسبت به یادگیری و پیشرفت دانشجویان خود و خودشان احساس تعهد و مسئولیت داشته 

 . "باشند
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 :های شخصیتیویژگی -5

 توانددهند و میا تشکیل میهای فردی است که زیر بنای نظام رفتاری افراد رمجموعه ای از ویژگی

صرف نظر " (.Cortzii, 1997د )نبگذاربر چگونگی تشخیص و تفسیر محیط اطراف به وسیله افراد اثر 

های الزم علمی، الزم است استاد به لحاظ ارتقای شخصیت و نقش خود کوشش ها و مولفهاز ویژگی

نماید. در واقع تک بعدی بودن در دنیای امروز پذیرفته نیست و یک عضو هیأت علمی باید در کنار 

 . "(3مراتب علمی عوامل جانبی را نیز رعایت کند) مشارکت کننده 

ن بیان کردند، رفتار قاطع استاد در مدیریت کالس کنندگا: تعدادی از مشارکتقاطعیت استاد -5-1

استاد باید مهربان و افتاده باشد و در عین حال اینقدر "مهم است. برخی از اظهارات این گونه بیان شد: 

با شخصیت و مثبت باشد که خودش برای خودش احترام ایجاد کند و یک جدیت خاصی هم در 

اه کنترل کالس از دستش خارج نشود. داشتن قاطعیت هیچگ "،  "(6رفتارش باشد)مشارکت کننده 

در مدیریت کالس نقش دارد. منتها همراه آن بی احترامی به شخصیت دانشجو نباشد)مشارکت کننده 

 .  "(16و  3

. بسیاری از مشارکت کنندگان در نگاه خود به شایستگی تدریس به نوع رفتار عادالنه استاد -5-2 

،  "فروتنی و نرمی و خوشرویی"دانشجویان تاکید داشتند. عباراتی همچون برخورد و رفتار استاد با 

، نشان از رفتار عاالنه "احساس خوشرویی و لحن مناسب با دانشجویان"، "موردگیری بیعدم خرده"

 اساتید دارد.

باشد.  یرفتار اساتید با دانشجویان باید با احترام، نظم و بردبار"اظهار داشتند:  11و  6کننده مشارکت

تر سواالت خود را بپرسد، اساتید نباید وقتی با دانشجویان بحث و جدل نداشته باشد تا دانشجو راحت

ها شده برای ما سوال پیش آمده، اما از پرسیم ما را ضایع کنند یا مسخره کنند، خیلی وقتسوالی می

کننده مچنین مشارکته  "(.11و  6پرسیم)مشارکت کننده ترس تخریب کردن شخصیت سوال را نمی

اساتید باید مهربان و پاسخگوی سؤاالت هرچند سواالت سطحی دانشجویان،  "در این رابطه گفت:  20

وید شگویند شماها چیزی نمیکنند یا حتی میباشند. گاهی اساتید به دانشجویان با تاسف نگاه می

برخورد مناسب فضای راحت و  کنند اساتید باید باپرسیم مسخره میگاهی حتی سواالتی را که می

 ."بدون استرس را برای یادگیری دانشجو ایجاد کنند

-اوتها، جنسیت، تفکنندگان رفتار عادالنه اساتید را در غالب احترام به تنوع فرهنگبرخی از مشارکت

 اساتید باید اختالف "، چنین گفت: 11کننده طور مثال، مشارکتهای فردی و  .... بیان کردند. به

ها احترام های دانشجویان خود را درک کنند و به آنهای فردی، فرهنگی و تواناییها، تفاوتسلیقه

 ."(11بگذارند)مشارکت کننده 

: منظور از الگو بودن، توانایی ارائه تصویری نمادین از خود در رفتار و منش، به الگو بودن -5-3

 ای که سرمشق افراد گروه و نمایانگر رفتارهای مطلوب باشد. گونه
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برای دانشجویان باشد چه  از نظر شخصیت آموزشی و  یک استاد شایسته باید یک الگو و نمونه، "

آکادمی و چه از نظر شخصیتی و اخالقی باید فردی متواضع، منعطف و دلسوز باشد)مشارکت کننده 

دشیفته و وسواسی نداشته باشند دارای بینش، خوش برخورد و اساتید باید شخصیت خو " "(.13

 دهند اساتید باید صبور باشندباگذشت باشند. گاهی اوقات دانشجویان بعضی خطاها را انجام می

های ظاهری اساتید اشاره داشتند کنندگان به ویژگیبرخی از مشارکت "(.12)مشارکت کننده 

به نظر من یک فرد آکادمیک باید ظاهری آراسته و "اشت: در این زمینه بیان د 5کننده مشارکت

   "های نامناسب و ظاهر نامتعارف اجتناب کند.مرتب  داشته باشد و از پوشیدن لباس

 مدیریت کالس:  -6

سازماندهی  رهبری کردن امور کالس درس از طریق تنظیم برنامه درسی، ؛مدیریت کالس درس

یش و پ جویانط به منظور باال بردن کار نظارت بر پیشرفت دانشمراحل کار و منابع، سازماندهی محی

تواند در عرصه یادگیری و بهبود محیط یادگیری و جو حاکم بر کالس می .بینی مسائل بالقوه است

یاددهی متفاوت باشد؛ جو یا محیط، نمادی از برنامه درسی بوده و به منزله روح و محیط حاکم بر 

کننده رفتاری و نشانگر ادراک دانشجویان از محیط پیرامون خود تعیینباشد و یک کالس درس می

  (.,Nosrati Hashi, Hatami, & Mottaghi, 2015) Norooziدر عرصه یادگیری است

در کالسی که سرزندگی و پویایی وجود دارد، اغلب تحرک و ایجاد محیط مناسب یادگیری:  -6-1

-آید. در محیطوجود میای در کالس بهشود و وقایع تازهکالس مشاهده می اعضایپویایی زیادی بین 

(.  Zahedi & Bazargan, 2014های سرشار از شادمانی، افراد کالس احساس راحتی و آرامش دارند)

اساتیدی که قادر باشند فضای کالس را به فضایی مطلوب وانگیزشی تبدیل کنند، نظم و پویایی را در 

اید تدریس ب"کنندگان چنین بیان داشتند: این زمینه برخی مشارکتکالس ایجاد خواهند کرد. در 

های شاد و آموزشی باشد. استاد باید با انرژی و درک مطلبی که قرار است آموزش همراه با بیان گفته

دهد، فضای شادی را برای دانشجویان ایجاد کند اساتیدی که الگو هستند همیشه سرحال و شاد سر 

هرچه استاد پرانرژی با هیجان و فعال تر باشد از نظر "،  "(5مشارکت کننده شوند)کالس حاضر می

شیوه بیان بیشتر در یادگیری تاثیر دارد. تا این که با یک صدای ثابت و بدون تحرک و فقط از روی 

ه انگیزگی و ناامیدانه است)مشارکت کنندکننده، بیهای ما فضای خستهتر کالساسالید بخواند. بیش

 . "(16و  4

کنندگان اعتقاد داشتند کالس باید فضای امن و مطمئن برای یادگیری فراگیران برخی از مشارکت

طوری باید آزادی بیان در کالس داشته باشم به"چنین گفت:  11کننده باشد، به طور مثال مشارکت

-تهسکالس درس نباید یکنواخت و خ"و  "که همه بتوانند در مباحث مختلف کالسی شرکت کنند

تواند جو کالس را خیلی بانشاط و جذاب کننده باشد استاد با تحرک و انرژی که میگذارد می

 . "(3کننده کند)مشارکت



11    علمی هیأتادراک دانشجویان از شایستگی های تدریس اعضای 

 

در . هیأت علمی است اعضایهای عنوان یکی از شایستگیمدیریت زمان بهمدیریت زمان:  -6-2

ت آموزشی و رعایت وقت کنندگان اهمیت به وقت دانشجویان و برگزاری جلسانگاه بعضی از شرکت

 ریزی کوتاه مدت و بلندمدت در کالس، مورد توجه قرار گرفت.  قانونی کالس، داشتن برنامه

این خیلی مهم است که، استاد برای کار خود و "برخی از مطالب در این زمینه به این شکل بیان شد: 

ه تر این کفاده را ببرد. مهمبرای وقت دانشجویان خود اهمیت قائل شود و از وقت کالس حداکثر است

ارکت آورد)مشها را دائما کنسل نکنند چون این مسئله واقعا بی انگیزگی در دانشجو بوجود میکالس

ریزی داشته ... به نظر من اساتید باید چنان برنامه"نیز اذعان داشت  13کننده مشارکت"(. 6کننده 

 ."بیشترین و بهترین کاربرد را دارند ارائه بدهند باشند که در مدت زمان کالس بتوانند مطالبی را که

 
 شایستگی تدریس اعضای هیات علمی(:1)شکل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 گیریبحث و نتیجه
های شایستگی تدریس اساتید از دیدگاه دانشجویان مولفه ترینپژوهش حاضر با هدف تعیین مهم

دانشگاه فردوسی مشهد انجام شد. چرا که، اولین مسئولیت هر نظام آموزش عالی اطمینان از مدرس 

تدریس اثربخش به عوامل متعددی وابسته است که شناخت هرکدام از این  و تدریس اثربخش است.

یری یادگ -س موثر باشد، همچنین تضمین کیفیت یاددهیتواند در بهبود کیفیت تدریعوامل می

یادگیری است. یکی از این عوامل  -مستلزم توجه جدی به تمامی عوامل درگیر در فرآیند یاددهی 

 مهارت آموزشی

 مهارت ارتباطی
 اخالق حرفه ای

 ویژگی شخصیتی مدیریت کالس

 مهارت پژوهشی

 شایستگی تدریس
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های پژوهش نشان داد از دیدگاه شایستگی تدریس اساتید است. نتایج به دست آمده از یافته

ریس، مهارت آموزشی، مهارت پژوهشی، مهارت بین دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد شایستگی تد

ای، مهارت فردی و شخصیتی و مدیریت کالس منجر به شایستگی فردی و ارتباطی، اخالق حرفه

 .شودتدریس اساتید می
ویژگی علمی و  هایهای پژوهش مهارت آموزشی بود. مهارت آموزشی شامل زیر مقولهیکی از یافته

ها است. این مند آموختهاستفاده از طرح درس مناسب، ارزیابی نظام تخصصی، انتقال واضح مطالب،

ها، اصول و راهبردهای تدریس در فرایند یادگیری مضمون به توانمندی اساتید در زمینه کاربرد روش

وان تشود. در تبیین این ابعاد و مولفه میکالس اشاره دارد که منجر به مدیریت موفق کالس درس می

های تخصصی باشند بلکه باید توانایی ارائه درس، علمی نه تنها باید دارای مهارت أتهی اعضایگفت 

 هایسازماندهی و ارزیابی را نیز داشته باشند. ویژگی علم و دانش و ارائه مطالب نو، در جنبه مهارت

سازی کالس برای تفکر و بحث، ای تدریس؛ ویژگی انتقال شفاف و واضح مطالب و نیز آمادهحرفه

وان عنسازماندهی، توالی و تنظیم مطالب، شیوه سنجش و ارزیابی، قضاوت درست و رعایت اعتدال به

های تدریس اثربخش است. یک عضو هیأت علمی بایستی قبل از شروع تدریس و مهمترین شاخص

 در یک موقعیت و فضای مطلوب و با در نظر گرفتن عواملی چون؛ توانایی دانشجویان، انتخاب منابع و

های درس را برای جلسه آینده طراحی نماید تا زمینه متون آموزشی مناسب، مشخص کردن سرفصل

 مناسبی برای تدریس فراهم کند. 

مهارت آموزشی به عنوان یکی از ابعاد شایستگی تدریس ،  Siti Nurul & Amirul (2017)در پژوهش

نمایانگر این نکته  Peyman, Zarian & Sadeghifar (2011)اساتید شناسایی شده است. نتایج پژوهش

ترین ویژگی یک استاد توانمند از دیدگاه دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد و دکترا، است که مهم

همچنین در پژوهش انجام شده  توانایی استاد در پاسخ به سواالت و اطالعات تخصصی استاد است.

علمی و دانشجویان در رابطه با  هیأت اعضایکه به بررسی دیدگاه Khalili  &  Asadi(2016)توسط

علمی مهارت آموزشی یکی از  هیأت اعضایتدریس اثربخش پرداخته شده؛ از نظر دانشجویان و 

 های اصلی و بنیادی تدریس اثربخش شناسایی شد.مولفه

ار جوامع ی پایدترین ارکان رشد و توسعهدر تبیین این مولفه پژوهشی باید گفت پژوهش یکی از مهم 

ی جهانی و شکاف عمده های آینده است. چرا که جوامع با حرکت شتابان و رو به رشد جامعهدر ده

ا باید هبین کشورها در میزان دسترسی به علم و تکنولوژی نوین روبه رو هستند. در این بین دانشگاه

 تردید آیندههیأت علمی همت گمارند. زیرا بی اعضایویژه خود به اعضایبه رشد و توسعه پژوهش در 

متعلق به کشورهایی خواهد بود که در زمینه انجام پژوهش و تولید علم رشد یافته باشند. شایستگی 

های پژوهش، مالحظات اخالقی در زمینه مهارت چاپ پژوهش به معنی داشتن دانش در زمینه شیوه

 و نشر است. 
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ترین دانشجویان دکتری مهم نشان داد که از دیدگاه ، Salimi et al (2017)یافته های پژوهش

ی آینده، شایستگی پژوهش های فنی و مهندسی در یک دههعلمی رشته هیأت اعضایشایستگی 

علمی باید بتوانند  هیأت اعضایمعتقدند  Sinclair, Barnacle & Cuthbertl (2013)خواهد بود. 

 ,Bonakdari, Mahranتوسطدر پژوهش انجام شده  دانشجویان را به پژوهشگران مستقل تبدیل کنند.

Mahrozadah & Hashami (2016)، هیأت اعضایهای استاد شایسته از نظر که به بررسی ویژگی 

 های شناسایی شده بود.علمی پرداختند توانایی در پژوهش به عنوان یکی از شایستگی

نی روابط انساهای اثربخش در شایستگی تدریس اساتید مهارت بین فردی و یکی دیگر از مولفه  

اشد. بگذاری میمطلوب استاد با دانشجویان است. این مضمون بیانگر عالقه، انگیزش، نگرش یا ارزش

متغیرهایی نظیر توانایی ایجاد ارتباط صمیمی با فراگیران، دسترس بودن در ساعات غیردرسی، عدم 

ای هفراگیران و استفاده از روشهای منفی، توانایی ایجاد انگیزه یادگیری در کنندهاستفاده از تقویت

گیرد. اگر اساتید حتی در بهترین سطح دانش و مناسب برای برقراری ارتباط با فراگیران را در بر می

توانند در فراگیران نفوذ کرده موجب های ارتباطی و عاطفی باشند، نمیتخصص باشند اما فاقد مهارت

ایت و راهنمایی دانشجو بسیار مهم بوده و سبب تسهیل یادگیری شوند. این تعامالت به منظور هد

صمیمیت بیشتر بین اساتید و دانشجویان خواهد شد. توجه به مولفه قدرت ارتباط موجب ایجاد محیط 

گردد. چنانچه این رابطه به خوبی برقرار شود؛ دوستانه و تعاملی و نبود تبعیض در کالس درس می

زیرا مدرسی که  (.Sattari, 2014) یابدری تحقق میهای آموزشی با کیفیت و سهولت بیشتهدف 

باشد، عالوه بر آنکه گوینده خوب و فعالی در کالس عالقمند به توسعه ارتباط با فراگیران خود می

برقراری ارتباط دانشجو با استاد نه تنها باعث اعتماد به نفس و . درس است، شنونده خوبی نیز هست

تواند یادگیری را ردد تا حدودی زیادی سازنده جوی است که میگانگیزه یادگیری در دانشجو می

، بر Singleton & Newman (2009)کننده و دشوار سازد. دلنشین و آسان یا بالعکس، آن را خسته

های خود باید به سمتی حرکت کنند که دانشجویان، این باورند که اساتید دانشگاه در اداره کالس

یابند و الزمه این کار داشتن انعطاف و برخورد دوستانه و همراه با  متفکر، خالق و مستقل پرورش

 Ehsani-Chimeh & Karamali , Salimi 2019) )نتایج تحقیق .داننداحترام با دانشجویان می

Yaghoubi,  نشان داد؛ برقراری ارتباط صمیمانه با دانشجو و تسلط بر موضوع درس اهمیت بسیار

اد تواند موجب ایجباالیی برای دانشجویان در ارزشیابی اساتید دارد. برقراری یک ارتباط مناسب می

انگیزه و حتی پیشرفت تحصیلی در دانشجویان گردد. اگر ایجاد ارتباط مناسب و تبادل اطالعات و 

کار بین دانشجو و استاد به خوبی برقرار گردد ادراک کامل و یادگیری نیز به بهترین صورت انجام اف

 خواهد گرفت.

های پژوهش حاضر بود؛ توجه به رشد و توسعه همه جانبه و ای اساتید یکی دیگر از یافتهاخالق حرفه

دانشجویان شود. بر این اساس هدف از تواند منجر به بهبود عملکرد کالسی به ویژه اخالقی استاد، می

ی اهای حرفهای است که مسئولیتای در تدریس ترسیم اصول اخالقی پایهکارگیری اخالق حرفهبه
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کردن رویکردهای اخالقی در رفتار سازد و یکی از ابعاد تاثیرگذار در نهادینهاساتید را مشخص می

ای اساتیدی که اصول اخالق حرفه (.(Koster & Dengerink, 2008ای دانشجویان و اساتید استحرفه

مانند رعایت حقوق فراگیری، تعامالت مطلوب علمی و اجتماعی با دانشجویان، را در فرایند تدریس و 

ا؛ هشود. این ویژگییادگیری می-کنند، موجب ارتقای کیفیت فرایندهای یاددهیآموزش رعایت می

وق به آموختن و انگیزه بیشتر برای یادگیری را در حس مسئولیت طلبی در یادگیری و آموزش، ش

صالحیت  ,Babasafari, Marzoghi, Faqih & Torkzadeh).  2013)کنددانشجویان تقویت می

شخصیتی و فردی همان رفتار مشاهده شده اساتید است که نمود ابعاد شناختی و عاطفی در عمل 

خش یادگیری اثرب -س در ساختن محیط تدریساست. این بعد نشانگر آن است که گفتار و کردار مدر

، های دیگراندهنده این عامل شامل احترام گذاشتن به دیدگاهنقش کلیدی دارد. متغیرهای تشکیل

طبعی و برخورداری از روحیه مناسب در زمان تدریس، وقت شناسی و حضور به موقع در کالس، شوخ

شود که دانشجویان از ه شخصیتی موجب میباشد. توجه به مولفرعایت عدالت بین فراگیران می

اعث تواند برفتارهای اساتید الگو برداری کنند توجه به مولفه فردی و داشتن شخصیت مناسب می

 Najafi, Maleki, Farhani Farmahini  (2017)رضایت باالی دانشجو در طول فرآیند تدریس گردد.

& Jafari Harandiنمودند که از نظر دانشجویان اعتماد به نفس، های خود اذعان ، در نتایج پژوهش

شخصیت و متانت، خوش اخالقی، نظم از اهمیت باالیی برخوردار است. آنها معتقدند که در امر تدریس 

تواند در افزایش شور و شوق و نه تنها آموزش استاد، بلکه شخصیت و منش و رفتار او در کالس می

 عبارت دیگر، در فرایند تدریست ارتقاء آموزش موثر باشد. بهانگیزه دانشجو برای یادگیری و در نهای

شود، بلکه تدریس اقتضائات های علمی استاد نیست که موثر واقع میفقط تجارب علمی و دیدگاه

خاص خود را دارد و شخصیت استاد در ایجاد شرایط یادگیری و تغییر و تحول فراگیران بسیار موثر 

صداقت، رفتار عادالنه، انعطاف پذیری، وقت شناسی و ... منجر به  است. خصوصیات رفتاری همچون؛

ویژگی  Siti Nurul, Azkiyah, Amirul & Mukminin (2017)شود. در پژوهشتدریس موفق می

های اصلی در کیفیت تدریس اساتید شناسایی شده است. همچنین در پژوهش شخصیتی یکی از مولفه

که به بررسی عوامل اصلی و بنیادی تدریس اثربخش در  Asadi & Khalili 2016))انجام شده توسط

علمی انجام شده است شایستگی شخصیتی از  هیأت اعضایآموزش عالی از دیدگاه دانشجویان و 

 علمی و دانشجویان مولفه اصلی در تدریس اثربخش شناسایی شده است.  هیأت اعضایدیدگاه 

در شایستگی تدریس اساتید شناسایی شد.  این مضمون های اثرگذار مدیریت کالس نیز یکی از مولفه

منظور فعال و درگیر کردن بیانگر مهارت اساتید در زمینه خلق و ساختن محیط یادگیری سازنده به

هرچه بیشتر دانشجویان در فرایند یادگیری در کالس درس است. ایجاد محیط آموزشی و یادگیری 

د و نشاط متناسب با یادگیری در کالس درس و دقت در مناسب در کالس، ایجاد پویایی و فضای شا

هد. دمدیریت زمان و فراهم ساختن مدیریت کالسی دموکراسی محور، کیفیت تدریس را افزایش می

های دانشجویان بروز کند و انگیزش و امنیت کند که خالقیت و تواناییمحیط شاد و مفرح کمک می
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دهی محیط آموزشی و امکانات یادگیری را چنان سازمان مدرس باید ها افزایش پیدا کند.ذهنی آن

کند که به صورتی زنده و منطقی با زندگی فراگیران ارتباط پیدا کند. زیرا روش های نو و ابتکاری 

ها را در یادگیری افزایش تر کرده و رغبت و تالش آنها موقعیت کالس را جذابمنطبق با زندگی آن

الی از استرس و اضطراب باشد و رابطه قوی انسانی واجتماعی بین می دهد. هرچه جو کالس درس خ

یدا تری نسبت به یادگیری پاستاد و دانشجویان و دانشجویان با یکدیگر برقرار باشد، نگرش مطلوب

 Asadi & Maleki (2018)در پژوهش .(Jafari Sani, Balochzade & Bahmanabadi, 2013)کنندمی

Abdolmaleki, های تدریس اثربخش از دیدگاه دانشجویان برنامه ریزی درسی یی مولفهکه به شناسا

های اصلی شناسایی شده در پژوهش مدیریت کالس بود. پرداختند شده است یکی از مولفه

در پژوهش خود به بررسی کیفیت تدریس ادراک شده  Lazarides & Buchholz (2019)همچنین

و حمایت استادان باعث کاهش اضطراب  داد مدیریت کالستوسط دانشجویان پرداختند. نتایج نشان 

مدیریت  Hubackova (2015شود. همچنین در پژوهش)دانشجویان و افزایش کیفیت تدریس می

 های اصلی در تبیین پدیده تدریس اثربخش شناسایی شد. کالس یکی از مولفه

علمی ضامن بقا و تداوم نظام آموزشی و دستیابی به  هیأت اعضایتوان گفت قابلیت به طور کلی می

علمی افزایش یابد، به همان  هیأت اعضایهای واال است. بنابراین هرچه قابلیت و توانمندی هدف

 ایهای حرفهعلمی در انجام وظایف و فعالیت هیأت اعضاییابد و میزان کیفیت تدریس بهبود می

های الزم در علمی با کسب توانمندی و قابلیت هیأت یاعضاخود عملکرد بهتری خواهند داشت.  

های شناختی، عاطفی، رفتاری منجر به نوآوری در زمینه آموزشی و خود به واسطه کسب شایستگی

پژوهشی برای دانشگاه خواهند شد. هچنین مطلوب بودن شایستگی تدریس ادراک شده منجر به 

برای  ها ضروریبنابراین الزم است به انواع قابلیت گردد.ارتقای دستاوردهای تحصیلی دانشجویان می

 ای مجهز شوندرسیدن به موفقیت حرفه
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