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 چکیده 

های ارزشیابی آموزشیِ اعضای هیات علمی دانشگاه، های مندرج در کاربرگمالک نظر به اهمیت توسعه مفهومیِهدف: 

 های رفتاریِ اعضایمند از بایستهپژوهش حاضر با درک اهمیت این مقوله، بنا دارد تا به منظورِ تدوین چارچوبی زمینه

 ایشان بپردازد. آموزشی  هاینقش شف مضامین و فرامضامینِهیات علمی دانشگاه به ک

دان شناسی و میروش تحقیق در مطالعه حاضر، ترکیبی از روش کیفی و کمی است که در بخش کیفی، پدیدار روش:

پژوهش دانشجویان تحصیالت تکمیلی با حداقل سابقه دو ترم تحصیل در این مقاطع بودند. انتخاب اعضای نمونه در 

کننده را شامل شده مشارکت 99ایتاً است که نه این بخش به روش هدفمند از نوع انتخاب با حداکثر اختالف بوده
است. در بخش کمی پژوهش نیز، روش پیمایش به کار برده شد. جامعه آماری پژوهش در این بخش دانشجویان 

گیری های علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد بودند که به روش نمونههای تحصیالت تکمیلی در رشتهدوره

 دادند.نفر را تشکیل می  101ب شده و تعداد غیرتصادفی در دسترس انتخا

های بخش کیفی تحقیق نشان از آن داشت که فرامضامین رفتارهای نقش آموزشی اساتید دانشگاه : یافتههایافته

بوده است. همین طور  "پاسخگویی"و  "توانمندسازی"، "گریمربی"، "ارزیابی عادالنه"، "خبرگی آموزشی"شامل 
بندی فریدمن نیز نشان از آن داشت که این فرامضامین از منظر دانشجویان آماری به روش آزمون رتبههای تحلیل یافته

اولویت  "یمربیگر"اولویت اول و  "توانمندسازی"بندی یکسانی نیستند به نحوی که تحصیالت تکمیلی دارای رتبه

یابی های ارزشاند در بازبینی و بهبود کاربرگتوهای این پژوهش مییافتهدادند. بندی تشکیل میآخر را در این رتبه

 آموزشی موجود مفید و موثر باشد.
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 بیان مسالهمقدمه و 
 & Mertova) ای برخوردار بودهاز اهمیت ویژهالی در آموزش عکیفیت  های اخیر مسئلهدر سال   

Webster, 2009)  ا هفاکتوری ارزشمند برای دانشگاهو ارزیابی کیفیت خدمات آموزش عالی به عنوان

کیفیت در آموزش  موضوع رغم آنکهعلی. (Wang & Tseng, 2011) پیدا کرده است ایبرجسته جایگاه

فیت توان به کیمی موضوعاللت این د هایجنبهبه عنوان یکی از اما  باشد،چندجانبه میای مسئلهعالی 

یری دانشجویان اشاره یادگ -دهی دانشگاه در فرآیند یاد اعضای هیات علمیتدریس و نقش آموزشی 

 & Devlin) در کانون توجهتضمین اثربخشی آن  برای دستیابی بهها که تالش نمود

Samarawickrema, 2010; Davarpanah, Hoveida & Sayadi, 2019)  های گروه مورد عالقهو

حال  .(Xiao & Wilkins, 2015) قرار گرفته است والدینها و دولت، رسانه نظیرذی نفعان بسیاری از  

رفتاری اعضای هیات علمی  ای وهای خصیصهکیفیت شایستگی بسیاری اعتقاد دارند که آن که

به همین جهت در  (.Hyatt  & Williams, 2011) باشدانجام وظایف آنان حیاتی میبرای ها دانشگاه

، موسسات گرددمعرفی میانداردها و پاسخگویی عصر است نظیرای ممیزه هایویژگیبا  که دورانی

اثربخشی نقش آموزشی  ضمانتاطمینان از کیفیت خدمات ارائه شده و  برای حصولآموزش عالی 

گیرند. یکی از ابزارهایی که بیش از پیش مورد توجه قرار ادوات متعددی کمک میاز  خود اساتید

 (.Seldin, 1993) باشدمیهای امتیازدهی دانشجویی مقیاس بکارگیری گرفته است،

ی چگونگبیش از پیش خود در امور مرتبط با  همکاری ،نسل جدید دانشجویان چنین وضعیتیدر  

 ،(Petruzzellis, d'Uggento & Romanazzi, 2006) پندارندعقالنی میامری را فرآیندهای آموزشی 

ش بیش از پی تقاضاآموزش عالی این  توسعه درخواستبه  یهای اخیر به عنوان پاسخدر سال رو ایناز 

ار قربازبینی مورد یابی آموزشی شهای ارزفرم مورد توجه قرار گرفته و به همین جهت نیاز است که

ی ارزشیابی هااهمیت بازبینی فرم (.Ory, 2000) ارتقا یابد نظرات دانشجویان نمودن دخیلو با  گیرد

وان به عن برخی اوقاتو  نبودهها محدود کاربرد این فرم طیف اثرگذاریکه  به این دلیل است آموزشی

-صاحب (.Washburn & Thornton, 1996) شودبه آنها استناد میوزشی اثربخشی آم ارزیابیتنها ابزار 

نظران متعددی در این حوزه به دنبال تأکیدهای فراوان بر اصالح، بازبینی و توسعه هر یک از این 

 Theall & Franklin به عنوان مثال .اندادوات و ابزارها نظریاتی  را در این خصوص مطرح نموده

 تالزم اسیابی آموزشی شهای ارزمیمات توسعه فرمتص مرتبط با روندکنند که در می بیان (2001)

الباً غ رسد کهاین توصیه از این حیث معقول به نظر می مورد توجه قرار گیرد.نفعان ذی تمامینقش 

 اهاین پرسش نامه توسعه محتوایی روند که در هستنددانشجویان  گروه در بین ذینفعان، مهمترین

رغم اینکه مطالعات فراوانی علی گواه صحت این مسئله آن است که. شودچندان توجهی به آنان نمی

معیارها غالباً از  ناند، اما ایدر خصوص انواع مسائل مختلف و مرتبط با اثربخشی آموزش انجام شده

 ویاناند و نه دانشجگرفته ردیدگاه مدیران اجرایی و اعضای برگزیده و ویژه هیأت علمی مورد بررسی قرا

(Ory & Ryan, 2001.)  به مطالعاتدر حقیقت، با توجه Ory & Ryan (2001) تعداد  گفت که توانمی
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از حمایت  که بودههای کاربرگسایراز  اینسخهیابی آموزشی، شارز امروزیهای کاربرگزیادی از 

 توان به مطالعاتهای آن میاز نمونه وای برخوردار نبوده و یا قالبی منطقی از نظر سازه مطلوبنظری 

اثربخش نام برد. این  اساتیدای های خصیصهاز بایستهبسیار کمی که در حوزه ادراک دانشجویان 

ای هکاربرگدهندگان توسعه آنچهبین  واضحشود که بدانیم شکافی تر میموضوع زمانی برجسته

ویان آن را از خصایص دانشج آنچهنظر دارند و  مداثربخش  استادهای یابی آموزشی از خصیصهشارز

 توجهی به این مسئله پیامدهایی را به همراه دارد. مثالًقطعاً بیوجود دارد.  نمایندمی برداشتمهم 

وردهای و ارائه سیستماتیک بازخ روشی فراگیربه  استاد خود دانشجویان برای سنجش توانایی و قابلیت

های کاربرگ در 1رغم وجود پایاییعلیاین وضعیت . در گیردمیاصالحی تحت تاثیر معکوس قرار 

های آتی در به همین علت پژوهش. مورد ابهام قرار خواهدگرفتها نآکلی  2روایی، یابی آموزشیشارز

های داده براساسکه  طوریبه یابی آموزشی شهای ارزکاربرگ بهبود جهتدر این خصوص بویژه 

  (. ,Witcher, Collins & Filer,Onwuegbuzie 2007) رسدموجه به نظر مید نباش 3ایزمینه

های اخیر و در عرصه ملی، موضوع کیفیت آموزش و تدریس به یکی از مسائل مهم در نظام در سال    

های از نشانه (.Khodarahmi, Khosravi & Abdolmaleki, 2019) آموزشی کشور تبدیل شده است

قاط ننظران داخلی در این خصوص و تبیین های برخی صاحبتوان به بررسیاین امر در عرصه ملی می

ضعف ساز و کارهای ارزیابی و اعتبار سنجیِ کیفیت آموزش عالی در کشور اشاره نمود. از جمله 

 ویژه در ارتباط بانظام جامع کیفیت در آموزش عالی به  های ساختاربنیان درونزای مشکالت بهبود

، تاکنون، این است که یادگیری –یاددهی در روند اعضای هیات علمینقش  به مربوطمحورهای 

های نقش استاد بایسته شاملکیفیت آموزش عالی  سنجش معینی برایادراکی  و قالب چارچوب

بعالوه شواهدی که مورد بررسی  (.Dabagh & Baradaranshoraka, 2010) وجود ندارددانشگاه 

عضای ااثربخشی میزان  یابیشارزفعلی  قالب اند حاکی از آن است کهنظران داخلی قرار گرفتهصاحب

اثرگذار نبوده و به مطلوب و مناسب، کارآمد، بهبود و توسعه اعضای هیات علمی  برای هیات علمی

الزم و معتبر  هاییشاخص بر مبنایارزیابی اعضای هیات علمی  چگونگیبازنگری در  همین جهت

 (.Sangari, 2017; Salehizade, Ghorchian, Davoodi & Ghalavandi, 2019) باشدضروری می

مدار، می توان گفت که شناسایی، نفعنفعان و رهیافت مدیریت ذیدر چارچوب نظریه ذی بعالوه    

نفعانِ کلیدی از منظری های ذیهایی در خورِ خواستهزها و مطالبات و فراهم آوری پاسخپایش نیا

کوشد با این مفروضات و تصدیق نقش پراهمیت حاضر نیز میضروری است. پژوهش گرایانه امری واقع

استمرار حرکت آن،  نفعان کلیدیِ نظام دانشگاهی درویان به عنوان یکی از مهمترین ذیدانشج

شف ک های رفتاری نقش اعضای هیات علمی دانشگاه را از منظر این ذی نفعان کلیدیمضامین بایسته

                                                             
1  . Reliability 

2. Validity 

3  . Contextual Data-Driven TEFs 
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لی کمیمقاطع تحصیالت تادراک دانشجویان صورت خاص مطالعه  رسد بهنماید. از این رو به نظر می

ا های متفاوتی بکه از برخی جهات، شرایط و دیدگاهنفعان خاصِ نظام دانشگاهی به عنوان یکی از ذی

 سایر دانشجویان دارند به جا و منطقی خواهد بود.  

 تالش برایاین است که کند، ی که ضرورت این تالش را تبیین میموارد بعنوان یکی دیگر از    

ر از منظر سای دانشگاه اعضای هیات علمیهای رفتاری نقش تهتوسعه چارچوبی که در بردارنده بایس

و نهایتا ارتقاء  عضای هیات علمیهای محوری اتواند منجر به ارتقای شایستگیمی ،باشدنفعان یذ

-مزبور خواهد توانست دست چارچوبهای کیفیت در آموزش عالی ایران گردد. از جمله اینکه، شاخصه

زی اعضای های بالندگی و بهساز مهندسی و انتظام بخشی به سیستمهای اولیه را در جهت بامایه

 در جهت کمک به این مهم از این رو مطالعه حاضرفراهم آورد.  ایشانای هیات علمی و توسعه حرفه

 نظراز م را دانشگاه اعضای هیات علمیی نقش آموزشی هارفتارمضامین و فرامضامین کند تا تالش می

مقاطع تحصیالت تکمیلی و براساس دانشجویان نفعان نظام دانشگاهی یعنی ذی یکی از مهمترین

  .نماید ایشان فهم و تبیین یتجربه زیسته

 

 مبانی نظری پژوهش
ای که توقع داریم هر شخص در واحد از قالب و چارچوب رفتاری ویژه تعریف سازمانی نقش عبارتست

توان ادعا نمود که نقش داخل وظایف سازمانی ای خود بدان عمل نماید. بر اساس این تعریف میوظیفه

ه عنوان باشند. بکارکنان مستتر شده است. برخی دیگر از تعاریف نیز با تعریف اشاره شده سازگار می

نقش سازمانی رفتارهایی است که از هر فرد متصدی  De Cenzo & Robbins (1996) یفمثال در تعر

را ادراک  "رفتارهای نقش" تواندر نمای کلی، میای خاص در آن حرفه مورد انتظار است. حرفه

اند دانست ای را از آن خود کردهحاصل از رفتارهای مرتبط با نقش اشخاصی که منسب اجتماعی ویژه

مورد  کنند و ممکن است در شرح حرفههای آن اقدام مینای الزامات، انتظارات و مسئولیتکه بر مب

در همین  .(Jackson, Schuler & Rivero, 1989) و توضیحات مرتبط با کار اعضا قید نشده باشد بحث

های رفتاری از بایسته گروه، آن اعضای هیات علمیرفتارهای نقش راستا در پژوهش حاضر مقصود از 

همچنین، . اندرسانی نمودهخدمتانشگاه عضو هیات علمی د جامهمورد انتظار از افرادی است که در 

الق اطیی از رفتارها صرفاً به آن گروهتخصیص زدنِ رفتارهای مورد مطالعه،  برایکاربرد قید آموزشی 

اعضای هیات یادگیری -فرآیند یاددهی به مربوطهای آموزشی و وظایف فعالیت حوزهکه در  شودمی

 گیرند. قرار می علمی دانشگاه

 

 

 مدار نفعمدیریت ذینفعان و نظریه ذی
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هایی که سهمی در استمرار سازمان دارند مهم میان سازمان با افراد و گروهنفعان روابط نظریه ذی در

این نظریه بر   (.Duesing, 2013; Freeman & Rogers, 2006) شودو بر توجه به آن تاکید می بوده

 اشد به نحوی که روابط ضعیفتواند بسیار اثر گذار بنفعان، میسازمان با ذیاین باور است که رابطه 

 ,Sharon) گرددمینفعان موجب عواقب منفی برای سازمان از جمله افول عملکرد و ورشکستگی با ذی

نظریه مشروعیت هر کدام از زاویه نگاه خاص خود به اهمیت توجه به مقوله و نفعان نظریه ذی (.2016

وجود  یه مشروعیتنفعان و نظرهایی نیز میان رویکرد نظریه ذیبا این حال تفاوت نگرندذی نفعان می

نفعان بایست موافقت و همراهی ذیکند که یک سازمان مینفعان پیشنهاد میدارد.  نظریه ذی

که نظریه مشروعیت قرار دهد، در حالی درا به منظور حفظ مشروعیت در دستور کار خوقدرتمند خود 

 ،نفعانعه تاکید دارد. در واقع نظریه ذیبر اهمیت توافق، توجه به انتقادات و همراهی با کلیت جام

د داننفع مختلف میهای ذیتر آن یعنی ترکیبی از گروهو خاصجامعه را در معنا و دامنه محدودتر 

با این حال باید دانست که  (.Deegan & Blomquist, 2006) ارات متفاوت و گاه مغایری دارندکه انتظ

ر اشته باشند. دصورتی مکمل کارکرد ده توانند به صورت جداگانه و یا بم از این دو نظریه میهر کدا

یاس ر قتر آن دگرایانهواقع تر وگیریتر، قابل اندازهنفعان با توجه به رویکرد عینیعین حال نظریه ذی

ز تواند تمایافکند مییتر به موضوع نظر مآلای انتزاعی تر و ایدهبا نظریه مشروعیت که به گونه

ری، توجهی است که مدانفعراهبرد ذی ،چارچوبدر این  .(Sotiriadou, 2005) ای داشته باشدهبرجست

آورد که با توجه راهبرد را برای سازمان فراهم میی چارچوبنفع خود دارد و های ذیسازمان به گروه

  (.Duesing, 2013) نمایدها و منافع گوناگون را مدیریت میخود، تقاضا

 

 پیشینه پژوهش
ایی ههای سنجشگر آن گامدر خصوص بازمفهوم پردازی و ارزیابی مولفه به نوبه خود مطالعات گذشته

ناسی شتوان بیان کرد که سنخادبیات موجود در این زمینه میاند. با بررسی کلی سابقه را برداشته

 دهنده اهمیت درکاولیه از مطالعات انجام گرفته در این زمینه پیرامون رویکرد محققان مختلف، نشان

 به بررسی در تحقیقی Alhija (2016) عنوان نمونهبه  مسئله مورد بحث از نظر ذینفعان مختلف دارد.

 آلهیجا نخست،. پرداخت اعضای هیات علمی نظردانشگاه از  اعضای هیات علمیهای نقش بایسته

ادبیات و  کاوش دررا با  اعضای هیات علمیتدریس  اثربخش بر فرایندعوامل  فهرست از چارچوبی

 را تهیه نمود. این کلی مولفهپنج  لیستی شاملو  کرده آوریجمعمرتبط،  مطالعاتیهای پیشینه

های آموزشی، شیوهمدت نگر دانشجو،  بلندتوسعه  یابی به اهداف،تالش برای دست شامل:ها مولفه

ل عاملی حلیت وروش تحقیق پیمایشی  در گام بعد از بودند.ارزشیابی  شیوهارتباطات با دانشجویان و 

و دارای دنگر دانشجو،  بلندمدتادراک مدرسان از ارزشیابی و توسعه بهره گرفت و دریافت که  هاداده

ز دید ا ترین اهمیتبیشترین و کم ای او به ترتیب عوامل دارایبین لیست پنج مولفهکه از  بعد بوده

بررسی ادراک مدرسانی  ای را با هدفمطالعه Miron & Mevorach (2014) همچنین باشند.آنان می
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گروه از ین برداشت ا آنانبودند. تجربه دانش آموختگی از مراکز آموزش عالی  دارای کهانجام دادند 

بررسی و با روش تحقیق پدیدار شناسانه مورد  های یک استاد خوبویژگی خصوصرا در  اساتید

نقطه نظر آنان  های استاد خوب ازمتفاوت از خصیصه محدوده سهکه  دریافتندقرار داده و  ارزیابی

و  درس دادن هایروشدانشجو،  میان استاد و رابطهابعاد . این سه محدووده عبارتند از وجود دارد

 های پژوهشی مبتکرانه و جدیدمحققان بسیاری نیز وجود داشتند که با بکارگیری روش .دانش استاد

ختند. کننده از نقش خود پردامانند تحلیل استعاری به شکلی متفاوت به بررسی ادراک اساتید همکاری

استعاره  9اشاره نمود. آنان دریافتند که  Deguerrero & Villamil (2000) توان بهاز آن جمله می

کننده ابزارها،  فراهمگر، مبدع، کننده دانش، بارورکننده، چالشمتفاوت )رهبر همکاری جو، فراهم

 (2018) آموزشیار( به عنوان نشانگرهایِ نقش اساتید قابل تعریف هستند. رمند، مکانیک ذهن وهن

Sabah & Du  های رفتاری اساتید را در فضاهای دانشگاهی با ادراک که بایستهاز جمله محققانی بودند

و اقدام اعضای هیات علمی مورد سنجش قرار دادند. نتایج پژوهش آنان حاکی از آن بود که از دیدگاه 

رغم لیع باشد.، کاربرد راهبرد آموزشی مبتنی بر دانشجوی یک استاد بسیار مهم و ضروری میاساتید

ای های گوناگونی برواقعیت کارایی چندانی ندارد اما بعضی از پژوهشگران از شیوه اینکه این روش در

استخراج ابعاد نقش اعضای هیأت علمی استفاده نمودند و بر ادراک ذهنیت دانشجویان به عنوان دیگر 

به بررسی ادراک دانشجویان از  Onwuegbuzie et al, (2007)    ذینفعان دانشگاه متمرکز شدند

یات اساتید اثربخش پرداختند. آنان با استفاده از روش پژوهشی ترکیبی پس از تجزیه و تحلیل خصوص

محور ارائه نمودند. این محورها  9های یک استاد اثر بخش را در های دانشجوها، ویژگیمحتوایی پاسخ

یت اشتن قابلد ای بودن، محوریت قرار دادن دانشجو، داشتن اشتیاق، عبارتند از: تخصص، میزان حرفه

 .، هادی بودن، اخالقی بودن و میزان پاسخگوییداشتن قابلیت متصل کردن، دهندگیانتقال

ند انظران بیان نمودهیابیم که برخی صاحبضمن مطالعه اجمالی ادبیات موجود در این زمینه درمی    

توان رفته شود. و نمیگرایانه در نظر گکه نباید ارزشیابی مدرس از زاویه دید دانشجو بصورت مشتری

ادعا کرد که همواره حق با مشتری است. چراکه ماهیت فضای آموزشی و دانشگاهی کامالً متفاوت با 

باشد. در محیط آموزشی، دانشجو خود محصول است و نه فاکتوری محیط خدماتی و صنعتی می

د های مورد نیاز مانناییبیرونی و مشتری. به همین جهت و همچنین به این علت که دانشجویان از توان

ای آن هیادگیری و بایسته -مهارت تفکر انتقادی و آشنایی با کلیت سیستماتیک فرآیند یاددهی

های دانشجو را  بطور صرف معیاری برای ارزشیابی عملکرد اعضای توان داوریبرخوردار نیستند نمی

نظران دیدگاهی برخی دیگر از صاحب (.Emery, Kramer & Tian, 2003) هیأت علمی در نظر گرفت

های آموزشی مناسب در متفاوت از دیدگاه اخیر دارند. آنان معتقدند که نظر دانشجو در رابطه با روش

فضای دانشگاه دارای نوعی از فراشناخت بوده که پیامدهای مثبتی را در پی دارد. این گروه از صاحب 

مدارانه در خصوص دانشجویان اتخاذ نمود. از چنین نظران اعتقاد دارند که باید رویکردی ذینفع

های رفتاری نقش آموزشی مدرسان دانشگاه توان برای توسعه و ارتقای قالب بایستهرویکردی می
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های ارزشیابی های فرمتوان جهت تدوین چارچوب و مولفهاستفاده نمود. همچنین از این رویکرد می

ترین ذینفعان نظام آموزشی و دانشگاهی انشجو از مهمد (.Ching, 2018) آموزشی نیز کمک گرفت

رسان موزشی مدآچوب و قالب رفتاری نقش رتوان برای تبیین چاباشد که بر مبنای این دیدگاه میمی

 دانشگاه از نظریات مبتنی بر تجربه آنان استفاده نمود.

وجه اند. با تداشته آلپژوهشگران داخلی غالباً بصورت کلی سعی بر شناخت خصایص مدرسان ایده

سیار های آنان بنتایج پژوهشباشند و یا وع مینهای اعضای هیأت علمی بسیار زیاد و متبه اینکه نقش

های کیفیت تدریس یا در پی شناخت مولفهپژوهشگران بصورت خاص اند. عمومی و غیر منسجم بوده

امل ششی مرتبط با تدریس که های آموزتدریس اثربخش بودند. آنان نقش آموزش مدرس در فعالیت

های تدریس اثربخش اعضا هایی که بر روی مولفهپژوهش. شود را نادیده گرفتندقسمتی از آن می

-توان به پژوهش. از آن جمله میاز روش پژوهش کمی استفاده نمودندانجام شد  هیات علمی دانشگاه

در  Ghanbari & Soltanzade (2018) و یا Atashrooz, Pourmoghadian & Marashi (2018) های

 ،Satari (2013) خصوص بررسی نظرات دانشجویان در قبال عملکرد آموزشی مدرسان خود، مطالعات

Sedigh, Mohamadi, Mousavi & Radabadi (2013)  وHasani (2018) که با استفاده از پرسشنامه-

های های ارزشیابی آموزشی مولفهکاربرگای محقق ساخته و با بهره گیری از مطالعات خارجی یا 

و سپس نظرات دانشجویان داخلی را مورد سنجش قراردادند، اشاره  ندریس اثربخش را شناسایی نموده

های کمی و رویکردی در اینگونه مطالعات که از فراوانی بسیاری برخوردارند صرفاض از روش نمود.

ده است. اگر چه این نوع روش تحقیق در مواقعی مفید برداری شمند و غیراکتشافی بهرهغیرزمینه

تواند مراتب باالی ادراک مخاطبان را در برداری از رویکرد اکتشافی نمیباشد اما به علت عدم بهرهمی

 این زمینه به نمایش گذارد.

و مطالعات محدود دیگری از روش اکتشافی برای  Salimi & Ramazani (2013) مطالعات        

 & Bonakdari, Mehran, Mahroozade اند.استفاده نموده به مولفه های تدریس اثربخش  دستیابی

Hashemi (2016) تند. ته ایرانی پرداخدر پژوهشی رویکرد کیفی به بررسی الگویی برای استاد شایس

ه شناختی، عاطفی و رفتاری را معرفی نمودند. بعد شناختی بر میزان تسلط بر محتوا، آنان سه مولف

محتوای نظام یافته، بروز بودن، توانایی پژوهشی،خالقیت و نوآوری و ترکیب نظریه و عمل اشاره دارد. 

 ینیببعد رفتاری شامل بیان شیوا، تعامل و همکاری مثبت با دانشجویان، شوق و تحرک کافی، پیش

نماید و بعد عاطفی میزان صمیمی بودن، پذیری، داشتن انعطاف، تشویق و ارزیابی عادالنه را بیان می

 پذیری، توقعات باال از دانشجویان، نگرش مثبتعالقه به رشته تخصصی فرد، داشتن تعهد و مسئولیت

 علمی دانشگاه های رفتاری اعضای هیاتگیرد. هر دو پژوهش ذکر شده به بررسی بایستهرا در برمی

از دید دانشجویان نپرداختند و این در حالی است که در حالت عادالنه باید به بررسی ادراک دانشجوی 

ای رفتاری هتحصیالت تکمیلی پرداخته شود چرا که ذهنیت آنان از تلقی  اعضای هیأت علمی و بایسته

 & Salarvand, Yamani, Kashani, Salarvand, Ataei پژوهش باشد.نقش آموزشی آنان متفاون می
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Hashemi (2015) هایی است که به ادراکات دانشجو توجه کافی نموده و رویکرد از جمله اندک پژوهش

های استاد برتر از دید دانشجویان از آنان در پی دستیابی به مولفه دانشجومحور را اتخاذ نموده است.

ای کلی این مفهوم را برشمردند. توانایی علمی، هروش تحقیقی پدیدارشناسی استفاده نمودند و مولفه

ای بودن در امر تدریس، خصوصیات فردی مطلوب، الگو بودن ورعایت اصول اخالقی از میزان حرفه

دهد و با عنایت این پژوهش کلیت نقش مدرس دانشگاه را مورد توجه قرار می این مجموعه هستند.

داختن به بازنمایی بعدی خاص در نقش آموزشی آنان های اساتید، امکان پربه چند وجهی بودن نقش

میسر نبوده است. بعالوه اینکه این پژوهش در جامعه خاصی )دانشگاه علوم پزشکی( انجام شده و 

دانشجویان مقاطع تحصیالت تکمیلی،  (.Ylijoki, 2000 )مانند تعمیمی آن به سایر جوامع دشوار است

دانشجویان کارشناسی دارند و بالتبع انتظار آنان از رفتارهای نقش آموزشی رویکرد آموزشی متفاوتی از 

باشد. بنابراین، بازنمایی ادراک دانشجویان کارشناسی ارشد اعضای هیات علمی دانشگاه نیز متفاوت می

 مرور مطالعات پیشین در پژوهش آخر لحاظ نشده است و منحصر به دانشجویان کارشناسی بوده است.

چند وجهی  ایپدیده اعضای هیات علمی دانشگاهرفتارهای نقش آموزشی  ده این است کهنشان دهن

ا هاز طرف دیگر این بررسی .اندتاکنون صاحب نظران به اجماعی در خصوص آن دست نیافته و بوده

در  د.انهای غیر کیفی صورت پذیرفتهکمتر از زائیه دید دانشجویان صورت گرفته و عمدتاً با روش

اندو از حقیقت غالب مطالعات داخلی به مفهوم نقش ازدیدگاه فرهنگی خاص کشور توجه ننموده

 هایی ترجمه شده با محقق ساخته بهره بردند.پرسشنامه

ا بصورت هدر مطالعات پیشین به دیدگاه دانشجویان علوم سخت و نرم توجه چندانی نشده و بایسته    

 ینقش آموزششناسایی مضامین و فرامضامین رفتارهای نبال پژوهش حاضر بدلذا شدند.  کلی بیان

ه الت تکمیلی و بدانشجویان مقاطع تحصی از نظرگاهِفقط  بندی اهمیت آناساتید دانشگاه و رتبه

دفاع خواهد بود که  این نگاه از آن جهت قابل های مرتبط با علوم انسانی است.صورتی خاص در رشته

لی صورتی که نفع را جداگانه و نه بهای ذیانتظارات هر کدام از گروه بایستنفعان میطبق نظریه ذی

ند مجامع و زمینه پردازیباز مفهومبا تمرکز بر  کوشد مشخصاًپژوهش حاضر می لذاگویانه بازشناخت. 

علوم  هایرشته دانشجویان تحصیالت تکمیلیِدانشگاه، از دیدگاه  اعضای هیات علمینقش آموزشی 

 پرسش اصلی زیر پاسخ گوید: انسانی به

ارزشیابی رفتارهای نقش آموزشی اعضای هیئت علمی  هایمالک چارچوبمضامین و فرامضامین     

 بندی رفتارهایو رتبه باشد؟شامل چه مواردی میتحصیالت تکمیلی از منظر دانشجویان  دانشگاه

 از منظر دانشجویان تحصیالت تکمیلی چگونه است؟ اعضای هیات علمی دانشگاه آموزشی نقش

 شناسی تحقیقروش

 فیدر بخش کی روش پژوهش. کیفی و کمی است رویکردترکیبی از رویکرد کلی تحقیق پیش رو، 

 کند به توصیف معانی یک مفهوم از دیدگاهتالش می با ساز و کاری اکتشافی شناسی است زیراپدیدار
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به صورت خاص،  (.Shea, 2006-Yanow & Schwartz) ها بپردازدآن 1برحسب تجارب زیسته ،افراد

شناسی توصیفی از آن روی که به ساختار تجربه توجه کرده و در صدد روش پدیداردر این مطالعه، 

 ,Klein & Westcott) شود روشن نمایده که هست و در آگاهی ظاهر میآن است که تجربه را همانگون

سی دانشگاه فردو دانشجویان تحصیالت تکمیلیکلیه ، میدان پژوهشپی گرفته شده است.  (1994

سابقه حداقل دو ترم بوده اند، که  1397-99 در سال تحصیلیعلوم انسانی های مشهد در رشته

با اتکا ، نیزهایی خاص به رشته میدان مطالعهمقید کردن باشند. داشته  را تحصیل در مقاطع تکمیلی

ز نی کنندگانانتخاب مشارکت است. صورت پذیرفته (Ylijoki, 2000) "ایهای رشتهفرهنگ"منطقبه 

بوده که هدف آن انتخاب 2معرف بودن حصول جهتهای انتخاب موارد روش صورت هدفمند از دستهه ب

تر بوده و به صورت خاص از روش های یک گروه وسیعاردی است که معرف نظرات و دیدگاهانتخاب مو

انتخاب  ،شود جهت تحقق هدف فوقاست که در آن تالش میشده  سود برده  3اختالف حداکثر

که در بردارنده کیفیات و خصوصیات متفاوتی از  باشدکنندگان از میدان پژوهش به نحوی مشارکت

تا این اطمینان خاطر را ایجاد نماید که مضامین  (Lindlof & Taylor, 2011) بوده کنندگانمشارکت

 ,Tappen) استکنندگان مختلف های مشارکتتا حد ممکن نمایانگر دیدگاه ،شناسایی شده اصلیِ

مرتبط با های مختلف از دانشجویان دانشکدهبرای این منظور تالش گردید انتخاب موارد  (.2011

)ارشد و تکمیلی گوناگون تحصیالت های آموزشی مختلف، مقاطع ، گروههای علوم انسانیرشته

 نجاما، فرآیند تحلیل مصاحبهدر قالب  هاهمزمان با گرداوری داده های متمایز باشد.جنسیتو دکتری( 

 تکرارها به وجایی تکرار شد که دادهام  99اطالعات از مشارکت کننده ی اخذ تا  انتخاب موارد و

یوه از ش توصیفی، عمدتاً ز آن جهت که در روش پدیدارشناسیهای کیفی نیز اتحلیل داده. رسیدند

 Ghiyasvandian, Emami, Sigaroodi, Dehghan, Rahnavard) شودگیری میبهره کالیزی تحلیل

& Nouri, 2012)  ،صورت پذیرفته است.با این روش  

مشتمل بر گیری قرار گرفته است در این پژوهش مورد بهرهکه اصالح شده  4تحلیل کالیزی روش    

کلمات،  : الف( در ابتداهستندبه شرح ذیل ها این گامبوده است که گانه پنجهایی پیگیری سلسله گام

ای مطالعه گردید تا یک ادراک اولیه نسبت به کلیت جمالت دانشجویان به صورت چندبارهعبارات و 

ین واحدهای اج( . ن شکل گیرد. ب( پاسخ دانشجویان تبدیل به واحدهای معنادار منفک گردیدآ

تکراری و ناهم پوشان از جمالت مهم به کار غیر فهرستهایی برای استخراج یک معنایی به عنوان پایه

شود و آن دسته از واحدهای معنایی که ها گفته میگرفته شد که اصطالحا به آن افقی سازی داده

معانی واحدهای اطالعات مستخرج کردند حذف گردیدند. د( ت بر جمالت یا اطالعات تکراری میدالل

ه نهایتا اینکها شفاف و واضح گردیدند. و نهایتا اینکه ه( نآطریق فرموله شدن معانی و تعاریف  زا

                                                             
1. Lived experience 

2. Sampling to Achieve Representativeness 

3. Maximum Variation Sampling 

4. Colaizzi’s analytic method  
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دهی شدند که هر خوشه حوی سازماننهای معانی از تجمیع واحدهای معنایی فرموله شده به خوشه

ر هشود از لحاظ محتوایی مشابه هستند و بنابراین ر واحدهای معنایی باشد که فرض میمشتمل ب

 نکه براینهایتا ای (.Onwuegbuzie et al, 2007) خوشه بیانگر یک مضمون پدیدار شده بوده است

ها، نتایج در اختیار برخی از مشارکت کنندگان گذاشته شد تا آن را بازبینی و تایید اعتبار بخشی یافته

جزئی، فرآیند تحلیل به کنند که سرانجام پس از اخذ بازخورد از ایشان و انجام یک سری اصالحاتِ 

مه ه و با استفاده از پرسشناروش پیمایش به کار گرفته شدنیز تحقیق  در بخش کمی. پایان رسید

 تحلیل آماریِ آزمون و SPSSهای گردآوری شده با استفاده از نرم افزار ها گردآوری شد. دادهداده

استفاده شد. بدین منظور دانشجویان بندی رفتارهای نقش آموزشی اساتید هت رتبهفریدمن ج

های علوم انسانی بعنوان جامعه آماری مورد بررسی یلی دانشگاه فردوسی مشهد در رشتهتحصیالت تکم

نفر با استفاده از روش نمونه گیری غیرتصادفی در دسترس بعنوان  101قرار گرفتند که از این تعداد 

بندی رفتارهای نقش پاسخ دادند. از بین این بهده و به پرسشنامه تحقیق جهت رتنمونه انتخاب ش

نفر  72نفر آقا بودند که  39نفر خانم و  67دانشجویان که در بخش کمی مورد پرسش قرار گرفتند، 

 در مقطع دکتری مشغول به تحصیل بودند.نفر نیز  32از آنها در مقطع کارشناسی ارشد و 

 

 پژوهشهای یافته
ارزشیابیِ نقش آموزشی اعضای هیات علمی  مالک11ِها نهایتا تحلیل آنو ها گردآوری داده پس از

خبرگی "فرامضمونِ کشف شده شامل  1فرامضمون شناسایی شد.  1مضمون و  11دانشگاه در قالب 

بوده است. فرامضمونِ  "پاسخگویی"و  "توانمندسازی"، "گریمربی"، "ارزیابی عادالنه"، "آموزشی

، "ماهرانه خطابت"، "آموزشی تخصص"مضمون با عناوینِ  پنجمشتمل بر  "خبرگی آموزشی"

 "ارزیابیِ عادالنه"بوده است. فرامضمونِ  "گری تنظیم" و "منابع دهنده توسعه" ،"آموزشی خالقیت"

 مشاوره" شامل دو مضمون با عناوینِ "گریمربی"مشتمل بر یک مولفه با همین عنوان، فرامضمونِ 

 توانمند"هایدر بردارنده چهار مضمون با نام "توانمندسازی"، فرامضمونِ "بازخورددهی"و  "آموزشی

بوده و نهایتا  "افزایی مهارت"و  "آموزشی کاربردگرایی" ،"فرینانهآکار رویکرد" ،"نگرشی سازی

و  "نبود دسترس در"، "رفتاری گشودگی"سه گانه یِمشتمل بر مضامینِ  "پاسخگویی"فرامضمونِ 

 می توان نتایج کلی را مشاهده کرد. 1در ادامه در جدول شده است.  "گرایی شمول"

 
رفتارهای نقش آموزشی اعضای هیات علمی دانشگاه از و فرامضامینِ مضامین نتایج مستخرجِ   (:1)جدول 

 منظر دانشجویان تحصیالت تکمیلی

ف
دی

ر
 

 انکنندگمشارکتنقل قول مرتبط از  ها و مصادیقنمونه مضامین فرامضامین



 8931 11، زمستان چهارمسال هفتم، شمارة        فصلنامه تدریس پژوهی                                                            

 

1 

خبرگی 

 آموزشی

تخصص 

 آموزشی

آشنایی عمیق با موضوعات 

مطروحه / برخورداری از اطالعات 

روزآمد / انسجام و پیوستگی 

 منطقی مطالب 

گر به جای انبوهی از مباحث ....ا"

متعدد و پراکنده، استاد بتونه یک 

نظم ذهنی و یک چارچوب منطقی رو 

در ذهن دانشجو بسازه خیلی 
 "ه....مفید

2 
خطابت 

 ماهرانه

شیوه بیان رسا و قابل فهم/پرهیز 

وار گویی کالمی/ آشنایی با از دش

 های فن خطابهظرافت

روان، جذاب و به  سبک گفتاری..."

مطلب  فهمدور از تکلف استاد روند 

 "کنه.... تسهیلرو میتونه کامال 

3 
خالقیت 

 آموزشی

استفاده از منابع روزآمد / استفاده 

های روزآمد / استفاده از شیوهز ا

 های چندرسانه ای و متنوعمتریال

...بارها شده که بی انگیزگی من "
نسبت به یک مقوله ی آموزشی یا 

منابع  مبحث درسی با بکارگیریِ

متفاوت برای انتقال مطلب به کلی 

 "تغییر کرده...

4 
توسعه دهنده 

 منابع

ها و مقاالت جدید، معرفی کتاب

، اساتید برجسته معتبرهای سایت

های پژوهشی دانشگاهی و حوزه

 جدید

بتونه دامنه اگر ... استاد شما "

ها و موضوعی و فکریِ پژوهش

خیلی مطالعات شما رو بسط بده 

 "مهمه...

 گریتنظیم 1

انتخاب روش ارائه متناسب با 

سطح اکثریت دانشجویان / توجه 

به ظرفیت یادگیری/ تناسب 

 دانشجوتکالیف درسی 

م کارهای درسیمون برای حج.."

ها به قدری زیاده که بعضی کالس

خودآگاه تمرکزمون رو از سایر نا

 "ها سلب میکنه...درس

6 
ارزیابی 

 عادالنه

ارزیابی 

 عادالنه

شفاف و منطقی بودن چارچوب 
ارزیابی / عدم تبعیض غیر درسی 

ات / محتوای در تخصیص نمر

های منطقی و مناسب آزمون

 ارزیابی

م ها تا پایان ترمتاسفانه بعضی وقت"
چارچوب مشخصی برای نحوه 

ارزشیابی دانشجو اعالم نمیشه و همه 

 "...چیز در این رابطه مبهمه

7 

 گریمربی

مشاوره 

 آموزشی

های مناسب برای روش مشاوره

های مناسب روش مشاورهمطالعه / 

 پژوهشی کارهایبرای 

های ها شده مشورتخیلی وقت"

خوبی رو از استادهای خودم برای 

نحوه مطالعه گرفتم که خیلی 

 "...الزمه

 بازخورد دهی 9
ارائه ی بازخوردهای اصالحی به 

 کارهای دانشجو 

کار تحویلی من به بینم اینکه می"

استاد خودم با دقت بازبینی میشه و 

روش کامنت گذاشته میشه من رو به 

 "...جدیت بیشتری وادار میکنه

9 
 توانمند

 سازی

ی توانمندساز

 نگرشی

تالش در جهت ایجاد خودپنداره 

مثبت در دانشجویان / اصالح 

تشویق یه  ی بارها شده به واسطه"

ها کوچیک از طرف استاد تا مدت
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باورهای غلط در دانشجو/ رغبت 

 آفرینی و انگیزش 

انرژی خوب برای کار مضاعف پیدا 

 "...کردم

10 
رویکرد 

 کارافرینانه

-شجویان با فرصتآشناسازی دان

های اشتغال، خویش فرمایی و 

 کارآفرینی

-نکه میبینم بعضی از استادها نگاهای"

های ساده انگار ما رو در مورد ظرفیت 

-مرتبط با رشتمون اصالح می یکار

 "...الزمهکنن به نظرم خیلی 

11 

 کاربرد

گرایی 

 آموزشی

ایجاد ارتباط عملی بین موضوعات 

مطالب درسی و مطروحه در 

 مسائل دنیای واقعی

پیوند زدن بین موضوعات کامال "
نظری دروسمون با بعضی از مسائل 

دنیای اطرافمون رو بعضی از استادها 

 "...به بهترین شکل انجام میدن

 مهارت افزایی 12

های تالش در جهت ارتقاء مهارت
های هارتدانشجو از جمله م

اجتماعی، ارتباطی، فناورانه و 

 مواجهه انتقادی

ا هخیلی از اساتید به نحوی تمرین"
نن که و تکالیف رو مهندسی میک

های مجبور میشیم خیلی از مهارت

 "..رشد بدیمجنبی رو در کنارش 

13 

 پاسخگویی

گشودگی 
 رفتاری

رفتار باز و پذیرا نسبت به دانشجو 
 در داخل و بیرون از کالس درس

همین باز برخورد کردن استاد در "
ت داخل و بین کالس من رو به تعامال

  "...درس هم عالقه مند میکنه

14 
در دسترس 

 بودن

ی هاامکان برقراری ارتباط به شیوه

مختلف مانند مراجعه حضوری، 
 تماس و ارسال ایمیل

ن خودش رو متعهد اینکه استاد م"

های من رو بی میدونه که ایمیل
 هب جواب نگذاره خیلی سهولت بخش

 "...روند کارهای دانشگاهیه منه

 شمول گرایی 11

تحمل نظر مخالف / اجازه 

پرسشگری و نقد / توجه به 
 پیشنهادات

ی ها به نحومتاسفانه بعضی از کالس"

مدیریت میشه که منِ دانشجوی 

دکتری اگه پرسشِ ابهام انگیزی در 
ذهنم شکل بگیره اون رو بروز هم 

 "...نمیدم

 

مشکل بالقوه در دست یابی به دقت الزم در مطالعات کیفی از جمله تحقیقات از آن جایی که یک 

های اهها براساس دیدگها و تفسیر یافتههشگر ناشی از تجزیه و تحلیل دادهپدیدار شناسی، تورش پژو

ارزیاب برای اطمینان از کیفیت تحلیل  معموال از یک همکار (،Johnson, 1997) یک شخص است

ر دشود تا با استفاده از میزان توافق یا ثبات نظرِ پژوهشگر و همکار که ستفاده میصورت پذیرفته ا

شود از استحکام تجزیه و تحلیلِ کیفیِ صورت پذیرفته اطمینان نامیده می 1شاخص کاپا اصطالح

ه شد تا با استفاده لذا برای این امر، از خبره دیگری خواست (.Kundel & Polansky, 2003) حاصل شود

ر های پژوهشگها اقدام نماید. نهایتا، یافتهانی کدهای معنایی و طبقه بندی آنهای خام، به بازخواز داده

                                                             
1. Kapa 
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اصلی با فرد همکار مقایسه و با توجه به تعداد مفاهیِم مشابه ایجاد شده نسبت به محاسبه شاخص 

با محاسبه شد که  06763ا آید مقدار شاخص کاپا برابر بگردید. همان طور که در ادامه می کاپا اقدام

  (.Jensen & Allen, 1996) باشدقابل اتکا می  3توجه به جدول 

 
 اعتبار روش فرا ترکیب (:2جدول )

 نظر پژوهشگر

  بلی خیر مجموع

14 B=1 A=13 بلی 

 خیر D=0 C=3 3 نظر همکار

N=17 0 16 مجموع 

 

𝐴+𝐷توافقات مشاهده شده                    0.765=17/(13+0) =

𝑁
 توافقات مشاهده شده       =

𝐴+𝐵

𝑁
∗

𝐴+𝑐

𝑁
∗ 

𝐶+𝐷

𝑁
∗  

𝐵+𝐷

𝑁
 =

10

12
∗

11

12
∗  

2

12
∗ 

1

12
 = توافقات شانسی  

 = توافقات شانسی0.008 = (1/17)*(3/17)*(16/17)*(14/17)

                 K= (0.765-0.008) / (1-0.008) = 0.763 K= 
 شانسی توافقات−شده مشاهده توافقات

شانسی توافقات−1
          

 وضعیت شاخص کاپا (:3)جدول 

مقدار عددی 

 شاخص کاپا

وضعیت  

 توافق

مقدار عددی  

 شاخص کاپا

وضعیت  

 توافق

مقدار عددی  

 شاخص کاپا

وضعیت  

 توافق

 معتبر  61/0-9/0  متوسط  21/0-4/0  ضعیف  0کمتر از 

 عالی  91/0-1  مناسب  41/0-6/0  بی اهمیت  2/0-0

 
بندی رفتارهای نقش آموزشی اعضای هیئت علمی دانشگاه از منظر دانشجویان و رتبهتبیین  (:4جدول )

 تحصیالت تکمیلی

 ابعاد/آزمون
 بندی فریدمنآزمون رتبه  های توصیفیشاخص 
 

 انحراف معیار میانگین تعداد
میانگین  

 رتبه

اولویت 

 رتبه

د 
اتی

اس
ی 

زش
مو

ش آ
 نق

ی
ها

تار
رف

ن 
ویا

شج
دان

د 
دی

از 
اه 

شگ
دان

ی
میل

تک
ت 

یال
ص

تح
 

خبرگی 

 آموزشی

 
101 01/1 94/1 

 
01/3 2 

 1 99/1  99/1 3/3 101  گریمربی

ارزیابی 

 عادالنه

 
101 03/1 91/1 

 
94/2 3 

 4 14/2  61/1 47/4 101  پاسخگویی

 1 61/4  17/1 9/7 101  توانمندسازی
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است، بنابراین  01/0دهد که از آنجایی که سطح معناداری کمتر از نتایج آزمون فریدمن نشان می    

مذکور  بندی عواملدارند و این بدان معناست که رتبهمیانگین رتبه یکسان نیستند و تفاوت معنادار 

گری دارای دارای اولین رتبه و مربیتوانمندسازی  4امری منطقی و شایسته تبیین است. طبق جدول 

 .استرتبه آخر 

 

 بحث و نتیجه گیری

نقش آموزشی اعضای هیات علمی  مضامین و فرامضامینِ رفتارهایشناسایِی  این تحقیق به منظور

شگاه دان دانشجویان تحصیالت تکمیلیِ  دیدگاهز ا بندی این فرامضامینو همین طور رتبه دانشگاه

ا ب موضوعی که عمدتاً های پرتکرار در این حوزهبرخالف عمده پژوهشانجام پذیرفت.  فردوسی مشهد

 Atashrooz )به طور مثال:ای های ترجمهکمی و پیمایشی و براساس پرسشنامههای کاربست روش

et al, 2018 )ای یا اسنادی شکل گرفته بودندای که متکی بر مطالعات کتابخانهیا محقق ساخته 

 اندلمی داشتهو سعی در بررسی نقش آموزشی اعضای هیات ع( Sedigh et al, 2013 )به طور مثال: 

اخت مند سعی در شنرتی زمینهبه صو کمیگیری از روشی کیفی و این پژوهش تالش نمود تا با بهره

معدود یرانی نماید. هر چند های اآموزشی اعضای هیات علمی دانشگاه های ارزشیابی نقشمالک

آن  راکثهایی کیفی وجود داشت که نسبت به این موضوع عالقه نشان داده بودند با این حال پژوهش

 و نه ها از نقش اساتید دانشگاه از منظر خود اعضای هیات علمیها یا عمدتا به کشف تلقیپژوهش

و یا پرداخته  (Salimi & ramezani, 2013 )به طور مثال:نفعان هم چون دانشجویان سایر ذی

لی یا لی تکمیبه صورتی کلیتی عام و فارغ از برخی تمایزات عمده مانند مقاطع تحصی را دانشجویان

 مطالعه نموده بودندمربوط به علوم سخت یا نرم  به اصطالحهای کارشناسی و یا رشته

ها با بودن این تفاوتگذار ودن و تاثیرادعا در رابطه با مهم ب(. Salarvand et al, 2015 )به طور مثال:

ت ببایست نسنفعان نیز میهمراستاست و طبق نظریه ذی (Ylijoki, 2000) ایهای رشتهمنطق فرهنگ

یل نها و رفع این کاستیجهت لذا  نفعان به صورتی خاص اقدام کرد.به شناخت ادراکات هر یک از ذی

که شکل گرفت  یچارچوب نهایتاً، تحقیق، پس از طی ساز و کار حاکم بر این پژوهش به هدف

 شماره شکل و 1 توان در جدول شمارهکه نتایج آن را می است فرامضمون 1 مضمون و11دربرگیرنده 

 . مشاهده کرد 1
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 نیم رخ چارچوب پیشنهادی (:1)شکل 

 

ز ااعضای هیات علمی ی نقش آموزشی هاکه رفتار گفتتوان می مطرح شدندنتایجی که  نایبر مب    

می توان با نگاهی به متون نظری موضوع و  .استچند بعدی  امریتکمیلی،  مقاطعمنظر دانشجویان 

 قاتتحقیبا نتایج  تحقیقهای این افتهکه ی کرد ادعا که در ادامه ارائه شده است،وهش ژپیشینه پ

 . هستندهمراستا  پیشین

 ِخطابت ماهرانه، مشاوره های تخصص آموزشی، مولفه شاملآموزشی  رفتارهای نقش خبرگی

ن این نقش مبین آ توسعه دهنده منابع آموزشی و تنظیم گری بوده است.، آموزشی، خالقیت آموزشی

ن ضم یشاندر قبال دانشجویان است که در آن ا اعضای هیات علمیدسته از رفتارهای نقش آموزشی 

و منسجم و در عین حال  چارچوبای در فهم و عمیق مطالب آموزشی به گونهارائه مسلط، قابل 

زارهای ها و اباده از روشد تا با استفنمتناسب با گیرایی و ظرفیت یادگیری مخاطبین، تالش می کن

روزآمد، چندرسانه ای و متنوع آموزشی و کمک آموزشی به غنای اطالعات دانشجو و کارکرد فرآیند 

ین مقوالت را به عنوان الزامات نقش هایی که داللت اد. از جمله پژوهشنیادگیری کمک نمای-یاددهی 

رسیدن  اشاره کرد که Alhija (2016) توان بهمیدانشگاه مورد تصریح قرار داده بودند  تادآموزشی اس

ای دانسته است سازماندهی شده چارچوببه اهداف دوره آموزشی را مستلزم متعهد بودن مدرس به 

اهمیت تامین اطالعات و دانش مورد همین طور  کند.نیاز برای ارائه را به سامان می که دانش مورد

اه در دانشگ عضای هیات علمیهای اعنوان یکی از نقش نیاز دانشجو پیرامون نظریات علمی مختلف به
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 & Wang) های مختلفی مورد تصریح قرار گرفته استدر پژوهش 1گری اطالعاتقالب نقش تأمین

Tseng, 2011; Deguerrero & Villamil, 2000.) در همین راستا Onwuegbuzie et al, (2007) نیز 

بع دهی مناسب منامصادیق ایفای این نقش را ارتباط استاد تاکید کرده و یکی ازارتباطی بر نقش 

 (. Salehi & Yarahmadi, 2008) اندو انگیزش به دانشجو عنوان نموده کسب دانش، تجربه

 رای بدانشگاه است که ایشان از نزدیک دانشجو را  تاداسگری بیانگر آن دسته از رفتارهای مربی

از طریق بررسی دقیق و موردی کارهای تحویلی و اش یاری کرده و انجام کارهای درسی و پژوهشی

ورتی صه هایش را بنفی برای بهبود فعالیت و تواناییعملکرد دانشجو، بازخوردهای اصالحی مثبت و م

آموزشی و بازخورددهی و مشتمل بر دو مولفه مشاوره  دهندمیار ه در اختیار وی قرتمداوم و پیوس

به این نکته  2با اشاره به نقش رهبر تعاونی یا همکاری جو Deguerrero & Villamil (2000) .باشدمی

کنند که هرچند مدرس در جایگاه رهبری فرآیندهای آموزشی و یادگیری قرار دارد، با این اشاره می

نیست.  ادتمعنای داشتن جایگاهی توأم با اقتدار فزاینده و دیکتاتور مآبانه برای اسحال این تلقی به 

با  ددانشجو تعریف کرده و تالش نمای همراهخود را نزدیک و  ،چون یک مربیست همبایمی ویبلکه 

 ی او فرصت رشد و پیشرفت را برایش فراهم آورد. راهنمایی مداوم و پیوسته

  اخذ امتحانات و  عادالنه و به دور از تبعیضبر انجام قاعده مند، منطقی، شفاف و  عادالنهارزیابی

باشد. وق میفو مشتمل بر یک مولفه مبین مقوله  به طور کلی فرآیند ارزشیابی توسط استاد داللت دارد

Alhija (2016) بر ای اشاره نموده و ی مدرس خوب به عامل ارزیابی حرفههابه عنوان یکی از ویژگی

ید های دانشجویان تاکه و ساز و کار ارزیابی با قابلیتهدفمند، منطقی، عادالنه و متناسب بودن شیو

های ی منصفانه به عنوان یکی از ویژگینیز به عامل ارزشیاب Bonakdari et al, (2016) نموده است.

نیز با اشاره به  Vaezi, Shariati & Azmandian (2015) استاد شایسته اشاره و تاکید نموده است.

لزوم رعایت عدالت در رفتار استاد، به بیان مصادیقی از آن از جمله عدم تبعیض در برخورد با 

 کنند.گذاری اشاره میپذیری و انصاف در نمرهن، انعطافدانشجویا

 و تمهیدات اتخاذ با ایشان که است عضو هیات علمی رفتارهای از دسته آن شامل توانمندسازی 

 ایهتوانمندی ارتقاء و هافرصت از گیریبهره برای را زمینه دانشجویان، به الزم پیشنهادهای ی ارائه

، سازی نگرشیهای توانمندنمایند و مشتمل بر مولفهمی فراهم ایحرفه و شغلی هایزمینه در دانشجو

وان به تها مییافتهدر تایید این باشد. دگرایی آموزشی و مهارت افزایی میی کارآفرینانه، کاربرنگره

گیری از استعاره معلم شاره کرد که این دو محقق با بهرها Deguerrero & Villamil (2000) پژوهش

های بالقوه و شخصی و زایشگر توانمندی 4و یا معلم به عنوان مکانیک ذهن 3به عنوان تعمیرکار

رود یانتظار م مدرسپرداختند. در این تلقی از  درسیهای نقش مبه توصیف برخی از جنبهدانشجویان 

                                                             
1. The information provider 

2. Teacher as cooperative leader 

3. Teacher as repairer 

4. Teacher as mechanic of mind 
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ها های غلط آنبه بازنگری برداشتهای دانشجویان را اصالح نموده و ها و گرایشکه راهبردها، نگرش

 Talebzade & Pourshafei (2011) توان به پژوهشها میدر تایید این یافتههمین طور  کمک نمایند.

 اشاره کرد که ایشان راهنمایی دانشجویان برای ادامه تحصیل یا ورود به بازار کار را به عنوان یکی از

هایی که به پژوهش هرچنداند. ار دادهموفق، مورد اشاره و تصریح قر تادهایهای رفتاری اسویژگی

ان اشاره دانشجویسازی برای کارآفرینی در زمینه اعضای هیات علمیصورت واضح به اهمیت نقش 

 & ,Barani, Zarafshani, Delangizan اشاراتی توسط وجودتوان یافت، با داشته باشند را کمتر می

Hoseini (2010)  دانشگاه را در ایجاد  تادهای همین پژوهش، اساز ذهن نیست که با توجه به یافتهدور

 .فرینی واجد سهم و تاثیر بدانیمهای کارآه دانشجویان برای التفات به فرصتگرایش و سمت و سو ب

داشته و بر کمک به  نیز بر اهمیت توسعه درازمدت نگر دانشجو تاکید Alhija (2016)در این راستا، 

توانند به رشد و یادگیری دانشجو کمک نمایند توجه نموده هایی در دانشجو که میتوسعه قابلیت

 است.

  دانشگاه است که ایشان  تادنقش آموزشی اس های رفتاریبایسته به معنای نوعی ازپاسخگویی

های کاری ها برای بهبود رویهآنرویی با دانشجویان از نظرات من برخورد توام با تکریم و گشادهض

مناسب دانشجو به خود را فراهم آموزش در کالس درس استقبال کرده و در عین حال امکان دسترسی 

 در همین راستا،باشد. شودگی و در دسترس بودن میرایی، گگآورند و مشتمل بر مضامین شمولمی

بر اهمیت وجود روحیه انتقاد پذیری و  Talebzade & Pourshafei (2011) های دیگری مانندپژوهش

های مدرس خوب نیز یکی از ویژگی Alhija (2016) اند.موفق اشاره داشته تادهایسعه صدر توسط اس

های شیوه تدریس یک داند و آن را جزء بایستهیک فضای باز میو دریافت پاسخ در را اجازه به سوال 

صحبت از دارند که وقتی نیز بیان می Mohamadi & Hoseinzade (2015) کند.استاد تلقی می

خالق به ا تادآید، الزاماً به معنی تدریس اخالق نیست بلکه آراستگی اسمحوریت اخالق به بیان می

حسنه و توجه به لزوم رعایت آن در عمل و رفتار خود، بیانگر بها دادن به اخالق در حرفه استادی 

بر وجود نیز نحوه ارتباط استاد با دانشجو را مهم دانسته و  Miron & Mevorach (2014)است. 

 س بودن،دردسترباب مقوله در اند. ر و باز با دانشجویان تاکید کردهای دلپذیارتباطات انسانی به شیوه

Onwuegbuzie et al, (2007) ای هدانشجو را به عنوان یکی از ویژگیآوری فرصت برای ارتباط با فراهم

 مطرح کرده اند. اهدانشگ تاداساثربخشی 

های ده در این پژوهش با اشارات پژوهشمآهای مضمونی بدست همان طور که شرح آن رفت، مولفه    

ار وهش مورد شناسایی قرپژدر این  ی کهدارد. با این حال برخی از مضامین و فرامضامینقبلی مطابقت 

 معناداری و های مستقلهای قبلی اشارهزیرا در پژوهش هستندهای این پژوهش اند، جزء نوآوریگرفته

، "سازی نگرشیتوانمند "، "موزشیآخالقیت "های ، مولفهاین موارداز جمله  توان یافت.ها نمیه آنبرا 

سد ریکی از عللی که به نظر می .است "رویکرد کاربردگرا در آموزش"و  "ی کارآفرینانهکاربست نگره"

است  آنهای اکتشافی نیز بازنمود پیدا نکرده است در سایر پژوهشحتی به خصوص سه مولفه اخیر 
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نقش از  نتظاراتتنوع و تفاوت در اگرا و با به رسمیت شناختِن نفعکه این پژوهش با تکیه بر نگاه ذی

ورد مرا های دانشجویان تحصیالت تکمیلی در این مطالعه دیدگاه نفعان مشخصاًمنظر هر یک از ذی

به خوبی منعکس  ی این گروه کههانمایانگر تفاوت در دیدگاه داد. از همین رو توانستتدقیق قرار 

منطقی بودن کاربست رویکرد ذی نفع مدار در این نفعان خاص و این ذی های متفاوتِدغدغهکننده 

های پیشین غالبا این بخش از جامعه دانشجویی که در سایر پژوهش. در حالیباشد ،مسیر بوده است

 است.تقریباً مورد توجه نبوده 

دانشجویان تحصیالت تکمیلی رفتارهای نقش مورد  دیدهای کمی نشان داد که از تحلیل بعالوه    

یابی رزبررسی، از میزان اهمیت متفاوتی برخوردار بوده و به ترتیب توانمندسازی، خبرگی آموزشی، ا

ا هفتند. در تبیین چرایی این اولویتهای اول تا پنجم قرار گرگری در رتبهعادالنه، پاسخگویی و مربی

تماالً با توجه به اینکه دانشجویان تحصیالت تکمیلی دغدغه اشتغال توان چنین مطرح کرد که احمی

نند داخود را نیازمند دانشی کاربردی میو آمادگی بیشتری برای ورود عملی به بازار کار را داشته و 

ها آن را مورد استفاده قرار دهند، اهمیت نقش توانمندسازی بستر جامعه و سازماند در نکه بتوان

دارای اهمیت و اولویت ای هیئت علمی را در کنار خبرگی آموزشی جهت انتقال مطالب اساتید و اعض

بی همین طور ارزیا اند.بعدی قرار گرفته هایها در اولویتدانند و به همین دلیل سایر نقشباالتری می

 هندهد موضوع نشانکمی در رتبه بعد از خبرگی آموزشی قرار گرفته که این  عادالنه با اختالف نسبتاً

 است.الت تکمیلی تحصی در بین دانشجویان مقاطعاین شاخص  زیاداهمیت 

-یذاز منظر  اعضای هیات علمیآموزشی  های نقشبایسته زمینهدر  رغم شباهت های موجودعلی 

تلف مخوجود دارد. این بدان معناست که ذی نفعان  هاآنبرداشت یی نیز میان ها، تفاوتنفعان مختلف

یابی شهای ارزکاربرگدهندگان ، دانشجویان و توسعهدانشگاه اعضای هیات علمیکه مشتمل بر 

-هو هر یک بایست افکنندمقوله نظر میاین شوند هر کدام از زاویه دید خود به موزشی در دانشگاه میآ

رند که ممکن است با شمنقش آموزشی اعضای هیات علمی برمیهای خاصی را به عنوان رفتارهای 

نکه از جمله ای. باشد وجه نفعان در مقوالتی دارای هم پوشانی و در مقوالتی فاقد اشتراکِذی نگاه سایر

 هم چون هاییبایسته اهمیت زیادی برای تحصیالت تکمیلی دانشجویانهای این پژوهش، مطابق یافته

 نچنیکاربردگرایی آموزشی، کاربست رویکرد کارآفرینانه و خالقیت آموزشی قائل هستند ولی 

اه وگگیرد. قرار نمی توجهمورد اعضای هیات علمی دانشگاه ای مثل  عمده اننفعذی دیداز  موضوعاتی

 هایمذکور در مطالعاتی از جمله پژوهشهایی حتی مشابه مضامین این مدعا عدم بازنمایِی مولفه

Mohamadi & Hoseinzade (2015)، Asadi, Gholami, & Bolandhematan (2015)  سایر و یا

شان های نقش آموزشی ایای هیات علمی به شناساییِ بایستهتحقیقات مشابهی است که از دیدگاه اعض

ای هن یافت که نسبت به تفاوت در تلقیتوااین وجود کمتر پژوهش داخلی را میبا پرداخته بودند. 

های نقش آموزشی اعضای هیات علمی حساسیت نشان داده نظام آموزشی از بایسته نفعان مختلفِذی

ن سازیِ آن اقدام نموده باشد. ایبازنمایی و برجستهمفروض دانستن آن یا بررسی و نهایتا و نسبت به 
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نفعان میدان تحقیق به گروه مشخصی از ذیشاهد محدود کردن در حالی است که در این پژوهش 

ای هاز خالل کشف مالک ،از این تفاوت در ادراکات و انتظاراتنظام آموزشی بودیم و تالش شد بخشی 

ارزشیابی نقش آموزشی اعضای هیات علمی از نظرگاه دانشجویان مقاطع تحصیالت تکمیلی شناسایی 

  .قرار گیرد مورد تبیینشده و 

 

 پیشنهادها
 ی هیات اعضا "آموزشیرفتارهای نقش " مشتمل بر چارچوبی از این تحقیق با توجه به اینکه نتایج

های ریزی و تدوین برنامهبرای طرحهای مستخرج از آن، از ایده، می توان ها استعلمی دانشگاه

 های رفتاری نقشمرتبط با بایسته هایها و توانمندیمهارتکه منجر به توسعه  1بهسازی هیات علمی

 استفاده کرد.  سازدهای متعددشان فراهم میا شده و زمینه را برای ایفای نقشهآن

 نقش  اصلیهای الگوی شایستگیشده در این پژوهش، می تواند مبنایی برای توسعه  ارائه چارچوب

ها دانشگاه باشد. این مولفه اعضای هیات علمیهای کلیدی عملکرد خصچارچوبِ شا در نهایتو 

اعضای  آموزشییابی شهای ارزعملکرد در برنامه گرسنجش هایشاخصتواند از طریق ترجمه به می

و در قالب فرآیندهای خود ارزشیابی مدرسان، ارزشیابی دانشجویان، ارزشیابی دانش  هیات علمی

 و یا این ها ادغام گرددگرفته و در آنمورد استفاده قرارآموختگان و ارزشیابی همکاران یا متخصصان 

این مطالعه در جهت  پیشنهاداتاز  شوداز این رو پیشنهاد میها استفاده شود. که به صورت مجزا از آن

اری های رفتهتیابی آموزشی به نحوی استفاده گردد که نمایانگرِ بایسشهای ارزکاربرگبازبینی و توسعه 

ایی هوهشپژهم چنین  نفعان کلیدی نیز باشد.ها از منظر سایر ذینقش اعضای هیات علمی دانشگاه

ه با س تالش داردتر باشد که جامعد بخشی از یک راهبرد پژوهشی تواناز سنخ پژوهش پیش رو می

دست  عموضونگر از این معنفعان به تصویری جاذی بر اساس نظربع اطالعاتی مختلفی سازی مناسویه

 .یابد

 مضامین مختلف رفتارهای نقش آموزشی  بندیرتبههای این پژوهش هم چنین دربردارنده یافته

ر دنبال تها به صورتی عمیقتواند توسط سایر پژوهشبوده که میاز دید دانشجویان تحصیالت تکمیلی 

ها در صورت تکرار و تایید در این یافتهشده و چرایی آن به بحث و بررسی پرداخته شود. همین طور 

ای در قالب ساز و کارهتواند می  پذیری آنو حصول اطمینان از قابلیت تعمیم جوامعی با اندازه بزرگتر

های ارزشیابی آموزشی اساتید متفاوت بر حسب اهمیت در کاربرگضرایب  جمله تخصیصمختلفی از 

ر شاخص به صورتی دانشگاه منظور شود تا از این طریق عملکرد آموزشی ایشان برحسب اهمیت ه

 های عملکردی لحاظ گردد.دیبنجداگانه در رتبه

 

 

                                                             
1  . Faculty development 
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