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علمی با توجه به  أتیهاعضای  موردنیازای های حرفهقابلیت
 یک مطالعه کیفی دانشگاه: تحوالت جدید در

 بتول جمالی زواره
 احمدرضا نصر اصفهانی
 محمدرضا نیلی

 چکیده
علمی دانشگاه برای کشف الگوی  أتیههای اساسی اعضای هدف این پژوهش کیفی بررسی قابلیت

اکتشافی بود که  کیفی مورداستفادهعلمی بوده است. روش  أتیهای اعضای های حرفهمفهومی قابلیت
نفر از اعضای  27ش در پژوه کنندگانمشارکتبا استفاده از رویکرد مبتنی بر نظریه داده بنیاد انجام شد. 

بودند. نوع انتخاب نمونه هدفمند بوده است و  49-47علمی دانشگاه اصفهان در سال تحصیلی  أتیه
 افتهیسازمانها نیز از طریق مصاحبه نیمه ها تا رسیدن به اشباع نظری ادامه پیدا کرد. دادهانتخاب نمونه

های و تفسیری استفاده شده است. یافته ریاز روش تحلیل ساختا، هاشد. برای تحلیل داده یآورجمع
علمی شامل پنج قابلیت اصلی شامل قابلیت أتیههای اساسی اعضای این پژوهش نشان داد که قابلیت

های عمومی شامل ای است. قابلیتتخصصی و اخالق حرفه، پژوهشی، آموزشی، های عمومی
مدیریت کالس ، های تدریسمهارت های آموزشی شاملقابلیت، فردی و نگرشی، های روانیویژگی
های تخصصی شامل تسلط بر ابعاد دانش قابلیت، مخاطب شناسی، کاربست اصول تربیتی، درس

ای تولید و انتشار آثار علمی و اخالق حرفه، های پژوهشی شامل اجرای پژوهشقابلیت، تخصصی
ر پژوهش و تعهد نسبت به ای داخالق حرفه، ای در آموزشاخالق حرفه، های ارتباطیشامل مهارت

 .دانشجو بود

 ایهای حرفهقابلیتای، ارتقاء، رشد حرفه های کلیدی:واژه
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 مقدمه
اعضای  کارگیریبهعلمی و انتخاب و  أتیههای اخیر توجه به کیفیت اعضای در سال

مسئوالن  یهااز دغدغهها و مراکز آموزش عالی به یکی علمی شایسته در دانشگاه أتیه
، قهرمانی و حاجی خواجه لو، ها تبدیل شده است )عارفیعالی و دانشگاهآموزش 

ای اعضای های حرفهبر این باورند که کیفیت و میزان قابلیت نظرانصاحب(. 7849
ها و مهارت کمبود رونیازاعلمی یکی از عوامل موفقیت دانشجویان است.  أتیه

و  رمپاییباشد )داشته  ریتأثویان نیز تواند روی عملکرد آنان و حتی دانشجها میقابلیت
های مختلف توافق رشته نظرانصاحببین ، درباره مفهوم قابلیت .(2177، 7، سوپراک

های مختلف معانی متفاوتی دارد. به اعتقاد بسیاری وجود ندارد؛ و این مفهوم در رشته
دانش را  هایاست که تعریف جامعی که همه زمینه رممکنیغ باًیتقر، نظرانصاحباز 

پریس و ، بونی، ارائه شود )لوزانو، همگان باشد موردپذیرشتحت پوشش قرار دهد و 
برونداد و در برخی  عنوانبهها ها قابلیتزمینه در برخی کهطوریبه، (2172، 2هیوز
به نقل از ، 2178(. پرینود )7849، محمدیشود )درونداد قلمداد می عنوانبهها زمینه

محصول یادگیری  عنوانبهها هم ( معتقد است قابلیت2179، 8کوبرو تان، لورتا، والسکو
 فردمنحصربهها یک روش های انسان است. وی معتقد است قابلیتو هم اساس فعالیت
هم در زندگی کاری و هم زندگی شخصی است. ، ها و حل مسائلدر ارتباط با موقعیت

شخص باید ، شتن در یک حرفهدارد برای صالحیت دا( اظهار می2179) 9می هائال
 یریگمیتصمو سپس  لیوتحلهیتجزموقعیت را ، بکار گیرد اطالعات خاص آن حیطه را

گروهی کار  صورتبهعضوی از گروه بتواند  عنوانبه، در کار خالقیت نشان دهد، نماید
با  دنشمواجهسازگار شود و توانایی ، با محیط کار، ارتباط برقرار نماید مؤثر طوربه، کند

 را داشته باشد. رمترقبهیغو  نشدهینیبشیپهای موقعیت
ها تعیین های آموزشی و پژوهشی را قابلیتدر حرفه آموزش کیفیت فعالیت 
های برتر و ممتاز علمی به معنای توانایی أتیهای اعضای های حرفهکند. قابلیتمی

ای و در دو لی و حرفههای شغها از فعالیتعلمی است که این توانایی أتیهاعضای 
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ای و از طریق تجربه های حرفهبرای ورود به حرفه و در طول فعالیت یسازآمادهمرحله 
ای هستند )اسالویک های حرفهقابلیت کنندهنییتعشود. استانداردها و آموزش کسب می

 (.2179، 7و روساک سزیزوکا ماتوسکا، بالسکو، به نقل از بالسکو 2172، و همکاران
علمی در هر سطحی برای بهبود  أتیهای اعضای های حرفهقابلیت یطورکلبه

های آنان اهداف و فعالیت، رفتار، هاروی ارزش تنهانهو  عملکردشان بسیار مهم است
های شود. برای شناسایی قابلیتای آنان نیز میبلکه باعث رشد حرفه، دارد ریتأث

. کردرا بررسی  کندعلمی ایفا می أتیهو هایی که یک عضباید نقش موردنیازای حرفه
، پژوهش، علمی را تدریس أتیه( چهار مسئولیت عمده اعضای 2178)و ژائو  لی

سطح دانشگاه و ارائه خدمات تخصصی به اجتماع  های مدیریتی و اجرایی درمسئولیت
با مطالعه وظایف و ، (7842به نقل از معروفی ، 7449دانند. بویر و همکاران )می
چهار نوع فعالیت علمی را ، الیف اعضای هیأت علمی در چهارده کشور مختلف دنیاتک

اند. ها به آن مشغول هستند را شناسایی کردهکه اعضای هیأت علمی در اغلب دانشگاه
تلفیق دانش ، انتشار دانش )تدریس(، تولید دانش(پژوهش )شامل  هااین فعالیت

 آنچهاما  .استارائه خدمات تخصصی به جامعه( ( و کاربرد دانش )یارشتهنیب)دیدگاه 
پژوهش و ، در سه حیطه آموزش عمدتاًای های حرفهآید این است که قابلیتبه نظر می

و همکاران  2.آل، بنا به گفته بیکر کهیدرحالهای اجرایی خالصه شده است. فعالیت
ین نیاز دارند. هایی بیش از اعلمی به قابلیت أتیهاعضای ، برای موفقیت در آموزش

علمی نیاز به کسب دانش و مهارت را در یک  أتیهاین انتظارات جدید از اعضای 
اساسی این است که اعضای  سؤال(. 2178) کندآشکار می شیازپشیب، مدتکوتاهدوره 

هایی نیاز ای خود به چه قابلیتهای حرفهفعالیت زیآمتیموفقعلمی برای انجام  أتیه
 دارند.

علمی در ابعاد مختلف بررسی شده است که در  أتیهای اعضای ی حرفههاقابلیت
حیدری و ، گردد. سلیمیبیان می، هایبنددستهها و ترین این پژوهشادامه مهم

علمی در  أتیهاعضای  موردنیازهای به بررسی شایستگی، (7849کشاورزی )
ارائه ، مشاوره، پژوهش، را در پنج بعد تدریس هاآنهای آموزش عالی پرداخته و محیط
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اند. نتایج این پژوهش نشان بندی کردهخدمت و همکاری با سایر اعضای علمی دسته
پژوهش است و در ، علمی در دهه آینده أتیهترین شایستگی اعضای دهد که مهممی

 تری دارد.علمی وضع مطلوب أتیهشرایط موجود شایستگی تدریس اعضای 
ای اعضای ( به بررسی اخالق حرفه7849) زادهسلطانبهشتی راد و ، اردالن، قنبری

 یهامؤلفهاند. در این پژوهش علمی و رابطه آن با کیفیت آموزش عالی پرداخته أتیه
احترام و تعهد به ، ایتوانمندی حرفه، ایای در چهار دسته اخالق حرفهاخالق حرفه

 سازمان تقسیم شده است.احترام و تعهد به همکاران و احترام و تعهد به ، دانشجویان
تبیینی از  عنوانبهنه ویژگی را برای اعضای هیأت علمی ، (7842مهرمحمدی )

اقتدار و ، بودن العمرمادامشمارد که شامل یادگیرنده تدریس خوب یا مطلوب برمی
، اینظم و دیسیپلین در رفتار و سلوک حرفه، ایپایبندی به اخالق حرفه، تسلط علمی

ساختن  بخشلذت، تالش در جهت یادگیری دانشجویان، با دانشجو احساس همدالنه
 .استتدریس در عین جدی بودن محیط کالس 

 ابعاد مفهومی مدل یک ارائه با( 7841) زادهعیشف و جعفری، قورچیان، اجتهادی
، سازمانی، آموزشی، پژوهشی بهسازی بعد پنج در را علمی أتیه اعضای بهسازی

 .است هردک بررسی اخالقی و فردی
( در پژوهشی با روش تحلیل عاملی به بررسی 7884حجازی و حسینی )، قلی فر

 یهادانشکدهعلمی  أتیهای الزم برای موفقیت شغلی اعضای های حرفهمهارت
های مهارت، های فناوری اطالعات. در این پژوهش عامل مهارتاندپرداختهکشاورزی 

 عنوانبهای یس و یادگیری و بالندگی حرفهراهبردهای تدر، تسلط بر محتوا، ارتباطی
 قرار گرفته است. موردبررسیعلمی  أتیهاعضای  موردنیازای های حرفهمهارت

 أتیهای اعضای ( در پژوهشی به بررسی الگوی توسعه حرفه7884پورکریمی )
دهد که برای پژوهشی پرداخته است. نتایج این پژوهش نشان می یهاسازمانعلمی 

خدمات ، های پژوهشیقابلیت مؤلفهعلمی باید به شش  أتیهای اعضای رشد حرفه
نوین ارتباطی و زبان  یهایآورفناستفاده از شبکه و ، انتشارات علمی، تخصصی

به نقل از سالجقه و ، 7889نوه ابراهیم و مطلبی فرد )، . آراستهکردانگلیس توجه 
دانشجویی و اخالق در اخالق ، اخالق پژوهش، ( اخالق در مدیریت7849، صفری

 گیرند.ای در نظر میاخالق حرفه یهامؤلفه عنوانبهتدریس را 
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اند. علمی پرداخته أتیههای اعضای به بررسی قابلیت (2179) 7الکیاوی و عزالدین
 یبندمیتقسای و شخصی حرفه، 2های علمیها را در سه مقوله قابلیتاین قابلیت هاآن

مهارت حداقل در یک زبان ، های علمی تسلط به زبان معیاراند. در بخش قابلیتکرده
های تلفیق مهارت، مهارت در موضوع و تدریس آن بر اساس اهداف تدریس، خارجی

های پژوهشی مرتبط با موضوع و استفاده از آگاهی از آخرین یافته، موضوعات
طبق ای شامل طراحی درس بر های حرفهعلمی در پژوهش است. قابلیت هایروش
جدید  هایروشاستفاده از ، ارائه درس و مدیریت کالس، تدریس مناسب هایروش

اعتقاد به ، ارزشیابی و در حیطه شخصی داشتن ظاهر مناسب و سالمتی جسمی
 های روانی است.صدای رسا و ویژگی، مذهب و اصول اجتماعی، هاارزش

های بررسی قابلیت ( با ارائه یک مدل به2179)، والسکوا بالسکو و کوچارسیکوا
علمی را در  أتیههای اعضای قابلیت هاآنعلمی دانشگاه پرداخته است.  أتیهاعضای 

پژوهش و انتشار آثار ، ارتباطی، انگیزشی، آموزشی، ایهای حرفهپنج مقوله قابلیت
 اند.کرده یبندمیتقسعلمی 

آن مستلزم  سازی روزبهای و های حرفه( معتقد است کسب قابلیت2171) 8روسکو
های های تخصصی و قابلیتمهارت، ای در سه حوزه رشد دانش فنیرشد مداوم حرفه

های حل مشکل و نیز رشد مهارت، های گروهیفردی مانند مشارکت در فعالیت
ای اعضای هیأت علمی را در ( ابعاد حرفه2111) 9، مدیریتی است. کریشنا ونی و انیتا

اند. قرار داده موردبررسی 7و اهمیت به خود 9یگراناهمیت به د، هاسه محور مهارت
حیطه ، های تدریس و دانش روزآمدمهارت، شامل دانش موضوعی هامحور مهارت

تعهد و ارتباط استاد دانشجو و حیطه اهمیت به ، اهمیت به دیگران همکاری با همکاران
ای حرفه که اخالق استرشد خود و حقوق مزد و پاداش ، خود شامل اختیار داشتن

 هر حیطه است. ریناپذییجداجزء 
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علمی را  أتیهاعضای  موردنیازهای قابلیت، (7447)، 7و یانگ بلود بالند، ستریتر
های و مدیریت مهارت، تدریس، های پژوهشی شامل انجام پژوهشدر پنج دسته قابلیت

 اند.کرده یبندطبقهحرفه 
علمـی بـر عهـده دارنـد      أتیـ هکـه اعضـای    ییهـا نقشبرای ایفای بهتر وظایف و 

ای یـاری  هـایی باشـند کـه آنـان را در رسـیدن بـه اهـداف حرفـه        باید مجهز به قابلیت
ــد.  ــننمای ــژوهش  روازای ــن پ ــه، پژوهشــگران ای ــورب ــت  منظ ــاد قابلی ــین ابع ــای تعی ه
علمــی  أتیــهو اعضــای  نظــرانصــاحبعلمــی از دیــدگاه  أتیــهای اعضــای حرفــه

ــن   ــه بررســی ای ــه ســؤالدانشــگاه اصــفهان ب ــد پرداخت ــت علمــی  ان ــه اعضــای هیئ ک
 هایی برخوردار باشند؟دانشگاه باید از چه قابلیت

 روش 
که در آن با استفاده  برای انجام این پژوهش از روش کیفی اکتشافی استفاده شده است

علمی بررسی و  أتیهاعضای  موردنیازای های حرفهقابلیت 2از رویکرد نظریه داده بنیاد
علمی دانشگاه اصفهان  أتیهاعضای ، ی آن ارائه شده است. جامعه آماریالگوی مفهوم

بودند و بر اساس  کار به مشغول این دانشگاه در 49-47 تحصیلی سال در بودند که
 علتنیابهعلمی بر اساس سابقه  أتیهشدند. علت انتخاب اعضای  یبندطبقهسابقه 

ا سوابق متفاوت در نظر گرفته علمی در همه سطوح و ب أتیهبود که دیدگاه اعضای 
قرار گرفت. اعضای  مدنظرعلمی نیز  أتیهشود. عالوه بر آن سابقه مدیریتی اعضای 

علمی بر اساس ویژگی جمعیت شناختی به دو گروه افراد یا سابقه مدیریت و  أتیه
علمی  أتیهدر بین اعضای  دیگرعبارتبهشدند.  یبندمیتقسافراد بدون سابقه مدیریت 

آموزشی و پژوهشی ، های اجراییدی نیز انتخاب شدند که سابقه مدیریتی در بخشافرا
یا در حال حاضر سابقه ریاست  قبالًافرادی که  ازجملهدر سطح دانشگاه داشتند. 

معاونت ، معاونت پژوهشی دانشگاه، معاونت آموزشی دانشگاه یا دانشکده، دانشکده
های اجرایی را و یا سایر فعالیتمعاونت نظارت و ارزیابی ، تحصیالت تکمیلی

بود که این  علتنیابهمصاحبه شد. علت انتخاب مدیران  هاآنانتخاب و با ، اندداشته
ها و انتظارات دانشگاه و همچنین قوانین تبدیل مشیخطبا  افراد آشنایی بیشتری

                                                                                                                                        
1. Stritter, F. T., Bland C. J. & Youngblood, P. L. 
2. granded theory 
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در اند که افرادی انتخاب شده درواقععلمی داشتند.  أتیهوضعیت و ارتقاء اعضای 
 از اطالعات ارزشمند و غنی برخوردار بودند.، موردپژوهشرابطه با موضوع 

علمی هدفمند بوده است. برای انتخاب نمونه و اطمینان  أتیهنوع انتخاب اعضای 
علمی بر اساس زمینه تخصصی به سه  أتیهاعضای ، هااز بررسی دیدگاه همه گروه

شدند. سپس بر اساس سابقه به سه  یدبنطبقهپایه و فنی مهندسی ، گروه علوم انسانی
مصاحبه  هاآنبندی و با سال طبقه 21سال و باالتر از  21تا  71بین ، سال 71گروه زیر 

، سال 4تا  7بین  هاآننفر بود که ده نفر  27نیمه ساختارمند انجام شد. تعداد افراد 
ند. از بین اعضای سال سابقه داشت 21و نُه نفر باالتر از  74تا سال  71هشت نفر بین 

بین  شش نفر، سال 7تا  4یک نفر در بین گروه ، برای مصاحبه شدهانتخابعلمی  أتیه
سال و باالتر از مدیران فعلی یا قبلی دانشگاه  21با سابقه  سال و شش نفر 74 تا 71

 بودند.
بوده است. برای گرداوری اطالعات  47تا اردیبهشت  49بازه زمانی مصاحبه از دی 

نامه  احبه نیمه ساختارمند استفاده شده است. روش کار به این شکل بود کهاز مص
که توسط دانشجو و استادان راهنما و مشاور پژوهش  درخواست شرکت در مصاحبه

 شوندگانمصاحبهحضوری در اختیار  صورتبهبه همراه موضوعات ، امضاء شده بود
نجام شد. برای رعایت اصول ها امصاحبه، قرار گرفت و سپس با تعیین وقت مصاحبه

با کسب اجازه صورت گرفته است. دو نفر از  هامصاحبهضبط ، اخالقی
 کنندهمصاحبههای آنان توسط با ضبط گفتگو موافقت نکردند که گفته شوندگانمصاحبه

ها تا رسیدن به اشباع نظری ادامه پیدا کرد. روایی شد. انجام مصاحبه بردارییادداشت
علمی دانشکده علوم تربیتی و  أتیهتوسط چهار نفر از اعضای  مصاحبه سؤاالت

شد. برای اعتبار و صحت  دییتأ نظرانصاحبدانشگاه اصفهان و دو نفر از  شناسیروان
که نتایج تحلیل و  ترتیباینبهمطالعه از روش پرسش از همکار استفاده گردید. 

های اور بررسی شد و دیدگاهچند بار توسط اساتید محترم راهنما و مش هابندیطبقه
ها اعمال شد. عالوه بر آن از دو مقوالت و تحلیل داده بندیطبقهاصالحی ایشان در 

آنان صحت  نظراعمالباتجربه در زمینه تحقیق کیفی نظرخواهی گردید و با  پژوهشگر
 بررسی شده است. هاداده
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تفاده شده است. در اس 2و تفسیری 7از روش تحلیل ساختاری، هابرای تحلیل داده 
تحلیل ساختاری اجزای ساختار متن مصاحبه بر اساس میزان تکرار شمارش و بررسی 

ن کردشود. در تحلیل تفسیری نیز پژوهشگر درصدد است تا حد امکان به آشکار می
(. 7842، به نقل از کریمی و نصر، 7889، فرخزاد)های نهفته در متن اصلی بپردازد پیام

و  یپردازمفهومسطر به سطر بررسی و  یسازادهیپپس از  شدهضبطهای مصاحبه
های اصلی و فرعی استخراج و کمی ها مقولهشد و سپس بر اساس مشابهت یبندمقوله

 سازی و تفسیر شد.

 هایافته
 هیأتیک عضو  عنوانبهبه نظر شما فردی که  سؤالدر پاسخ به  شوندگانمصاحبه

و  هایی عمومیها و مهارتشود باید از چه قابلیتمیعلمی در دانشگاه مشغول به کار 
ابتدا به اهمیت حرفه آموزش و تدریس در آموزش عالی و ، تخصصی برخوردار باشد

اند؛ و سپس با داشته دیتأک، علمی است أتیهمسئولیت سنگینی که بر عهده اعضای 
های تهای و مهاربه بررسی قابلیت، علمی أتیهاشاره به وظایف اصلی اعضای 

ها و قابلیت، هادیدگاه یبندجمعاند. با ای پرداختهآنان در موفقیت حرفه موردنیاز
توان در پنج اند را میقرار گرفته دیتأکمورد  شوندگانمصاحبههایی که توسط مهارت

 یبنددستهای پژوهشی و اخالق حرفه، آموزشی، تخصصی، های عمومیحیطه قابلیت
 شود.ها توضیح داده میکیک این حیطهکه در ادامه به تف کرد

های عمومی در سه مقوله در حیطه قابلیت شوندگانمصاحبهنظرات : عمومی یهاتیقابل
 (.7جدول است )شده  یبندمیتقسروانی و نگرش ، های جسمی و ذاتیویژگی

درصد( معتقد بودند که  8/79) شوندگانمصاحبهاز  نفر های فردی: چهارالف( ویژگی
لکنت زبان نداشته  یعنی، علمی باید بیان سلیس و روان داشته باشد أتیهضو یک ع
 همچنین تن صدای مناسب داشته باشد. توانایی ذهنی و هوشی توسط، باشد

 شده است. دیتأک 28و  7شماره  شوندهمصاحبه

                                                                                                                                        
1. constractive analysis 

2. interpretative analysis 
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 در پژوهش کنندگانشرکتعلمی بر اساس دیدگاه  أتیهعمومی اعضای  یهاتیقابل .1جدول 

ی هالهمقو
 اصلی

 هامقولهزیر 
فراوانی نظرات 

 درصد جمع علمی أتیهاعضای 
درصد 
 مقوله

 رانیمد ریغ مدیران

 هایویژگی
 فردی

 تنزبان نداشتن،  بیان سلیس و روان شامل لکنت
 (22و  72، 77، 4شوندگان صدای مناسب )مصاحبه

8 7 9 8/79 

87 

 1/1 2 7 7 (28، 7 شماره شوندگانتوان ذهنی و هوشی )مصاحبه
 1/1 2 - 2 (8و  7شوندگان بودن )مصاحبه العمرمادامیادگیرنده 

 4/8 7 - 7 (72 شوندهداشتن )مصاحبهظاهر آراسته 
 4/8 7 7 - (27 شوندهباال )مصاحبهاطالعات عمومی 

  71 8 1 جمع مقوله

های ویژگی
 روانی

 8/79 9 2 2 (27 و 22، 72، 4 شوندگانمصاحبهروان )سالمت 

84 

 معلمی تناسب شخصیتی با حرفه 
 (27، 74، 71، 7 شوندگانمصاحبه)

2 2 9 8/79 

فراگیران توانایی مدیریت مطلوب احساسات خود و 
 (72و  9شوندگان مصاحبه)

2 - 2 1/1 

 4/8 7 7 - (28 شوندههیجانی )مصاحبههوش 
  77 9 7 جمع مقوله

های ویژگی
 نگرشی

قد به نظام جمهوری اسالمی ایران معت
 (77و  7، 2 شوندگان)مصاحبه

8 - 8 9/77 

29 
 معلمی عشق و عالقه به حرفه 

 (4و  7، 9 شوندگانمصاحبه)
8 - 8 9/77 

 4/8 7 - 7 (9 شوندهمعلم )مصاحبهمهم و واالی  گاهیبه جااعتقاد 
  1 1 1 جمع مقوله

 711  28  جمع مقوالت 

مورد  شوندگانمصاحبهدرصد( از  2/1نفر )بودن توسط دو  العمرمادامیادگیرنده 
علمی  أتیهمعتقد است که عضو ، 7شماره  شوندهمصاحبهقرار گرفته است.  دیتأک

شرط داشتن تکامل این است که »باشد وی معتقد است: معلم و متعلم  همواره باید
اگر من »دارد نیز اظهار می گانشوندمصاحبهیکی دیگر از «. همواره معلم و متعلم باشد

ممکنه یک نفر جوان ، باید بپذیرم، دارم ضعفنقطه ندیبگو به همسال سابقه داشته باشم  81

 «باشد بعدی هایآموزش باید آماده پذیرش فرد و را منتقل کنه اشتجربهو بتونه  باشد
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 در نیز االب عمومی اطالعات و توسط داشتن آراسته ظاهر(. 8 شماره شوندهمصاحبه)
 است. گرفته فردی هایویژگی قرار مقوله

هایی است که توسط داشتن سالمت روانی یکی دیگر از قابلیت های روانی:( ویژگیب
قرار گرفته است.  دیتأکدرصد( مورد  8/79) شوندگانمصاحبهچهار نفر از 

علمی مهم  أتیهتوجه به سالمت روان را در اعضای ، 4شماره  شوندهمصاحبه
 شمارد و معتقد است:یم
هم روش انجام  شناسیروانعلمی وقتی مشغول به کار میشه یک تست  أتیهبایستی »

شود و واجد اوصاف منفی که باعث کندی کار و عدم پیشرفت در کارها در آموزش و 
روانی شود رو حداقل نداشته باشد. از مسائل جسمی گرفته تا مسائل پژوهش می

ممکنه فردی به دلیل مسائلی که در دوران تحصیل خودش  مثالانعنوبهارزیابی شود[. ]
ای از دادن نمره مثالًخواهد تالفی کند. ای بار آمده و االن میمقداری عقده کیداشته 

 «که حق دانشجو هست خودداری کند.
درصد( از  8/79چهار نفر ) موردتوجهنیز ، تناسب شخصیتی با حرفه معلمی

توانایی مدیریت مطلوب احساسات ، رفته است. سالمت روانقرار گ شوندگانمصاحبه
 این مقوله قرار گرفته است. در زینو هوش هیجانی  خود و فراگیران

نفر از  اعتقاد به نظام جمهوری اسالمی توسط سه، در این مقوله های نگرشی:ج( ویژگی
شماره  هشوندمصاحبهشده است. در این راستا  دیتأک درصد( 9/77) شوندگانمصاحبه

باید افرادی باشند که معتقد به  حتماًها علمی دانشگاه أتیهاعضای »دارد: اظهار می، 2
نقص داشته باشند ]معتقد به  هاآننظام جمهوری اسالمی ایران باشند. به دلیل اینکه اگر 

«. این نقص در شاگردانشان زیادتر خواهد شد، نظام جمهوری اسالمی ایران نباشند[
 گاهیبه جاو اعتقاد  شوندگانمصاحبهبه حرفه معلمی توسط سه نفر از  هو عالقعشق 

قرار گرفته  دیتأکمورد  شوندگانمصاحبهمهم و واالی معلم نیز توسط یکی از توسط 
 است.
ها قابلیت، های عمومیدر حیطه قابلیت شوندگانمصاحبههای دیدگاه یبندجمعبا 

درصد و  87های فردی با ویژگی، درصد 84های روانی با ویژگی، به ترتیب اهمیت
درصد بوده است. عالوه بر این مقایسه دیدگاه  29های نگرشی با ویژگی
علمی با سابقه  أتیهدهد که اعضای در مصاحبه در این حیطه نشان می کنندگانشرکت



 213 ... با علمی هیأت اعضای موردنیاز ایحرفه هایقابلیت

 

اهمیت بیشتری ، در پژوهش کنندهشرکتعلمی  أتیهمدیریت نسبت به سایر اعضای 
 ای نگرشی قائل بودند.هبرای ویژگی

، علمی أتیهوظایف یک عضو  نیتریاصلترین و یکی از مهم :آموزشی هایقابلیت
قرار گرفته  شوندگانمصاحبههمه  دیتأک؛ که اهمیت این وظیفه مورد استآموزش 

 دارد:درباره اهمیت این قابلیت اظهار می، 4شماره  شوندهمصاحبهاست. 

ها پیش از شروع ی آموزش آماده کند. حاال این مهارتعلمی باید خودش را برا أتیه»
ها و واحدهایی که برای دانشجویی که قرار است در آینده به کار کار بایستی در درس

در دانشگاه تربیت مدرس این کار انجام  قبالًکما اینکه ، شود بینیپیش، تدریس بپردازد
ی و قبل از شروع تدریس التحصیلرغفای و دوره بین التحصیلفارغشد یا اینکه بعد از می

 بساای. این قسمت خیلی مهم است. شودهای آموزشی به فرد آموخته این مهارت
به فنون معلمی و  کسانی که اطالعات علمی باالیی دارند ولی به جهت عدم تسلط

 واقعاًدر انتقال این مفاهیم به دانشجویان و فراگیران عاجز هستند. این  داری کالس
 «که در حد اعال به نظر بنده نیاز است. ی استمهارت
های کاربست اصول تعلیم و های آموزشی در سه بخش کلی شامل مهارتقابلیت 

که  (2است )جدول  شدهیبنددستهتدریس  یهامهارتمدیریت کالس درس و ، تربیت
 شود.در پژوهش به تفکیک بیان می کنندگانمشارکتهای در ادامه دیدگاه

 علمی بر اساس شرکت کندگان در پژوهش أتیههای آموزشی اعضای قابلیت .2جدول 

 هامقولهزیر  ی اصلیهامقوله
فراوانی نظرات اعضای 

 درصد جمع علمی أتیه
درصد 
 مقوله

 رانیمد ریغ مدیران

 مهارت تربیتی

برجسته تربیتی، فن، اخالق و  هایمهارت
، 78، 9شوندگان مصاحبهمعلمی )آداب 

71) 
7 2 8 9/77 

7/71 
تربیتی  مؤثرمهارت کاربست اقدامات 

 (9 شونده)مصاحبه
7 - 7 8/8 

مناسب ی بجا و هامشورتتوانایی ارائه 
 (9 شونده)مصاحبه

7 - 7 8/8 

  9 2 8 جمع مقوله

 87 8/79 9 7 8 مؤثر قدرت مدیریت باال و مدیریتمدیریت کالس 
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 هامقولهزیر  ی اصلیهامقوله
فراوانی نظرات اعضای 

 درصد جمع علمی أتیه
درصد 
 مقوله

 رانیمد ریغ مدیران
درس کالس، رهبری کالس  درس

 (79 ،4، 1، 9شوندگان مصاحبه)
های مواجهه با دانشجو شیوه

 (29و  28شوندگان )مصاحبه
- 2 2 1/1 

شناخت کافی نسبت به مخاطب در هر 
 (21و  9 شوندگانمصاحبهرشد )مرحله 

7 7 2 1/1 

فراگیران  توجهجلبمهارت در 
 (9 شونده)مصاحبه

7 - 7 8/8 

  4 9 9 جمع مقوله

 هایمهارت
 تدریس

دانشجویان وانایی انتقال مطالب به ت
، 71، 72، 77، ا 8، 7 شوندگانمصاحبه)

74 ،27) 
9 8 1 21 

8/97 

ارزشیابی و آزمون  هایمهارت
 (29و  1شوندگان مصاحبه)

7 7 2 1/1 

باال قدرت طراحی آموزش در سطح 
 (9 شونده)مصاحبه

7 - 7 8/8 

مهارت اجرای مطلوب تدریس و مراحل 
 (9 شمارهشونده بهآن )مصاح

7 - 7 8/8 

ی مناسب آموزش هاکیتکنکاربرد 
 (29 شونده)مصاحبه

- 7 7 8/8 

 یرکالمیغی هامهارتی از ریگبهرهتوان 
 (9شونده )مصاحبه

7 - 7 8/8 

تشویقی ی هاسمیمکانتسلط بر 
 (9شونده )مصاحبه

7 - 7 8/8 

سؤال از اهرم  جابهقدرت استفاده 
 (9شونده ))مصاحبه

7 - 7 8/8 

  79 9 71 جمع مقوله
 711 711 24 جمع کل

توسط سه نفر  مهارت تربیتی ،ییهامهارتدر این مقوله  های تربیتی:( مهارتالف
 مؤثرمهارت کاربست اقدامات شده است.  دیتأک شوندگانمصاحبهدرصد( از  9/77)



 211 ... با علمی هیأت اعضای موردنیاز ایحرفه هایقابلیت

 

ز دیگر مواردی بوده که در این نیز ا های بجا و مناسبتوانایی ارائه مشورتو  تربیتی
 مقوله جای گرفته است.

کالس  مؤثربه مدیریت  شوندگانمصاحبهچهار نفر از  های مدیریت کالس:ب( مهارت
 اند.علمی اشاره داشته أتیههای اساسی اعضای یکی دیگر از قابلیت عنوانبهدرس 

علمی  أتیه های مدیریت کالس را برای اعضایمهارت، 79شماره  شوندهمصاحبه
علمی باتجربه با اصطالح  أتیهبا اصطالح مدیریت کالس و برای اعضای ، تجربهکم

 برد.رهبری کالس درس نام می
های مدیریت کالس یکی دیگر از مهارت عنوانبههای مواجهه با دانشجو نیز شیوه
ینکه قرار گرفته است. با توجه به ا دیتأکمورد ، (29، 28شماره  شوندهمصاحبهتوسط 

های شناسایی ویژگی، شوندمتنوع وارد آموزش می یهانهیزمشیپتوجه دانشجویان با 
شناخت کافی نسبت به مخاطب در هر مرحله رشد یکی از مواردی آنان حائز اهمیت است. 

 توجهجلبقرار گرفته است. مهارت در ، 9شماره  شوندهمصاحبه موردتوجهاست که 
هایی است که در غبت برای کسب دانش نیز یکی دیگر از مقولهدانشجویان و ایجاد عالقه و ر

آشنایی با اصول روانشناسی را شرط  21شماره  شوندهمصاحبهاین دسته قرار گرفته است. 
 أتیههر نوع مهارتی که عضو  باًیتقر»داند و معتقد است: الزم برای شناخت مخاطب می
های عمومی ما در این زمینه برخی مهارت. ادیآیم حساببهعلمی داشته باشد برایش مزیت 

علمی باید حداقل اطالعات روانشناسی برای  أتیهالزمه حرفه هستند. برای مثال یک عضو 
 «.تعامل بهتر با مخاطبین را داشته باشد

انتقال مطالب به  توانایی هایی ماننددر این مقوله مهارت تدریس: هایمهارت( ج
یکی از  عنوانبه، شوندگانمصاحبه رصد( ازد 21توسط هفت نفر )دانشجویان 

قدرت هایی مانند مهارت، شده است. عالوه بر این دیتأکهای اساسی در تدریس مهارت
آن مهارت اجرای مطلوب تدریس و مراحل و  طراحی آموزش در سطح باال

 توان، (29 شماره شوندهمصاحبههای آموزش )تکنیک، (9 شماره شوندهمصاحبه)
های بر مکانیسم تسلط، (9 شماره شوندهمصاحبه) یرکالمیغهای از مهارت گیریبهره

 یهامهارت، (9 شماره شوندهمصاحبهسؤال )از اهرم  جابهاستفاده  قدرت، تشویقی
 قرار گرفته است. موردتوجه( 29و  1 شماره شوندهمصاحبه)و آزمون  یابیارزش

، 7، 8، 2، 7) شوندگانمصاحبه شش نفر از موردتوجهدر این حیطه بیشتر  آنچهاما 
های آموزشی باید حتی قبل از قرار گرفته این است که معتقدند قابلیت، (27و  77
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 علمی آموزش داده شود. در این خصوص أتیهبه اعضای ، شروع کار رسمی
 زند و معتقد است:کشورهای پیشرفته را مثال می، 29شماره  شوندهمصاحبه

در اروپا و ، ند تبدیل شوند به مدرس در یک دانشگاهخواهامروزه افرادی که می
 پژوهش را، را بگذراند پسادکتریباید دوره  حتماً، آمریکا و یا کشورهای خیلی پیشرفته

ولی ، کارشناسی ارتباط داشته باشد با دانشجویان دوره، دهدزیر نظر یک استاد انجام 
 گذراند فرصتدکتری را میکند[ در همان حین که پساو تدریس نمیرود ]کالس نمی

های هایی مثل دورهعلوم تربیتی را ببیند. دوره هایکالسدهند که بتواند یک دسته می
، روانشناسی هایدوره تدریس و امتحان گرفتن و حتی بخشی از هایروشآموزش و 

های شیوه، بگیرد یتردرستهای گذراند[ برای اینکه بتواند با دانشجو ارتباط]را می
 گیرد[.بیند ]و یاد میرا می آموزشیکمکتفاده از وسایل اس

آموزش و تدریس کمتر توجه شده است و تنها  مسئلهوی معتقد است در ایران به 
علمی در بدو استخدام توجه  أتیههای تخصصی و پژوهشی اعضای به قابلیت

لیتی است که ترین قابها آموزشی مهمقابلیت، شوندگانمصاحبهدیدگاه  بنا برشود. می
علمی وارد  أتیهعلمی باید از آن برخوردار باشند و قبل از اینکه عضو  أتیهاعضای 

های الزم در این حیطه مجهز شود اما این بدان معنا باید به مهارت، کار آموزشی شود
بلکه بنا به ، علمی نیاز به آموزش در این حیطه ندارند أتیهنیست که سایر اعضای 

های خود را در مداوم دانسته طوربهعلمی باید  أتیهاعضای ، دگانشونمصاحبهگفته 
 های آموزشی ارتقا دهند.حیطه مهارت مخصوصاًها و همه حیطه

ها قابلیت، های آموزشیدر حیطه قابلیت شوندگانمصاحبههای دیدگاه یبندجمعبا  
صد در 87مدیریت کالس ، درصد 8/97های تدریس با مهارت، به ترتیب اهمیت

بوده است. مقایسه دیدگاه  درصد 7/71آموزش کاربست اصول تربیتی در 
های دهد از دیدگاه مدیران مهارتدر پژوهش در این حیطه نشان می کنندگانشرکت

علمی  أتیهاعضای  موردتوجهاین معیار کمتر  کهیدرحال، تدریس اهمیت زیادی دارد
 غیر مدیر قرار گرفته است.

علمی را  أتیههای تخصصی اعضای شته تحصیلی قابلیتر .های تخصصیقابلیت
در پژوهش اذعان داشتند که تخصص در رشته  کنندگانشرکت. همه کندمشخص می
ها و شروع به کار اعضای ترین مواردی است که در ارزیابیترین و اصلییکی از مهم
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لط بر ابعاد های تخصصی در مقوله تسگیرد. قابلیتعلمی مورد ارزیابی قرار می أتیه
 (.8شود جدول دانش تخصصی بررسی می

 در پژوهش کنندگانشرکتعلمی بر اساس دیدگاه  أتیهتخصصی اعضای  یهاتیقابل .3جدول 

ی هامقوله
 اصلی

 هامقولهزیر 
فراوانی نظرات اعضای 

 درصد جمع علمی أتیه
 رانیمد ریغ مدیران

 تسلط بر
ابعاد دانش 
 تخصصی

تخصصی رشته بودن در  نظرصاحب
 (27و  27، 78، 8، 2شوندگان شماره مصاحبه)

2 8 9 8/74 

های تخصصی علمی رشته اشراف کامل بر حیطه
 ب( 77ب،  1ب،  9الف،  71، الف 9)

2 8 9 8/74 

 7، ب 78، الف 8تمرکز بر یک شاخه تخصصی)
 الف 8، الف

8 7 9 8/79 

ی به ابیدستروز بودن اطالعات و تالش برای به
الف،  8نتایج پژوهشی در رشته تخصصی ) نیخرآ

 ب( 71ب،  7الف،  71
2 2 9 8/79 

ارتباط با دانشمندان هم رشته خود در داخل و 
 ب( 7الف،  4، الف 8، ب 78خارج )

2 2 9 8/79 

توانایی تدریس اثربخش دروس در حیطه 
 ب( 4ب،  9، الف 8تخصصی )

7 2 8 9/77 

الف،  4الف،  8ی )تخصصآشنایی با منابع و متون 
 (ب 7

2 7 8 9/77 

  28 79 جمع مقوله

 

نفر پنج  دیتأکبودن در رشته تخصصی مورد  نظرصاحب تسلط بر ابعاد دانش تخصصی:
، 2شماره  شوندهمصاحبهبوده است. در این رابطه  شوندگانمصاحبهدرصد( از  8/74)

 دارد:اظهار می
باشد توی حوزه  نظرصاحبکه بتواند باشند  یاردهدر  حتماًتخصصی باید  ازنظر»

را به نحو احسن  خودشانشرایط تخصصی و فنون  آن حتماًتخصصی خودشان و 
در تربیت نیروی  مؤثرعلمی موفق و  أتیهیک عضو  عنوانبهداشته باشند تا بتوانند 
 «خوب ایفای نقش کنند.
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پنج  انشوندگمصاحبه موردتوجه رشته علمی تخصصی: هایبر حیطه اشراف کامل
قرار گرفته است. در این خصوص  شوندگانمصاحبهدرصد( از  8/74نفر )

علمی باید تسلط کافی بر  أتیهدر هر رشته عضو »معتقد است:  21شماره  شوندهمصاحبه
مباحث مطرح در آن رشته داشته باشد تا بتواند تدریس کرده و در آن زمینه پژوهش نو انجام 

 «.دهد

قرار گرفته  کنندگانشرکت( از درصد 8/79) چهار نفر دیتأکبودن نیز مورد  روزبه
علمی و  ازلحاظ»دارد: اظهار می 22شماره  شوندهمصاحبهاست در این خصوص 

به مطالب گذشته  نیبر امتوقف  وقتچیهباشد. دانشجوها  روزبهتخصصی هم سعی کند 
 هرحالبهولی خوب  شودشوند. بله بعضی دروس مداوم نیاز است که به گذشته رجوع نمی

 «.استفاده کند روزبهها و وسایل استاد باید از تمام تکنیک
چهار نفر از  تأکیدو خارج مورد ارتباط با دانشمندان هم رشته خود در داخل 

 کند:بیان می 4شماره  شوندهمصاحبهاست.  بودهدر مصاحبه  کنندگانشرکت
را  هاآنه خودش مرتبط باشد و علمی[ بایستی با دانشمندان هم رشت أتیه]اعضای 

اگر نه ، های خودش در کشور ایرانیک استاد در رشته فیزیک با هم رشته مثالًبشناسد 
را بشناسند و ارتباط  هاآنمرتبط باشند و  هاآن توجهقابلولی با جمع  هاآنبا همه 

ارتباط های خودش در خارج مرزها تا حدودی مداوم داشته باشند. همچنین با هم رشته
 و تعامل داشته باشد.

 شوندگانمصاحبهدرصد( از  9/77نفر ) 8ی توسط با منابع و متون تخصص ییآشنا
بررسی . علمی نام برده شده است أتیههای تخصصی اعضای ابعاد قابلیت عنوانبه

در  کنندهشرکتعلمی  أتیهدهد از دیدگاه همه اعضای دیدگاه هر دو گروه نشان می
 ای دارد.های تخصصی اهمیت ویژهپژوهش قابلیت

انجام ، علمی أتیهبدون شک یکی از وظایف مهم اعضای  .های پژوهشیقابلیت
 یهادگاهیدتحقیقات کاربردی برای توسعه مرزهای دانش است.  ژهیوبه، تحقیقات
های های پژوهشی را در دو مقوله مهارتدر پژوهش درباره قابلیت کنندگانمشارکت

جدول کرد ) یبنددستهتوان آثار علمی می های تولید و انتشارمهارت انجام پژوهش و
 شود.های هر بخش توضیح داده می(. که در ادامه زیر مقوله9
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 در پژوهش کنندگانشرکتعلمی بر اساس دیدگاه  أتیههای پژوهشی اعضای قابلیت .4جدول 

 هامقولهزیر  ی اصلیهامقوله
فراوانی نظرات اعضای 

 درصد جمع یعلم أتیه
درصد 
 مقوله

 رانیمد ریغ مدیران

ی انجام هامهارت
 پژوهش

پژوهش اشراف کامل بر کار 
 (28، 77، 4، 8، 1شوندگان مصاحبه)

9 7 9 8/74 

89 

آشنایی با مسائل و مشکالت جامعه و 
انجام پژوهش برای رفع مشکالت 

 (29و  79، 8، 2شوندگان )مصاحبه
2 2 9 8/79 

افزارهایی مرتبط با رشته با نرمآشنایی 
 (28، 4، 8 شوندگان)مصاحبه

2 7 8 9/77 

پژوهش در رشته  ییتوانا
 (27و  8، 7شوندگان مصاحبه)

2 7 8 9/77 

  79 9 71 جمع مقوله

 هایمهارت
انتشار  تولید و

 آثار علمی

 یو خارج یبا مجالت داخل ییآشنا
 (4و  8 شوندگانمصاحبهمرتبط با رشته )

2 - 2 1/1 

آثار علمی کتاب،  آشنایی با نوع نگارش 77
 (8شونده مصاحبه)و مقاله  فیتألترجمه، 

7 - 7 8/8 

  8 1 8 جمع مقوله
 711  78 جمع کل مقوالت

 کنندگانشرکتدرصد( از  8/27در این بخش پنج نفر ) های انجام پژوهش:الف( مهارت
علمی باید اشراف کامل بر کار پژوهش  أتیهدر مصاحبه معتقد بودند که اعضای 

های مرتبط با افزارنرمبه آشنایی با  کنندگانشرکت ( ازدرصد 27داشته باشند. چهار نفر )
درصد( آشنایی با مسائل و مشکالت جامعه و انجام پژوهش  27رشته و چهار نفر )

 79 شماره شوندهمصاحبهاند. در این خصوص برای رفع مشکالت جامعه اشاره کرده
حل مشکالت  یهامهارت یهاعرصهعلمی باید تو  أتیهبه نظر من یک عضو  دارد:اظهار می

د فکر یعلمی است که بیا أتیهو مسائل را با رویکردهای علمی داشته باشد. چون انتظار از 
تواند تو عرصه . حال این مشکل میکندکند و با فکر کردنش یک مشکل را از جامعه برطرف 

 های مختلف باشد.های اجرایی باشد و فرهنگی باشد و با دستگاهتو زمینه ،پژوهش باشد
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 ( ازدرصد 1/1در این بخش دو نفر ) انتشار آثار علمی: های تولید وب( مهارت
 خودش را و مجالت داخلی و خارجی مرتبط با رشته آشنایی بابه  شوندگانمصاحبه

 یهاوهیش و فیتأل، ترجمه، آشنایی با نوع نگارش کتابدرصد( به  8/8)یک نفر 
 ه است.کرداشاره  یسینومقاله

ها قابلیت، های پژوهشیدر حیطه قابلیت شوندگانمصاحبههای دیدگاه یبندجمعبا 
درصد و سپس مهارت تولید و  89انجام پژوهش با  هایمهارت، به ترتیب اهمیت

علمی  أتیهضای های اعدرصد بوده است. مقایسه دیدگاه 77آثار علمی با  انتشار
های تولید و دهد مهارتدر پژوهش بر اساس سابقه مدیریت نشان می کنندهشرکت

در  کنندهشرکتعلمی  أتیهانتشار آثار علمی از دیدگاه مدیران نسبت به سایر اعضای 
 علمی است. أتیهپژوهش قابلیت مهمی برای اعضای 

هایی است که توسط ابلیتای یکی دیگر از قتوجه به اخالق حرفه .ایاخالق حرفه
قرار گرفته است. درباره اهمیت رعایت اخالق  موردتوجهدر پژوهش  کنندگانمشارکت

در عضو خودش ]ای اگر اخالق حرفه»معتقد است:  9شماره  شوندهمصاحبهای حرفه
ای دانشجو هم تقویت میشه. این اخالق اخالق حرفه مسلماً، علمی[ تقویت شد أتیه

، 27شماره  شوندهمصاحبه«. داردو خیلی مزایای بعدی  شودیممعه منتقل ای به جاحرفه
، ای نداشتاخالق حرفه، اگر استادی که وارد دانشگاه شد رسدیم به نظر» معتقد است:

با توجه به دیدگاه «. آوردیمرو پیش  یادهیعدو مشکالت  رسدیمما خیلی خسارت به 
پژوهش و تعهد ، عمومی آموزش و تدریس اددر ابعای اخالق حرفه شوندگانمصاحبه

 (.9جدول گیرد )قرار می موردبررسی نسبت به دانشجو

 در پژوهش کنندگانشرکتعلمی بر اساس دیدگاه  أتیهای اعضای اخالق حرفه .5جدول 

ی هامقوله
 اصلی

 هامقولهزیر 
فراوانی نظرات اعضای 

 درصد جمع علمی أتیه
درصد 
 مقوله

 انریمد ریغ مدیران

اخالق 
ای در حرفه

آموزش و 
 تدریس

دانشجو الگو بودن استاد برای 
 (27و  77، 78، 9، 8شوندگان مصاحبه)

2 8 9 8/74 

و ارزش قائل شدن به کار  سختگیر بودن نسبتاً 8/28
 کیفی در آموزش

 (27، 29، 28، 27، 8شوندگان )مصاحبه 
7 9 9 8/74 
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ی هامقوله
 اصلی

 هامقولهزیر 
فراوانی نظرات اعضای 

 درصد جمع علمی أتیه
درصد 
 مقوله

 انریمد ریغ مدیران
مرات راه نیامدن با دانشجو برای کسب ن

 (27و  28، 8شونده مصاحبهباال )ارزشیابی 
7 2 8 9/77 

 1/1 2 7 7 (27و  9شونده مصاحبهوظایف )آشنایی با 
و تالش در جهت رفع  هاضعفنقطهپذیرفتن 

 (8شونده ها )مصاحبهآن
7 - 7 8/8 

 داشتن انگیزه خداپسندانه 
 (71شونده )مصاحبه

7 - 7 8/8 

  71 71 1 جمع مقوله

ای اخالق حرفه
 در پژوهش

شونده مصاحبهکاربردی )ی هاپژوهشانجام 
 (27و  78، 78، 8شماره 

7 8 9 8/79 

4/79 

اولویت منافع جامعه به منافع شخصی در 
 (79 و 8شوندگان شماره مصاحبهپژوهش )

7 7 2 1/1 

از دانشجویان  استفاده ابزاری نکردن
 (29و  8شوندگان شماره مصاحبه)

7 7 2 1/1 

ی پژوهشی و توجه هاتیفعالرعایت اخالق در 
شونده شماره مصاحبهپژوهش )به صحت نتایج 

27) 
- 7 7 8/8 

  4 7 8 جمع مقوله

تعهد نسبت 
 به دانشجو

احساس مسئولیت نسبت به دانشجو و تالش 
شوندگان مصاحبه)برای حل مشکالت آنان 

 (22، 79، 1، 9شماره 
2 2 9 8/79 

1/27 

، امیدوار افتهیسامانتبدیل دانشجو به شخصیت 
و  79، 71شماره  شوندگاننشاط )مصاحبهو با 

29) 
7 2 8 9/77 

شوندگان مصاحبهدانشجو )نگرفتن  کمدست
 (29و  71، 8شماره 

2 7 8 9/77 

پرورش نیروی انسانی  هایمهارت
 (77، 71، ا 9شوندگان شماره مصاحبه)

2 7 8 9/77 

  78 7 1 ولهجمع مق

 
 
 

حوصله ، تحمل باال، صبر و صدرسعه
 (71، 72، 77، 4، 7، 7 شماره شوندگانمصاحبه)

9 7 7 28 
89 

 8/74 9 7 9، 7، 7شوندگان شماره انتقادپذیری، )مصاحبه
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ی هامقوله
 اصلی

 هامقولهزیر 
فراوانی نظرات اعضای 

 درصد جمع علمی أتیه
درصد 
 مقوله

 انریمد ریغ مدیران
 
 
 
 
 هایمهارت

 ارتباطی

77 ،72 ،71) 
های تعامل توانایی ارتباط با دانشجو و حداقل

، 78، 4، 9شوندگان شماره با جوانان )مصاحبه
79 ،27) 

2 8 9 8/74 

شوندگان مصاحبهفراگیران )برخورد عادالنه با 
 (72و  9شماره 

2 - 2 1/1 

انسانی و اخالق  شئونسلوک رفتاری و رعایت 
 اسالمی و 

 (77و  78شوندگان شماره مصاحبه)
- 2 2 1/1 

کردن تفکر کردن قبل از صحبت 
 (2 شونده شمارهمصاحبه)

7 - 7 8/8 

  27 1 79 جمع مقوله
 711 711 71 87 24 جمع کل

 
 شوندگانمصاحبهاز  (درصد 8/74نفر )پنج  ای در آموزش و تدریس:الف( اخالق حرفه

که  یریتأثبه  27شماره  شوندهمصاحبهداشتند.  تأکید الگو بودن استاد برای دانشجوبه 
من  کهاین خیلی مهم است »و معتقد است: کند استاد رو دانشجویان دارد اشاره می

وی استاد دوره لیسانس «. یک الگو ببینم؛ خیلی رو من اثرگذار است عنوانبهاستادم را 
ای یاد نماد یک استاد حرفه و یک الگو عنوانبهو دکتری خود را بعد از سالیان زیاد 

 کند.می
وزش و تدریس سختگیر بودن و ارزش قائل شدن به کار کیفی در آم نسبتاً

برای کسب نمرات ارزشیابی ( و راه نیامدن با دانشجو درصد 9/77سه نفر ) موردتوجه
با  آشناییگرفته است.  قرار شوندگانمصاحبهدرصد(  8/79سه نفر ) تأکیدمورد  باال

و داشتن رفتار  هاآنو تالش در جهت رفع  هاضعفنقطه پذیرفتن، شغلی وظایف
 گیرد.قوله قرار میخداپسندانه نیز در این م

ای در پژوهش از ترین اصول اخالق حرفهیکی از مهم ای در پژوهش:ب( اخالق حرفه
درصد  8/79نفر ) 9ی است که توسط کاربرد یهاانجام پژوهش شوندهمصاحبهدیدگاه 

بیان شده است. درباره اولویت منافع جامعه به منافع  در پژوهش کنندگانشرکتاز 
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( به این نکته اشاره 9و  8)شماره  شوندگانمصاحبه، ای پژوهشیهشخصی در فعالیت
های پژوهشی باید منافعی برای جامعه داشته باشد و دردی را دارند که در هنگام پروژه

های پژوهشی باید متناسب با نیازهای انجام پروژه گریدیعبارتبهاز جامعه درمان کند. 
 امتیاز انجام شود.برای رفع تکلیف و کسب  صرفاًجامعه و نه 

معتقد است استاد هم ، 8 شوندهمصاحبه، ابزاری نکردن از دانشجو مورداستفادهدر 
های آموزشی وهم پژوهشی نباید از دانشجو استفاده ابزاری نماید یعنی در فعالیت

 مقاله تهیه کند.، دانشجو را وادار نماید
نیز از دیگر  قیتحق جیبه صحت نتا توجهی و پژوهش یهاتیاخالق در فعال تیرعا

 قرار گرفته است. تأکیدمورد  شوندگانمصاحبهمواردی بود که توسط یکی از 
هایی است که تعهد نسبت به دانشجو یکی دیگر از قابلیت ج( تعهد نسبت به دانشجو:

درصد(  8/79نفر )قرار گرفته است. چهار  موردتوجهدر پژوهش  کنندگانشرکتتوسط 
 9/77نفر )سه ، حل مشکالت آنان یتالش براو ت به دانشجو نسب تیاحساس مسئول به

 9/77نفر )سه ، و با نشاط دواریام، افتهیسامان تیدانشجو به شخص لیتبد ( بهدرصد
پرورش  یهامهارتدرصد( به  9/77نفر )سه  و نگرفتن دانشجو کمدستدرصد( 

 اند.ی اشاره داشتهانسان یروین
 موردنیازهای یکی دیگر از قابلیت عنوانبه، داشتن صدرسعه ارتباطی: هایمهارت( د

قدرت تحمل باال و صبر و حوصله ، صدرسعه، علمی با تعابیری مانند أتیهاعضای 
قرار گرفته است. در این  شوندگانمصاحبهدرصد( از  28شش نفر ) موردتوجه
 سؤاالتبه  صدرسعهافرادی که[ با »]دارد: اظهار می، 4شماره  شوندهمصاحبهخصوص 

، توانند جواب بدهند و دارای این روحیه نیستندنمی هاآنو انتقادات  هاشنهادیپدانشجویان و 
 «.علمی افراد مناسبی نیستند أتیهبرای کار 

یکی  عنوانبه شوندگانمصاحبه( از درصد 8/74نیز توسط پنج نفر ) یریانتقادپذ
وظایف مطرح شده است. در  ثرمؤعلمی برای ایفای  أتیههای اعضای دیگر از قابلیت
های یکی از قابلیت عنوانبهانتقادپذیری را ، 7شماره  شوندهمصاحبهاین خصوص 

و معتقد است:  شمردیبرمعلمی  أتیهاساسی مدیران اجرایی و آموزشی و اعضای 
 چه و بهبه ندیآینم. کننددیگران میان تو را نقد  اصالًیک مدیر باید تاب انتقاد داشته باشد. »

 آن را کاری شودینمای هستی و شخصیت شکننده کی. اگر به لحاظ شخصیتی ندیبگو چه
 «شودپیشنهاد بدن که وارد  به اونه خودش باید ورود کنه و نه دیگران ، بکنی
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توسط پنج نفر از ، های تعامل با جوانانحداقل و داشتنتوانایی ارتباط با دانشجو 
های علمی در حیطه مهارت أتیههای اساسی اعضای قابلیت عنوانبه شوندگانمصاحبه

 و رفتاری و همچنین سلوک فراگیران با عادالنه ارتباطی نام برده شده است. برخورد
و  شوندگانمصاحبهتوسط دو نفر از  هرکداماسالمی  و اخالق و انسانی شئون رعایت

 بوده است. انشوندگمصاحبهیک نفر از  تأکیدمورد ، کردن صحبت از قبل کردن تفکر

به ترتیب ، ایدر حیطه اخالق حرفه شوندگانمصاحبههای دیدگاه یبندجمع با
 8/28ای در آموزش و تدریس با درصد اخالق حرفه 89های ارتباطی با مهارت، اهمیت
 79ای در پژوهش با درصد و اخالق حرفه 1/27تعهد نسبت به دانشجو با ، درصد
دهد از دیدگاه هر در پژوهش نشان می کنندگانشرکت بوده است. مقایسه دیدگاه درصد

 ای اهمیت مشابهی دارد.های اخالق حرفهدو گروه مهارت
علمی ارائه شده  یأتهای اعضای حرفه هاییتقابلالگوی مفهومی  7شکل در 

 است.

 
 انشگاهعلمی د أتیهای اعضای حرفه یهاتیقابلالگوی مفهومی  .1شکل 

 گیرینتیجه و بحث

، خالق و مؤثر مدرسان رودمی انتظار علمی أتیه اعضای از حاضر زمان در
، همکاران و بیکر) باشند علمی رهبران و باصالحیت مدیرانی، موفق انپژوهشگر

 های عمومیقابلیت

 های پژوهشیقابلیت

 

 

 ایق حرفهخالا

 

 

 

 های فردیویژگی

 های روانیویژگی

 های نگرشیویژگی

 های ارتباطیمهارت

 

 کاربست اصول تربیتی

 ابعاد دانش تخصصی تسلط بر

 تولید و انتشار آثار علمی

 مهارت انجام پژوهش

 

 تعهد نسبت به دانشجو 

 

 در پژوهشای اخالق حرفه

 

 

 ای در آموزشاخالق حرفه

 

 

 های تدریسمهارت

 مدیریت کالس درس

 

 تخصصی هایقابلیت

         
 ایهای حرفهقابلیت

 اعضای هیأت علمی

 

 
 های آموزشیقابلیت
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 شده ذکر موارد به محدود علمی أتیه اعضای برای موردنیاز هایقابلیت اما(. 2178
 که علمی أتیه اعضای ایحرفه هایقابلیت، حاضر ژوهشپ نتایج اساس بر. ستین

، را است علمی أتیه اعضای شغلی عملکردهای و هانگرش، رفتارها از مجموعه شامل
، «آموزشی هایقابلیت» «عمومی هایقابلیت» شامل اصلی مقوله 9 در توانمی

 و «پژوهشی هایقابلیت» «تدریس و آموزش هایقابلیت»، «تخصصی هایقابلیت»
 یهامقوله ریز شامل عمومی هایقابلیت. کرد تقسیم مقوله زیر 79 و «ایحرفه اخالق»

 هایقابلیت درباره که هاییپژوهش در. است نگرشی و فردی، روانی هایویژگی
های قابلیت این مجزا صورتبه که است پژوهشی کمتر، شده انجام علمی أتیه اعضای
 الکیاوی و (7841) همکاران و اجتهادی پژوهش ما درا. باشند گرفته نظر در را عمومی

 این در عزالدین و الکیاوی. است های عمومی توجه شدهبه قابلیت( 2179) عزالدین و
، هاارزش به اعتقاد، جسمی سالمتی، مناسب ظاهر داشتن مانند هاییویژگی به حیطه

 نتایج با اما اندهداشت اشاره روانی هایویژگی و رسا صدای، اجتماعی اصول و مذهب
و  (2178) ژائو لی و، (7884همکاران ) و فرقلی و( 7884) پورکریمی پژوهش

ناهمخوان است. این ، (2111( و کریشنا ونی و انیتا )2171روسکو )، (2179همکاران )
ای که اند. اما نکتهمجزا در نظر نگرفته صورتبهعمومی را  یهاتیقابلپژوهشگران 

های عمومی یکی شده این است که قابلیت تأکیددر این پژوهش  نکنندگاشرکتتوسط 
قابل آموزش دادن نیست. شاید یکی  هاآنهای بسیار مهم است و بسیاری از از قابلیت
ها این است که فردی که با سایر قابلیت ادغامانبه این قابلیت و یا  یتوجهکماز دالیل 

و قبل از ورود به حرفه این  شگاه استعلمی در دان أتیهعضو  عنوانبهمتقاضی جذب 
 ها را داراست.اطمینان ایجاد شده باشد که فرد در حد کفایت این قابلیت

علمی است  أتیهاعضای  موردنیازهای ترین قابلیتهای آموزشی که از مهمقابلیت
کاربست اصول تربیتی است.  مدیریت کالس درس و، های تدریسشامل مهارت

ای و های حرفههای آموزشی را در حیطه قابلیتقابلیت، (2179) الکیاوی و عزالدین
اند. والسکو و همکاران بندی کرده( در حیطه مهارت تقسیم2111کریشنا ونی و انیتا )

(2179) ، 
اجتهادی و همکاران ، (7842سلیمی و همکاران )، (7447)، و همکاران تریاستر

ترین یکی از مهم عنوانبهیت تدریس ( به قابل7884) فر و همکارانقلی ( و7841)
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، کنندگان در پژوهش هماند. مشارکتعلمی اشاره داشته أتیههای اعضای قابلیت
گیرند در نظر می أتیههای اعضای قابلیت نیترمهمهای آموزش و تدریس را از قابلیت

های و در قالب دوره حتی قبل از شروع کار رسمی های آموزشی بایدو معتقدند قابلیت
علمی در بدو ورود آموزش داده  أتیهبه اعضای  سالهکی بلندمدتیا  و مدتکوتاه
های های پژوهشی را در حیطه قابلیتقابلیت، (2179الکیاوی و عزالدین ) شود.
 اند. والسکو وبندی کرده( در حیطه مهارت تقسیم2111ای و کریشنا ونی و انیتا )حرفه

اجتهادی ، (7842سلیمی و همکاران )، (7447)، مکارانو ه تریاستر( 2179همکاران )
یکی از  عنوانبه( به قابلیت تدریس 7884) فر و همکارانقلی ( و7841و همکاران )

کنندگان در پژوهش اند. مشارکتعلمی اشاره داشته أتیههای اعضای ترین قابلیتمهم
در نظر  أتیهعضای های اقابلیت نیترمهمهای آموزش و تدریس را از قابلیت، هم
و در قالب  حتی قبل از شروع کار رسمی های آموزشی بایدگیرند و معتقدند قابلیتمی

علمی در بدو ورود  أتیهبه اعضای  سالهکی بلندمدتیا  و مدتکوتاههای دوره
 آموزش داده شود.

هایی . در پژوهشاستهای تخصصی شامل تسلط بر ابعاد دانش تخصصی قابلیت
کمتر به این ، علمی انجام شده است أتیهاعضای  یهاحرفهای قابلیت که درباره

های قابلیت، اند. شاید بتوان گفت دلیل آن این است که رشته تحصیلیقابلیت پرداخته
شود که افراد . چنین فرض میکندعلمی را مشخص می أتیهتخصصی اعضای 

فی برخوردارند؛ و از دانش و تخصص کا، علمی أتیهعضو  عنوانبهمتقاضی جذب 
شود. در پژوهش والسکو و تخصص افراد از اولین مواردی است که بررسی می

بندی کریشنا ونی ای و در دستههای حرفهقابلیت در قالب قابلیت ( این2179)، همکاران
روسکو  یبندمیتقسبندی شده است. در ( در حیطه مهارت تقسیم2111) و انیتا

علمی به آن اشاره شده  أتیهیکی از سه قابلیت اعضای  وانعنبهاین قابلیت ، (2171)
در پژوهش اذعان داشتند که تخصص در رشته یکی از  کنندگانشرکتاست. همه 

 أتیهها و شروع به کار اعضای ترین مواردی است که در ارزیابیترین و اصلیمهم
 علمی باید مورد ارزیابی قرار گیرد.

بدون شک یکی از وظایف  توان اذعان کرد کهمیهای پژوهشی در زمینه قابلیت 
تحقیقات کاربردی برای توسعه  ژهیوبه، انجام تحقیقات، علمی أتیهمهم اعضای 
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تولید و انتشار آثار علمی ، مرزهای دانش است. این قابلیت که شامل اجرای پژوهش
ر شود و دعلمی محسوب می أتیههای اساسی اعضای یکی از قابلیت عنوانبهاست 

سلیمی و ، (7447)، و همکاران تریاستر، (2179پژوهش والسکو و همکاران )
قرار  موردتوجه( 7884( و پورکریمی )7841اجتهادی و همکاران )، (7842)، همکارن

به آن اشاره داشتند این است که در نظام  شوندگانمصاحبهای که گرفته است. نکته
های آموزشی غلبه پیدا کرده ر قابلیتهای پژوهشی بقابلیت، آموزش عالی کشور ما

پژوهش اهمیت بیشتری پیدا کرده است و سبب ، در سیستم ارتقاء کهطوریبهاست. 
ترین اهداف ها که یکی از اصلیشده برخی اوقات به رسالت آموزش دانشگاه

 وارد شود. یریناپذجبرانهاست ضربه دانشگاه
، حرفه آموزش است مخصوصاًه و ناپذیر هر حرفای که جزء جداییاخالق حرفه

در پژوهش و  یااخالق حرفه، ای در آموزشاخالق حرفه، های ارتباطیشامل مهارت
 2111ای در پژوهش کریشنا ونی و انیتا . اخالق حرفهاستتعهد نسبت به دانشجو 

که بر تمام نُه بعد دیگر احاطه دارد. مهرمحمدی  یاگونهبهای داشته است؛ جایگاه ویژه
داند. این قابلیت در های استاد موفق میای را یکی از ویژگی( نیز اخالق حرفه7842)

قرار  تأکید( مورد 7849قنبری و همکاران )، (7841)، پژوهش اجتهادی و همکاران
 گرفته است.

های فردی ها مانند ویژگیتوان گفت برخی از قابلیتبا توجه به نتایج پژوهش می
اید در مرحله جذب در متقاضیان بررسی شود. برخی از این ب نیستند و آموزشقابل

قابل یادگیری هستند و قبل از اینکه  سیو تدرهای آموزش ها مانند مهارتویژگی
اما این بدان معنا ، علمی شروع به کار کنند باید به آنان آموزش داده شود أتیهاعضای 

های اولیه استخدام یا سالها منحصر به افراد در بدو استخدام نیست که این آموزش
ای نیاز به بازآموزی دارند. بنابراین علمی با هر تجربه أتیهبلکه همه اعضای ، هستند

علمی در مراحل مختلف  أتیهاعضای  موردنیازهای شود قابلیتپیشنهاد می
علمی بر  أتیهای اعضای های رشد حرفهای بررسی شود و برنامههای حرفهفعالیت

های متناسب با نیازها و قابلیت، علمی أتیهها و برای همه اعضای لیتاساس این قاب
علمی در این  أتیههای اعضای قابلیت، طراحی و اجرا گردد. از طرف دیگر موردنیاز
ها با توجه به شود این قابلیتعمومی بررسی شده است؛ پیشنهاد می صورتبهپژوهش 
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نیز بررسی شود و متناسب با  سابقه و حتی جنسیت، زمینه تخصصی، مراحل رشد
 ای ارائه شود.های رشد حرفهعلمی برنامه أتیهنیازهای اعضای 

 منابع
(. شناسایی ابعاد و 7841ح. )، زادهعیشفپ. و ، نا. ق.؛ جعفری، م.؛ قورچیان، اجتهادی

ریزی در آموزش فصلنامه پژوهش و برنامهعلمی.  أتیهبهسازی اعضای  یهامؤلفه
 .97-27، 72، عالی

پژوهش مورد:  یهاسازمانعلمی  أتیهای اعضای (. الگوی توسعه حرفه7884ج. )، پورکریمی
 .797-799، (2) 7، مدیریت منابع  یهاپژوهشفصلنامه ، جهاد دانشگاهی

فصلنامه  .ای با عملکرد استادان دانشگاه(. رابطه اخالق حرفه7849ث. )، آ. و صفری، سالجقه
 .718-771، 8، اخالق در علوم و فناوری

علمی جهت  أتیهاعضای  یهایستگیشا(. 7849ف. )، ا. و کشاورزی، ق.؛ حیدری، سلیمی
 دو فصلنامه .بر ادراکات و انتظارات دانشجویان دکتری یتأملتحقق رسالت دانشگاهی؛ 

 .89-718، 1، ینیآفرارزشو  نوآوری
بر شایسته  مؤثربی معیارهای (. ارزیا7849ص. ر. )، م. و حاجی خواجه لو، م.؛ قهرمانی، عارفی

علمی  أتیهعلمی دانشگاه از دیدگاه اعضای  أتیهیابی و شایسته گزینی اعضای 
 .29-88، 89، های آموزشیفصلنامه پژوهش در نظام .دانشگاه شهید بهشتی

ای الزم حرفه یهامهارت(. تحلیل عاملی 7884س. م. )، س. ی. و حسینی حجازی؛، ا.، قلی فر
 .های کشاورزی ایرانعلمی دانشکده أتیهشغلی از دیدگاه اعضای  برای موفقیت

 .729-797، 91، ریزی در آموزش عالیفصلنامه پژوهش و برنامه
ای (. اخــــالق حرفــــه7849و. ) زادهســــلطانر. و ، م.؛ بهشــــتی راد، س.؛ اردالن، قنبــــری

فصــلنامه اخــالق در ، علمــی و رابطــه آن بــا کیفیــت آمــوزش عــالی  أتیــهاعضــای 
 .84-94، 2، لوم و فناوریع

عیار پژوهش در  .های مصاحبهداده لیوتحلهیتجز یهاروش(. 7842ا. )، ص. و نصر، کریمی
 .17-48، 1، علوم انسانی

ای ارزشیابان و مدیران کیفیت در های حرفهمدل مفهومی صالحیت ارائه (.7849ر. )، محمدی
 .77-44، 89، شیهای آموزفصلنامه پژوهش در نظام .نظام آموزش عالی
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گرایش دستیابی به کیفیت برتر آموزش در  دکنندهیتهد(. عوامل 7842ی. )، معروفی
عضو هیأت  یسوبهمندرج در درآمدی بر آموزشگری در آموزش عالی: ، آموزشگران

 تهران: دانشگاه تربیت مدرس.، مهر محمدی و همکاران، علمی آموزش پژوه
مندرج در ، های تدریسصری از کیفیت: یادگیری کفایت(. تبیینی نه عن7842م. )، مهرمحمدی

مهر ، عضو هیأت علمی آموزش پژوه یسوبهدرآمدی بر آموزشگری در آموزش عالی: 
 تربیت مدرس. دانشگاه تهران:، محمدی و همکاران
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