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چکیده
هدف :هدف از انجام پژوهش حاضر ،طراحي الگوي شايستگي اعضاي هيئت علمي دانشگاه تراز انقالب اسالمي بود.
روش :روش تحقيق ،تركيبي شامل دو مرحلة كيفي و كمّي بود .جامعة آماري پژوهش در مرحلة كيفي ،شامل خبرگان
علمي و اعضاي هيئت علمي و در مرحلة كمّي ،اعضاي هيئت علمي دانشگاههاي مستقر در شهر تهران بود .حجم نمونه
در مرحلة كيفي 13 ،نفر و در مرحلة كمّي 300 ،نفر بود .براي گردآوري دادههاي تحقيق از مصاحبه و پرسشنامة
محققساخته ،براي تحليل دادههاي كيفي از روش تحليل محتوا و براي تحليل دادههاي كمّي از تحليل عاملي اكتشافي و
تأييدي استفاده شد .یافتهها :همة مؤلفههاي فرعي براي الگوي شايستگيهاي اعضاي هيئت علمي تأييد شدند .همچنين
مدل نهايي تحقيق در قالب هشت بعد و  56مؤلفه طبقهبندي شد .نتیجهگیری :با توجه به هدف اين پژوهش ،سعي شد با
بهرهگيري از مباني فكري حضرت امام و مقام معظم رهبري ،شايستگيهايي احصا شود كه ضمن سنخيت با مباني مذكور
و فرهنگ ديني و انقالبي حاكم بر جامعه ،امكان تحققبخشي به يك دانشگاه اسالمي در تراز انقالب اسالمي را فراهم
كند.
واژگان کلیدی :الگوي شايستگي ،اعضاي هيئت علمي ،دانشگاه تراز انقالب اسالمي.

 دريافت مقاله 99/11/30 :؛ تصويب نهايي.00/04/07 :
 .1دكترای مديريت آموزشي ،دانشيار گروه علوم تربيتي ،دانشكده علوم اجتماعي و فرهنگي ،دانشگاه جامع امام حسين .تهران ،ايران(نويسنده مسئول).
نشاني :تهران  -اتوبان شهيد بابايي  -بعد از پل لشگرك  -موقعيت مركزی -دانشگاه جامع امام حسين (عليه السالم) ،نمابرEmail: / 0۲174188618 :
gh_rezayat@yahoo.com
 .۲كارشناس ارشد مديريت آموزشي ،دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي ،دانشگاه شهيد بهشتي .تهران ،ايران.
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الف) مقدمه
نظام آموزش عالي به عنوان نهادي فرهنگساز و تمدنساز ،نقشي حساس و تعيينكننده در توسعة اقتصادي،
اجتماعي و فرهنگي كشورها بر عهده دارد؛ لذا هرگونه رشد و توسعة مادي و معنوي جوامع ،مستلزم پويايي و تحول
نظام آموزش عالي آن جامعه است .در اين زمينه ،حضرت امام(ره) بارها با جمالتي از قبيل «در امر ادارۀ آيندۀ
كشور ،دانشگاه جلوتر و مهمتر است»؛ «اگر ملتي عزت ،استقالل ،اقتدار و ثروت ميخواهد ،بايد دانشگاه خود را
تقويت كند» و «دانشگاه ،نقطة اساسي هر جامعه و كشوري است»؛ بر نقش بيبديل دانشگاهها در تعيين مقدّرات ملتها
تأكيد ميفرمودند.
دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي داراي اركان و اجزاي متفاوتياند كه هر يك از آنها نقش مشخص و
تعيينكنندهاي در ساختار و سازمان آنها بر عهده دارند .در اين ميان ،اعضاي هيئت علمي كه وظيفة انتقال دانش،
ايجاد بينش و نگرش مطلوب و افزايش مهارتهاي دانشجويان را در چارچوب اهداف نظام آموزش عالي بر عهد
دارند ،يكي از اركان و عناصر اصلي دانشگاهها ميباشند .در همين زمينه دانشپژوه و فرزاد( )1385مينويسند :با توجه
به آنكه اعضاي هيئت علمي دانشگاهها به عنوان مهمترين ركن تعليم و تربيت ،نقش اساسي در ايفاي رسالت اين
نهاد بر عهده دارند ،تحول در دانشگاهها در گرو بهبود عملكرد اعضاي هيئت علمي است(.همان)138 :

همچنين نتايج و يافتههاي خورشيدي و همكاران( )1387نشان ميدهد كه از بين  13عامل شناساييشدۀ مؤثر بر
بهرهوري دانشگاهها و مراكز آموزش عالي ايران ،عامل مربوط به عملكرد اعضاي هيئت علمي بهتنهايي  30درصد از
واريانس عوامل مؤثر بر بهرهوري را تبيين ميكند؛ كه اين مهم ،بيانگر نقش و جايگاه خطير اعضاي هيئت علمي در
پيشبرد اهداف و رسالتهاي آموزش عالي است .لذا بسياري از صاحبنظران معتقدند كارامدي هر نظام آموزشي به
اندازۀ شايستگي اساتيد و مدرّسان آن نظام است(دانشپژوه و فرزاد .)1385 ،بر اين اساس ،برخورداري از اساتيد شايسته،
يكي از ضرورتهاي جدّي براي كارامدي نظام آموزش عالي و تحول در دانشگاههاست .اولين نياز براي برخورداري
از اساتيد و اعضاي هيئت علمي شايسته ،شناسايي صفات ،ويژگيها و الگوهاي رفتاري يك استاد شايسته است كه
اين امر مي تواند در قالب يك الگوي شايستگي نمود يابد؛ چيزي كه بسياري از دانشگاهها و مراكز آموزش عالي
كشور در حال حاضر از آن بيبهرهاند.
بررسي ادبيات مرتبط با شايستگي و تعاريف ارائهشده براي آن نشان ميدهد كه تاكنون تعريف واحدي براي
شايستگي ارائه نشده است .وجود تعاريف متعدد و متنوع ،بيانگر فقدان تعريف واحد و عدم اجماع قابلقبول در بين
صاحبنظران و انديشمندان اين حوزه است .بررسي تعاريف ارائهشده نشان ميدهد كه هر يك از اين تعاريف بر
اساس ديدگاهها و رويكردهاي مختلف صاحبنظران و انديشمندان اين حوزه شكل گرفته است .وجود تعدد در
تعاريف شايستگي ،ناشي از كاربرد وسيع و گستردۀ اين واژه در حوزههاي مختلف روانشناسي ،مشاورۀ شغلي و
شاخههاي مختلف مديريت ،همچنين وجود تفاوت در ارزشها ،مباني فلسفي ،نگرشها و رويكردهاي متفاوت در بين
انديشمندان و صاحبنظران اين حوزه است.

غالمحسين رضايت و عيسی قلی زاده 305 
در برخي از منابع ،شايستگيها را به كوه يخ تشبيه كردهاند كه بخش عمدهاي از آن در زير آب قرار دارد .اين
تشبيه بيشتر به اين خاطر است كه برخي از مؤلفههاي شايستگي ،مانند دانش و مهارتها كه در باالي سطح آب قرار
دارند ،در رفتارهاي فردي قابل مشاهده و ملموساند؛ در حالي كه برخي ديگر از مؤلفههاي شايستگي ،مانند ارزشها،
نگرشها ،ويژگيهاي شخصيتي و انگيزهها در زير سطح آب قرار گرفته و به راحتي قابل شناسايي و ملموس نيستند.
در همين رابطه روبوتام و ژوب )1996(1شايستگيها را به دو دستة شايستگيهاي سخت و شايستگيهاي نرم طبقهبندي
كردند .شايستگيهاي سخت -سطح باالي آب در كوه يخ -عمدتاً مبتني بر دانش و مهارت و شغلمحورند؛ اما
شايستگيهاي نرم -كه در سطح زير آب قرار دارند -مبتني بر الگوهاي رفتاري و نگرشمحورند .بر همين اساس ،در
ادبيات مربوط به حوزۀ شايستگي ،دو مكتب فكري عمده وجود دارند؛ مكتب فكري اول كه به مكتب انگليسي
معروف است ،شايستگي را صرفاً شامل دانش و مهارت ميداند؛ در حالي كه مكتب فكري دوم كه به مكتب
آمريكايي معروف است ،شايستگي را شامل دانش و مهارت ،همچنين برخي از خصوصيات ديگر مانند سطوحي از
انگيزه و صفات شخصيتي ميداند .مبناي اصلي مكتب فكري دوم ،فلسفهاي است كه معتقد است تمركز بايد روي
كساني باشد كه كار را انجام ميدهند و نه كاري كه توسط اين افراد انجام ميشود.

شکل  :1تشبیه شایستگيها به کوه یخ

در فرهنگ اسالمي ،بيشترين توجه به چگونه بودن فرد معطوف است .شهيد

مطهري()1387

در اين زمينه

مىنويسد« :در حقيقت ،چگونه زيستن دو شعبه دارد؛ شعبه چگونه رفتار كردن و شعبه چگونه بودن .چگونه رفتار
كردن به اعمال انسان -كه البته شامل گفتار هم مىشود -مربوط مىشود ،كه چگونه بايد باشد و چگونه بودن،
مربوط مىشود به خويها و ملكات انسان كه چگونه و به چه كيفيت باشد»(همان .)22 :لذا در فرهنگ اسالمي عالوه بر
الگوهاي رفتاري ،به صفات و ويژگيهاي فردي نيز توجه ميشود .با توجه به اين توضيحات ميتوان نتيجه گرفت
كه در مباني فلسفي و فرهنگ اسالمي ،شايستگي هم به مباني فكري و اعتقادي ،نيت و انگيزههاي فردي ،صفات و

1. Robotham & Jubb
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خصلتهاي ذاتي ،بينش ،نگرشها ،ارزشها و هم به رفتار فرد مرتبط است كه اين نتيجه با مكتب آمريكايي هماهنگي
بيشتري دارد .بنا بر آنچه در تعريف و تشخيص نوع و مصاديق شايستگيها گفته شد ،بايستي به مباني فلسفي و
ارزشهاي فرهنگي حاكم بر جوامع و سازمانها توجه داشت .لذا با توجه به هدف كلي اين پژوهش كه تدوين الگوي
تراز انقالب اسالمي است؛ الزاماً الگوي مدّ نظر بايستي بر اساس اين مباني طراحي و تدوين شود.
دانشگاه تراز انقالب اسالمي ،دانشگاهي است كه عالوه بر برخي اشتراكات با ساير دانشگاهها ،به دليل
برخورداري از كاركنان و اعضاي هيئت علمي مؤمن ،متعهد و متخصص و به اعتبار برخورداري از نگرش توحيدي و
تعلق به مباني انسانساز اسالم و ارزشهاي انقالب اسالمي ،واجد ويژگيهايي است كه آن را از ساير دانشگاهها
متمايز ميسازد؛ به گونهاي كه اين دانشگاهها به عنوان پيشران و موتور محرّک جامعه ،از طريق بازتعريف
كاركردها ،رسالت و مأموريت خود ،متناسب با نيازمنديها و ويژگيهاي انقالب اسالمي ،در زمينة «تربيت و
پرورش منابع انساني متعهد و متخصص»« ،انتقال فرهنگ و شكوفاسازي آن»« ،توليد ،توسعه و نشر علم و فنّاوري نافع
و بومي» و «ارائة خدمات علمي -تخصصي و ايفاي ساير نقشها و مسئوليتهاي اجتماعي» ،به تقويت نظام اسالمي،
تحقق اهداف و آرمانهاي بلند انقالب اسالمي ،نقشآفريني در ايجاد تمدن نوين اسالمي ،احياى هويت ديني،
انقالبي و ملي نسل جوان كشور و رشد و توسعة متوازن و همهجانبة ابعاد علمى ،فرهنگى ،اقتصادي ،سياسي و
اجتماعى كشور اقدام ميكنند.
سه رويكرد در طراحي و تدوين الگوهاي شايستگي وجود دارد كه عبارتند از :رويكرد اقتباسي(الگوبرداري)،
رويكرد اقتباسي -طراحي و رويكرد طراحي .در رويكرد اقتباسي ،سازمانها الگوهاي شايستگي موجود را بدون
هيچگونه تغييري استفاده و بهرهبرداري ميكنند .در رويكرد اقتباسي – طراحي ،سازمانها الگويي را كه بيشترين
تناسب را با نيازهاي سازمان دارد ،انتخاب و با تغييراتي آن را متناسب با نيازهاي سازمان خود تنظيم ميكنند .در
رويكرد طراحي كه جامعترين رويكرد به شمار ميرود ،سازمانهاي متقاضي رأساً به طراحي و تدوين الگوي
شايستگيهاي موردنياز اقدام و از آن استفاده ميكنند .با اين توضيحات ،رويكرد طراحي مبناي كار پژوهش حاضر
قرار گرفت.
نكتة ديگري كه در طراحي الگوهاي شايستگي الزم است توجه شود ،طبقهبندي شايستگيهاست .بوياتزيس،
گلمن و ري )2000(1معتقدند« :شايستگيهاي موجود در يك مدل شايستگي ،نبايد صرفاً به صورت يك فهرست كلي
ارائه شوند ،بلكه الزم است به روشهاي مختلف طبقهبندي و با هم مرتبط

شوند»(همان:

 .)9هر طبقة اصلي از

شايستگيها ،در بر دارندۀ گروهي از شايستگيهاست كه الزم است از نظر مفهومي با يكديگر ارتباط داشته باشند.
در خصوص پيشينة طبقهبندي شايستگيها ميتوان به برخي از تحقيقات انجامشده از جمله :گونزالس،)2005(2

1. Boyatzis, Goleman & Rhee
2. Gonzalez
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اسپندالو( ،)2007غفاريان()1379

و الگوي مؤسسة مديريت

پروژه)2002(1

اشاره كرد.

گونزالس()2005

مؤلفههاي اصلي

شايستگي را در پنج گروه كلي ،شامل ويژگيها و مهارتهاي فردي ،شايستگيهاي مديريتي ،شايستگيهاي
مسئوليتهاي اجتماعي ،شايستگيهاي سازماني و مهارتهاي سازماني ،اطالعاتي و فنّاوري طبقهبندي كرد.
اسپندالو()2007

اين مؤلفهها را در سه گروه كلي ،شامل دانش ،نگرش و رفتار طبقهبندي كرد .مؤسسة مديريت

پروژه( )2002نيز مؤلفههاي اصلي شايستگي را در شش گروه كلي ،شامل دانش ،مهارتها ،تواناييها ،نگرش ،رفتار و
شخصيت طبقهبندي كرده است .همچنين غفاريان( )1379مؤلفههاي اصلي شايستگي را در شش گروه كلي ،شامل
دانش و معلومات حرفهاي ،مهارتها ،ويژگيهاي شخصيتي ،نگرش و بينش ،اعتبار حرفهاي و اعتبار عمومي طبقهبندي
كرد .رضايت و

همكاران()1390

مؤلفههاي اصلي شايستگيها را در هشت گروه كلي ،شامل دانش ،مهارتها،

تواناييها ،بينش ،نگرش ،ويژگيهاي شخصيتي ،ويژگيهاي اخالقي و اعتبار طبقهبندي كرد.
شايستگيهاي اعضاي هيئت علمي از موضوعاتي است كه نيازمند تحقيقات جدّي است؛ اما نتايج بررسيها نشان
ميدهد كه در داخل و خارج از كشور مطالعات محدودي در اين زمينه صورت گرفته است .اولي و

همكاران()1397

در «طراحي الگوي آموزش مبتني بر شايستگي براي تربيت معلمان شيمي و امكانسنجي اجراي آن» نشان دادند كه
شايستگي معلمان شيمي در حوزۀ دانش و مهارت ،شامل شش بُعد مديريتي ،فنّاوري -پژوهش ،دانش موضوعي،
فرهنگي ،تدريس حرفهاي و دانش تربيتي و در حوزۀ نگرش و صفات رفتاري ،شامل سه بُعد فردي ،رفتاري-
اجتماعي و حرفهاي است.
هدهدي( )1397در پژوهش «الگوي جامع شايستگي ،توسعة حرفهاي و توانمندسازي اعضاي هيئت علمي» به اين
نتيجه رسيد كه الگوي شايستگيهاي اعضاي هيئت علمي شامل  11بعد است كه عبارتند از :بلوغ در تدريس و
شايستگيهاي آموزشي؛ شايستگي پژوهشگري؛ توانمندي و مهارت ارتباطات اثربخش؛ هوشمنديهاي چندگانه؛
اخالق حرفهاي و رفتار شهروند سازماني ،مسئوليتپذيري اجتماعي ،دانش و نگرش مثبت؛ بهزيستي معنوي-
روانشناختي -حرفهاي /شغلي؛ تعامالت علمي و دانشگاهي بينالمللي ،توانمنديها ذهني -ادراكي ،دانش و بينش
ديني ،سياسي ،فرهنگي و توانمنديهاي مديريت و رهبري اثربخش سازمانهاي آموزش عالي.
يوزباشي و پژوهي( )1397در بررسي شاخصهاي شايستگيهاي حرفهاي اساتيد در محيطهاي يادگيري و آموزش
الكترونيك ،به اين نتيجه رسيدند كه عمدهترين شاخصهاي فردي شايستگيهاي حرفهاي اساتيد در محيطهاي
يادگيري الكترونيك :حس مسئوليتپذيري و آداب و رفتار اجتماعي با دانشجويان و احترام متقابل؛ عمدهترين
شاخصهاي آموزشي شايستگيهاي حرفهاي اساتيد در محيطهاي يادگيري الكترونيك :روشهاي مديريت كالسهاي
برخط ،مشاركتدهي فعاالنة دانشجويان در مباحث آموزشي ،استفاده از انواع شيوههاي تدريس متناسب و متنوع در
محيط الكترونيك و ...؛ و عمدهترين شاخص فنّاوري شايستگيهاي حرفهاي اساتيد در محيطهاي يادگيري
الكترونيك :ميزان تسلط در سازماندهي و توليد محتواست.
)1. Project Management Institute (PMI
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داويدسون )2019(1در مطالعهاي كه به منظور بررسي شايستگيهاي برخط اعضاي هيئت علمي در يك دهة آينده
انجام داده بود ،نشان داد كه ارتباطات به صورت برخط و درونفردي در ميان اعضاي هيئت علمي ،مهمترين جنبة
موفقيت در كالسهاي برخط در آينده است .همچنين مهارتهاي فني و رايانهاي و به ويژه استفاده از ابزارهاي
ديداري ،شنيداري و ساير ابزارهاي چندرسانهاي به عنوان مؤثرترين عوامل ارتباط به حساب ميآيند.
اكلز ،نيلي و ديوزيك )2018(2در پژوهش درک آموزش اعضاي هيئت علمي در توسعة برنامههاي درسي مبتني
بر شايستگي ،به اين نتيجه رسيدند كه نوع آموزش يك عضو هيئت علمي بر سطح اطمينان و اعتماد به نفس او در
مهارت برنامة درسي مبتني بر شايستگي تأثير ميگذارد .همچنين بين انگيزۀ اعضاي هيئت علمي و سطح شايستگي
رابطة مثبت وجود دارد و بقا و موفقيت اعضاي هيئت علمي به سطح باالي مشاركت آنان وابسته است.
بالزكووا 3و

همكاران()2015

در بررسي شايستگيهاي اعضاي هيئت علمي دانشگاههاي جمهوري چك و

لهستان ،به اين نتيجه رسيدند كه اعضاي هيئت علمي بايستي به شايستگيهاي تدريس(مربيگري ،مرشدگري،
مشاوره ،تجربيات آموزشي) ،شايستگيهاي حرفهاي(شركت در دورههاي آموزشي دانشگاهي خارجي ،استفاده از
رتبههاي داخلي و خارجي) و شايستگيهاي ارتباطي(ارتباط با مجالت علمي ،مرتفع كردن موانع ارتباطي و
مهارتهاي ارتباطي) مجهز باشند.
با توجه به توضيحات پيشگفته ،چالش امروز دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي كشور ،فقدان چارچوبي
مدوّن در زمينة شايستگيهاي اعضاي هيئت علمي ،متناسب با نقشها ،مطالبات و انتظارات رهبران جامعه و جامعة
دانشگاهي كشور و در تراز انقالب اسالمي است؛ بنابر اين ،هدف كلي اين پژوهش ،شناسايي شايستگيهاي اعضاي
هيئت علمي دانشگاهها در قالب الگويي متناسب با نقش و جايگاه اعضاي هيئت علمي به عنوان يكي از اركان اصلي
دانشگاهها ،همچنين ديدگاههاي امام خميني(ره) و مقام معظم رهبري در تراز انقالب اسالمي است؛ موضوعي كه
زمينة اقتدار ديني ،علمي و ملي را در كشور فراهم ميكند .با توجه به اين هدف ،سؤالهاي اين پژوهش عبارتند از:
 .1مؤلفههاي الگوي شايستگي اعضاي هيئت علمي دانشگاه تراز انقالب اسالمي كداماند؟
 .2ابعاد الگوي شايستگي اعضاي هيئت علمي دانشگاه تراز انقالب اسالمي كداماند؟
 .3ميزان اهميت هر يك از مؤلفههاي الگوي شايستگي اعضاي هيئت علمي دانشگاه تراز انقالب اسالمي چقدر است؟
 .4ميزان اهميت هر يك از ابعاد الگوي شايستگي اعضاي هيئت علمي دانشگاه تراز انقالب اسالمي چقدر است؟

ب) روش پژوهش
با توجه به اينكه هدف پژوهش حاضر طراحي الگوي شايستگيهاي اعضاي هيئت علمي دانشگاه تراز انقالب
1. Davidson
2. Echols, Neely & Dusick
3. Blaskova
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اسالمي بود ،پژوهش حاضر از نظر هدف ،پژوهشي توسعهاي و از نظر راهبرد و روش ،پژوهشي تركيبي از نوع
اكتشافي(طرح تدوين ابزار) است .پژوهشگران زماني از اين طرح استفاده ميكنند كه به ساخت ابزاري براي
اعتباريابي دادههاي حاصل از تحليل كيفي نياز دارند .در اين طرح ،پژوهشگر ابتدا به لحاظ كيفي موضوع پژوهش را
با شركتكنندگاني به تعداد محدود بررسي كرده ،سپس بر مبناي يافتههاي كيفي نسبت به ساخت ابزار مدّ نظر اقدام
ميكند .در مرحلة دوم با استفاده از ابزار تهيهشده ،به گردآوري دادههاي كمّي ميپردازد.
مواد و محتواي اين پژوهش در مرحلة كيفي شامل بيانات حضرت امام خميني(ره) ،مقام معظم رهبري ،اسناد
باالدستي(آييننامة استخدامي و نقشهاي اعضاي هيئت علمي) ،ادبيات و پيشينة پژوهش و دادههاي حاصل از مصاحبه
با دو گروه خبرگان علمي و اعضاي هيئت علمي دانشگاههاي مستقر در شهر تهران بود .هومن( )1395حجم نمونه را
در پژوهشهاي كيفي براي گروههاي همگن  6تا  8نفر پيشنهاد ميكند .بر اين اساس ،براي انجام مصاحبههاي اين
پژوهش ،دو گروه هشت نفره شامل خبرگان علمي و اعضاي هيئت علمي با استفاده از روش نمونهگيري هدفمند و بر
اساس معيارهايي مانند تأليف كتاب ،مقاالت پژوهشي و تخصص و تجربه در زمينة موضوع پژوهش(مقولة شايستگي
و آموزش عالي ،دانشگاه و مسائل هيئت علمي) انتخاب شدند .جامعة آماري پژوهش در مرحلة كمّي پژوهش ،شامل
اعضاي هيئت علمي تماموقت دانشگاههاي مستقر در شهر تهران بود كه حجم نمونة آن با استفاده از روش
نمونهگيري تصادفي طبقهاي نسبتي و با استفاده از جدول مورگان  300نفر تعيين و در نهايت تعداد  275پرسشنامه
جمعآوري شد.
براي گردآوري دادههاي اين تحقيق از هر دو روش ميداني و كتابخانهاي استفاده شد .ابزار گردآوري دادهها در
مرحلة كيفي ،مصاحبة عميق بود .در اين روش ،مصاحبه با يك سؤال كلي شروع و سؤالهاي بعدي متناسب با پاسخهاي
مصاحبهشونده تنظيم و پرسيده ميشود .لذا در اين روش سؤالهاي مطرحشده از مصاحبهشوندههاي مختلف يكسان
نخواهد بود .مصاحبهها در مجموع به مدت هفت ساعت(به طور متوسط هر مصاحبه  30تا  60دقيقه) صورت گرفت.
ابزار گردآوري دادههاي اين پژوهش در مرحلة كمّي ،پرسشنامة محققساخته با طيف پنج درجهاي ليكرت بود كه با
استفاده از نتايج مرحلة كيفي پژوهش ساخته شده و براي تعيين اعتبار آن از روش اعتبار محتوايي استفاده شد .براي
تضمين اعتبار محتوايي و صوري ،پرسشنامه در اختيار تعدادي از اساتيد و خبرگان اين حوزه قرار گرفت و پس از اعمال
نظرات اصالحي آنان ،بهرهبرداري شد .همچنين براي محاسبة پايايي پرسشنامه ،از دادههاي حاصل از مطالعة مقدماتي و
آلفاي كرونباخ ،ضريب پايايي پرسشنامه  0/93محاسبه شد كه نشاندهندۀ انسجام دروني و پايايي باالي پرسشنامه بود.
براي تحليل دادهها در مرحلة كيفي از روش تحليل محتوا استفاده شد .در تحليل محتوا براي مقولهبندي دادهها
دو شيوۀ «بهكارگيري قياسي مقولهها» و «تكوين استقرايي مقولهها» وجود دارد .در شيوۀ اول ،مقولهها از قبل تهيه
ميشود و محقق صرفاً دادهها را بر اساس مقولههاي از پيش طراحيشده سازماندهي ميكند .ولي در شيوۀ دوم،
مقولهها به صورت اكتشافي و گامبهگام استنتاج ميشوند .گفتني است در اين پژوهش از دو شيوۀ «بهكارگيري
قياسي مقولهها» و «تكوين استقرايي مقولهها» براي مقولهبندي دادههاي كيفي استفاده شد .براي تحليل دادههاي
حاصل از پرسشنامه ،از آمار توصيفي شامل ميانگين ،واريانس و انحراف معيار و آمار استنباطي شامل آزمونهاي
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كولموگروف -اسميرنوف ،آزمون مجذور كاي و كروسكال واليس استفاده شد .همچنين از معادالت ساختاري شامل
تحليل عاملي اكتشافي و تأييدي ،تحليل مسير و ضرايب رگرسيون چند متغيّره براي دستيابي به ابعاد و مؤلفههاي الگوي
شايستگي و از ضرايب رگرسيون چند متغيّره براي تعيين ميزان اهميت هر يك از مقولههاي اصلي استفاده شد.

ج) یافتهها
با توجه به روش انتخابي براي اين پژوهش(روش تحقيق تركيبي) ،تحليل دادههاي پژوهش در دو مرحلة كيفي و
كمّي صورت گرفت كه در مرحلة اول ،دادههاي كيفي گردآوري و با استفاده از روش تحليل محتوا تحليل شد و در
مرحلة دوم با استفاده از نتايج به دستآمده در مرحلة كيفي ،پرسشنامة محققساخته طراحي و نتايج آن در قالب
بخش كمّي پژوهش ارائه شد.
 .1تحلیل دادههای کیفي
در بخش كيفي ،ابتدا بيانات حضرت امام خميني(ره) ،مقام معظم رهبري ،اسناد باالدستي(آييننامة استخدامي و نقشهاي
اعضاي هيئت علمي) ،ادبيات و پيشينة پژوهش و دادههاي حاصل از مصاحبه با دو گروه خبرگان علمي و اعضاي هيئت
علمي دانشگاههاي مستقر در شهر تهران به لحاظ كيفي تحليل شد كه نتايج آنها در ادامه آورده شده است.
یک) تحلیل بیانات حضرت امام خمیني(ره)

حضرت امام خميني(ره) در مناسبتهاي مختلف به تبيين ويژگيهاي اساتيد دانشگاهها پرداخته و ويژگيهاي يك
عضو هيئت علمي شايسته را بيان فرمودهاند .در اين قسمت ،به تحليل شايستگيهاي اعضاي هيئت علمي در بيانات
ايشان پرداختهايم .نتايج تحليل بيانات امام خميني(ره) در قالب جدول  1ارائه شده است.
جدول  :1نمونه مقولههای حاصل از تحلیل بیانات امام خمیني(ره)
واحد ضبط

مقوله

اسالم براي برگرداندن تمام محسوسات و تمام عالم به مرتبة توحيد است .آن معنايي كه از علوم دانشگاهها ما ميخواهيم و آن معنايي كه
از علوم مدارس قديمه ما ميخواهيم ،همين معنا نيست كه در سطح ظاهر اآلن هست؛ و متفكرين ما همان سطح ظاهر را دارند در آن
[كار] ميكنند و بسيار هم ارجمند است كارهايشان؛ لكن آنكه اسالم ميخواهد اين نيست (امام خميني ره :صحيفه امام؛ ج 8؛ ص 434؛

نگرش توحيدي

سخنراني در جمع اساتيد دانشگاه تهران؛ .)1358/04/13
انحراف اساتيد دانشگاه انحراف خودش تنها نيست ،انحراف يك گروه است .آن گروهي كه ميخواهند مملكت را اداره كنند؛ گاهي به
انحراف يك كشور منجر ميشود( .امام خميني ره :سخنراني در جمع وزير فرهنگ و رؤساي دانشگاهها؛ .)1358/03/03
اساتيد دانشگاه ما نترسند از غرب؛ و جوانان ما نترسند و اراده كنند كه در مقابل غرب قيام كنند و شرق اراده كند كه در مقابل غرب قيام
كند( .امام خميني ره :صحيفه امام؛ ج 12؛ ص 7؛ سخنراني در جمع اعضاي انجمن اسالمي دانشگاه اردبيل؛ .)1358/10/12
عرض كنم كه ما و جمهوري اسالمي و اسالم پشتيبان دانشگاه است ،پشتيبان اساتيدي كه براي اسالم و براي كشور زحمت ميكشند
هست ،پشتيبان تخصصها هست .من به همة اساتيد دانشگاه كه تعهد دارند به كشور خودشان و ميخواهند خدمت كنند و ميخواهند
تربيت كنند جوانان ما را .من اطمينان ميدهم كه ايران و اسالم با آنها موافق است و نگهدار آنهاست (امام خميني ره :صحيفه امام؛ ج
14؛ ص 291؛ سخنراني در جمع اهالي گرگان ،گنبد و تركمنصحرا؛ .)1360/01/24

سالمت نفس
روحيه انقالبي
دانش تخصصي،
متعهد ،خدمتگزار،
مربي
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دو) تحلیل مقام معظم رهبری

مقام معظم رهبر ي در مناسبتهاي مختلف به تبيين ويژگي هاي ا س اتيد دانشگاهها پرداخت ه و
ويژگي هاي يك عضو هيئت علمي شايسته را بيان فرموده اند  .در اين قسمت ،به تحليل
شايستگي هاي اعضاي هيئت علمي در بيانات ايشان خواهيم پرداخت .نتايج اين تحل ي ل در جدول 2
ارائه شده است.
جدول  :2نمونه مقولههای حاصل از تحلیل بیانات مقام معظم رهبری
واحد ضبط

مقوله

نقش تأثيرگذار معلّم بيبديل است؛ نقشي كه معلّم ميتواند در اثرگذاري فكري و روحيِ كودک امروز ما كه مرد و زن
آيندهي ما است ،داشته باشد نظير ندارد( ،امام خامنهاي مدظله :بيانات در ديدار جمعى از معلمان و فرهنگيان سراسر كشور؛

نفوذ معنوي بر دانشجويان

.)1394/02/16
بخشي از انگيزههاي معلّمي عشق است؛ محبت است ،احساس مسئوليت است .آيندهسازي ميكنند با قناعت ،رنج تربيت جوانان

عشق به شغل معلمي،

را بر عهده ميگيرند با نجابت ،با صبر و سكون (امام خامنهاي مدظله :بيانات در ديدار معلمان و فرهنگيان به مناسبت هفتة معلم؛

محبت ورزيدن ،قناعت،

.)1395/02/13
توقع از اساتيد محترم اين است .با اميد دادن؛ با اميد بخشيدن .فضاى كالس را ،فضاى محيط درس و دانشگاه را فضاى اميد
كنيد؛ اميد به آينده (امام خامنهاي مدظله :بيانات در ديدار اساتيد دانشگاهها؛ .)1388/06/08

سعة صدر
اميدآفريني

معلم بايد اين رشتههاى بردگى را كه در طول دو ،سه قرن به گردن و دست و پاى او بستند ،باز كند و اين فرهنگ غلط
استعمارى را كه مىگفتند« :ايرانى نمىتواند كار بكند» ،از بين ببرد (امام خامنهاي مدظله :بيانات در جمع كثيري از كارگران و

استقالل فكري از بيگانگان

معلمان سراسر كشور ،به مناسبت روز جهاني كارگر و روز معلم؛ .)1370/02/11

سه) تحلیل مصاحبههای انجامشده با خبرگان علمي و اعضای هیئت علمي

روش انجام مصاحبه هاي اين پژوهش ،مصاحبة عميق بود .براي اين منظور ،قبل از انجام م صاح به ،
توضيح مختصر ي دربارۀ موضوع و رويكرد پژوهش و هدف و ضرورت انجام آن به
مصاحبه شوندگان ارائه و مصاحبه با يك سؤال كلي شروع و در حين انجام مصاحبه متناسب با
پاسخهاي مصاحبه شوندگان سعي شد با طرح سؤالهاي موشكافانه و عميق تر ،داده هاي كافي و
مناسب تهيه و جمع آو ري شود  .در نهايت ،متن مصاحبه ها براي دستيابي به موضوعات و مف اهيم
مرتبط با شايستگي هاي اعضاي هيئت علمي ،پياده سازي و چندين بار مطالعه و همزمان با مطالعه ،به
اجزاي جداگانه اي براي تحليل ،تقسيم شد  .سپس متن هر يك از رديفها ،مورد مطالعة دق يق قرار
گرفت و مقول ه ها ي اوليه استخراج ش د ند .نتايج تحل ي ل مصاحبه هاي انجام شده با خبرگان ع لم ي و
اعضاي هيئت علمي در جدول  3ارائه شده است.
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جدول  :3نمونه مقولههای حاصل از مصاحبههای انجامشده با اعضای هیئت علمي و خبرگان علمي
واحد ضبط

مقوله

يك استاد توانايي برقراري ارتباط با ديگر اساتيد را داشته باشد يا بتواند با آنها به مشاركت و فعاليتها بپردازد و در

مهارت كار تيمي و گروهي ،مهارت

گروهها و تيمهاي مختلفي سازماندهي كند.
در حوزه فنّاوري هر عضو هيئت علمي بايد از ابتدا از مهارتهاي فناورانه برخوردار باشد؛ به اين معني كه فرد خود را
بتواند با فنّاوريهاي نوين انطباق دهد و با شبكهها و منابع الكترونيكي بهروز آشنايي داشته باشد.
در حوزه آموزش يك استاد شايسته بايد توانايي كالس داري را داشته و بتواند كالس درس و دانشجويان را اداره
كند
يك استاد در محيط كالس درسش بايد روش تدريسش را متناسب با فراگيران و كالس درس تدوين كند
يك بحث مهم در برنامهريزي اين است كه يك استاد بايد طرح درس داشته باشد و براي كالس خود طرح درس
مطرح كند و محتواي موردنظر خود را آماده كند
عضو هيئت علمي بايد محتوايي را فراهم و به دانشجويان ارائه دهد كه فرد انگيزش الزم براي فعاليت را داشته باشد
عضو هيئت علمي بايد شايستگي تدريس را داشته باشد و نسبت به مسئله آگاهي داشته باشد و مجتهد به مسائل باشد
عضو هيئت علمي بايد توانايي نفوذ در ديگران را داشته تا بتواند بر آنها اثرگذار باشد و آنها را به سويي كه
ميخواهد حركت كند ،سوق دهد
عضو هيئت علمي بتواند به تحقيق و پژوهش بپردازد و در فعاليتهاي دانشگاهي به عنوان محقق و پژوهشگر فعاليت
كند
اعضاي هيئت علمي بايد كنشگر باشند و در قبال مسائل عكسالعمل نشان دهند و نسبت به امور اجتماعي احساس
مسئوليتپذيري كنند
اعضاي هيئت علمي براي ايفاي نقشهاي مديريتي خود الزم است كه قدرت ترسيم آينده را داشته باشند و مجهز به
ابزارهاي علم مديريت باشند
اعضاي هيئت علمي بايد نسبت به رسالت خاص دانشگاهشان احساس مسئوليت داشته باشد
يك استاد بايد توانايي همدلي ،هم زبوني با ديگر افراد را داشته باشد و فرد را وادار به برانگيختگي كند
استادها اوالً بايد تحمل و صبر خود را نسبت به مسائل باال ببرند و دوماً در گفتار و رفتار خود صداقت داشته باشند
در سطح كالنتر يك عضو هيئت علمي بايد بينش سياسي نسبت به مسائل كشور داشته باشد و در جهت درک آن
بكوشد

ارتباطي
برخورداري از سواد رسانهاي و
فنّاوري اطالعات و ارتباطات
مديريت كالس
مخاطبشناسي
آشنايي با برنامهريزي آموزشي و
درسي
برانگيزانندگي
مهارتها و فنون تدريس ،برجستگي
علمي
نفوذ معنوي بر دانشجويان ،مهارت
رهبري
پژوهشگري
بينش اجتماعي ،مسئوليتپذيري
آيندهنگري ،دانش حرفهاي
مسئوليتپذيري
همدلي ،مهارت ارتباطي،
برانگيزانندگي
سعة صدر ،صداقت
بينش سياسي

چهار) تحلیل نقشهای اعضای هیئت علمي

در اين قسمت با استفاده از تحليل نقشهاي اعضاي هيئت علمي دانشگاهها ،به شناسايي شايستگيهاي مورد نياز
اعضاي هيئت علمي دانشگاهها براي انجام اثربخش نقشها و وظايفشان پرداختهايم .نگاه اصولي به شغل و حرفة
معلمي ،ايجاب ميكند آنان نقشهاي متنوعي را ايفا كنند .برخي از اين نقشها شامل نقشهاي مدرس(تعليمدهنده)،
مربي(پرورشدهنده) ،برانگيزاننده ،رهبر ،مديريت كالس ،برنامهريزي و سازماندهي ،پژوهشگر و مشاور است .نتايج
تحليل نقشهاي اعضاي هيئت علمي در جدول  4ارائه شده است.
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جدول  :4مقولههای حاصل از نقشهای اعضای هیئت علمي
نقشها
با مهارتها و الگوهاي مختلف تدريس آشنا باشند
نقش مدرس

بهطور منظم از فعاليتهاي آموزشي كه انجام ميدهد ،ارزشيابي به عملآورند
بهطور مستمر ميزان دستيابي به هدفهاي آموزشي و رفتاري را سنجش نمايد

آشنايي با اهداف و مأموريتهاي آموزشي و دانشگاهي

بين افكار ،گفتار ،اعمال و رفتار آنان تطابق و هماهنگي وجود دارد.
در مقابل رفتارهاي نابهنجار فراگيران از خود صبر و بردباري نشان دهند
داراي روحيه پرسشگري و پژوهشگري باشند

نقش پژوهشگر

از طريق ايجاد و توسعة گروههاي آموزشي ،فرايند يادگيري را توسعه دهند و
تسهيل كنند

زمينه تخصصي خود آگاهي كامل داشته باشد.

برانگيزانندگي

همكاران و همساالن را به فعاليتهاي علمي تشويق كنند
خالقيت ابتكار و نوآوري را در فراگيران تقويت نمايند

خالقيت و نوآوري

برقراري نظم و اداره كالس به منزل يك گروه اجتماعي
از مهارت الزم براي ايجاد نظم در كالس و كنترل فراگيران برخوردار است

گذاشته و تالش نمايند آنها را در جهت صحيح هدايت و كنترل نمايند
قبل از تدريس اهداف ياددهي و يادگيري را مشخص مينمايد

آشنايي با نظريههاي يادگيري ،دانش تخصصي در حوزه تدريس
نظم و انضباط ،مهارتهاي اجتماعي
نظم و انضباط ،مديريت كالس ،مديريت بر ديگران
مخاطب شناسي ،حسن خلق ،هدايتگري
آشنايي با رسالت ،مأموريت و اهداف دانشگاه،
مديريت كالس،

از مهارت سازماندهي و ارائه مطالب بهصورت روشن و قابلفهم برخوردار هستند.

مهارت سازماندهي ،نكتهسنج و ريزبين

با فنون مشاوره آشنا بوده و از آنها براي بهبود روابط خود با فراگيران بهره گيرند.

مهارت مشاوره ،مهارت ارتباطي ،همدلي

بر اعتمادبهنفس ،خودپنداري و بهبود روابط فراگيران با ديگران اثر بگذارد و
بتواند آنها را كنترل كند.
بر حاالت روحي و رواني فراگيرانش تسلط و اشراف داشته باشد.
به تجربه و فعاليتهاي يادگيرندگان توجه نمايند

نقش تسهيلگري

پاسخگويي ،مسئوليتپذيري ،آيندهنگري
همكاري و مشاركت

برقرار نمايند

نقش مشاوره

مهارت ارتباطي ،مخاطب شناسي
برخورداري از سواد رسانهاي و فنّاوري اطالعات و

رشد و توسعة مستمر در امر معلمي را سرلوحه كار خود قرار دهند

احساسات ،عواطف ،ارزشها و باورهاي فراگيران را شناخته و به آنها احترام

و برنامهريز

مهارت كار تيمي و گروهي ،تسهيلگري

ارتباطات ،تسلط به حداقل يكزبان خارجي

فراهم كردن شرايط مناسب يادگيري

نقش سازمان دهنده

مهارت كار تيمي و گروهي،

متفكر ،مسئوليتپذيري ،عشق به شغل معلمي

به خودسازي و خود توسعهاي بپردازند

كالس

پژوهنده ،پرسشگري

داراي نگرش مثبت به تغيير و دوري از محافظهكاري باشند

محيطي جذاب و شاداب براي يادگيري ايجاد كنند

نقش مديريت

سعة صدر

از روحيه نقادي و درعينحال انعطافپذيري برخوردار باشند

با فراگيران ارتباط مؤثر برقرار نمايند.

نقش برانگيزاننده

مهارت هماهنگي

مثبت انديشي

همواره خود را به علم و دانش روز مجهز كنند و از دانش و علوم نوين در
نقش متعلم

نفوذ معنوي بر دانشجويان ،سعهصدر ،همدلي ،حسن خلق

مهارت انتقادي ،انعطافپذيري

فرهنگ يادگيري گروهي و مشاركتي را در بين فراگيران تشويق كنند
نقش رهبر

روشها و فنون تدريس
مهارت ارزشيابي

با فراگيران دلسوز بوده و با آنان در تحمل مشكالت و سختيها همراهي و همدلي نمايند
نقش مربي

مقوله
دانش تخصصي مرتبط با موضوع تدريس ،مهارت

يادگيرندگان را ترغيب نمايند كه خود مسئوليت يادگيري را بر عهده گيرند.
يادگيرندگان را در فرايند يادگيري درگير كنند

اعتمادبهنفس ،مهارت ارتباطي ،نفوذ معنوي در
دانشجويان ،مديريت بر ديگران
نفوذ معنوي در دانشجويان
تجربه پذيري
برانگيزانندگي ،مسئوليتپذيري ،پاسخگويي
مشاركت و همكاري

  314الگوی شايستگی اعضای هيئت علمی دانشگاه تراز انقالب اسالمی
پنج) تحلیل وظایف اعضای هیئت علمي

بر اساس مادۀ  22آييننامة استخدامي اعضاي هيئت علمي(ساداتينژاد و همكاران ،)1395 ،وظايف و مسئوليتهاي اعضاي
هيئت علمي در شش حوزۀ آموزش ،تحقيق و پژوهش ،توسعة فردي ،فعاليت اجرايي و مديريتي ،ارائة خدمات و
فعاليتهاي تخصصي و فعاليتهاي ديني ،فرهنگي و اجتماعي است .نتايج تحليل وظايف اعضاي هيئت علمي در قالب
جدول  5ارائه شده است.
جدول  :5مقولههای حاصل از وظایف اعضای هیئت علمي
وظایف
دروس نظري ،عملي ،كارگاهي و آزمايشگاهي را تدريس
كنند
وظايف آموزشي

در دورهها و كنفرانسهاي آموزشي شركت يا تدريس كنند
در تدريس و ارزشيابي از روشهاي مناسب آموزشي استفاده
كنند
به بررسي اولويت و اجراي طرحهاي پژوهشي بپردازند

وظايف پژوهشي

توسعة فردي

به چاپ و انتشار مقاالت و كتب علمي بپردازند

تخصصي

اجتماعي

علمي ،مخاطبشناسي
مربي ،مهارت روشها و فنون تدريس ،مهارت ارزشيابي
مهارت در توجه به نيازهاي كشور و جامعه ،پژوهنده
مهارت در نويسندگي ،تسلط حداقل به يكزبان خارجي

گذراندن دورههاي كوتاهمدت و ميانمدت داخلي و
خارجي

تسلط به حداقل يكزبان خارجي

شركت در همايشها و كارگاههاي مختلف و آموزش از راه
دور

برخورداري از سواد رسانهاي و فنّاوري اطالعات و ارتباطات،
بهرهگيري از روش استاد -شاگردي ،مديريت دانش
مقبوليت

در حوزههاي ستادي وزارت و مجامع آن به ايفاي مسئوليت
بپردازند

تجربهپذيري ،تصميمگيري ،مهارت رهبري ،آيندهنگري

مسئوليتهاي مختلف در بخش ،گروه ،دانشكده و دانشگاه را
قبول كنند

مسئوليتپذيري

مشاركت در انجمنها و گروههاي حرفهاي
ارائه خدمات مشاورهاي علمي و تخصصي به جامعه
شركت در گردهماييها
مباني ديني و اعتقادي را ارتقا و تحكيم بخشند

فعاليتهاي ديني ،فرهنگي و

مهارتهاي اجتماعي ،حضور مستمر در دانشگاه و مجامع

مهارت كار تيمي و گروهي ،شبكهسازي علمي

در شوراها و كميتههاي مختلف عضويت داشته باشند

ارائة خدمات و فعاليتهاي

مديريت كالس

با مؤسسات و مراكز پژوهشي همكاري و مشاركت داشته
باشند

انتقال دانش خود به فراگيران

فعاليتهاي اجرايي و مديريتي

مقوله
آشنايي با نظريههاي يادگيري ،مهارت روشها و فنون تدريس،

در ميان همكاران و دانشجويان اعتمادبهنفس و خودباوري
ملي را ترويج كنند
تجارت علمي خود را انتقال داده و در جهت حل مشكالت
تالش كنند

حضور مستمر در دانشگاه و مجامع علمي ،مهارت اجتماعي
مهارت مشاوره
حضور مستمر در دانشگاه و مجامع علمي
حسن خلق ،مهذب ،مخلص ،حق مداري ،معنويتگرايي،
نگرش توحيدي
برخورداري از غرور ملي ،اعتمادبهنفس
مديريت دانش ،هدايتگري ،مهارت حل مسئله

 .2تحلیل دادههای کمّي
در اين مرحله با استفاده از نتايج به دست آمده در مرحلة كيفي ،پرسشنامة محققساخته ،تهيه و در اختيار  300نفر از
اعضاي نمونه قرار گرفت كه تعداد  275پرسشنامه جمعآوري شد .نرخ بازگشت پرسشنامهها  91/66درصد بود .براي
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تحليل دادههاي پرسشنامه در مرحلة اول از تحليل عاملي اكتشافي و در مرحلة بعدي از تحليل عاملي تأييدي استفاده
شد .نتايج تحليل دادههاي حاصل از پرسشنامه در ادامه بيان ميشود.
یک) اجرای تحلیل عاملي اکتشافي

تحليل عاملي ،روشي است كه با استفاده از آن ميتوان به دستهبندي متغيّرها و مؤلفههاي تبيينكنندۀ يك مفهوم يا
آزمودنيهاي موجود در پژوهش پرداخت .تحليل عاملي را از يك ديدگاه ميتوان به دو نوع اكتشافي و تأييدي
تقسيم كرد .تحليل عاملي اكتشافي وقتي به كار ميرود كه پژوهشگر مايل باشد دربارۀ تعيين تعداد يا ماهيت
عاملهايي كه همپراشي بين متغيّرها را توجيه ميكنند ،دادهها را بررسي و ارزيابي كند .نكتة مهم ديگري كه در
تحليل عاملي بايد به آن توجه كرد ،مالک و معيار انتخاب متغيّرهاي قابل قبول براي باقي ماندن در نتايج پژوهش
است .براي اين منظور ،مالكهاي مختلفي از جمله مقدار بار عاملي و ميزان اشتراک براي هر متغيّر وجود دارد.
هومن( )1395دربارۀ حداقل بار عاملي قابل قبول مينويسد :برخي از پژوهشگران مقادير باالتر از  0/3و تعدادي نيز
مقادير باالتر از  0/4را مهم و بامعنا ميدانند .در پژوهش حاضر ،معيار انتخاب هر متغيّر از نظر پژوهشگر ،حداقل 0/4
تعيين شد .مقادير بارهاي عاملي سؤاالت پرسشنامه در جدول  6ارائه شده است.
جدول  :6نتایج سنجش بارهای عاملي
بار
عاملي

گویه

بار
عاملي

گویه

بار
عاملي

گویه

بار
عاملي

گویه

بار
عاملي

گویه

بار
عاملي

گویه

بار
عاملي

گویه

0%87

Q49

0%77

Q41

0%54

Q33

0%82

Q25

0%79

Q17

0%48

Q9

0%53

Q1

0%81

Q50

0%53

Q42

0%54

Q34

0%60

Q26

0%74

Q18

0%72

Q10

0%97

Q2

0%89

Q51

0%65

Q43

0%67

Q35

0%70

Q27

0%74

Q19

0%40

Q11

0%61

Q3

0%84

Q52

0%54

Q44

0%87

Q36

0%61

Q28

0%79

Q20

0%68

Q12

0%72

Q4

0%81

Q53

0%40

Q45

0%87

Q37

0%57

Q29

0%69

Q21

0%85

Q13

0%73

Q5

0%77

Q54

0%56

Q46

0%73

Q38

0%54

Q30

0%46

Q22

0%81

Q14

0%71

Q6

0%67

Q55

0%45

Q47

0%76

Q39

0%66

Q31

0%58

Q23

0%56

Q15

0%75

Q7

0%70

Q56

0%48

Q48

0%64

Q40

0%64

Q32

0%53

Q24

0%69

Q16

0%51

Q8

نتايج موجود در جدول  6در پاسخ به سؤال اول پژوهش در خصوص مؤلفههاي الگوي شايستگي اعضاي هيئت
علمي ،نشان ميدهد كه بار عاملي هيچ كدام از سؤالها كمتر از  0/4نيست؛ لذا تمامي مؤلفههاي شايستگيهاي
اعضاي هيئت علمي ،مدل نهايي تحقيق را تشكيل ميدهند.
دو) اجرای تحلیل عاملي تأییدی

در پاسخ به سؤال دوم پژوهش در خصوص ابعاد الگوي شايستگيها با استفاده از دادههاي حاصل از پرسشنامه و
اجراي تحليل عاملي اكتشافي 16 ،عامل براي الگوي شايستگيهاي اعضاي هيئت علمي شناسايي شد .اما از آنجا كه
صاحبنظران حوزۀ شايستگيها معتقدند تعداد ابعاد در يك الگوي شايستگي نبايد بيش از هفت يا هشت بعد
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باشد(آرمسترانگ ،)2006 1،محقق در مرحلة بعدي با استفاده از رويكرد قياسي و بر اساس ادبيات و پيشينة تحقيق،
عاملهايي را كه از نظر مفهومي داراي مفاهيم نزديكي بوده و از نظر آماري نيز از همبستگي آماري بااليي برخوردار
بودند ،با يكديگر تلفيق و به يك عامل ،تبديل و با استفاده از تحليل عامل تأييدي ،نسبت به اعتباريابي مدل مذكور
اقدام كرد .نتايج تحليل عاملي تأييدي در نمودار  1ارائه شده است.

نمودار  :1مدل تحقیق به همراه بارهای عاملي

سه) محاسبة ضریب اهمیت(وزن) ابعاد و مؤلفهها

براي پاسخگويي به سؤالهاي سوم و چهارم پژوهش ،الزم بود ضريب اهميت هر يك از ابعاد و مؤلفههاي فرعي
الگوي شايستگيهاي اعضاي هيئت علمي محاسبه شود .اين ضرايب در ارزيابي شايستگي هر يك از اعضاي هيئت
علمي كاربرد دارد تا بتوان بر اساس نتايج به دست آمده در اين الگو ،شايستهترين فرد را براي تصدّي شغل مدّ نظر
انتخاب كرد .جدول  ،7مقدار ضريب اهميت هر يك از ابعاد و مؤلفههاي الگوي شايستگيهاي اعضاي هيئت علمي
را نشان ميدهد.
محاسبة وزن متغيّرها با دو روش امكانپذير است .روش اول به صورت دستي و با استفاده از نرمافزارهاي
محاسباتي (عموماً نرمافزار آر ).كه روشي وقتگير است و با توجه به اينكه محاسبات به صورت مجزا از هم و دستي
انجام ميشود ،امكان اشتباه وجود دارد .روش دوم استفاده از نرمافزار اسمارت پي.ال.اس است .براي محاسبة

1. Armstrong
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ضرايب ،روشهاي مختلفي وجود دارد .لوهلين )2004(1در اين باره مينويسد :يكي از روشهاي معتبر و قابل قبول براي
محاسبة ضرايب نمرۀ عاملي ،روش رگرسيون چند متغيّره است كه به آن ضرايب(وزنهاي) بتا گفته ميشود.
جدول  :7ضریب اهمیت ابعاد و مؤلفههای الگوی شایستگيهای اعضای هیئت علمي دانشگاه تراز انقالبي
مؤلفههای فرعي شایستگي

مؤلفه اصلي
1

دانش []0/06

دانش تخصصي [ ]0/25و دانش حرفهاي []0/90

2

توانايي []0/19

خالقيت و نوآوري [ ،]0/34برانگيزانندگي [ ،]0/30هوش هيجاني [ ،]0/28متفكر []0/45

3

مهارت []0/18

4

5

ويژگيهاي
اخالقي []0/22
ويژگيهاي
شخصيتي []0/15

مهارتهاي حرفهاي [ ،]0/29مهارتهاي رهبري [ ،]0/35تسلط به حداقل يكزبان خارجي [ ،]0/08برخورداري از سواد رسانهاي و
فنّاوري اطالعات و ارتباطات [ ،]0/04مهارت كارآفريني [ ،]0/38توليدكننده علم بومي و نافع [ ،]0/06مديريت دانش []0/26
حسن خلق [ ،]0/08سالمت نفس [ ،]0/10عبوديت [ ،]0/13مهذب [ ،]0/11مخلص [ ،]0/10امانتداري [ ،]0/13عدالت ورزي
[ ،]0/13سعهصدر [ ،]0/09صداقت [ ،]0/09تولي و تبري [ ،]0/11متقي [ ،]0/14متواضع و فروتن [ ،]0/13متوكل [ ،]0/12الگو و
نمونه بودن []0/06
وجدان كاري [ ،]0/10سازگاري [ ،]0/21عزتنفس [ ،]0/32قاطعيت [ ،]0/32اعتمادبهنفس [ ،]0/37انعطافپذيري [ ،]0/14تجربه
پذيري []0/38
تسهيلگري [ ،]0/03واليت مداري [ ،]0/18نگرش مثبت به تغيير [ ،]0/05حق مداري [ ،]0/18جامعنگري (توجه توأمان به تربيت و

6

نگرش []0/23

7

بينش []0/21

بينش اقتصادي [ ،]0/14بينش اعتقادي [ ،]0/28بينش سياسي [ ،]0/26بينش اجتماعي [ ،]0/29بينش فرهنگي []0/26

8

اعتبار []0/18

برجستگي علمي [ ،]0/44مقبوليت [ ،]0/34حضور مستمر در دانشگاه و مجامع علمي [ ،]0/27آراستگي ظاهري []0/29

تعليم) [ ،]0/09نگرش توحيدي [ ،]0/17آيندهنگري [ ،]0/15پاسخگويي [ ،]0/09مسئوليتپذيري [ ،]0/06عشق به شغل معلمي
[ ،]0/11روحيه جهادي [ ،]0/23روحيه انقالبي []0/24

چهار) الگوی نهایي شایستگيهای اعضای هیئت علمي

نتايج حاصل از اجراي معادالت ساختاري ،شامل تحليل عاملي ،تحليل مسير و آزمون تي ،نشان ميدهد كه همة
ضرايب مدل با سطح اطمينان بيش از  99درصد به معناداري آماري رسيدهاند .معناداري ضرايب آماري نشان ميدهد
كه هشت مؤلفة اصلي اين الگو ،شامل دانش ،مهارت ،توانايي ،نگرش ،بينش ،ويژگيهاي اخالقي ،ويژگيهاي
شخصيتي و اعتبار به تأييد رسيدهاند .ساير نتايج اينكه بُعد نگرش با ضريب مسير  ،0/89بيشترين تبيين را نسبت به
شايستگي دارد .به عبارتي؛ تغييري به اندازۀ يك انحراف معيار در مؤلفة نگرش موجب ايجاد تغييري به اندازۀ 0/89
انحراف معيار در شايستگي خواهد شد .مجموع اين نتايج نشان ميدهد كه مدل مزبور از استحكام بااليي براي تبيين
شايستگيهاي اعضاي هيئت علمي برخوردار است .جدول  ،8نتايج حاصل از يافتههاي مدل تحقيق را نشان ميدهد.

1. Loehlin
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جدول  :8نتایج حاصل از یافتههای مدل تحقیق
ضریب مسیر

انحراف استاندارد

روابط متغیرها
شايستگي

اعتبار

0/63

0/04

شايستگي

بينش

0/81

0/03

شايستگي

سطح معناداری

نتیجه

آمارۀ تي
15/74

0/001

تأييد رابطه

29/83

0/001

تأييد رابطه

توانايي

0/69

0/04

18/57

0/001

تأييد رابطه

شايستگي

دانش

0/22

0/05

4/33

0/001

تأييد رابطه

شايستگي

مهارت

0/71

0/03

23/15

0/001

تأييد رابطه

شايستگي

نگرش

0/89

0/01

75/67

0/001

تأييد رابطه

شايستگي

ويژگيهاي اخالقي

0/85

0/02

36/93

0/001

تأييد رابطه

شايستگي

ويژگيهاي شخصيتي

0/58

0/05

11/69

0/001

تأييد رابطه

با توجه به نتايج به دست آمده در اين پژوهش ،الگوي شايستگي اعضاي هيئت علمي دانشگاه تراز انقالبي
داراي هشت عامل(مؤلفة اصلي) ،شامل دانش ،توانايي ،مهارتها ،اعتبار ،ويژگيهاي شخصيتي ،ويژگيهاي اخالقي،
بينش ،نگرش و  55مؤلفة فرعي مطابق نمودار  2بود.

نمودار  :2الگوی نهایي شایستگيهای اعضای هیئت علمي دانشگاه تراز انقالب اسالمي
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د) بحث و نتیجهگیری
دانشگاه تراز انقالب اسالمي ،دانشگاهي است كه عالوه بر برخي اشتراكات با ساير دانشگاهها ،به دليل برخورداري
از كاركنان و اعضاي هيئت علمي مؤمن ،متعهد و متخصص و به اعتبار برخورداري از نگرش توحيدي و تعلق به
مباني انسانساز اسالم و ارزشهاي انقالب اسالمي ،واجد ويژگيهايي است كه آن را از ساير دانشگاهها متمايز
ميسازد؛ به گونهاي كه اين دانشگاهها به عنوان پيشران و موتور محرّک جامعه ،از طريق بازتعريف كاركردها،
رسالت و مأموريت خود ،متناسب با نيازمنديها و ويژگيهاي انقالب اسالمي ،در زمينة «تربيت و پرورش منابع
انساني متعهد و متخصص» «انتقال فرهنگ و شكوفاسازي آن» «توليد ،توسعه و نشر علم و فنّاوري نافع و بومي» و
«ارائة خدمات علمي -تخصصي و ايفاي ساير نقشها و مسئوليتهاي اجتماعي» ،به تقويت نظام اسالمي ،تحقق اهداف و
آرمانهاي بلند انقالب اسالمي ،نقشآفريني در ايجاد تمدن نوين اسالمي ،احياى هويت ديني ،انقالبي و ملي نسل
جوان كشور و رشد و توسعة متوازن و همهجانبة ابعاد علمى ،فرهنگى ،اقتصادي ،سياسي و اجتماعى كشور اقدام
ميكنند.
با توجه به تعريف ارائهشده براي دانشگاه تراز انقالب اسالمي ،اعضاي هيئت علمي اين دسته از دانشگاهها
بايستي عالوه بر شايستگيهاي متعارف و معمول براي اعضاي هيئت علمي ساير دانشگاهها ،از شايستگيهايي
برخوردار باشند كه آنان را از اعضاي هيئت علمي ساير دانشگاهها متمايز كند .به همين منظور سعي شد با بهرهگيري
از مباني ديني و فرهنگ اسالمي و مباني فكري امامين انقالب اسالمي ،حضرت امام خميني(ره) و مقام معظم رهبري،
شايستگيهايي احصا شود كه ضمن سنخيت با مباني مذكور و فرهنگ ديني و انقالبي حاكم بر جامعه ،امكان
تحققبخشي به يك دانشگاه اسالمي در تراز انقالب اسالمي را فراهم كند.
نتايج و يافتههاي پژوهش در پاسخ به سؤال اول تحقيق ،شناسايي  56مؤلفه براي الگوي شايستگي اعضاي هيئت
علمي دانشگاه تراز انقالب اسالمي بود كه از سوي پاسخگويان نيز تأييد شد .نتايج و يافتههاي اين پژوهش با
يافتههاي تحقيقات ترکزاده و انصاري( ،)1394لبادي( ،)1386چيتساز( ،)1390رحيمنيا و هوشيار( ،)1392حاتمي(،)1383
شيخ و زاهدي( ،)1389گونزالس( ،)2005هانتلي( ،)2008رضايت و صادقبيگي( ،)1396رضايت و

همكاران()1390

و

ناصحيفر و همكاران( )1389همخواني دارد .گفتني است كه مؤلفههاي «نگرش توحيدي» «معنويتگرايي» «مهذّب»
«اميدآفريني» «كارآفريني» و «توليدكنندۀ علم بومي و نافع» در هيچ يك از پژوهشهاي داخلي و خارجي وجود
نداشته و به عنوان شايستگيهاي متمايزكنندۀ اعضاي هيئت علمي دانشگاه تراز انقالب اسالمي با ساير دانشگاهها و
نوآوري اين تحقيق تلقي ميشوند.
نتايج و يافتههاي پژوهش در پاسخ به سؤال دوم نشان داد كه ابعاد الگوي شايستگي اعضاي هيئت علمي دانشگاه
تراز انقالب اسالمي ،شامل هشت بعد دانش ،توانايي ،مهارت ،ويژگيهاي شخصيتي ،ويژگيهاي اخالقي ،نگرش،
بينش و اعتبار است .مقايسة نتايج و يافتههاي اين پژوهش با نتايج و يافتههاي تحقيقات پيشين نشان ميدهد كه اين
ابعاد در دو بعد دانش و نگرش با الگوي اسپندالو( )2007در پنج بعد دانش ،مهارتها ،تواناييها ،نگرش و شخصيت با
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الگوي مؤسسة مديريت پروژه( ،)2002در شش بعد دانش ،مهارتها ،ويژگيهاي شخصيتي ،نگرش ،اعتبار عمومي و
حرفهاي با الگوي غفاريان( )1379و در تمامي ابعاد با الگوي رضايت و همكاران( )1390همخواني دارند .در تبيين اين
نتايج و يافتهها ميتوان به عوامل و مباني متعددي استناد كرد كه در ادامه به تشريح برخي از آنها خواهيم پرداخت.
نتايج و يافتههاي مذكور نشان ميدهد كه ابعاد شناساييشده براي شايستگيهاي اعضاي هيئت علمي دانشگاه
تراز انقالب اسالمي بر اساس آنچه شهيد مطهري( )1387بر مبناي فرهنگ اسالمي به آن معتقد است ،هم به الگوهاي
رفتاري و هم به صفات و ويژگيهاي فردي(چگونه بودن فرد) معطوف است؛ لذا در اين الگو كه بر اساس مباني
فلسفي و فرهنگ اسالمي طراحي و تدوين شده ،شايستگي هم به بعد رفتاري و هم به مباني فكري و اعتقادي ،نيت و
انگيزههاي فردي ،صفات و خصلتهاي ذاتي ،بينش ،نگرشها و ارزشهاي فرد توجه شده است.
در تبيين ديگري براي بيان اهميت ابعاد مذكور ميتوان به اهميت شغل اعضاي هيئت علمي از ديدگاه حضرت
امام(ره) اشاره كرد كه ميفرمايند« :شغل معلمي ،شغل انسانسازى است .معلم انسان درست مىكند ،شغل معلمى
همان شغل انبياست ،انبيا آمدند ...كه انسان درست بكند ،تربيت كند انسانها را» .با توجه به آنچه بيان شد ،الزمة انجام
اين امر خطير ،برخورداري اعضاي هيئت علمي دانشگاه تراز انقالب اسالمي از شايستگيهاي نرم ،شامل نگرش،
ويژگيهاي اخالقي و بينش(بصيرت) مناسب است كه در فرهنگ و اعتقادات ما نيز از نقش تعيينكنندهاي
برخوردارند.
همچنين در تبيين ديگري دربارۀ ابعاد به دست آمده براي اين الگو ميتوان به مكاتب فكري موجود در ادبيات
مربوط به حوزۀ شايستگي اشاره كرد .در اين حوزه ،دو مكتب فكري عمده وجود دارند؛ مكتب فكري اول كه به
مكتب انگليسي معروف است ،شايستگي را صرفاً شامل شايستگيهاي سخت ،شامل دانش و مهارت ميداند؛ در
حالي كه مكتب فكري دوم كه به مكتب آمريكايي معروف است ،شايستگي را عالوه بر شايستگيهاي سخت(شامل
دانش ،مهارت) ،شامل شايستگيهاي نرم و سطوحي از انگيزه و صفات شخصيتي ميداند .ابعاد شناساييشده براي
شايستگيهاي اعضاي هيئت علمي دانشگاه تراز انقالب اسالمي نشان ميدهد كه اين ابعاد با مكتب آمريكايي كه
نزديكي بيشتري با مباني فلسفي و فرهنگ حاكم بر جامعة ما دارد ،هماهنگ است.
نتايج و يافتههاي پژوهش در پاسخ به سؤال سوم ،در خصوص اهميت ابعاد شناساييشده ،براي شايستگيهاي
اعضاي هيئت علمي دانشگاه تراز انقالب اسالمي نشان داد كه ابعاد نگرش ،ويژگيهاي اخالقي ،بينش ،توانايي،
مهارت ،اعتبار ،ويژگيهاي شخصيتي و دانش به ترتيب داراي بيشترين ضريب اهميتاند .در تبيين نتايج مذكور
ميتوان به اهميت بيشتر شايستگيهاي نرم ،از جمله :ابعاد نگرش ،ويژگيهاي اخالقي ،بينش و برخي از تواناييها
براي اعضاي هيئت علمي دانشگاه تراز انقالب اسالمي اشاره كرد.
نتايج و يافتههاي پژوهش در پاسخ به سؤال چهارم پژوهش نشان داد كه مؤلفة «دانش حرفهاي» از بيشترين ميزان
اهميت برخوردار است .در تبيين اهميت اين مؤلفه ميتوان به اين موضوع اشاره كرد كه شغل معلمي ،يك شغل و
پست حرفهاي است؛ لذا برخورداري از دانش حرفهاي نقش تعيينكنندهاي در كارامدي اعضاي هيئت علمي و
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اثربخشي اقدامات و فعاليتهاي آموزشي و تربيتي آنان دارد.
و در نهايت با توجه به آنكه در تدوين اين الگو از مباني ديني ،فرهنگ اسالمي و مباني فكري امامين انقالب
اسالمي ،ادبيات و پيشينة پژوهش ،اسناد باالدستي(آييننامة استخدامي و نقشهاي اعضاي هيئت علمي) همچنين
ديدگاههاي حاصل از مصاحبه با خبرگان علمي و اعضاي هيئت علمي دانشگاههاي مستقر در شهر تهران بهره گرفته
شد ،ميتوان اميدوار بود كه الگوي مدّ نظر منطبق و متناسب با اهداف ،راهبردها ،ويژگيها و صفات دانشگاه تراز
انقالب اسالمي بوده و دانشگاههاي كشور در صورت برخورداري از چنين اعضاي هيئت علمي شايسته ،بتوانند
موجبات تحقق دانشگاهي كارامد و اثربخش در تراز انقالب اسالمي را فراهم كنند.
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