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 چكيده

 انجام شده است. اما پژوهشی که بهها علمی دانشگاهای اعضای هیات های حرفهشایستگی مطالعات متعددی پیرامون بررسی زمينه:

 . ده استمان باشد مغفول ها پرداختهای اعضای هیات علمی دانشگاه فرهنگیان که منجر به طراحی الگوی شایستگیهای حرفهشایستگی

 ی بود.نرهنگیان با رویکرد تبییای اعضای هیات علمی دانشگاه فهای حرفهتوسعه و اعتبارسنجی الگوی شایستگی هدف این پژوهش، هدف:

های از اساتید و اعضای هیات علمی دانشگاه فرهنگیان استاننفر  611 پژوهش از نوع، ترکیبیِ همزمان بود. جامعه آماری شامل روش:

انتخاب  ن نمونهای هدفمند به عنوانفر از این اساتید به صورت خوشه 211 بود که 0936در سال اصفهان و فارس(  خراسان رضوی، )تهران،

آزمون فریدمن،  ها با استفاده از. تحلیل داده0936محقق ساخته  ایهای حرفهپرسشنامه شایستگی شدند. ابزار پژوهش حاضر عبارت بود از:

ه الگوی بدست آمده از دو عامل اصلی؛ شامل فردی و سازمانی شکل گرفت: هايافتهتحلیل عامل اکتشافی و ضریب همبستگی انجام شد. 

های عضویت، تعامل هایی اعم از شخصی و مهارتی است و نیز عامل سازمانی دارای زیرمؤلفهاست. عامل فردی خود دارای زیرمؤلفه

ای های حرفهدر صورت تحقق شایستگی گيری:نتيجهباشد. مندی از امکانات سازمان میای و بهرهسازمانی، پذیرش مسئولیت حرفه

معلمان  دانشگاه فرهنگیان نقش قابل انتظاری خواهد داشت و تأثیرات مثبتی را برای دانشجو رد و کارآمدیاعضای هیات علمی، در عملک

 فرهنگیان دانشگاه علمی، هیات اعضای ای،حرفه هایشایستگی واژه كليدها:خواهد گذاشت. 
Background: Numerous studies have been conducted on the professional competencies of university faculty 

members. However, research that neglects the professional competencies of the faculty members of 

Farhangian University, which has led to the design of the competency model, has been neglected. Aims: The 

aim of this study was to develop and validate the model of professional competencies of faculty members of 

Farhangian University with an explanatory approach. Method: The research was simultaneous. The statistical 

population included 700 professors and faculty members of Farhangian University of Provinces (Tehran, 

Khorasan Razavi, Isfahan and Fars) in 2018, and 200 of these professors were selected as targeted clusters. 

The tools of the present study were: Questionnaire of professional competencies of the researcher made in 

2018. Data analysis was performed using Friedman test, exploratory factor analysis and correlation 

coefficient. Results: Pattern obtained from two main factors; It consists of individual and organizational 

formation. The individual agent has sub-components, both personal and skill, and the organizational factor 

also has sub-components of membership, organizational interaction, acceptance of professional responsibility, 

and utilization of the organization's facilities. Conclusions: If the professional competencies of the faculty 

members are realized, it will have a expected role in the performance and efficiency of Farhangian University 

and will have positive effects for the students and teachers. Key Words: Professional competencies, faculty 

members, farhangian university 
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 مقدمه

دنیای رقابتی و نوآورانه امروز، همچنین پیشرفت تکنولوژی و 

های متنوع و دسترسی سریع و آسان اطالعات، تغییرات و چالش

شور ایجاد نموده متعددی را برای نظام آموزش و پرورش هر ک

است. همچنین تحقق هر آرمانی در آموزش و پرورش، در گرو 

مهمترین نیروی انسانی آن یعنی معلمان است که عامل اجرایی 

ها در محیط عملی هستند و با همکاری و مشارکت فعال آرمان

گیرد. اگر آموزش و پرورش آنهاست که اصالحات صورت می

هانی امروز موفق شود باید به نظام ی تکثرگرا و جبخواهد در جامعه

ای معلمان اهمیت تربیت معلم و اتخاذ تدابیر منطقی برای بهبود حرفه

معلمان (. 0930کلباسی،  و )خروشی، لیاقتدار ای قائل شودویژه

ی صالح و شایسته به عنوان مهمترین عنصر و دارایی در ایجاد توسعه

میت بسزایی برخوردار پایدار و تضمین موفقیت نظام آموزشی از اه

های هستند. به طوری که محققان از آنها به عنوان عوامل اصلی شیوه

کنند )اسچلیچر، یاد می آموزانآموزشی و پیامدهای یادگیری دانش

معلم شایسته و اثربخش، معلمی است که بتواند در شغل  (.2107

ب ای برسد و با کسهای الزم را ببیند و به رشد حرفهخود آموزش

 تجارب زیاد در پیشرفت تحصیلی فراگیران مؤثر واقع شود

ی این مسائل الزامات جدیدی را برای معلم همه. (2101)ریکنبرگ، 

و مهمتر از آن برای مدرسان دانشگاه فرهنگیان ایجاد کرده است 

، 0414چرا که در این جریان دانشگاه فرهنگیان در افق چشم انداز 

کننده و توانمندساز منابع انسانی ، تربیتکنندهبه عنوان نهاد تأمین

یند آنظام تعلیم و تربیت رسمی و عمومی، در ارتقاء کیفیت فر

ها ها، تواناییآموزان از طریق ارتقاء مهارتیاددهی یادگیری دانش

های اساتید و به دنبال آن دانشجو معلمان نقش بسزایی و شایستگی

م بنیادی جامعه در ارتباط با های این نظا. یکی از رسالتکندمیایفا 

های جامعه و نظام ارزشی، تربیت نیروی متخصص مورد نیاز آرمان

ای ی دانش و رشد حرفهباشد. توسعهنظام آموزشی کشور می

معلمان از جمله وظایفی است که در جهت تحقق این رسالت مهم بر 

چرا  ،(934پور، ی دانشگاه فرهنگیان است )رستگاری و موسیعهده

که پرورش و ترویج دانش و شایستگی هر ملتی به دانش و 

شایستگی اساتید دانشگاهی وابسته است )بالسکوا، بالسکو و 

و به طور کلی تربیت معلمان شایسته نظام آموزشی  (2100روساک، 

دهد که در این زمینه برخی از مطالعات نشان می کنند.ایفا می

کند ارد همواره تالش میدانشگاه فرهنگیان به لحاظ رسالتی که د

ها و زیند که از صالحیتگمدرسانی را برای دانشجو معلمان بر

های الزم برخوردار باشند. میزان و کیفیت احراز شایستگی شایستگی

ی آنان هایی که بر عهدهاعضای هیات علمی در هریك از نقش

های آموزش عالی و تسهیل است، نقش مهمی در کیفیت برنامه

 انشجویان به ویژه در مقاطع تحصیالت تکمیلی داردیادگیری د

ترین تعریفی که در این خصوص جامع (2109)یورز، ولمن و کرال، 

ای ملزم به توان ارائه داد عبارت است از اینکه: هر مدرس حرفهمی

)شامل تسلط بر  0داشتن چهار شایستگی است؛ شایستگی آموزشی

یریت کالس، استفاده از های یادگیری، مدمطالب، مدیریت برنامه

ها و خدمات منابع و رسانه، تسلط بر دانشجویان، شناخت فعالیت

مشاوره و هدایت تحصیلی و سازماندهی مدیریت محیط آموزشی(، 

ها و برنامه )تسلط بر دانش، تسلط بر سرفصل 2ایشایستگی حرفه

های خاص مطالعه، بینش اخالقی و یادگیری روش درسی دانشگاه،

)استقامت شخصی و  9ای(، شایستگی شخصیحرفه یتوسعه

شخصیت نجیب، بلوغ و خردمندی، رفتار نمونه و صاحب نظر 

)توانایی برقراری ارتباط با  4شناخته شده( و شایستگی اجتماعی

ذینفعان مختلف دانشگاهی، تسلط بر فناوری اطالعات و توانایی 

س نیاز به احسا( 2109برقراری ارتباط با محیط و جامعه( )باکر، 

ها در میان اساتید و مدرسان تربیت معلم از همان ابتدا به شایستگی

کننده آموزش و تربیت برای های حمایتعنوان جزئی از ویژگی

در تحقیق  (2117باشد که در این راستا )تئودورسکو، معلمان می

های مورد نیاز مدرسان کند که برخی از شایستگیخود بیان می

: توانایی استفاده از فناوری به 0ل: شایستگی فناورانهتربیت معلم شام

شایستگی  طور کلی )به طور خاص مر بوط به آموزش و یادگیری(،

یند آی کاربردی از فناوری در فرآموزشی و تربیتی: )استفاده

باور به تدریس و یادگیری:  یاددهی یادگیری توسط مدرسان(،

 یت اعتقاد داشته باشند،مدرسان تربیت معلم بایستی به تعلیم و ترب

ای: شایستگی مربوط به تغییر شایستگی نوآوری و یادگیری حرفه

ای است. با توجه به پیشرفت تربیت ی حرفههای تربیتی و توسعهشیوه

معلم و تغییر آن به دانشگاه فرهنگیان، این احساس نیاز بیش از پیش 

اساتید در ای بیشتر و همین امر باعث گردیده است که توسعه حرفه

                                                           
1. Educational competence 
2. Professional competence 
3. Personal competence 
4. Social competence 
5. Technological competence 
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دانشگاه فرهنگیان نه فقط یك انتخاب بلکه یك ضرورت اجتناب 

 ناپذیر است.

های این نظام بنیادی جامعه در ارتباط با یکی از رسالت

های جامعه و نظام ارزشی، تربیت نیروی متخصص مورد نیاز آرمان

ای ی دانش و رشد حرفهباشد. توسعهنظام آموزشی کشور می

ظایفی است که در جهت تحقق این رسالت مهم بر معلمان از جمله و

 (.0934پور، ی دانشگاه فرهنگیان است )رستگاری و موسیعهده

ها و پاسخ به الزامات ایجاد شده برای برآورده نمودن خواسته

شخصیت منحصر به فرد اعضای هیات علمی دانشگاه فرهنگیان را 

چرا  (،2116ن، )النبرگ، کورتاجن و سوان بایستی مد نظر قرار داد

که پرورش و ترویج دانش و شایستگی هر ملتی به دانش و 

و همکاران، شگاهی وابسته است )بالسکوواشایستگی اساتید دان

بر این اساس اعضای هیات علمی دانشگاه فرهنگیان به عنوان  (2100

رکن اساسی این نظام، نقش بسزایی در انتقال دانش، آموزش 

 های آموزشی به دانشجو معلمانی و راهبرداعتقادات و باورهای تربیت

و به طور کلی تربیت  (2116و رز،  یاگارس ،2119و ارتمر،  )بای

 کنند.معلمان شایسته نظام آموزشی ایفا می

نقش معلم در ساختن جامعه به لحاظ آموزش و تربیت فراگیر و 

سازان بسیار مهم و اساسی است بنابراین اگر بخواهیم موضوع آینده

کنیم ناگزیریم از مدل بررسی ستگی را در افراد زیادی از جامعه شای

آموزشی استفاده کنیم و در رأس این مدل برای آموزش و تربیت 

گیرند که به واسطه حرفه و شغلی که دارند مسئولیت کسانی قرار می

تربیت معلم را ایفا کنند که همان اساتید دانشگاه فرهنگیان در 

های دیگر ها و مدرسین در موقعیتدانشگاهاولویت و اساتید سایر 

معلمان  یرتأث"در پژوهشی با عنوان  (2109، باکر)قرار دارند. 

به سه  "ای پاندانگ آموزان مدارس فنی حرفهدانش ای درحرفه

ای، اجتماعی و شخصی معلمان اشاره شایستگی آموزشی، حرفه

مدارس ای نمود. نتایج این پژوهش نشان داد که معلمان حرفه

ها ای در پاندانگ دارای کیفیت خوبی در هر سه این شایستگیحرفه

ای در پاندانگ در یند یادگیری مدارس فنی حرفهآهستند و فر

معلمان  یرباشد که در این میان تأثسطحی بسیار خوبی از عملکرد می

ای بسیار قابل آموزان مدارس فنی حرفهای در موفقیت دانشحرفه

 توجه بوده است.

ها و های انجام شده، توجه به صالحیتدر ادامه بررسی پژوهش

های مختلف انجام گرفته است که در های اساتید از جنبهویژگی

( با مرور مطالعات پیشین، 2109، یورز، ولمن و کرال)پژوهش 

بندی ها را دستهنهای شایستگی را شناسایی کردند و آلفهؤم

ها در چهار دسته از لفهؤاین م مشخص گردید که یتاًنمایند، نهامی

آوری، شایستگی استفاده از های فنشایستگی اعم از شایستگی

در مورد  ییتکنولوژی آموزشی و شایستگی آموزشی، باورها

و  گیرندای قرار میتدریس و یادگیری و شایستگی یادگیری حرفه

های اعضای هیات علمی سازی شایستگیالزم است قبل از پیاده

ها، به این عوامل توجه شود تا با مقاومت اساتید به هنگام دانشگاه

 اجرا مواجه نشود.

( با عنوان 2106، یوان، چن و لی)مطالعه دیگری که توسط 

ای مدرس در آموزش محیطی انجام شد، دانش و شایستگی حرفه

، ای. بین توسعه حرفه0دار نتایج نشان از همبستگی مثبت و معنی

. بین باور مدرس و دانش و شایستگی 2ای دانش و مهارت حرفه

ای . بین اثربخشی آموزش و دانش و شایستگی حرفه9ای، و حرفه

 باشد.می

یك  "در پژوهش خود با عنوان ( 2100، )القیاوی و عزالدین

مدل پیشنهادی برای توسعه و ارزیابی صالحیت معلمان آینده در 

که نتیجه گرفت  "اعضای هیات علمی آموزش و پرورش 

های های یك معلم اثربخش را در سه طبقه شایستگیشایستگی

ثیرگذار أشوند و بر عملکرد وی تای و فردی تقسیم میعلمی، حرفه

 است.

نقش دانشگاه فرهنگیان مهم و اساسی است که بایستی معلم راه 

های مختلف زندگی یادگیری و چگونگی کاربرد دانش در عرصه

وضوع نتواند توسط اعضای هیات علمی را فراگیرد و اگر این این م

دانشگاه فرهنگیان قابل تحقق شود الجرم معلوم نیست کی؟ و 

شود های فراگیران سلب میهای زیادی از آموزشکجا؟، فرصت

حسینی، ابوالقاسمی، )ی موردی کیفی براین اساس در مطالعه

 ( با هدف شناسایی شایستگی0937، زادهیداللهی فارسی و رضایی

های دولتی ایران، ی اعضای هیات علمی دانشگاهکارآفرینانه های

مضمون اصلی: شایستگی فرصت،  3شایستگی کارآفرینانه در  73به 

شایستگی تعهد، شایستگی ارتباطات، شایستگی مدیریت، شایستگی 

مصالحه و پیشبرد دو نقش هیات علمی کار آفرین، شایستگی رشد و 

ایستگی راهبردی، شایستگی یادگیری، شایستگی کسب و کار، ش

 فنی تخصصی اشاره شد.



 0933آذر( )پاییز، 39، شماره03دوره                                                                                                                         وانشناختی                      مجله علوم ر

 

9412 

 
 

ای اعضای هیات های حرفهبنابراین اهمیت و ضرورت شایستگی

ها و مراکز آموزشی که با علمی دانشگاه فرهنگیان و یا سایر دانشگاه

را بر  یرمعلم در ارتباط هستند را مدنظر قرار داد تا بیشترین تأث

)ملکی، صادقی، طاهری و  شد،آموزش معلم و آموزشگران داشته با

های در پژوهشی با هدف شناسایی ابعاد شایستگی (0930 عزیزی،

معلمان از دیدگاه دانشجویان و مدرسان دانشگاه فرهنگیان ای حرفه

های دهد که بین میانگین وضع موجود در شایستگیتهران، نشان می

درسان شناختی، عاطفی و مهارتی با عدد مبنا و مطلوب هم در بین م

داری وجود دارد همچنین تفاوت و هم دانشجویان تفاوت معنی

معناداری بین میانگین نمرات شایستگی عاطفی معلمان و نیز بین 

 شایستگی مهارتی معلمان در بین مدرسان و دانشجویان وجود دارد.

اصلی این باور که مدرسان و معلمان بر یافتن و به  یهامؤلفه

 یهاجز به روز نمودن مهارت یار، چارهنتیجه رساندن آموزش مؤث

نوین  یهارسانه. 2آموزشی  یهاروش .0: هایینهخویش در زم

نوین  یهابه کارگیری مؤثر مدل .4طراحی آموزشی  .9آموزشی 

حسینیان حیدری، ارزشیابی و... ندارند ) هاییوهش .0آموزشی 

0932.) 

ع دهد؛ اوالً موضوها نشان مینتایج حاصل از پژوهش

ای مهم و قابل توجه است خصوصاً در ای مقولههای حرفهشایستگی

های لفهؤها به عوامل و با معرصه آموزش و در هر یك از پژوهش

موردنظر در پژوهش بررسی و مدل متناسب با گروه موردنظر 

ها را معرفی ثیرگذار، شایستگیأهای تلفهؤاستخراج شده است و با م

توجه است که مدل کامل و قابل تسری  نموده است ولی آنچه قابل

رغم های مختلف کمتر مورد توجه بوده است. و نیز علیدر زمینه

های های اخیر در خصوص شایستگیهای انجام شده در سالپژوهش

ای اعضای هیات علمی، اما هنوز راهکارها و الگوی مؤثر حرفه

ی هاجهت بهبود فرآیند توسعه و اعتبارسنجی الگوی شایستگی

ای اعضای هیات علمی دانشگاه فرهنگیان ارائه نگردیده است حرفه

ها و لفهؤم ها،آید که شاخصهای اساسی پیش میو این پرسش

ای اعضای هیات علمی دانشگاه های حرفهالگوی مؤثر در شایستگی

ای اعضای هیات های حرفهفرهنگیان چیست؟ الگوی شایستگی

 م برخوردار است؟علمی تا چه اندازه از کفایت الز

 روش

کیفی( با  - روش پژوهش به صورت ترکیبی همزمان )کمی

از اساتید و نفر  611 بود. جامعه آماری شامل رویکرد کاربردی

خراسان  های )تهران،اعضای هیات علمی دانشگاه فرهنگیان استان

نفر از این  211 بود که 0936در سال اصفهان و فارس(  رضوی،

انتخاب شدند.  ای هدفمند به عنوان نمونههاساتید به صورت خوش

ای های حرفهابزار استفاده شده در این پژوهش پرسشنامه شایستگی

براساس بررسی پیشینه تحقیق طراحی ( بود که 0936محقق ساخته )

نظران با تجربه و آگاه نفر از اساتید و صاحب 91و بررسی آن توسط 

اعتباریابی  یتاًو نها ه استدانشگاه فرهنگیان، تعدیل و اصالح گردید

که  ه استو نتایج الزم گردآوری شد ه استالزم انجام پذیرفت

ها مورد بررسی قرار لفهؤها در ارتباط با مهمسانی درونی گویه

و برای اطمینان بیشتر اعتبار و روایی پرسشنامه از تحلیل  ه استگرفت

دن پایا بون از طمینار اسپس به منظو، و ه استعامل استفاده گردید

گویه با شیوه تحلیل گویه و روایی  06، در ابتدا تمامی پرسشنامه

سازه )شیوه همسانی درونی یا زیرمقیاس( و پایایی کل آزمون و 

ه ها با روش آلفای کرانباخ مورد بررسی شدتمامی خرده آزمون

های شناخته شده با یند تعیین این مطلب که آیا عاملآدر فر و است

گی دارند یا نه؟ با توجه به اینکه تمامی ضرایب یکدیگر همبست

ها از اعتبار الزم برخوردار بوده ؛ لذا گویهبود 4/1معیارها باالی 

تحلیل عاملی ار، روش بزابخشی رعتباای امرحله بعد براست. در 

ته گرفار قرده ستفارد امودوم مه تحلیل عامل مرتبه ی و در اداتایید

ای که بعد شایستگی حرفه 2امل . این مقیاس محقق ساخته شاست

سنجد گویه می 06مؤلفه را در  3و  بودای عامل فردی و عامل زمینه

( 0( تا خیلی زیاد )0ای لیکرت است که از خیلی کم )گزینه 0که از 

بخشی به دعتمار و اعتباای این مطالعه برو در ا بندی شده استطبقه

 ییدتأقابلیت د و عتماالیت قابی، پذیرلنتقار، اعتبااقابلیت از ها داده

جامعه آماری با تعداد پرسشنامه نهایی در اختیار ست. ه اشدده ستفاا

از اساتید و  نفر 211نمونه آماری نفر بوده که از آن میان،  611

خراسان  های )تهران،اعضای هیات علمی دانشگاه فرهنگیان استان

یری گاصفهان و فارس( که با استفاده از روش نمونه رضوی،

ورود به  هایمالک. ه استای و حجم نمونه انتخاب گردیدخوشه

سال سابقه تدریس و  0پژوهش عبارت بودند از: داشتن حداقل 

رضایت آگاهانه جهت شرکت در  عضویت در هیات علمی،

مالک خروج از پژوهش مخدوش بودن پرسشنامه  پژوهش. همچنین

 اهمیت از هشپژو هر در اخالقی اصول رعایت که آنجا از بود.

 نظر در زیر موارد نیز حاضر مطالعه انجام در است، برخوردار بسزایی

 در و معرفی پژوهش واحدهای به را خود پژوهشگران .0: شد گرفته
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 واحدهای به .2 نمودندارائه  توضیحاتی پژوهش اهداف مورد

  شد داده اطمینان شخصی اطالعات ماندن محرمانه جهت پژوهش

 محترم پژوهش مورد واحدهای... و مذهب فرهنگ، عقاید، .9

 مورد در آنها به و شد حفظ هاآزمودنی شخصی حریم .4 شد شمرده

 آمار و اطالعات ثبت در .0 شد داده اطمینان مداخله بودن خطر بی

 و تجزیه و اطالعات آوریجمع زمان در پژوهش از آمده دست به

آمد.  عمل به علمی داریامانت و دقت منابع از استفاده و آنها تحلیل

آزمون فریدمن، تحلیل عامل اکتشافی و  ها با استفاده ازتحلیل داده

و لیزرل  29نسخه  SPSSافزارهای ضریب همبستگی با استفاده از نرم

 انجام شد.

 ابزار

که مجموعاً ( 0936)ابزار پژوهش شامل پرسشنامه محقق ساخته 

ای که عامل فردی فهبعد شایستگی حر 2ای بوده و گزینه 0گویه  06

مهارت  ، دانش،یفکری، روان های اخالقی،لفهؤکه خود شامل م

مهارت پژوهشی و مهارت ارتباطی و  مهارت مدیریت، آموزشی،

اصلی  سؤالو  سنجدای که مؤلفه روابط سازمانی را میعامل زمینه

ای از های حرفههای الگوی شایستگیلفهؤم" پژوهش این است که

که  "ات علمی دانشگاه فرهنگیان کدام است؟اعضای هی نظر

)بسیار زیاد(،  0)بسیار کم( تا  0ای لیکرت از طبقه 0براساس طیف 

ها در دهد. گویهای را مورد ارزیابی قرار میبعد شایستگی حرفه 2

قالب طیف لیکرت سازماندهی شده و توسط اعضای هیات علمی و 

ای بررسی اولیه اعتبار و بر اساتید دانشگاه فرهنگیان پاسخ داده شد

پایایی ابزار پژوهش، در ابتدا با شیوه تحلیل گویه و روایی سازه 

)شیوه همسانی درونی یا زیرمقیاس( و پایایی کل آزمون و تمامی 

گویه مورد  06ها با روش آلفای کرانباخ؛ تمامی خرده آزمون

 های شناختهیند تعیین این مطلب که آیا عاملآدر فر بررسی شد و

ها نشان داد که تمامی بررسی شده با یکدیگر همبستگی هستند یا نه،

ها از اعتبار الزم باشد؛ لذا گویهمی 4/1ضرایب معیارها باالی 

اند حذف تر بودهپایین 4/1هایی که از برخوردار بوده و گزینه

گویه بوده و به دلیل  06اند و مقیاس استفاده شده نیز دارای شده

توان گفت می ها با نمره کل مقیاس مربوطه،ار گویههمبستگی معناد

 باشد.که هر یك از ابعاد این مقیاس از روایی باالیی برخودار می

برای محاسبه پایایی این مقیاس از روش آلفای کرونباخ استفاده 

است که نشان دهنده ساختار  36/1گردید و پایایی کل آزمون 

ت درونی برخوردار بوده و باشد و مقیاس از ثباخوب پرسشنامه می

برای اطمینان بیشتر اعتبار و روایی پرسشنامه از تحلیل عامل استفاده 

گردید، همچنین برای اعتباریابی کیفی از روش همسوسازی استفاده 

های کنترل اعضا و گردید و جهت تعیین قابلیت اعتماد از تکنیك

 .بازبینی محقق نیز استفاده شد

 هايافته

پژوهش از سؤاالت  به گوییپاسخ منظور هب بخش این در

ای از نظراعضای هیات های حرفههای الگوی شایستگیمؤلفه"جمله

الگوی  یهااولویت مؤلفه " ،"علمی دانشگاه فرهنگیان کدام است؟

 ترروشن بیان برای نیز و "ای چگونه است؟های حرفهشایستگی

 هایروش از تفادهاس با و گردید استفاده جداول از تحقیق هاییافته

 برای نیز و. شد پرداخته هاداده تحلیل و تجزیه به استنباطی آمار

 از آنها توانایی و قدرت میزان و عامل تعداد مورد در گیریتصمیم

 به( یك) 0 از باالتر ویژه ارزش از یکی. شد گرفته کمك معیار دو

 تربیش یك از آن ویژه ارزش یا و ارزشی بار که عاملی هر عبارتی

 دوم معیار. شودمی گرفته نظر در اصلی عامل عنوان به باشد

 داد نشان هاتحلیل مورد دو هر هستند، در یافته چرخش هایعامل

 تشکیل اساسی عامل دو از( الگو) پژوهش در موردنظر چارچوب

 در بود شده زده حدس ابتدا که عامل دو هر بنابراین است، شده

 .گرفت قرار تأیید مورد اینجا

های شایستگی الگوی هایمؤلفه اعتبار تعیین و ی. بررس0

 فرهنگیان دانشگاه علمی هیات اعضای ایحرفه

بیانگر آن است که همه  0نتایج به دست آمده مندرج در جدول 

با نمره کل از اعتبار الزم  4/1ها با ضریب همبستگی باالتر از گویه

همسانی درونی  تر به بررسیبرخوردار است. اما در تحلیلی دقیق

( 2جدول مقیاس طبق جدول زیر پرداخته شد. نتایج بدست آمده )

های پژوهش دهد که همبستگی درونی باالیی بین گویهنشان می

 باشد.برقرار می

 از مذکور مقیاس اعتبار و کفایت میزان تعیین جهت اما

 مرحله اکتشافی عامل تحلیل مثل آماری توانمند و قوی هایروش

 شاخص از عامل تحلیل اول بخش در. شد گرفته دوم حلهمر و اول

KMO اُ اِم کِی آزمون نتیجه براساس. گردید استفاده (KMO )که 

 تحلیل انجام برای هاداده باشد، پسمی 906/1 با برابر آن مقدار

 که( E49990/91)بارتلت  آزمون همچنین، نتیجه. اندمناسب عاملی

 که، دهدمی نشان است دارنیمع 110/1 از کوچکتر خطای سطح در

 وجود باالیی همبستگی عامل هر داخل هایگویه بین طرف یك از
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 عامل هایگویه با عامل یك هایگویه بین دیگر طرف از و دارد

 مخالف فرض که مفهوم این به و ندارد همبستگی گونههیچ دیگر،

. دارد وجود دارمعنی همبستگی متغیرها بین یعنی شود؛می تأیید

 بنیادی و زیربنایی هایعامل تعدادی به تقلیل قابل پژوهش هایداده

 .باشدمی

 های پژوهش. نتیجه تحلیل عاملی اکتشافی مؤلفه0جدول

 اعتقادات و باورهای دینی 0عامل بار  2عامل بار 

 عوامل فردی اخالقی

 ایحرفه هایشایستگی

 

 

 

 

 

 

 

 

 یاحرفه هاییستگیشا

 ه صدرداشتن سع 303/1 ژژژژژ

967/1 ژژژژژ  انگیزه خدمت

974/1 ژژژژژ  برتری منافع دانشگاه نسبت به منافع فردی

949/1 ژژژژژ  عدالت و انصاف

992/1 ژژژژژ  آراستگی ظاهری

992/1 ژژژژژ  شجاعت

927/1 ژژژژژ  نظم و انضباط

929/1 ژژژژژ  گوییصداقت و راست

671/1 ژژژژژ  پذیریروحیه مسئولیتداشتن 

990/1 ژژژژژ  تفکر نقاد در فرآیندهای آموزشی و پژوهشی

 فکری

 یاحرفه هاییستگیشا عوامل فردی

992/1 ژژژژژ  تفکر منطقی در فرآیندهای آموزشی و پژوهشی

926/1 ژژژژژ  تفکر کل نگر )سیستمی( در فرآیندهای آموزشی و پژوهشی

901/1 ژژژژژ  و نوآور در فرآیندهای آموزشی و پژوهشیتفکر خالق 

669/1 ژژژژژ  نگری در فرآیندهای آموزشی و پژوهشیآینده

320/1 ژژژژژ  های آموزشی و پژوهشیگرایش به حقیقت و کنجکاوی در فعالیت

 روانی

321/1 ژژژژژ  برقراری فرهنگ احترام و یاری رسانی جهت انجام امور

931/1 ژژژژژ  سعزت نف

960/1 ژژژژژ  داشتن استقالل در انجام وظایف

940/1 ژژژژژ  توانایی برقراری ارتباط

999/1 ژژژژژ  توانایی هدایت و رهبری مؤثر

903/1 ژژژژژ  کنترل عواطف و گشاده رویی

699/1 ژژژژژ  انگیزه به یادگیری مداوم

319/1 ژژژژژ  دانش مبتنی بر تجربه کاری

 دانش

990/1 ژژژژژ  به روز بودن دانش و اطالعات

633/1 ژژژژژ  (ITتسلط بر فن آوری اطالعات )

696/1 ژژژژژ  تحصیالت مرتبط با شغل

670/1 ژژژژژ  دانش تخصصی

603/1 ژژژژژ  دانش عمومی

939/1 ژژژژژ  مهارت ارزشیابی )طراحی سؤاالت امتحانی(

مهارت 

 آموزشی

999/1 ژژژژژ  های و فنون تدریس متنوع و متناسبداشتن مهارت

927/1 ژژژژژ  توانایی ایجاد انگیزه یادگیری در فراگیران

639/1 ژژژژژ  )دانشجویان( ینتعامل با مخاطب

649/1 ژژژژژ  قدرت بیان

662/1 ژژژژژ  )طراحی واحد یادگیری( یبرنامه درس

999/1 ژژژژژ مهارت در  ، ابزار و ملزومات و عوامل انسانیسازماندهی محتوا

اداره 

 محیط

940/1 ژژژژژ  توانایی مشارکت دادن مخاطبین در بحث

929/1 ژژژژژ  توانایی نظارت بر امور

971/1 ژژژژژ  ها و سمینارهای علمیحضور اعضای هیأت علمی در کنفرانس
مهارت 

 پژوهشی
907/1 ژژژژژ  های پژوهشی دانشگاهلمی در داوری و ارزیابی فعالیتمشارکت اعضای هیات ع

901/1 ژژژژژ  هاها و همایشارائه مقاله در کنفرانس



 جعفر جهانی و همکاران                                                                                     ...          هیات اعضای ایحرفه هایشایستگی الگوی اعتبارسنجی و توسعه

9410 

 

 های پژوهش. نتیجه تحلیل عاملی اکتشافی مؤلفه0جدول

 اعتقادات و باورهای دینی 0عامل بار  2عامل بار 

 عوامل فردی اخالقی

 ایحرفه هایشایستگی

 

 

 

 

 

 

 

 

 یاحرفه هاییستگیشا

 ه صدرداشتن سع 303/1 ژژژژژ

967/1 ژژژژژ  انگیزه خدمت

974/1 ژژژژژ  برتری منافع دانشگاه نسبت به منافع فردی

949/1 ژژژژژ  عدالت و انصاف

992/1 ژژژژژ  آراستگی ظاهری

992/1 ژژژژژ  شجاعت

927/1 ژژژژژ  نظم و انضباط

929/1 ژژژژژ  گوییصداقت و راست

671/1 ژژژژژ  پذیریروحیه مسئولیتداشتن 

639/1 ژژژژژ  مشارکت اعضای هیات علمی در قراردادهای پژوهشی دانشگاه

639/1 ژژژژژ  بکت یفمشارکت اعضای هیات علمی در تأل

642/1 ژژژژژ  در مجالت تخصصی معتبرپذیرش و چاپ مقاله 

310/1 ژژژژژ  داشتن صبر و حوصله
مهارت در 

 اجرا
943/1 ژژژژژ  توانایی مدیریت و اداره کالس

997/1 ژژژژژ  توانایی ایجاد فضایی جذاب و با نشاط در کالس

997/1  های سازمانی و کاربرد آن در عملگیری از آموزشبهره ژژژژژ

روابط 

 سازمانی

 ایینهزم عوامل

 )سازمانی(

977/1  ژژژژژ
های علمی، )انجمن یسعضویت در سازمان غیر رسمی متناسب با رشته تدر

 ها و...(کانون
972/1  گیری مناسب از امکانات مادی شخصی و سازمانی جهت اهداف دانشگاهبهره ژژژژژ
927/1  آشنایی با فرایندهای ارتقاء مرتبه علمی ژژژژژ
921/1  تعلق و وفاداری سازمانی ژژژژژ
902/1  دانشکده و...( ای )مدیر، گروه،های حرفهقرار گرفتن در مسئولیت ژژژژژ
693/1  اشتیاق به عضویت مؤثر در مجامع علمی و دانشگاهی ژژژژژ

663/1  های ارتباطی در جهت اهداف سازمانیاستفاده مناسب از شبکه ژژژژژ

604/1  گیریهای تصمیمعضویت در شوراها و کمیته ژژژژژ

629/1  تعامل مؤثر سازمانی ژژژژژ
 

 

 پژوهش هایمؤلفه همبستگی ضریب .2جدول
 ضرایب همبستگی گویا اخالقی فکری روانی دانش مهارت آموزشی مهارت در محیط اراده مهارت پژوهش مهارت در اجرا روابط سازمانی

 اخالقی 0        

 فکری 773/1 0       

 روانی 707/1 000/1 0      

 دانش 439/1 033/1 099/1 0     

 مهارت آموزشی 474/1 962/1 460/1 007/1 0    

 مهارت در محیط اداره 400/1 963/1 409/1 966/1 001/1 0   

 مهارت پژوهش 720/1 061/1 060/1 070/1 094/1 717/1 0  

 مهارت در اجرا 029/1 723/1 049/1 401/1 027/1 092/1 466/1 0 

 روابط سازمانی 633/1 669/1 69/1 601/1 739/1 769/1 609/1 062/1 0
 

 

 و فردی) عامل 2 تمامی مجموع در ،9 جدول به توجه با

 از درصد 196/99 توانستند یك از باالتر ویژه مقادیر با( سازمانی

 .کنند تبیین را ایحرفه شایستگی به مربوط گویه

 مقدار که است شده داده نشان 9جدول  به توجه با مچنینه

 است نکته این بیانگر است آمده بدست عامل تحلیل از که هاییویژه

 عوامل ویژه مقدار .هستیم مواجه عامل 2 با مقیاس تحلیل در که

 جدول در که همانطور باشد،می 773/0 و 941/0 ترتیب به مذکور

 بیشترین عامل 2 ذیل در دهگرد آم هایگویه شودمی مالحظه
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 اصلی عامل عنوان به عوامل این بنابراین. کنندمی تبیین را واریانس

 گردآورده را هاگویه ترینقوی و گردیده انتخاب مربوط مقیاس در

 بار عامل دو روی بر هاگویه این از کدام هیچ که شکلی به. است

 شایستگی ایهمؤلفه که دهدمی نشان این و. ندارند مشترک عاملی

 .دارند تناسب یکدیگر با ایحرفه

 ایحرفه هایشایستگی الگوی هایمؤلفه اولویت . بررسی2

 عنوان با پژوهشسؤال  بررسی جهت دانشگاه علمی هیات اعضای

 "است؟ چگونه ایحرفه هایشایستگی الگوی هایمؤلفه اولویت"

 .آمد بدست زیر نتایج و گردید استفاده فریدمن آزمون از

 

 عامل تحلیل) یافته دوران همبستگی ماتریس و( اکتشافی عاملی تحلیل)علمی هیات اعضای گویانپاسخ عامل دو شده تبیین واریانس کل و ویژه مقادیر .9جدول

 (چرخش از بعد اکتشافی

 عامل

 یافته مجموع مجذورات بارهای عاملی چرخش مجموع مجذورات بارهای عاملی استخراج شده مقادیر ویژه اولیه

 درصد واریانس کل
درصد تجمعی از 

 واریانس
 واریانس درصد کل

 از تجمعی درصد

 واریانس
 واریانس درصد کل

 تجمعی درصد

 واریانس از

0 941/0 390/07 390/07 941/0 390/07 390/07 292/4 390/07 390/07 

2 773/0 192/07 196/99 773/0 192/07 196/99 1210/4 192/07 196/99 

9 392/1 941/02 906/40 - - - - - - 

4 301/1 110/02 972/06 - - - - - - 

0 932/1 106/00 303/79 - - - - - - 

7 661/1 263/01 039/63 - - - - - - 

6 773/1 071/9 906/96 - - - - - - 

9 749/1 146/9 410/30 - - - - - - 

3 011/1 114/0 111/011 - - - - - - 
 

 .گردندمی محسوب اصلی عوامل عنوان به 0 از بزرگتر مقادیر بدلیل 2و  0 عامل دو فوق جدول جنتای به توجه با*
 

 ایحرفه هایشایستگی الگوی هایمؤلفه اولویت جهت فریدمن آزمون . نتایج4جدول

 ایهای شایستگی حرفهمؤلفه 

 سطح معناداری آماره خی دو تعداد آزادیدرجه میانگین هامؤلفه هامؤلفه

ethical 87/7 اخالقی

9 014 006/02 149/1 

think 78/3 فکری

mental 17/8 روانی

Knowledge 11/5 دانشی

education 27/5 آموزشی

management 25/1 مدیریتی

research 72/2 پژوهشی

implementation 55/1 اجرا و عمل

relationship 11/7 روابط سازمانی
 

 

 بین معناداری تفاوت که دهدمی نشان فریدمن بندیرتبه آزمون

 فریدمن دوخی. آماره دارد وجود ایرتبه میانگین نظر از هامؤلفه

 از کمتر و 149/1 آمده دست به معناداری و آمده دست به 02.006

 بین معناداری طور به بنابراین .باشدمی استاندارد خطای سطح

 تفاوت علمی هیات اعضای ایحرفه هایشایستگی الگوی ایهمؤلفه

مؤلفه  فردی بعد به مربوط میانگین باالترین که طوری به دارد وجود

( 40/0) مدیریتیمؤلفه  به مربوط میانگین کمترین و( 69/9) اخالقی

 مراتبی؛ اولویت سلسله روش به توجه با بنابراین .است بوده

 به جدول این که دهدمی نشان را ایحرفه هایشایستگی هایمؤلفه

 اعضای ایحرفه هایشایستگی هایمؤلفه اولویت صریح شکل

 از اعم اساسی هایحوزه و ابعاد در را فرهنگیان دانشگاه علمی هیات

 بعد در و... و آموزشی و اخالقی، روانی عوامل شامل فردی بعد

 و ویتاول اساسبراین .شودمی سازمانی روابط شامل ایزمینه

 نخست؛ فردی بعد در ایحرفه هایشایستگی هایمؤلفه ارجحیت
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 عوامل ایزمینه بعد در اول، اولویت 69/9 میانگین با اخالقی عوامل

 با روانی عوامل دوم، اولویت 00/9 میانگین با سازمانی روابط

 42/0 میانگین با آموزشی سوم، عوامل اولویت 02/6 میانگین

 میان از. باشدیم 9 آزادیدرجه با تمامی که چهارم اولویت

 عنوان به 69/9 اخالقی عوامل ای،حرفه هایشایستگی هایمؤلفه

است،  داده اختصاص خود به را ابعاد دارتریناولویت از یکی

 .شد شناسایی

 ایحرفه هایشایستگی الگوی الزم( اعتبار) کفایت یبررس .9

 فرهنگیان دانشگاه علمی هیات اعضای

 که همانطور و شد بررسی KMO شاخص عامل لیلتح از قبل

 کفایت و است 92/1 آمده بدست ضریب دهدمی نشان 0جدول 

 ،6و  7جدول  براساس ادامه در و. دارد عامل تحلیل برای را الزم

 گردید استفاده هاعامل چرخش و ویژه ارزش از هاعامل تحلیل برای

 برای زیربنایی عامل 2 که است این از نشان آمده بدست نتایج و

 عامل و فردی عامل) علمی هیات اعضای ایحرفه شایستگی

 ابزار این کلی طور به و باشدمی 0 از باالتر ویژه ارزش با( ایزمینه

 .کندمی تبیین را ایحرفه هایشایستگی واریانس 72/1
 

 KMO و بارتلت . آزمون0جدول

828/0 

397/0079 

29

111/1 

Kaiser- Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. 

Bartlett’ s Test of Sphericity Approx.Chi-Square 

Df 

Sig. 

 
 

 

 (Total Variance Explainedعامل ) دو شده تبیین واریانس کل. 7جدول

Extraction Sums of Squared Loadings Initial Eigenvalues 
Component 

Cumulative% % of Variance Total Cumulative% % of Variance Total 

413/47 413/47 609/9413/47413/47609/90 

609/72 943/07 919/0 609/72 943/07 919/0 2 

- - - 

392/64 046/02 364/1 9

997/90 409/7 007/1 4 

140/96 700/0 402/1 0 

092/32 430/0 493/1 7 

416/36 906/4 931/1 6 

111/011 039/2 216/1 9
 

 

 (Total Variance Explainedها )عامل چرخش. 6جدول 

Rotation Sums of Squared Loadings 
Component 

Cumulative% % of Variance Total 

449/41449/41290/90

609/72 900/22 690/0 2 
 

 

 تطبیقی برازش هایشاخص اهتمام فوق، مدل و جداول براساس

 بودن مقبول دهندهنشان این و باشدمی 3/1 باالی شده تدوین مدل

نشان  که باشد،می 10/1 از کمتر نیز RMSEAشاخص  .است مدل

 کلیه به توجه با کل در. است شده ارائه مدل مطلوب برازش دهنده

باشد و معنا می برخودار مطلوبی و مناسب برازش ها، مدلشاخص

 آن اییهمگر روایی نمایانگر نیز مدل این رگرسیون یهاوزن داری

 سطح در مدل تأیید از حکایت نیز آن برازش هایشاخص و است

 به توجه با. است مشاهده قابل مدل از که دارند، همانگونه %0 خطای

ای، حرفه هایشایستگی لذا باشدمی 10/1 از تریینپا معناداری سطح

 در سازمانی عامل ازدرصد  76و فردی عامل از درصد 90 تبیین توان

 یهاو هر عامل اصلی به مؤلفه دارد رادرصد  0 ریمعنادا سطح

. که عامل فردی به دو مؤلفه اصلی شخصی و شودیدیگری تقسیم م

. شودیبندی ممهارتی و عامل سازمانی به مؤلفه روابط سازمانی دسته

، یدر مؤلفه شخصی چهار خصیصه فردی همانند اخالقی، فکر

مهارتی به  ت. مؤلفهدانشی در مدل مذکور قرار گرفته اس و یذهن

و  یهای عملکردی که عبارتند از آموزشی، پژوهش، ارتباط ویژگی

ای را در عمل به های شایستگی حرفهمدیریتی که هر یك ویژگی

دهد. روابط سازمانی به عنوان مؤلفه اصلی عامل  خوبی نشان می

های همچون عضویت در سازمان، تعامل سازمانی، سازمانی ویژگی

 مندی از امکانات نشان می ای و بهرههای حرفهیتمسئول یرشپذ

ای دارد دهد. آنچه در این مدل مورد توجه است و نگاه توسعه

های انجام شده از تر نسبت به نتایج سایر پژوهشمجموع ای کامل

ای اعضای هیات های حرفههای مربوط به شایستگیلفهؤعوامل و م

  شده نوشته هایارزش) دهدعلمی دانشگاه فرهنگیان را نشان می
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 یك هر با هاگویه همبستگی دهندهنشان زیر، مدل هایپیکان روی

 .(است عوامل از

 ایحرفه هایشایستگی الگوی اعتبارسنجی و طراحی چارچوب تأییدی
 

 گيریبحث و نتيجه

ای های حرفهبا هدف شناسایی الگوی شایستگی حاضر پژوهش

یان به شیوه ترکیبی همزمان انجام اعضای هیات علمی دانشگاه فرهنگ

های به دست آمده از این پژوهش شامل دو عامل اصلی، شد. مقوله

بوان و )های فردی و سازمانی بود. یافته پژوهش با نتایج پژوهش

القیاوی و  ،2109، باکر، 2109، یورز و همکاران، 2106همکاران، 

در تبیین  همسو بود. (0937و حسینی و همکاران،  2100عزالدین، 

های های مهم در شایستگیاز جمله مقوله توان گفت،ها مییافته

باشد، توجه میمؤثر  معلم تربیت ای اعضای هیات علمی که برحرفه

 اساتید که آنجایی به بعد فردی، مهارتی و سازمانی است و از

 اجرای برای که است دانشگاه درسی برنامه اجرای عنصر تریناصلی

 مطالعات. دارند نیاز مداوم ایحرفه توسعه به خود وظایف اثربخش

 اعضای و اساتید ایحرفه هایشایستگی زمینه در گرفته صورت

 و ایحرفه نامهنظام به توجه که است مطلب این مبین نیز علمی هیات

 جلب در مهم نقشی اساتید و علمی هیات اعضای هایشایستگی

زاده، ت )ترکگویی داشته اسپاسخ سطح افزایش و رضایت

افزایش کیفیت شایستگی اعضای  (0939 صادقیان سورکی و عقیلی،

ثیرگذار در نظام آموزشی منجر به أهیأت علمی به منزلة عامل ت

، یامنشافزایش قابلیت کارکردی شده است )معروفی، ک

گویی ( و این در نهایت پاسخ0997 ،مهرمحمدی و علی عسگری

دهد. از ابل توجهی افزایش میدانشگاه فرهنگیان را به میزان ق

هژژای آنجایی کژه آمژوزش و پژرورش در خژژدمت تقویژژت ارزش

( 0332شاپ، موجژژود و تژژشویق بژژه کژژاربرد آنهاست )بی

 هایمؤلفه اولویت داد نشان پژوهش این از حاصلهای یافته

 در را فرهنگیان دانشگاه علمی هیات اعضای ایحرفه هایشایستگی

اخالقی،  عوامل شامل فردی بعد از اعم اساسی هایحوزه و ابعاد

 نشان سازمانی روابط شامل ایزمینه بعد در و... و آموزشی و روانی

مسائل آموزشی و تربیتی  مهمترین از یکی اخالقی تربیت. دهدمی

هایی به گام آموزش منجر (0931 )شاملی، ملکی وکاظمی، باشدمی

ای برای بستن های اخالقژی و حرفژهتبرای تجهیز معلمان با مهار

در میژان اسژتادان و  یاهژای اخالقژی و حرفهشکاف کمبود مهژارت

 .(2100 )نیگان، معلمژان بژژسیار نیازمنژد اسژت

 در را فرهنگیان دانشگاه علمی هیات اعضای و اساتید الگو، این

 کمك سازمانی و فردی هایشایستگی ایحرفه توسعه جهت

 مؤثر و بسزا نقش آینده معلمان آموزش و تربیت در هک کندمی

 هیات اعژضای که دهدمی نشان پژوهش این نتایج عالوه به .دارد

علمی از مهمترین ارکان دانشگاه هژستند و بقژای امژر تدریس در 

هژای مورد نظر دانشگاه، دانشگاه عالوه بر تخژصص علمژی در رشژته

سژاتید در مؤسسات آموزشژی ای و شخصی ابه نحوه رفتار حرفه

ای عالوه بژر بایژست بژرای القژای اخالق حرفهبژستگی دارد و مژی

( 0932 دانژش، عامژل بژه حژسنات اخالقژی باشند )بوزرجومهر،

ای هیات علمی به خاطر تأثیرگذاری ضرورت رعایت اخالق حرفه

یمی و پورکر ،)فرزانه شگرف بر روی دانشجویان مژضاعف اسژت

 .(0934 ،عزتی

 هایشایستگی به مربوط سازمانی روابط عوامل دوم، بعد

 وجود. باشدمی فرهنگیان دانشگاه علمی هیات اعضای ایحرفه

 هادانشگاه در آموزش نفعانذی بین عمیق ارتباطات و تعامالت

 هایرشته یافتگیتوسعه ترکلی طور به و آموزش بودن جدی بیانگر

 مناسبی بسیار فرصت سازمانی، و ردیف هایتعامل. باشدمی علمی

صالحی،  )قدمی، آوردهای درسی فراهم میچالش رفع برای

های های شایستگیلفهؤسومین حوزه م( 0997و ناجی،  یسجاد

های دانشگاه باشد. درای اعضای هیات علمی، عوامل روانی میحرفه

د یر بسزایی دارتأثعوامل روانی در آموزش و یادگیری  نقش دیگر،
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کند چرا و این عوامل در دانشگاه فرهنگیان جنبه مضاعف پیدا می

که عالوه بر یادگیری دانشجو معلمان زمینه چگونگی این عوامل در 

آموزش مژؤثر کند. روحیه و شخصیت آنها اهمیت بسیاری پیدا می

 با اساتید. دارد بستگیهژای ارتبژاطی بژه اسژتفاده صژحیح از مهژارت

 هژایو مهژارت متژون بکارگیری و خود هاینستهدا از استفاده

ایجژاد محژیط مناسژب، موجژب یادگیری دانشجو و  تژدریس

یند آموزشی به صورت تبژادل افکژار و آشوند. ارتباط در فرمی

اطالعات در یك تعامل دو طرفژه بژین اسژتاد و دانشژجو انجژام 

ی اساتید ( و این ویژگی به خصوص برا2110گیرد )اسپلند، می

ثیرگذاری فراوانی بر دانشجویان دارنژد اهمیژت دو أدانشگاه که ت

های ( چهارمین حوزه شایستگی0932 زاده،چنژدان دارد )رحمان

ای اعضای هیات علمی دانشگاه فرهنگیان، عوامل آموزشی حرفه

ای تدریس، تسلط بر مواد و های حرفهباشد. مهارتاساتید می

 هایمؤلفه ارزشیابی، و دانشجو باتباط محتوای درسی، قدرت ار

 با استاد را نقش بیشترین که شدند شناخته اثربخش تدریس

 که دارد تدریس جریان در هامؤلفه این از هریك بکارگیری

 به گردد، دانشجویان یادگیری در انگیزه افزایش باعث تواندمی

 ساختارهای بهتر، کیفیت از برخورداری برای دیگر عبارت

 دانش، ترویج یادگیری، گسترش برای بیشتر هایقابلیت و دترکارآم

 بهسازی برای جامعه با مؤثر ارتباط و علم تولید پژوهش، توسعه

 در و تالش زاچالش نقاط به توجه دانشگاهی، آموزش فرآیند مداوم

در ادمه . (0939)جعفری و عبدشریفی، نماید می الزم آن رفع جهت

توان بیان داشت که نقش حاضر می در جهت تبیین نتایج پژوهش

ای اساتید و مدرسان دانشگاه فرهنگیان هم در های حرفهشایستگی

معلمان بسیار پررنگ  پیشبرد اهداف دانشگاه و هم در تربیت دانشجو

آفرینی اساتید و مدرسان در اغلب باشد به طوری که نقشمی

 باشد.ها قابل تبیین میمقوله

 هایمحیط که طراحی است آموزشیر مؤث هایروش به توجه با

 سبب آن تبع به و پذیردمی صورت اثربخش ایبه گونه یادگیری

حسینیان شد ) خواهد یادگیری – یاددهی فرآیندهای ارتقاءکیفیت

(. از آنجایی که اهمیت الگوی بدست آمده در 0932حیدری، 

باشد، به ( همسو می0932پژوهش با نتایج پژوهش حسینیان )

شود که نسبت به توسعه رکاران و پژوهشگران توصیه میانددست

ای اهتمام ورزند، همچنین با توجه به اهمیت های حرفهشایستگی

ای اساتید های حرفهشایستگی عامل فردی و سازمانی که در توسعه

های ، آموزشاساتید در زمینه جذبشود است، توصیه می مؤثر

ی تخصصی آموزشی و هاها و نشستبالندگی، برگزاری کارگاه

و تدوین برنامه درسی دانشگاه و ارتقاء و  ایهای پژوهشی حرفهجنبه

ترفیع اعضای هیات علمی مالحظه الزم انجام گیرد. در ادامه پیشنهاد 

هایی در جهت توسعه الگوی بدست آمده انجام شود پژوهشمی

توان به داشتن ابهام های پژوهش حاضر میگیرد. از جمله محدودیت

ای، های حرفهی شایستگیدر تعاریف دقیق و درک و تفسیر واژه

های های تحصیلی اساتید، فقدان تحقیقات و پژوهشتنوع رشته

آوری همسو جامع با موضوع پژوهش و طوالنی شدن مدت جمع

 ها به دلیل گستردگی پژوهش اشاره کرد.پرسشنامه

 منابع
(. 0939ی، رضژژا )عقیلژژو  زاده، جعفژژر؛ صژژادقیان سژژورکی، مهژژدی  تژژرک

هژای  های ارزیابی و ممیزی پژژوهش فراترکیب الگوها و چارچوب

 .010-003 (،99)01،رهیافت مفهومی .دانشگاهی

 شژژهیدی، نیمژژا و جعفژری، پریژژوش؛ قورچیژژان، نژژادر قلژی؛ بهبودیژژان، جژژواد  

(. ارائژژه الگژژویی سژژاختاری بژژرای رابطژژه خودکارآمژژدی و   0931)

کیفیژت تژدریس آنژان در     های اعضژای هیژأت علمژی بژا    شایستگی

-76 (،92)2، ریزی درسیپژوهش در برنامهدانشگاه آزاد اسالمی. 

43. 

ارائژژه مژژدل سژژاختاری از   (.0939فاطمژژه ) عبدشژژریفی، و سژژکینه جعفژژری،

 شژده اعضژای هیژأت   هژای تژدریس ادراک  ی بژین شایسژتگی  رابطه

مطالعژات و آمژوزش   . علمی و دسژتاوردهای تحصژیلی دانشژجویان   
 .46-77 (،0) 7،یادگیری

ای و هژای حرفژه  (. بررسژی مهژارت  0932، فرزانه سژادات ) حیدری حسینیان

عملی مدرسان مراکز تربیت معلژم از دیژدگاه مژدیران، مدرسژان و     

 .094-046 (،04) 0، فصلنامه مشاوره شغلی و سازمانیدانشجویان. 

(. بررسژی  0930کلباسژی، افسژانه )   و خروشی، پوران؛ لیاقتدار، محمد جژواد 

طبیقی آموزش پیش از خدمت معلمان، آموزش معلمان مبتژدی و  ت

آمژژوزش ضژژمن خژژدمت معلمژژان در ایژژران و چنژژد کشژژور جهژژان.  

 .20-01 (،4)2 فصلنامه تربیت معلم فکور،

های ی شایستگیبررسی رابطه (.0937)پژمان  ،بریمانی ونصراله  ،خوشرویان
لین او .ای با خودکارآمدی معلمان در مدارس ابتداییحرفه

های نوین ایران و جهان در روانشناسی و کنفرانس ملی پژوهش

 علوم تربیتی، حقوق و علوم اجتماعی، شیراز، دانشگاه علمی

 .کاربردی شوشتر

اسژتناد در آثژار علمژی:    . (0932نیاسر، طاهره ) نجفی و رحمانزاده، سید علی

.70-37 (،2)94،مجله روانشناسی و علوم تربیتی ها.ها و چالشچاله
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ای دبیژران زبژان   (. بررسی رابطه صالحیت حرفژه 0932رحمانی فر، رحمت )
نامه کارشناسی پایان انگلیسی با احساس خود کارآمدی و خالقیت.

ارشژژد رشژژته آمژژوزش بزرگسژژاالن، دانشژژکده روانشناسژژی و علژژوم  

 تربیتی، دانشگاه تهران.

ای هژژ(. ارتقژژا مهژژارت0934موسژژی پژژور، نعمژژت اهلل ) ورسژژتگاری، نژژرجس 

کید بر تربیت هنژری در  أای دانشجویان مراکز تربیت معلم با تحرفه

-69(، 0)0، فصژلنامه تربیژت معلژم فکژور    قالب برنامه درسی پنهان. 

79. 

(. نظژژر اعضژژای هیژژأت علمژژی  0932بازرگژژان، عبژژاس )و زاهژژدی، سژژکینه 

هژای بژرآوردن   ای آنژان و شژیوه  ی حرفژه توسژعه  یازهژای ن یدرباره

(، 76)2، ریژزی در آمژوزش عژالی   پژوهش و برنامژه فصلنامه نیازها. 

93-73. 

(. دانژژش برنامژژه درسژژی در آموزشژژگری: شایسژژتگی 0930) عبابژژاف، زهژژره

فصلنامه مطالعژات برنامژه درسژی    ای مغفول در آموزش عالی. حرفه
 .019-091 (،04)6 آموزش عالی،

 ،بژوذرجمهری و  یاسژمن  ،هرنژدی  ؛مهسژا  ،منصوریان؛ فتح اله ،بوذرجمهری

ای اسژژاتید دانشژژگاه علژژوم ارزیژژابی اخژژالق حرفژژه (.0932سژژین )ح

 .پزشکی شهید صژدوقی یژزد از دیژدگاه دانشژجویان ایژن دانشژگاه      
 .42-09 (،9)9،مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی یزد

(. بررسژژی رابطژژه 0934) عزتژژی، میتژژرا وفرزانژه، محمژژد، پژژورکریمی، جژژواد  

روانشژژناختی دبیژژران دوره  ای بژژا توانمنژژدیهژژای حرفژژهصژژالحیت

فصژژژلنامه پژژژژوهش در یژژژادگیری  .متوسژژژطه شهرسژژژتان شژژژیروان
 .01-00 (،9)2، آموزشگاهی و مجازی

(. 0997نژاجی، همژایون )   و قدمی، احمد، صالحی، بهمژن، سژجادی، شژکوه   

عوامل مژؤثر بژر برقژراری ارتبژاط بژین دانشژجو و اسژتاد از دیژدگاه         

مجلژه ایرانژی آمژوزش در     .دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اراک
 .76-60(، 0)6 علوم پزشکی،

علژی عسژکری،   محمژود و  مهرمحمدی،  علیرضا،کیامنش، یحیی، معروفی،  

بررسژی   (. ارزشیابی کیفیت تدریس در آموزش عژالی 0997) مجید

 .90-002(، 0)0.فصلنامه مطالعات برنامه درسی ها.برخی دیدگاه

(. 0930عزیزی، سژپیده ) و  یملکی، حسن؛ صادقی، علیرضا؛ طاهری، مرتض
ای معلمان از دیدگاه دانشجویان های حرفهشناسایی ابعاد شایستگی

نامژه کارشناسژی ارشژد    پایژان  و مدرسان دانشگاه فرهنگیژان تهژران.  

ی روانشناسی و علژوم تربیتژی،   ریزی درسی، دانشکدهی برنامهرشته
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