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چکیده
تحوّالت دانشگاههای آینده به شایستگیها ،ابتکارات ،سیاستگذاریها وبرنامههای امروز توسعۀ حرفهای اعضای هیأت علمی بستگی
دارد .در این مطالعه تالش میشود تا از منظر دانشجویان ،شایستگی های مورد انتظار اعضای هیأت علمی برای یک دهۀ آینده مورد
بررسی قرار گیرد .جامعۀ آماری پژوهش حاضر شامل دانشجویان دکتری دانشگاه شیراز در سال تحصیلی  31 -31است .نمونهای با
حجم  124نفر بر اساس روش نمونه گیری تصادفی نسبتی بر اساس جنسیّت و رشتۀ تحصیلی انتخاب شد .ابزار این
پژوهش،پرسشنامۀ محققساخته شایستگیهای اعضای هیأت علمی(با اقتباس از پژوهش کیفی هیأت و ویلیامز( ))1722است .نتایج
حاصل از پژوهش نشان داد که از دیدگاه دانشجویان دکتری ،مهم ترین شایستگی اعضای هیأت علمی در یک دهۀ آینده ،شایستگی
پژوهش خواهد بود ،این در حالی است که در شرایط موجود ،شایستگی تدریس اعضای هیأت علمی از وضعیّت مطلوبتری
برخوردار است .بعالوه این مطالعه آشکار نمود که بین وضعیّت موجود و مطلوب شایستگیهای تدریس ،پژوهش ،مشاوره ،ارائۀ
خدمات و همکاری و همیاری اعضای هیأت علمی با همکاران شکاف زیادی وجود دارد .در پایان بین ابعاد مختلف شایستگی ارتباط
معناداری یافت شد .با توجّه به اینکه مشابه این مطالعه در ایران کاری انجام نشده است ،این مقاله به دانش موجود در زمینۀ دانش
توسعه و بالندگی اعضای هیأت علمی و سیاستگذاری در این زمینه درکشور میافزاید ،همچنین مقاله پیشنهادهایی را جهت
سیاستگذاری بالندگی اعضای هیأت علمی ارائه میدهد.
واژههای کلیدی :شایستگی اعضای هیأت علمی ،توسعۀحرفهای اعضای هیأت علمی ،دانشجویان دکتری ،آینده.
مقدمه
امروزه دانشگاهها در عرصههای متنوو و متعودّدی از جملوه
ابعاد مدیریت دانشجویان و اعضوای هیوأت علموی در سوط
ملّی و بینالمللی ،مدیریت پژوهش و سرمایهگذاری در آن بوا
همدیگر رقابت میکنند ،آنها نیازمند حفظ اعتبار ،شوهرت،
تولیوود کارهووای پژوهشووی سووط بوواال ،راضووی نگهداشووتن
دانشجویان و اعضای هیأت علمی و پاسخگویی به نیازهای رو

2

به رشد جامعهاند (فایندلو  .)1721 ،بر این اساس دانشگاههوا
و مراکووز آموووزش عووالی توسووط نیروهووای تهییوور پیچیووده و
قدرتمند احاطه شدهاند ،تقاضوا بورای آمووزش عوالی روز بوه
روزدر حال افزایش بوده و به دلیل افزایش بیکواری و بحوران
های اقتصادی افراد تالش میکنند توا بوا کسوخ تخصّو و

1 . Findlow
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مدرک دانشگاهی برای یافتن و ایفوای شوهل مناسوخ آمواده
شوند .لذا آموزش عالی باید خدمات و آموزش بهتری به افراد
ارائه کند و در این جریوان شایسوتگیهوا و بهسوازی موداوم
اعضای هیأت علموی مویتوانود نقوش موی ری داشوته باشود
(الکسوواندر و همکووواران .)1721 ،1البتووه پاسوووخگویی بوووه
رسالتهای نووین در نظوام دانشوگاهی و درک مفهووم نود
معنووایی دانشووگاه (یمنووی دوزی سوورخابی ،)2130 ،همووواره
ضرورت توجّه به موضو مودیریت بالنودگی اعضوای هیوأت
علمی را از سوی سیاستگذاران و مدیران عالی آموزش عوالی
الزامی نموده اسوت .از ایون رو عکوسالعمول دانشوگاههوا بوه
موضو بالنودگی اعضوای هیوأت علموی بوه عنووان یکوی از
داراییهای اصلی دانشگاه ،همواره به موضوعی جذاب و قابول
توجّه در محافل دانشگاهی تبدیل شده است ،به طووری کوه
به مرور زمان دانشگاهها و میسسات آموزش عوالی دریافتنود
نیازمند برنامههایی هستند که به طوور اساسوی در مودیریت،
توسعه و بهسازی این سرمایه به آنان کمک نماید .ایون بوذل
توجّه در حالی صورت میگیرد که رویارویی با اقتصاد جهانی
در حووال توسووعه ،ارتباطووات جهووانی از طریووق فنوواوریهووا و
نظووامهووای نوووین ،رشوود هزینووههووای آموووزش عووالی ،هووور
قابلیّتهوای جدیود دانشوی و پژوهشوی ،افوزایش آمووزش و
سوادآموزی جهانی و هور فرا رقابت در عرصههوای آمووزش
عالی ،افزایش کارآیی سازمانی را بورای دانشوگاههوا و مراکوز
آموزش عوالی ،گریوز ناپوذیر نمووده اسوت (بارنوت1777 ،1؛
کاتریگت .) 1772 ،4باور بر این است کوه میوزان و کیفیوت
احراز شایستگی اعضای هیأت علمی در هریک از نقشهوایی
که بر عهدۀ آنان است ،نقش مهمّوی در کیفیوت برناموههوای
آموزش عوالی و تسوهیل یوادگیری دانشوجویان بوه ویوژه در
مقاطع تحصیالت تکمیلی دارد (هیأت و ویلیامز .)1722 ،5از
ایوون رو در دهووههووای اخیوور بووه دلیوول تهییوورات در تنووو
دانشجویان ،فناوریها ،انتظارات و احتیاجات دانشوی در هور
رشته و رقابت بین دانشگاهی ،اعضای هیأت علمی را ملزم به
بالندگی و توسعۀ حرفهای مداوم کرده است (گاپوا.)1773 ،6
2 . Alexander
3 . Barnett
4 . Cutright
5 . Hyatt & Williams
6 . Gappa

بالندگیحرفهای بوه معنوی نگهوداری ،بوازآموزی و نوسوازی،
بهبود مهارتهای آموزشی و بکارگیری سازوکارهای انگیزشی
و حمایتی در مورد اعضای هیأت علموی اسوت (فراسوتخواه،
 )2133که میتواند باعث احیای سراسور زنجیورۀ آمووزش و
پژوهش شود و با ایجاد اصالحات و تحوّالت آموزشی الزم بوه
رشد حرفهای اعضای هیأت علموی کموک کنود (درامونود 0و
همکاران .)1727 ،لذا بالندگیحرفهای مفهومی وسویع اسوت
که فقط به معنای توسعۀ شایستگیهای اعضای هیأت علمی
نیست؛ بلکوه توسوعۀ شایسوتگیهوا یکوی از ابعواد بالنودگی
حرفهای است (کیفر و تچیبوز.)1721 ،3
بالندگی حرفهای اعضای هیأت علمی میتواند به ایجاد
دانش و مهارت و یا به عبارت دیگر شایستگیهایی
بینجامدکه آنها را در ایفای نقشهای بایسته خود یاری
نماید (استریتر 3و همکاران )2333 ،و عالوه بر منافع فردی
و افزایش رضایت در آنان به رشد دانشجو و بهبود کیفیت
یادگیری آنان نیز کمک نماید (اولوس .)1722 ،27بنابراین
برنامههای بالندگی حرفهای اعضای هیأت علمی که از سوی
دانشگاه پشتیبانی میشود ،اغلخ بایستی بر شایستگیهای
مورد نیاز اعضای هیأت علمی متمرکز شوند (جوردن 22و
همکاران.)1721 ،
راچ و استینر 21اخیراً بر این عقیده پای میفشارند که
شایستگیها ،تواناییها و مهارتهایی است که افراد میتوانند
آنها را به منظور حل مسائلی که برای آنان اتفاق میافتد،
کسخ کنند .بعالوه شایستگیها به عنوان تمایالت و
مهارتهای انگیزشی ،ارادی و اجتماعی به منظور کاربرد
موفّقیّت آمیز و مسئوالنه این راه حلها در زمینهها و شرایط
مختلف در نظر گرفته میشود .راگان 21و همکاران (،)1721
گنزالیز 24و همکاران ( )1722و گنزی و هاگر )1727( 25نیز
معتقدند که شایستگیها مجموعهای از رفتارها (نه لزوماً
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رفتارهای فردی) ،نگرش و باورهایی است که برای موفّقیّت
در کار و حرفه باید در افراد وجود داشته باشد.البته کاوشی
در مطالعات آموزش عالی نشان میدهد که تعریف شایستگی
به سادگی امکانپذیر نیست؛ اما تعریفی از شایستگی که
بسیار مورد توجّه همگان قرار دارد ،عبارتند از مجموعه
ویژگیهای اساسی و مهم در افراد که منجر به عملکرد می ر
و سط باال در کار میشود (سوگمار .)1773 ،26با عنایت به
موارد فوق میتوان استنباط نمود که اعضای هیأت علمی و
تعامالت آنان با دانشجویان در قلخ فعّالیّتهای یاددهی و
یادگیری دانشگاه جای میگیرند و شاخ های کلیدی
عملکردی مرتبط با آنها از اهمّیّت قابل مالحظهای
برخوردار بوده و بسیاری از فعّالیّتهای دانشگاه معطوف به
این رکن دانشگاهی است .به عبارتی اگر دانشگاه را نظام یا
سیستمی سایبرنتیک در نظر بگیریم (بیرم بائوم:2131 ،
ترجمه محمدرضا آراسته) ،یکی از اصلیترین حلقههای
تعاملی سیستم و رهبری می ر در آن معطوف به تعامالت
اعضای هیأت علمی و دانشجو و ارتقای کیفیت خدمات
آموزشی است .این موضو در دورههای تحصیالت تکمیلی و
توجّه به انتظارات دانشجویان این دوره اهمّیّتی دو ندان
مییابد .صاحبنظران نیز بر این باورند که کیفیت و میزان
شایستگی اعضای هیأت علمی یکی از عوامل مهم در
موفّقیّت دانشجویان است .لذا نداشتن مهارت و
شایستگیهای الزم از سوی اساتید میتواند بر عملکرد
اعضای هیأت علمی و دانشجویان تأ یر داشته باشد (رمپایا و
سوپراک .)1722 ،20با عنایت به اهمّیّت موضو در طول یک
دهۀ گذشته بررسی شایستگیهای اعضای هیأت علمی به
ویژه در سط تحصیالت تکمیلی مورد توجّه بسیاری از
پژوهشگران در حوزۀ آموزش ،تدریس و بالندگی حرفهای
قرار گرفته است .اهمّیّت این موضو در آن است که
سرنوشت دانشجویان به اساتید آنها و میزان شایستگی آنان
در زمینههای مختلف بستگی تام دارد (سوگمار.)1773 ،
بنابراین به جهت جذّابیّت موضو کاوش و تبیین
شایستگیهای مورد انتظار اعضای هیأت علمی در
محیطهای دانشگاهی ،پژوهشگران مطالعات خود را به این
16 . Sugumar
17 . Rampai, N., Sopeerak
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سمت سوق دادهاند .هر ند مطالعات مذکور عمدتاّ به
ابعادی از شایستگیهای مورد نیاز اعضای هیأت علمی در
محیطهای دانشگاهی پرداختهاند .به طور مثال :مطالعات
لریندا ،میشل و گرالدین ،)1776( 23ادگرین،)1776( 23
ناگبو )1721( 17و رنیو)1721( 12؛ استریتر ،11بالند 11و
یانگ بالد)2333( 14؛ ساگومار ()1773؛ راگان 15و همکاران
()1721؛ مایرز و دایر)1711( 16؛ میتکویسکا و
هریستویسکا)1722( 10؛ ماتا)1722( 13؛ جردن 13و همکاران
()1721؛ هیات و ویلیامز.)1722( 17
هیات و ویلیامز ( )1722همکاری با اعضای هیأت علمی،
مشاوره ،ارائۀ خدمت ،پژوهش و تدریس را پنج شایستگی
اساسی اعضای هیأت علمی میدانند .لریندا ،میشل و
گرالدین ( ،)1776ادگرین ( ،)1776ناگبو ( )1721و رنیو
( )1721شایستگیهای فرهنگی(آگاهی فرهنگی ،دانش
فرهنگی ،مواجهه فرهنگی ،مهارت فرهنگی و تمایل
فرهنگی) را برای اعضای هیأت علمی حیاتی ارزیابی
میکنند .استریتر ،بالند و یانگ بالد ( )2333پژوهش،
تدریس ،مدیریت و رهبری در کار تیمی ،نوشتن ،مهارتهای
حرفهای آکادمیک (مدیریت کار ،یادگیری مادام العمر و
شبکهسازی) را از شایستگیهای اعضای هیأت علمی
میدانند .ساگومار ( )1773شایستگیهای مورد نیاز اعضای
هیأت علمی را در محیط دانشگاهی با نام بردن از
شایستگیهای فردی (هوش هیجانی و مهارتهای ارتباطی)
و شایستگیهای علمی (سواد رایانهای و اطالعاتی و پیشرفت
حرفهای) تبیین مینماید .راگان و همکاران ()1721
شاخ ترین شایستگی اعضای هیأت علمی را احراز بلوغ در
تدریس میداند .وی معتقد است که شایستگی تدریس
18 . Lorinda, Michael&Geraldine
19.Edgren
20. Nwagbo
21. Reneau
22. Stritter
23 . Bland
24 . Youngblood
25. Ragan
26. Mayer & Dyer
27. Mitkovska&Hristovska
28 . Mâţă
29. Jordan
30. Hyatt & Williams
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(یادگیری فعّال ،مدیریت ،تدریس فعّال ،استفاده از فناوری،
حل مسائل و اختالفات بین دانشجویان در حین تدریس،
اجرای قوانین و سیاستها) را در بر میگیرد.
مایرز و دایر ( )1771کارآمدی تخصّ مشاورۀ تحصیلی به
دانشجویان را شایستگی عضو هیأت علمی میداند .آنان
معتقداند اگر ه مشاوره به عنوان یکی از شایستگیهای مهم
از نظر اساتید مطرح شده است؛ اما تنها عدّۀ کمی از اعضای
هیأت علمی در این زمینه آموزش حرفهای دیدهاند.
میتکویسکا و هریستویسکا ( )1722مهارتهای شناختی،
حل مسئله ،بکارگیری فناوریهای اطالعاتی و ارتباطاتی
مدرن ،سواد اطالعاتی و توانایی پژوهش را از جمله
مهمترین شایستگیها برای آموزش دهندگان آینده میدانند.
همچنانکه اشاره شد نکته حائز اهمّیّت در ارتباط با
پژوهشهای صورت گرفته ،توجّه بخشی به شایستگیهای
اعضای هیأت علمی در پژوهشها است و اطّالعات اندکی که
به بررسی جامع شایستگیهای پنجگانه همکاری با اعضای
هیأت علمی ،مشاوره ،ارائۀ خدمت ،پژوهش و تدریس ،در
یک پژوهش بپردازد وجود دارد .این در حالی است که
بررسی ابعاد مختلف شایستگیهای مورد نیاز اعضای هیأت
علمی بویژه در سط تحصیالت تکمیلی همواره مورد دغدغۀ
مدیران دانشگاهی خاصۀ بخش برنامهریزی بالندگی اعضای
هیأت علمی و پژوهشگران بوده و هست و تبیین این
شایستگیها از منظر دانشجویان دکتری به عنوان یکی از
شاخ های کلیدی دانشگاه ،در تبیین وضع موجود و ارائۀ
تصویری جامع این شایستگیهای کلیدی و به عبارتی تحلیل
مقایسۀ تطبیقی واقعیّات با انتظارات و ترسیم شماندازهای
آتی اهمّیّت می یابد؛ البته باید به این نکته توجّه داشت که
به سبخ ماهیّت در حال تهییر دانشگاهها و مراکز آموزش
عالی ،شایستگیهای مورد نیاز اعضای هیأت علمی دائماً در
حال تهییر مداوم هستند .این عوامل باعث میشودکه درک
دقیق و مطالعات تجربی برآمده از بررسی در کشور وجود
نداشته باشد؛ بنابراین هدف از پژوهش حاضر بررسی
شایستگیهای اعضای هیأت علمی در یک دهۀ آینده است.
انجام این پژوهش نه تنها میتواند وضعیّت موجود اعضای
هیأت علمی در هر یک از شایستگیهای مورد نظر را تعیین
کند بلکه با تعیین شایستگیهای مورد نیاز در یک دهۀ

آینده میتواند خطوط راهنمایی برای تعیین مسیر و
استراتژیهای برنامهها بالندگی حرفهای اعضای هیأت علمی
باشد و افقی برای برنامهریزان و اعضای هیأت علمی در ایجاد
این شایستگیها ایجاد نماید .لذا نویسندگان در این مقاله
کوشیدند با نگاهی به یافتهها و روششناسی پژوهشهایی
که در این زمینه صورت گرفته و با انجام مطالعهای تجربی،
به سه سئوال زیر پاسخ دهند:
 از منظر دانشجویان دکتری دانشگاه شیرازشایستگیهای مورد انتظار اعضای هیأت علمی جهت
تحققّ رسالت دانشگاهی در یک دهۀ آینده کدامند؟
 آیا تفاوتمعناداری بین ادراک دانشجویان دورۀ دکتریدر زمینۀ وضعیّت موجود و مطلوب ابعاد شایستگیهای
اعضای هیأت علمی ،وجود دارد؟
 از دیدگاه دانشجویان دورۀ دکتری میزان شکاف بینواقعیّات و انتظارات به ه میزان است؟
در فرایند نگارش این مقاله با استفاده از دیدگاههای
دانشجویان دورۀ دکتری به این سئواالت پاسخ داده خواهد
شد.
مبانی نظری و پیشینۀ پژوهش
 ..1شایستگیهای مورد انتظار اعضای هیأت علمیی در
محیطهایدانشگاهی
12

برخی از صاحبنظران از جمله اسکات ( )1777معتقد بودند
با هوور و توسوعۀ فنواوری اطالعوات و ارتباطوات و تکووین
جامعۀ دانشی ،تحوالت اساسی در عرصوۀ دانشوگاههوا شوکل
خواهد گرفت .این تحول با شکلگیری جامعۀ شبکهای ،آغواز
خواهد شد و در نهایت ،ساختار و محتوای دانشگاه سونّتی را
در هم میپیچد و حرکت به سمت دانشوگاه سوبک دو آغواز
میشود .بنابراین با هوور دانوش فرادانشوگاهی و مهندسوی
دانش ،دانشگاهها دو نقش اصلی خوود را کوه تولیود دانوش و
انتقال آن است از دست میدهند و در مقابل کوارکرد جدیود
دانشگاه ،رهبری کلّیّۀ جریانات دانش اسوت (ااکور صوالحی،
 .)2131در دانشگاه سبک دو و در رهبوری جریانوات دانوش،
سرمایههای فکری دانشوگاهی اهمّیّوت دو نودان موییاینود.
یکی از سرمایههای حیاتی فکری دانشگاهی ،اعضوای هیوأت
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علمی هستند (سلیمی و را یان .)2137 ،اعضای هیأت علمی
میتوانند در دستیابی جامعه و میسسوات آمووزش عوالی بوه
اهداف خود نقش می ری ایفا کنند ،هر ند نگرانی نسبت بوه
رشد توانواییهوا و شایسوتگیهوای اعضوای هیوأت علموی و
بهرهوری آنها از مسائل مهم میسسات آموزش عالی و حتوی
بدنۀ دولت محسووب مویشوود (گاپوا .)1773 ،رفوع نگرانوی
توسعۀ شایستگیهای اعضای هیأت علمی ،هم نیازمند تالش
سازمانی و هم خواست اعضای هیأت علمی اسوت .آسوتین و
مکدانیلز )1776( 11در ارتباط با ضرورت داشتن نگواه ویوژه
به برنامههوای بالنودگی اعضوای هیوأت علموی ،مهوارتهوا و
توانمندیهای قابل احراز و مورد نیازاعضای هیأت علموی در
قرن  12را به شرح زیر بر میشمرند:
 .2شناخت مفهومی که شامل شناخت غایت و اهداف
دیرینووۀ آموووزش عووالی ،شووناخت انوووا میسسووات
آموزشعالی و رسالت آنان در جامعه ،دانش رشوتۀ
تخصّصی و فهم هویّت حرفهای به عنوان یک عضو
هیأت علمی و صاحخ اندیشه میشود؛
 .1دانش و مهارت در حوزۀ کاری عضو هیوأت علموی
که شامل فهوم فراینود یوادگیری و یواددهی ،فهوم
فرایندهای پژوهش ،فهم التزام و خدمت قابلارائوه
توسوط اعضوای هیووأت علموی و ارزش احتورام بووه
شهروند سازمانی است؛
 .1مهارتهای بین فردی که مشتمل بر مهوارتهوای
ارتباطی ،کار تیمی و همکاری ،احترام به تنوو در
محیطهای دانشگاهی است؛
 .4نگرشها و رفتارهای حرفهای که شامل ارزشهوا و
اخالقیّووات ،انگیووزه بوورای یووادگیری مووادام العموور،
توسعۀ شبکههای حرفوهای و تعوادل بوین زنودگی
شخصی و حرفهای است .دستیابی بوه دانوشهوای
فوووق و تحقووق ایوون مهووارتهووا نیازمنوود کسووخ
شایستگیهایی توسط اعضای هیأت علمی است.
آستین( )1774در مقالۀ دیگری تحت عنوان"ساختن پلی به
سوی آینده :آماده نمودن اعضای هیأت علمی برای مواجهه
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با انتظارات در حال تهییر در محیطهای در حال گذار" دل
نگرانی های خود پیرامون آیندۀ کار اعضای هیأت علمی را
این نین بیان میدارد که اعضای هیأت علمی در آیندۀ
نزدیک باید منتظر" بدبینی عمومی نسبت به آموزش عالی و
تقاضاهای فزاینده برای پاسخگویی ،کسری بودجه در
دانشگاهها ،هور جامعۀ اطالعاتی و فناوریهای نوین ،تنو
فزاینده دانشجویان ،هور میسسات جدید آموزشی ،تأکید
بیشتر بر برایندهای آموزشی ،رویکردهای پست مدرن به
دانش ،تهییرات در ویژگیهای جمعیّتشناسی اعضای هیأت
علمی و تهییرات فزاینده در ماهیت کار اعضای هیأت علمی"
به عنوان موضوعات حیاتی باشند ،بنابراین تصوّر یک عضو
هیأت علمی کارآمد و توانمند با احراز شایستگی در
فعّالیّتهای دانشگاهی گره خواهد خورد .البته همچنان که
گفته شد واژۀ شایستگی 11میتواند مفاهیم متفاوتی داشته
باشد و بنابراین تعریف جهان شمولی که مورد قبول همگان
باشد ندارد .برخی از صاحبنظران شایستگی را انتقال،
شناسایی ،ترکیخ و فعّال نمودن مجموعهای از دانشها،
مهارتها که منجر به حل موقعیّتهای مشکلزا میشود
تعبیر مینمایند .بنابراین تأکید میکنند که باید بین
شایستگی و مهارت(شایستگی جزئی) تفاوت قائل شد (کیفر
و تچیبوز .)1721 ،با این وجود ،احرازشایستگیهای مختلف
به ایفای نقشهای متنو کمک میکند و عنصر اصلی در
رقابت ،بقا و پیشرفت افراد در دنیای غیر قابل پیشبینی
محسوب میشود (ماجا.)1721 ،
بررسی ادبیات نظری پیرامون شایستگیهای اعضوای هیوأت
علمی بیانگر آن است که در مطالعات حووزۀ آمووزش عوالی،
شایستگیهای مختلفی مدّ نظر پژوهشگران قرار گرفته است؛
اما از بین این ابعاد و میلفوههوا ،پوژوهش حاضور بوه بررسوی
شایسووتگیهووای اعضووای هیووأت علمووی در زمینووههووای زیوور
میپردازد:
شایستگیتدریس :اشاره به قابلیّت اعضای هیأت علمی در
بکار بردن مجموعهای از دانش ،مهارت و نگرش در عمل،
ایجاد مشارکت و یادگیری در دانشجویان (مهدی نژاد،
 )1721و کمک به آنها در یادگیری و انطباق با شرایطی که
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33 . Competence

09

دو فصلنامۀ نوآوری و ارزشآفرینی ،سال سوم ،شمارۀ هفتم ،بهار و تابستان 2134

مدام در حال تهییر است (هیأت و ویلیامز.)1722 ،
پراوسکین و پلنتی ( )1773معتقدند که بیش از  %33از
وقت اعضای هیأت علمی صرف تدریس میشود .لذا
شایستگی تدریس از مهمترین شایستگیهایی است که
اعضای هیأت علمی باید داشته باشند (الکساندر و همکاران،
 .)1721کیفر و یبوز ( )1721در مطالعۀ خود دریافتند با
توجّه به ماهیّت در حال تهییر محیطهای دانشگاهی در
سالهای اخیر ،تدریس یک شایستگی برای اعضای هیأت
علمی محسوب شده و دانشگاهها باید به دنبال یافتن
ار وبهای مرجع برای توسعۀ برنامههایی برای بالندگی
اعضای هیأت علمی جوان با رویکرد تهییر در نگرش ،مهارت
و دانش آنان باشند.
شایستگیپژوهش :این شایستگی به معنی داشتن دانش

حرفهای در این زمینه نداشته و شایستگی الزم را در این
زمینه ندارند (مایر و دایر .)1771 ،و این امر میتواند نتایج
ویران کنندهای برای دانشگاه و دانشجویان داشته باشد
(کرتس و همکاران.)1777 ،از این رو برخی از مطالعات نشان
میدهند کیفیت مشاورۀ دانشجویان در دورۀ دکتری از سوی
اعضای هیأت علمی مشاور را به عنوان یکی از شاخ های
بهرهوری دورۀ دکتری دانشجو میدانند (روی و همکاران،
.)1776
شایستگیارائۀ خدمت :فعّالیّتهای ارزشمندی است که
توسط اعضای هیأت علمی برای یک نهاد ،سازمان خاص،
گروه و یا جامعه انجام میشود[ .]6این حوزۀ شایستگی ،که
همکاری و مشارکت با نهادهای اجتماعی است اغلخ مهفول
مانده است (جردن و همکاران.)1721 ،

در زمینۀ شیوههای پژوهش ،مالحظات اخالقی در این
زمینه ،مهارت اپ و نشر است (جردن و همکاران.)1721 ،
برخی معتقدند که برخی از اعضای هیأت علمی بعضی از
شایستگیها مانند پژوهش ،توسعه نیافته و این مسئله
هنگامی دشوارتر میشود که دانشجویان نسبت به برخی از
استادان در این زمینه وضعیّت بهتری دارند (بوزنسکی و
مال .)1727 ،14از آنجائیکه در خالل دورۀ دکتری از
دانشجویان انتظار تولیدات پژوهشی میرود و یکی از
شاخ های کیفی برنامههای آموزشی دورۀ دکتری به شمار
میرود (روی 15و همکاران ،)1776 ،اعضای هیأت علمی باید
از این شایستگی برخوردار بوده تا بتوانند دانشجویان دورۀ
دکتری را به پژوهشگرانی مستقل تبدیل نمایند (سینکلر 16و
همکاران.)1721 ،

 .2پیشینۀ مطالعات تجربی در زمینۀ شایستگیهای

شایستگیمشاوره :منظور ،توانایی اعضای هیأت علمی در

مورد نیاز اعضای هیأت علمی در محیطهای دانشگاهی

هدایت و کمک به دانشجویان در شناسایی گزینههای
مختلف و تصمیمگیری در مواردی است که نیازمند کمک در
جهت پیگیری اهداف تحصیلی و علمی خود هستند
(دیبات .)1727 ،10بسیاری از اعضای هیأت علمی در حالی
اقدام به مشاورۀ تحصیلی میکنند که هیچ آموزش و تجربۀ

در این بخش مقاله ،گذری کوتاه بر پیشینۀ مطالعات تجربی
شایستگیهای مورد نیاز اعضای هیأت علمی ،وضعیّت
موجود این دانش را در محیطهای آموزش عالی مشخ
مینماید .با نگاهی گذرا به قصد بازشناسی دانش موجود در
زمینۀ مطالعات مرتبط با موضو پژوهش در محیطهای
آموزش عالی ،میتوان مطالعات و تالشهای پژوهشگران را
این نین ارائه نمود.

34 . Buczynski & Mall
35 . Roy
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شایستگیهمکاری با سایراعضای هیأت علمی :منظور
از این شایستگی ارتباط و تعامل با همکاران به منظور انجام
فعّالیّتهای مشترک از طریق تبادل متقابل است (هیأت و
ویلیامز .)1722 ،در دهههای اخیر مهمترین شایستگیای که
به آن اشاره شده است ،توانایی کار گروهی برای حل مسائل
مختلف است .زیرا به افراد در انجام دادن و ایف پیچیده و
دشوار کمک مینماید (راچ و استینر .)1721 ،موارد فوق،
شایستگیهای مورد انتظار از اعضای هیأت علمی در آینۀ
ادبیات موجود است .با مرور و بررسی پژوهشهای فوق
میتوان ار وب مطالعاتی در ارتباط با شایستگیهای
اعضای هیأت علمی در محیطهای آموزش عالی ارائه
نمود(شکل شماره .)2
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جدول:1خالصه مطالعات مرتبط با شایستگیهای مورد نیاز اعضای هیأت علمی در محیطهای آموزش عالی
شایستگی مورد نیاز

پژوهشگران

تدریس

کیفر و یبوزو ()1721؛ پرز و تورلو ()1721؛ الکساندر و همکاران ()1721؛ استریتر ،بالند و یانگ بالد
()2332؛ جعفری و همکاران ()2132؛ مهدی نژاد ()1721؛ راگان ()1721؛ هیأت و ویلیامز ()1722

پژوهش

میتکویسکا و هریستویسکا () 1722؛استریتر ،بالند و یانگ بالد ()2332؛ کیویان و کین ()1773؛ هیأت و
ویلیامز ()1722

مشاوره
ارائۀ خدمت
همکاری با سایر اعضای هیأت علمی

مایرز و دایر ()1771؛ گولد و دوری ()1777؛ دیویس و فیسک ()1777؛هیأت و ویلیامز ()1722
گولد و دوری()1777؛ هیأت و ویلیامز ()1722؛ ویلیامز ()1771
کیویان و کین ()1773؛ هیأت و ویلیامز ()1722؛ کروویتز و کوهیک ()2331

الکساندر و همکاران ( )1721در مطالعۀ خود به طراحی و
اعتبار بخشی ار وبی برای تعریف شایستگیهای تدریس
برای اعضای هیأت علمی پرداختند .محتوای تدریس،
شناخت نقش دانشجویان در تدریس ،مهارتهای تدریس
همانند مهارتهای ارتباطی ،مهارت بین فردی ،مهارت
سخنرانی عمومی ،دانش استانداردهای برنامه ،دانش
یادگیری دانشجویان و شناخت استانداردهایی از میلفههای
مهم مدل به شمار میروند.
ژیو و همکاران ( )1721به هار شایستگی یادگیری،
شایستگی آموزشی ،شایستگی اجتماعی و شایستگی فناورانه
برای تدریس برای معلمان اشاره میکنند .یافتههای مطالعه
آنان نشان دادکه بین وجود این سه شایستگی
اخیر(شایستگیهای آموزشی ،اجتماعی و فناورانه) به عنوان
شایستگیهای محوری تدریس با عملکرد تدریس نوآورانه
آنان ارتباط معناداری وجود دارد.
ماتا ( )1722در پژوهشی به بررسی شایستگیهای شناختی
و فراشناختی ،ارتباطی ،اجتماعی ،فنی و فناورانه و
روششناختی (کاربرد فرایندهای آموزشی ،طراحی برنامۀ
درسی ،کاربرد استراتژیهای تدریس و طراحی
فعّالیّتهایآموزشی) را از جملۀ شایستگیهای مورد انتظار
اعضای هیأت علمی پرداخت .یافتههای مطالعه نشان داد که
تفاوت معناداری بین اعضای هیأت علمی تازه وارد با اعضای
قدیمیتر در هر یک از شایستگیهای مورد نظر وجود دارد.
همیچنین این پژوهشگر پیشنهاد میکند با توسعۀ
برنامههای بالندگی اعضای هیأت علمی میتوان
شایستگیهای مورد نظر را در اعضای هیأت علمی پرورش
داد.

لریندا ،میشل و گرالدین ( ،)1776ادگرین ( ،)1776ناگبو
( )1721و رنیو ( )1721نیز در مطالعاتی پژوهشی به مطالعۀ
شایستگی فرهنگی(آگاهی فرهنگی ،دانش فرهنگی ،مواجهۀ
فرهنگی ،مهارت فرهنگی و تمایل فرهنگی) پرداختند .نتایج
این مطالعات متفاوت بود .لریندا و همکاران [ ]11در مطالعۀ
خود دریافتند که در جامعۀ پژوهش ،شایستگیهای فرهنگی
اعضای هیأت علمی از وضعیّت مطلوبی برخوردار نیست.
بعالوه لریندا و همکاران ( )1776و رنیو ( )1721به این
نتیجه دست یافتند که آموزش در این زمینه می ر است .اما
ادگرین ( )1776دریافت که اساتید در این زمینه از وضعیّت
نسبتاً مطلوبی برخوردارند و سرانجام نتایج پژوهش ناگبو
( )1721نشان داد که بین ابعاد شایستگی فرهنگی
همبستگی معناداری وجود دارد.
یافتههای پژوهش نورانی ( )2133در داخل کشور در ارتباط
با شایستگی فردی (خودآگاهی و خودمدیریتی) اعضای
هیأت علمی نشان داد که شایستگیهای فردی اعضای هیأت
علمی با عملکرد آموزشی آنها رابطۀ مثبت و معناداری دارد.
ساگومار ( )1773در مطالعهای با بررسی شایستگیهای
فردی (هوشهیجانی و مهارتهای ارتباطی) و شایستگی
علمی (سواد رایانهای و اطالعاتی و پیشرفت حرفهای) اعضای
هیأت علمی به این نتیجه رسید که از بین شایستگیهای
فردی ،هوش هیجانی و از بین شایستگیها علمی ،سواد
رایانهای و اطالعاتی بیشترین اولویت را دارد.
راگان و همکاران ( )1721در پژوهشی به مطالعۀ شایستگی
تدریس(یادگیری فعّال ،مدیریت ،تدریس فعّال ،استفاده از
فناوری ،حل مسائل و اختالفات بین دانشجویان در حین
تدریس ،اجرای قوانین و سیاستها) در بین اعضای هیأت
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علمی پرداخت .یافتهها نشان داد که اعضای هیأت علمی
باید در زمینه های مطرح شده باید رشد یابند و برنامۀ
توسعه حرفهای بر این اساس طراحی شود.
مایرز و دایر ( )1771به مطالعۀ شایستگی مشاورۀ تحصیلی
اعضای هیأت علمی پرداختند .نتایج نشان داد که اگر ه
شایستگی مشاوره به عنوان یکی از شایستگیهای مهم از
نظر اساتید مطرح شده است و این در حالی است که تنها
عدّۀ کمی در این زمینه آموزش دیدهاند.
مطالعات تجربی در ارتباط با دغدغههای دانشجویان دورۀ
دکتری و نقش مشاورۀ اساتید را میتوان به مواردی همچون
فقدان توجّه اعضای هیأت علمی به توسعۀ همه جانبۀ
دانشجویان دکتری برای آماده شدن جهت مسیر شهلی
آینده ،عدم وضوح انتظارات اعضای هیأت علمی از
دانشجویان و بازخورد اندک به دانشجویان ،وجود
مشاورههای تصنعی نا کارآمد اعضای هیأت علمی اشاره نمود
(بارنز و آستین.)1773 ،13
روش پژوهش
از آنجا که پژوهش حاضر به بررسی شایستگیهای مورد
انتظار از اعضای هیأت علمی برای یک دهۀ آینده از منظر
دانشجویان دکتری دانشگاه شیراز پرداخته است به لحاظ
هدف ،کاربردی و به لحاظ نحوۀ گردآوری دادهها توصیفی از
نو پیمایشی است.
 جامعه و نمونۀ آماری
جامعۀ آماری پژوهش شامل دانشجویان دکتری  27دانشکده
دانشگاه شیراز بوده است که در سال تحصیلی -2131
 2132مشهول به تحصیل هستند .در این پژوهش با استفاده
از جدول تعیین حجم نمونه کرجسی و مورگان )1777( 13با
توجّه به حجم جامعه ( 2730نفر) ،تعداد  135دانشجوی
دکتری به عنوان نمونۀ پژوهش انتخاب شدند .روش
نمونهگیری تصادفی نسبتی بر اساس ویژگی جنسیّت و
رشتۀ تحصیلی بوده است.

با اقتباس از پژوهش هیات و ویلیامز ( ،)1722بر مبنای
مقیاس لیکرت  6درجهای ،استفاده شد .پس از تهیّۀ
پرسشنامۀ اولیّه ،محتوای آن در اختیار  3متخصّ در
زمینۀ مدیریت آموزشی و آموزش عالی قرار گرفت و با
جمعبندی نهایی نظرهای آنان پرسشنامۀ نهایی تهیّه شد.
این پرسشنامه عالوه بر بخش اطّالعات جمعیّتشناختی،
شامل پنج خرده مقیاس شایستگی تدریس ( 0گویه)،
شایستگی پژوهش ( 0گویه) ،شایستگی مشاوره( 0گویه)،
شایستگی ارائۀ خدمت( 0گویه) و شایستگی همکاری با
اعضای هیأت علمی ( 0گویه) نهایی گردید.

 اعتبار و پایایی پرسشنامه
در ادامه روایی ،پایایی پرسشنامۀ مذکور نیز محاسبه شد و
نتایج نشان داد که این پرسشنامه از روایی بسیار مطلوبی
برخوردار بوده و یایایی کل آن نیز بر اساس ضریخ آلفای
کرونباخ  7/36است و در هر یک از زیر مقیاسهای تدریس
 ،7/30پژوهش  ،7/33مشاوره  ،7/32ارائۀ خدمت  7/33و
همکاری با اعضای هیأت علمی  7/32به دست آمد که این
نشان از پایایی بسیار باالی این پرسشنامه است .به عنوان
یک قاعدۀ کلّی نانچه مقدار ضریخ آلفا بزرگتر و یا
مساوی 07درصد باشد ابزار اندازهگیری از پایایی باالیی
برخوردار است و در این صورت بهتر میتوان به نتایج آن
اعتماد کرد (هینتن .)1774 ،47نتایج آزمون کفایت نمونه-
برداری نیز در جدول شماره  1نشان داده شده است.
جدول  : 2آزمون  KMOو بارتلت در خصوص شاخصهای
پرسشنامه
کفایت نمونه برداری
شاخ
()KMO
مقدار
آزمون بارتلت

7/31
4/32

آزمو
ن
سط
معنادا
ری

7/7772

 ابزار گردآوری داده
به منظور بررسی دیدگاه دانشجویان در زمینۀ شایستگیهای
اعضای هیأت علمی از پرسشنامۀ محقق ساختۀ  43گویهای

بر اساس نتایج جدول فوق شاخ  KMOنشان دهندۀ عدد
 7/31که این عدد نشان میدهد که تجزیه و تحلیل عاملها
بسیار مفید است.

38 . Barnes & Austin
39. Krejcie & Morgan

40 . Hinton

شایستگیهای اعضای هیأت علمی جهت تحقق رسالت دانشگاهی؛ تأمّلی بر ادراکات و انتظارات دانشجویان دکتری

 روشهای تجزیه و تحلیل داده
از مجمو  177پرسشنامۀ توزیع شده 124،پرسشنامه با
توجّه به میزان دقت در پاسخ به سئواالت و کامل بودن
پاسخها انتخاب و مورد استفاده قرار گرفت .به منظور تجزیه
و تحلیل دادهها از نرم افزارهایExcelو SPSSروشهای
آمار یاز جمله آزمون  T-testوابسته ،تحلیل واریانس و
همبستگی پیرسون استفاده گردید.

31

بر اساس نتایج به دست آمده از جدول شماره 1بیشترین
میانگین مربوط به شایستگی پژوهش با میانگین  15/32و
انحراف استاندارد  7/16و کمترین میانگین مربوط به
شایستگی ارائۀ خدمت با میانگین  17/5و انحراف استاندارد
 7/14است.
بنابراین از دیدگاه دانشجویان دورۀ دکتری شایستگی
پژوهش اعضای هیأت علمی در یک دهۀ آینده مهمترین
شایستگی اعضای هیأت علمی خواهد بود(.)M= 15/32

یافتههای پژوهش
سئوال اول :از دیدگاه دانشجویان دورۀ دکتری مهمترین
شایستگی اعضای هیأت علمی در یک دهۀ آینده کدام
است؟

جدول  : 3مهمترین شایستگی اعضای هیأت علمی در یک دهۀ آینده
تعداد

شایستگی

انحراف استانداد

میانگین

.2

تدریس

15/46

7/16

.1

پژوهش

15/32

7/16

.1

مشاوره

124

15/52

7/42

.4

ارائۀ خدمت

17/5

7/14

.5

همکاری با اعضای هیأت علمی

14/3

7/44

جدول  :4تفاوت وضعیّت موجود و مطلوب شایستگی اعضای هیأت علمی با استفاده از آزمون تی
متغیر

وضعیّت

تعداد

میانگین

انحراف استانداد

T

Df

Sig

تدریس

مطلوب

124

15/46

5/10

12/1

121

7/7772

14/12

4/17

15/32

5/16

14/52

6/11

15/52

6/71

11/02

0/74

17/5

5/75

17/23

6/16

14/3

6/51

11/3

0/11

موجود
پژوهش

مطلوب

124

مطلوب

124

موجود
مشاوره

موجود
ارائۀ خدمت

مطلوب

124

موجود
همکاری با اعضای هیأت علمی

مطلوب
موجود

124

12/31

121

7/7772

23/73

121

7/7772

23/10
20/41

121
121

7/7772
7/7772
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نمودار :1تفاوت وضعیّت موجود و مطلوب شایستگی اعضای هیأت علمی از منظر دانشجویان دورۀ دکتری

نمودار :2تفاوت وضعیّت موجود و مطلوب شایستگی اعضای هیأت علمی از منظر دانشجویان دورۀ دکتری به تفکیک رشتههای
تحصیلی

سئوال دوم :آیا تفاوت معناداری بین ادراک دانشجویان دورۀ
دکتری در زمینۀ وضعیّت موجود و مطلوب ابعاد شایستگیهای
اعضای هیأت علمی ،وجود دارد؟
نتایج ارائه شده در جدول شماره 4نشان میدهد که با توجّه به
مقدار ضرایخ  Tبدست آمده در درجۀ آزادی  121تفاوت
معناداری در سط  7/7772بین ادراک دانشجویان دکتری از
وضعیّت موجود و مطلوب شایستگیهای تدریس ،پژوهش،

مشاوره ،ارائۀ خدمت و همکاری با اعضای هیأت علمی وجود
دارد .تفاوت وضعیّت موجود و مطلوب شایستگی اعضای هیأت
علمی از منظر دانشجویان دورۀ دکتری در نمودار شماره  2دیده
می شود .همچنین تفاوت وضعیّت موجود و مطلوب شایستگی
اعضای هیأت علمی از منظر دانشجویان دورۀ دکتری به تفکیک
رشتههای تحصیلی در نمودار شمارۀ  1ارائه شده است.

35
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جدول  :5شکاف بین وضعیّت موجود(ادراکات) و مطلوب(انتظارات) شایستگیهای اعضای هیأت علمی
متغیر /مؤلفه

وضعیّت موجود

وضعیّت مطلوب

(ادراکات)

(انتظارات)

24/21

35/44

مهارتهای ارتباطات

1/54

5/12

شناخت نظریه و عمل تدریس

1/63

5/11

-2/51

بهرهگیری از فناوری

1/14

5/13

-1/75

تدریس

شکاف
-11/25
-2/60

ارزشهای تدریس

1/61

5

-2/13

دانش و تجربه روندهای سازمانی /صنعتی

1/11

4/3

-2/50

فهم و شناخت آموزش

1/63

5/73

-2/4

مدلسازی یادگیری مادام العمر و مستمر

1/11

4/30

-2/04

24/51

35/11

-11/4

توانایی نگاه به موضوعات پژوهشی از شم اندازهای مختلف

1/54

5/11

-2/63

درک نقش پژوهش در تدریس و یادگیری

1/61

5/12

-2/53

بهبود مستمر مهارتهای دانش پژوهی

1/11

5/23

-2/36

نوآور و سازگار

1/17

5/24

-2/34

داشتن سهم نظری در حوزۀ مطالعاتی از طریق انتشار و ارائۀ مقاله

1/00

4/36

-2/23

شناخت و ارتقای نقش پژوهش اعضای هیأت علمی در افزایش جایگاه رشته

1/53

5/22

-2/51

بهرهگیری از پژوهش در تدریس

1/5

5/11

-2/01

23/11

35/51

-11/8

دانش در حوزۀ روشهای پژوهش ،ابزارها و روششناسی پژوهش

1/5

5/73

-2/53

راهنمایی با کیفیت فعّالیّتهای نوشتاری دانشجویان

1/45

5/72

-2/56

در دسترس دانشجویان بودن

1/53

5/27

-2/51

همکاری با دانشجویان همچون یک همکار پژوهشی

1/24

5/12

-1/70

مهارتهای مربیگری

1/4

4/30

-2/50

پاسخگو در ارتباط با مشاورههای رسالههای کارشناسی ارشد و دکتری

1/5

5/23

-2/63

آموختن اخالق پژوهش به دانشجویان

1/16

5/25

-2/33

22/18

32/5

-11/32

مهارتهای تیمی و همکاری مشترک

1/23

5/12

-1/21

فعّال بودن در دانشگاه و مجامع حرفهای

1/51

5/25

-2/61

فعّال بودن در مجامع حرفهای برون دانشگاهی

1/10

5

-2/61

مهارتهای مشاورهای

1/4

5/71

-2/61

حمایت از رسالت و مأموریت دانشگاه

1/56

5/34

-1/13

توانایی کارکردن با گروههای مختلف

1/15

5/12

-2/36

23/1

34/1

-11

پذیرش دیگران و ارزش قائل شدن برای آنها

1/41

5/10

-2/53

مهارتهای بین فردی

1/52

5/73

-2/50

پژوهش

مشاوره

ارائۀ خدمت

همکاری با اعضای هیأت علمی

تشویق تفکرات گوناگون

1/45

5/24

-2/63

مدیر ارشادگر و خدمت گذار بودن

1/4

4/30

-2/40

شناخت و حمایت از اهداف و رسالت برنامۀ آموزشی و رشته

1/51

5/74

-2/51

استفاده از فناوری برای مشارکت

1/16

5/76

-2/0

شناخت فرهنگ و سیاستهای دانشگاه/دانشکده و بخش

1/51

4/02

-2/23
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سئوال سوم :از دیدگاه دانشجویان دورۀ دکتری میزان شکاف
بین وضعیّت موجود و مطلوب شایستگیهای اعضای هیأت
علمی به ه میزان است؟
بر اساس جدول شمارۀ  5بیشترین شکاف بین وضعیّت
موجود و مطلوب ابعاد مختلف شایستگی اعضای هیأت علمی
از دیدگاه دانشجویان دورۀ دکتری ،متعلق به شایستگی ارائۀ
خدمت است .بعالوه نتایج نشان میدهد که بیشترین شکاف
بین وضعیّت موجود و مطلوب در بین میلفههای شایستگی
تدریس مربوط به بهرهگیری از فناوری ،شایستگی پژوهش
مربوط به نوآور و سازگار بودن ،شایستگی مشاوره مربوط به
همکاری با دانشجویان همچون یک همکار پژوهشی،
شایستگی ارائۀ خدمت مربوط به حمایت از رسالت و
مأموریت دانشگاه و شایستگی همکاری با اعضای هیأت
علمی مربوط به استفاده از فناوری برای مشارکت است .در
یک نتیجهگیری کلی از جدول میتوان نتیجه گرفت که
تفاوت ادراکات و انتظارات در خصوص شایستگیهای اعضای
هیأت علمی در این محیط آموزش عالی محسوس بوده و
انتظارات دانشجویان برآورده نشده است.
سئوال هارم :آیا رابطۀ معناداری بین وضعیّت موجود هر
یک از ابعاد شایستگیهای اعضای هیأت علمی وجود دارد؟
نتایج جدول شمارۀ 6ضمن تأیید همبستگی مثبت و معنادار
بین ابعاد شابستگی ،نشان میدهد که بیشترین همبستگی
مثبت و معنادار بین شایستگیهای مشاوره و ارائۀ خدمت و

همچنین ارائۀ خدمت و همکاری با اعضای هیأت علمی
وجود دارد و کمترین همبستگی نیز بین شایستگیهای ارائۀ
خدمت و تدریس مشاهده می شود.
سئوال پنجم :از دیدگاه دانشجویان دورۀ دکتری آیا تفاوت
معناداری بین وضعیّت موجود هر یک از ابعاد شایستگیهای
اعضای هیأت علمی برحسخ گروههای تحصیلی وجود دارد؟
نتایج جدول شمارۀ  0نشان میدهد که از دیدگاه دانشجویان
دورۀ دکتری بین شایستگیهای اعضای هیأت علمی بر
حسخ گروههای تحصیلی مختلف در کلّیّۀ ابعاد تدریس،
پژوهش ،مشاوره ،ارائۀ خدمت و همکاری با اعضای هیأت
علمی بر اساس  Fبه دست آمده در درجۀ آزادی  1تفاوت
معناداری وجود ندارد.
سئوال ششم :ادراکات دانشجویان دورۀ دکتری از وضع
موجود کدامیک از ابعاد شایستگیهای اعضای هئیت علمی
را مطلوب ارزیابی میکنند؟
بر اساس نتایج جدول شمارۀ  3بیشترین میانگین متعلق به
شایستگی پژوهش و کمترین آنها متعلق به ارائۀ خدمت
است .با توجّه به  Fبه دست آمده در درجۀ آزادی  4و 121
تفاوت معناداری در سط  7/7772بین شایستگیهای
موجود اعضای هیأت علمی وجود دارد .نمودار شمارۀ  1رادار
نیز وضعیّت موجود هر یک از ابعاد شایستگیهای اعضای
هئیت علمی به تفکیک جنسیت نشان میدهد.

جدول : 4ماتریس ضرایب همبستگی هر یک از ابعاد شایستگیهای اعضای هیأت علمی در وضعیّت موجود
2
1
1
4
5

2
2
**7/61
**7/53
**7/55
**7/50

1
2
**7/01
**7/04
**7/60

1

2
**7/00
**7/02

4

2
**7/00

5

2

نکته =2:تدریس =1 ،پژوهش =1 ،مشاوره =4 ،ارائۀ خدمت =5 ،همکاری با اعضای هیأت علمی
*P<7/72** ،P<7/75
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جدول شماره  :1تفاوت بین وضعیّت موجود هر یک از ابعاد شایستگیهای اعضای هیأت علمی گروههای تحصیلی گوناگون
گروه های تحصیلی

متغیر

انحراف استانداد

F
7/51

تعداد

میانگین

علوم انسانی

43

11/66

3/33

فنی مهندسی

46

11/01

5/71

علوم پایه

45

14/63

6/0

کشاورزی و دامپزشکی
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14/30

6/33

علوم انسانی
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11/54
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15/15
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علوم پایه
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6/03

کشاورزی و دامپزشکی
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11/02

0/74

علوم انسانی

43

23/54

0/14

فنی مهندسی

46

17/21

5/5

علوم پایه

45

23/34

5/03

کشاورزی و دامپزشکی

55

12/73

0/72

همکاری با اعضای

علوم انسانی

43

11/26

3/41

هیأت علمی

فنی مهندسی

46

11/21

5/50

علوم پایه

45

15/74

5/6

کشاورزی و دامپزشکی
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14/30

3/11

تدریس

پژوهش

مشاوره

ارائۀ خدمت
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نمودار  : 3نمودار رادار وضعیّت موجود هر یک از ابعاد شایستگیهای اعضای هئیت علمی به تفکیک جنسیت

بحث و نتیجهگیری
تدوین سند شم انداز بیست سالۀ کشور جمهوری اسالمی
ایران ،گام ارزشمندی در جهتدهی فعّالیتهای کشور برای
رسیدن به توسعه بوده و از مهمترین فرازهای سند ،توجّه
ویژه به جایگاه ایران در افق  2474در حوزۀ علم و فناوری
است .بدیهی است تحقق اهداف مندرج در سند شم انداز،
مدیریت و تدبیر جامع در تمامی ابعاد را میطلبد و الزم است
در حوزۀ مدیریتی علم و فناوری ،مهمترین عوامل شناسایی
شده و برنامههای مناسخ ،طراحی و اجرا گردنند .از آنجا که
شمانداز نا ر به آینده است ،بهرهگیری از رویکردهای آینده
نگرانه برای سنجش جهتگیری صحی سیاستها و کیفیت
برنامهها در مسیر تحقق اهداف شمانداز ،ضروری است
(طاعتی و بهرامی .)2133 ،یکی از حوزههای حائز اهمّیّت در
توسعۀ علم و فناوری توجّه ویژه به آیندۀ تحوالت دانشی و
مهارتی اعضای هیأت علمی به عنوان سرمایههای فکری
دانشگاهی و برنامهریزی مستمر جهت بروز نمودن دانش،
بینش و مهارتهای اعضای هیأت علمی برای ایران فردا
است .لذا تدوین برنامههای بالندگی اعضای هیأت علمی
توسط دانشگاهها و مراکز آموزشعالی نقش مهمّی در کاوش
شایستگیهای جدید اعضای هیأت علمی و اجرای برنامههای
توانمندسازی اعضای هیأت علمی درافق 2474ایفا میکنند.
هدف پژوهش حاضر بررسی شایستگیهای اعضای هیأت
علمی در یک دهۀ آینده از دیدگاه دانشجویان دورۀ دکتری
بود.

نتایج نشان داد که از منظر دانشجویان دورۀ دکتری،
مهمترین شایستگی اعضای هیأت علمی در یک دهۀ آینده،
شایستگی پژوهش است .این یافته با نتایج پژوهشهای
استریتر ،بالند و یانگ بالد ()2332؛ کیویان و کین ()1773؛
هیأت و ویلیامز ( )1722هم راستا است .دلیل احتمالی این
یافته این است که پژوهش یکی از مهمترین ارکان رشد و
توسعۀ پایدار جوامع به ویژه در دهههای آینده است را که
جوامع با حرکت شتابان و رو به رشد جامعۀ جهانی و شکاف
عمده بین کشورها در میزان دسترسی به علم و تکنولوژی
نوین روبرو هستند .در این بین دانشگاهها باید به رشد و
توسعۀ پژوهش در اعضای خود به ویژه اعضای هیأت علمی
همّت گمارند ،زیرا بی تردید آینده متعلق به کشورهایی
خواهد بود که در این زمینه رشد یافته باشند .در این راستا
در ادبیات مدلهای راهبری دانشگاهی ،گذار از دانشگاه
آموزشی به سمت دانشگاه پژوهشی اتفاق افتاده است و در
دهۀ آینده با سرعت بیشتری دنبال میشود .در دوران
مواجهه دانشگاهها و میسسات آموزش عالی با سه بحران
مشروعیّت ،نهادی و هژمونی (ااکرصالحی )2131 ،شاهد
هور دانشگاههای پژوهشی با ویژگیهای جدید خواهیم بود
(کسکه و سلیمی .)2133 ،دانشگاه پژوهشی ،نهادی کلیدی
برای توسعۀ اقتصادی و اجتماعی است .کشف دانش جدید،
توسعۀ نسل جدید پژوهشگران و بینالمللّی شدن ،در کانون
توجّه دانشگاههای پژوهشی قرار میگیرد.
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هشت ویژگی ،رسالت جهانی ،42پژوهشمداری ،41نقشهای
جدید اساتید ،41منابع مالی ندگانه ،44استخدام و به
کارگماری جهانی ،45افزایش پیچیدگی ،46روابط جدید دولت
و صنعت و همکاری جهانی 40با میسسات مشابه در
دانشگاههای پژوهشی پر رنگ خواهد بود .دستیابی به مدل
نو هور جهانی بدان معنی است که دولتهای ملّی نسبت به
گذشته ،نفوا کمتری بر دانشگاههای خود دارند .همچنین
دانشگاههای پژوهشی نو هور جهانی ،مأموریت و رسالت
خود را آموزش و توسعۀ مرزهای دانش در ابعاد جهانی و
فراتر از مرزهای ملّی ،تصور میکنند .دانشگاههای پژوهشی
نو هور جهانی ،با بهرمندی از روشهای علمی به طور
فزایندهای ،پژوهش محوراند .اعضای هیات علمی ،به عنوان
تولیدکنندۀ دانش جدید ،با تهیر از الگوهای پژوهشی مستقل
سنّتی به سمت گروهمحوری ،میانرشتهای عمل نمودن و
همکاریهای بینالملّلی ،نقشهای جدیدی در حل مسائل
جهان واقعی ،ایفا میکنند (کسکه و سلیمی .)2133 ،لذا
شایستگی پژوهش ،همچنان یکی از شایستگیهای کلیدی
اعضای هیأت علمی در دهۀ آینده خواهد بود.
همچنین یافتههای مطالعۀ کنونی نشان داد که بین ادراکات
وضع موجود و انتظارات از شایستگیهای اعضای هیأت
علمی در کلّیّۀ ابعاد تفاوت معناداری وجود دارد .بیشترین
شکاف بین ادراکات و انتظارات در شایستگی ارائۀ خدمت
وجود دارد .در بررسی مطالعات پیشین نیز اشاره شد ارائۀ
خدمت به عنوان شایستگی عضو هیأت علمی ،فعّالیّتهای
ارزشمندی است که توسط اعضای هیأت علمی برای یک
نهاد ،سازمان خاص ،گروه و یا جامعه انجام میشود (هیأت و
ویلیامز .)1722 ،این حوزۀ شایستگی که همکاری و
مشارکت با نهادهای اجتماعی است اغلخ مهفول مانده است
(جردن و همکاران.)1721 ،
دلیل احتمالی این یافته میتواند به ارتباط بین صنعت و
دانشگاه و همچنین محدودیّت اعضای هیأت علمی در انجام
41. Global mission
42. Research intensity
43. New roles for professors
44. Diversified funding
45. Worldwide recruitment
46. Increasing complexity

47. Global collaboration
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فعّالیّتهای خارج از دانشگاه ارتباط داشته باشد .بعالوه
دانشگاه نیز در برنامههای توسعه حرفهای اعضای هیأت
علمی اغلخ به شایستگی همکاری و مشارکت با نهادهای
اجتماعی کمتر توجّه میکند .بعالوه نتایج پژوهش کنونی
نشان داد که در بین میلفههای شایستگی تدریس بیشترین
شکاف مربوط به بهرهگیری از فناوری است که دلیلی آن
میتواند محدودیتهای کالس و یا نا آشنایی برخی اساتید
با فناوریها و کاربرد آن باشد .پرندز 43و همکاران ()1727
معتقدند که داشتن شایستگی تسلّط و بکارگیری فناوری
اطالعات و ارتباطات یک شایستگی اساسی برای اعضای
هیأت علمی آینده است و این در حالی است که آنها
توانایی کاربرد آن را کسخ نکردهاند .در شایستگی پژوهش
نیز بیشترین شکاف مربوط به نوآور و سازگار بودن است
دلیل احتمالی این یافته این است که برخی از اعضای هیأت
علمی در کار کردن به یک شیوۀ خاص و مشخ در
فعّالیّتهای دانشگاهی عادت کرده و ون در آن تسلّط
یافتهاند ،دیگر حاضر به تهییر آن شیوه نیستند و این امر
میتواند تحت تأ یر سیاستها و ساختار سازمانی دانشگاه
باشد .بیشترین شکاف در شایستگی مشاوره مربوط به
همکاری با دانشجویان همچون یک همکار پژوهشی است.
مطالعات تجربی در ارتباط با دغدغههای دانشجویان دورۀ
دکتری و نقش مشاورۀ اساتید به مواردی همچون فقدان
توجّه اعضای هیأت علمی به توسعۀ همه جانبۀ دانشجویان
دکتری برای آماده شدن جهت مسیر شهلی آینده ،عدم
وضوح انتظارات اعضای هیأت علمی از دانشجویان و بازخورد
اندک به دانشجویان ،وجود مشاورههای تصنعی تا کارآمد
اعضای هیأت علمی اشاره نمودهاند (بارنز و آستین.)1773 ،
شاید بتوان گفت هنوز بسیاری از دغدغههای فوق در میان
دانشجویان دورۀ دکتری دیده میشود .دلیل دیگر احتمالی
این یافته نیز میتواند در عدم اطمینان کافی برخی اساتید
به مهارتهای دانشجویان باشد .یافتههای مطالعه همچنین
نشان داد که در شایستگی ارائۀ خدمت نیز بیشترین شکاف
مربوط به حمایت از رسالت و مأموریت دانشگاه است دلیل
احتمالی این یافته نیز میتواند آشنایی اندک برخی اعضای
هیأت علمی با رسالتهای دانشگاه باشد و در شایستگی
48 . Prendes
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همکاری با اعضای هیأت علمی نیز مربوط به استفاده از
فناوری برای مشارکت است دلیل این یافته نیز احتماالً عدم
آشنایی کافی بعضی از آنها با فناوری و ترس از استفاده از
آن باشد .این یافتهها با پژوهشهای پرز و تورلو (،)1721
پرندز ،کاستاندا و گاتیرز ( ،)1727راگان ( )1721و مایرز و
دایر ( )1771هم راستا است.
از دیگر یافتههای این پژوهش ارتباط مثبت و معنادار بین
کلّیّۀ ابعاد شایستگیها است .که در این بین بیشترین
ارتباط بین شایستگیهای مشاوره و ارائۀ خدمت و همچنین
ارائۀ خدمت و همکاری با اعضای هیأت علمی وجود دارد.
این یافته با پژوهش ناگبو ( )1721هم راستا است .دلیل
احتمالی این یافته میتواند مربوط به شایستگی ارائۀ خدمت
باشد زیرا آنها با ارائۀ مشاوره و یا همکاری اعضای هیأت
علمی با دیگر همکارانشان ،میتوانند به ارتقاء این شایستگی
خود کمک کنند .بعالوه نتایج نشان داد که بین
شایستگیهای مختلف اعضای هیأت علمی گروههای مختلف
تحصیلی تفاوت معناداری وجود ندارد .دلیل این یافته نیز
میتواند در عدم تناسخ برنامههای بالندگی حرفهای اعضای
هیأت علمی و تخصّ اعضای هیأت علمی دانشگاه باشد.
همچنین یافتهها نشان داد که بیشترین میانگین
شایستگیها متعلق به شایستگی پژوهش و کمترین آنها
متعلق به ارائۀ خدمت است .این یافته با پژوهشهای مهدی
نژاد ( )1721و الکساندر و همکاران ( )1721هم سو است.
این یافته با نظر جردن و همکاران ( )1721همسو است زیرا
وی معتقد است که اغلخ در برنامههای توسعۀ حرفهای،
دانشگاهها بر تدریس (تمرکز بر بهبود تدریس و توسعۀ
برنامۀ درسی) و پژوهش (به عنوان مثال بهبود دانش در
زمینۀ شیوههای تحقیق ،مالحظات اخالقی در این زمینه و
افزایش مهارت اپ و نشر و نهایتاً بهبود کمک هزینههای
اپ و نوشتن) متمرکزاند و در این زمینه پشتیبانی های
الزم را ارائه میکنند .این در حالی است که اغلخ دیگر
حوزههای شایستگی از جمله مشاوره ،همکاری و مشارکت
با نهادهای اجتماعی مهفول میماند.
نتیجه آنکه با توجّه به یافتههای به دست آمده مبنی بر
شکاف زیاد بین وضع موجود(ادراکات) و مطلوب (انتظارات)
شایستگیهای اعضای هیأت علمی در هر یک از زمینههای

تدریس ،پژوهش ،ارائۀ خدمت ،مشاوره و همکاری با اعضای
هیأت علمی و اهمّیّت رشد هر یک از این شایستگیها در
یک دهۀ آینده میتوان ااعان نمود که اگر ه دانشگاهها در
برنامههای دانشافزایی اعضای هیأت علمی دغدغۀ بالندگی
حرفهای اعضای هیأت علمی دارند؛ اما توجّه به
شایستگیهای مورد انتظار دانشجویان تحصیالت تکمیلی از
اعضای هیأت علمی خود در یک دهۀ آینده نیز باید مدّ نظر
باشد.دانشگاه باید نگاه ویژهای به برنامههای بالندگی حرفهای
اعضای هیأت علمی با توجّه به گرایش و حوزۀ تخصّصی
اعضای هیأت علمی داشته باشد .ارتقاء کیفیت برنامههای
بالندگی حرفهای اعضای هیأت علمی ،نیازمند توجّه به
انتظارات برآورده نشده دانشجویان از اعضای هیأت علمی و
پرکردن مستمر زمینههای شکاف موجود است تا از این
طریق شایستگیهای اعضای هیأت علمی ارتقاء یابد .مسلماً
نتیجه این رویکرد میتواند ارتقاء سط کیفیت خدمات نظام
آموزش عالی باشد و از آنجا که این نظام در رشد و توسعۀ
دانشگاه و بهبود نظام یاددهی و یادگیری نقش به سزایی
دارد ،توسعۀ شایستگیهای اعضای هیأت علمی و متعاقباً
بهبود کیفیت دانشگاه میتواند آیندۀ بهتری را برای نظام
آموزش عالی و نظام جامع تولید دانش رقم زند.
سهم نظری 43این مطالعه در مطالعات آموزش عالی و
پیشنهادهای آن برای پژوهشهای آینده این است که به
طرح و تبیین شایستگیهای مورد نیاز اعضای هیأت علمی
در یک دهۀ آینده از دیگاه دانشجویان دورۀ دکتری ،که در
ادبیات آموزشعالی کمتر به آنها پرداخته شده ،پرداخت.
تحلیل شکاف ادراکات و انتظارات دانشجویان دورۀ دکتری
نیز کانون توجّه این مطالعه بوده است .این مطالعه ،سهم
نظری خود را در ارتباط با تبیین شایستگیهای اساسی
پنجگانه اعضای هیأت علمی پژوهش ،تدریس ،همکاری با
اعضای هیأت علمی ،مشاوره ،ارائۀ خدمت ،را روشن ساخته
است .بر این اساس برایند این مطالعه نشان میدهد جهت
ا ربخشی تالشهای پژوهشی و سازمانی در زمینۀ بالندگی
اعضای هیأت علمی در محیطهای دانشگاهی ،پارادایمهای
فکری در مطالعات آینده میتواند نگاه خود را به سمت
انطباق با شایستگیهای مورد نیاز اعضای هیأت علمی در
49 . Contribution
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یک دهۀ آینده تهییریابد ،نگاهی که در سالهای پیش رو
میتواند نگاهی نو در اتخاا رویکردهای بالندگی اعضای
هیأت علمی باشد .و سرانجام بر اساس یافتههای پژوهش،
تالشهای پژوهشی آتی میتواند شامل موارد زیر شود:

 آسیخشناسی نظام بالندگی اعضای هیأت علمی با
نگاه به شایستگیهای مورد نیاز یک دهۀ آینده در
جامعۀ دانشگاهی کشور مورد مطالعه واقع شود؛
برنامههای اجرایی و عملیّاتی بالندگی اعضای هیأت علمی

شابستگیهای فرهنگی اعضای هیأت علمی ،مورد
بررسی قرار گیرند و مدل شایستگیهای فرهنگی
در محیطهای آموزش عالی کشور تبیین شود؛

منطبق با رویکرد مطرح شده در پژوهش کنونی و با اولویت



شایستگیهای مورد نیاز ،شناسایی شود.
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