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 چکیده

ت ئاعضای هی های رفتاریمند از بایستهزمینه این پژوهش، تدوین چارچوبیاجرای هدف از 
ایشان بوده است. آموزشی  هاینقش شف مضامین و فرامضامینِعلمی دانشگاه از طریق ک

های تحصیالت تکمیلی و میدان پژوهش، دانشجویان دوره شناسی، پدیدارپژوهشروش 
گیری هدفمند از نوع حداکثر اند. نمونههای علوم انسانی بودهدانشگاه فردوسی مشهد در رشته

یافته با ساختارنیمه فن مصاحبه ها به وسیلهاختالف صورت پذیرفت. گردآوری داده
اشباع حاصل شد. تحلیل  ،مصاحبه دومینوسیدر  تا نهایتاًگرفت کنندگان انجام مشارکت

ت علمی ئکالیزی نشان داد که چارچوبِ رفتارهای آموزشی اعضای هی ها به شیوهداده
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 مقدمه
برای  عاملی مهم عنوانبهارزیابی کیفیت خدمات آموزش عالی در چند دهه اخیر، 

چند مقوله کیفیت (. هر2011، 1تسنگ دانشگاه ها نقشی برجسته یافته است )وانگ و
یکی از وجوه داللت این  عنوانبهدر آموزش عالی امری چندوجهی است، با این حال 

 فراینددانشگاه در  ت علمیاعضای هیئبه کیفیت تدریس و نقش آموزشی  توانمیمهم 
ها در جهت تضمین اثربخشی آن  یادگیری دانشجویان اشاره کرد که تالش -یاددهی 

( و عالقه شایان 2010، 2ویکرما توجه شده )دولین و سامارا یکی از محورهای مورد
ده کرها کسب نفعان مختلف از جمله والدین، دولت و رسانهتوجهی را از جانب ذی

عمده این است که کیفیت  باور ،دراین میان (.2015، 3)شیائو و ویلکینز است
ایفای  ها درهیئت علمی دانشگاهای و رفتاری اعضای های خصیصهشایستگی

رو در عصری که با صفات از این .(2011، 4و ویلیامز هیاتهایشان کلیدی است )نقش
سسات آموزش ؤ، مشودمیای همچون عصر استانداردها و پاسخگویی شناسانده ممیزه

ه و تضمین اثربخشی نقش آموزشی عالی در جهت اطمینان از کیفیت خدمات ارائه شد
های امتیازدهی . ازجمله اینکه کاربست مقیاسبرندمیه دان از ابزارهای مختلفی بهراتاس

نسل  در این شرایط(. 1993 ،5دانشجویی بیش از پیش افزایش پیدا کرده است )سلدین
را های آموزشی فرایندمشارکت بیشتر خود در رابطه با چگونگی  ،جدید دانشجویان

های در سال اینبنابر(. 2006، 6و همکاران پندارند )پتروزلیوسمعقول و موجه می
آموزش عالی این خواسته نیز بیشتر رخ نمون  عنوان یک پاسخ به مطالبه ارتقایبهاخیر 

و با لحاظ نظرات  شودبازبینی  بایدیابی آموزشی شهای ارزکرده است که فرم
 ستن روآاز  ویژهبهها اهمیت بازبینی این فرم(. 2000، 7اورای) بهبود یابد دانشجویان
تنها ابزار سنجش  عنوانبه یها محدود نیست و گاهیر کاربرد این فرمثکه دامنه تأ
  (.1996، 8واشبورن و تورنتانگیرد )وزشی مورد استناد قرار میاثربخشی آم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Wang & Tseng 
2. Devlin & Samarawickrema 
3. Xiao & Wilkins 
4. Hyatt  & Williams 
5. Seldin 
6. Petruzzellis et al 
7. Ory 
8. Washburn & Thornton 
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کیداتی مبنی بر بازبینی، اصالح و توسعه این ابزارها از سوی أت ،به همین جهت
کید أ( ت2001) 1فرانکلیناست. ازجمله اینکه تیل و  شدهنظران مختلف ارائه صاحب

نقش  بایدیابی آموزشی شهای ارزمربوط به تصمیمات توسعه فرم فراینداند که در ردهک
از آن  مخصوصاً نفعان را در نظر گرفت و به رسمیت شناخت. این پیشنهاد ذی همه

 فراینداز درواقع همان دانشجو  ونفع ترین ذیمهم موجه تلقی شده که معموالًجهت 
شاهد این مدعا آن است که . شودمیها نادیده انگاشته حتوایی این پرسشنامهتوسعه م
بررسی مرتبط با اثربخشی آموزشی  کاراکترهای مختلفِ یزیاد هایدر پژوهشگرچه 

از جانب مدیران اجرایی و اعضای منتخب  ها عموماًبا این حال این شاخص ،نداشده
، 2اورای و رایانت )توسعه پیدا کرده اسعلمی و نه از منظر دانشجویان  هیئتو خاص 

بسیاری از  کردادعا  توانمی( 2001اورای و رایان ) نظر(. درواقع بر اساس 2001
که  بودههای دیگر کاربرگیابی آموزشی، رونوشتی از شارزامروزین های کاربرگ

 آن مصادیقکه از  ندارندای چوب منطقی از لحاظ سازهپشتوانه مستحکم نظری یا چار
های ادراک دانشجویان از بایسته فهماندک در رابطه با  هایپژوهشبه  توانمی

دهد که ای مدرس اثربخش اشاره کرد. این امر آنجایی خود را بیشتر نشان میخصیصه
دهندگان میان آن چیزی که توسعهوجود دارد ای واضح و آشکار فاصلهبدانیم 
مدرس اثربخش در نظر دارند و چیزی  هاییابی آموزشی از خصیصهشهای ارزکاربرگ

 پیامدهایشک ازجمله کنند. بیکه دانشجویان آن را از خصایص مهم تلقی می
این امر آن است که توانایی دانشجویان برای سنجشگری مدرسان به  توجهی بهبی

ثیر معکوس قرار أای جامع و ارائه سیستماتیک بازخوردهای اصالحی تحت تشیوه
داشته  3یابی آموزشی پایاییشهای ارزکاربرگشرایطی حتی اگر  ین. در چنگیردمی

آینده در  هایپژوهشنیاز به  بنابراین،نها مورد تردید خواهد بود. آکلی  4رواییباشند، 
مبتنی بر به نحوی که یابی آموزشی شهای ارزکاربرگتوسعه  جهتدر  ویژهبه بارهاین 
 (.2007، 6 و همکاران گوبازیو)اون استتوجیه  قابلباشد  5ایهای زمینهداده

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Theall & Franklin 
2. Ory & Ryan 
3. Reliability 
4. Validity 
5. Contextual Data-Driven TEFs 
6. Onwuegbuzie et al 
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له کیفیت آموزش و ئهای اخیر، مسدر سال نیز سطح ملیهمین ارتباط و در در 
)خدیوی و  است ایران شدهتدریس، از مباحث مهم و قابل توجه در نظام آموزشی 

لی، اشاراتی است که برخی از جمله نشانگان این مهم در سطح م(. از1397 همکاران،
اند و ضعف سازوکارهای ارزیابی و این مقوله داشته دربارهداخلی  نظرانصاحب

مانع  مواردی کهاند. یکی از دهکرتصریح را کیفیت آموزش عالی در ایران  سنجیاعتبار
های بنای نظام جامع کیفیت در آموزش عالی به خصوص در پایه درونزایتوسعه 

یادگیری  –یاددهی فرایند در علمی هیئتاعضای ط با نقش رابطه با محورهای مرتب
ادراکی مشخصی برای ارزیابی کیفیت آموزش  چارچوب، این است که هنوز بوده

، )دباغ و برادران شرکا وجود نداردهای نقش استاد دانشگاه جمله بایستهازعالی 
ن آید ؤم نظران داخلیشواهد پایش شده از جانب برخی از صاحب همچنین (.1389

به نحوی کارآمد،  علمی هیئتاعضای یابی اثربخشی شزارفعلی  چارچوب است که
 رو،، از ایننیستعلمی  هیئتثر در جهت بهبود و توسعه اعضای ؤمطلوب و م

اساس معیارهای معتبر ضروری  علمی بر هیئتبازنگری در نحوه ارزیابی اعضای 
ند این کجمله مواردی که ضرورت این تالش را تبیین میاز (.1396سنگری، ) است

اعضای های رفتاری نقش هتالش برای توسعه چارچوبی که در بردارنده بایستت که اس
های به ارتقای شایستگی دتوانمیباشد نفعان یذاز منظر سایر  دانشگاه علمی هیئت

های کیفیت در آموزش عالی شاخصه ارتقای نهایتدرو  علمی هیئتعضای محوری ا
 . منجر شودایران 

هایی از تالش ارتقای کیفیت نظام آموزش عالی، کمک به براینیز  در داخل کشور
ی علم هیئتهای رفتاریِ اعضای سوی پژوهشگران مختلف برای فهم بهتر از بایسته

صورت پذیرفته است. با این حال  آنهادر رابطه با عملکرد آموزشی  ویژهدانشگاه به
ی و پیمایشی و های کمبا کاربست روش عمدتاً هابخش قابل توجهی از این پژوهش

 روز، پورمقدسیان و مرعشی،: آتشبرای مثالای )های ترجمهبراساس پرسشنامه
ای یا اسنادی شکل گرفته که متکی بر مطالعات کتابخانه بوده ساخته( یا محقق1397

 . بنابراین،(1393 مثال: صدیق معروفی، محمدی، موسوی و رعدآبادی، بودند )برای
مند سعی در زمینه از روشی کیفی و اکتشافی به صورت یریگبهره هایی که باپژوهش

های ایرانی علمی دانشگاه هیئتهای ارزشیابی نقش آموزشی اعضای شناخت مالک
وجود  نیز های کیفیپژوهش هرچند. ده باشند در این میان نسبت کمتری را دارندکر
ها یا آن پژوهش یشتر، در ببا این حال .اشندکه به این موضوع عالقه نشان داده ب رددا
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علمی و  هیئتدانشگاه از منظر خود اعضای  استادانها از نقش به کشف تلقی عمدتاً
( 1393همچون دانشجویان )به طور مثال: سلیمی و رمضانی،  مهم نفعاننه سایر ذی

 مهمکلیتی عام و فارغ از برخی تمایزات  توجه شده است یا دانشجویان را به صورت
مربوط به علوم  های اصطالحاًمقاطع تکمیلی یا کارشناسی یا رشته تحصیل درمانند 

. ادعا در (1394 ،همکارانند )به طور مثال: ساالروند و اکردهسخت یا نرم مطالعه 
ای های رشتهها با منطق فرهنگثیرگذار بودن این تفاوترابطه با مهم بودن و تأ

شناخت ادراکات  برای بایدنیز نفعان ست و طبق نظریه ذیسوهم (0002 ،1ی)یلیجوک
. در حالی که چنین مواردی در پیشینه نفعان به صورتی خاص اقدام کردهر یک از ذی

این پژوهش در ها، رفع این کاستی بنابراین برای. خوردادبیات چندان به چشم نمی
در حیطه  دانشگاه علمی هیئتاعضای ی هارفتار های ارزشیابیمالکتا  شودتالش می

نفعان نظام دانشگاهی یعنی ترین ذییکی از مهم از منظرآموزشی ایشان نقش 
و براساس تجربه  های علوم انسانیدر رشته مقاطع تحصیالت تکمیلیدانشجویان 

  .شود فهم و تبیین آنهازیسته 
 

  و پیشینه پژوهش مبانی نظری
 ،2ویستیویها در علوم اجتماعی است )کترین ایدهترین و مهممفهوم نقش از رایج

رفتاری خاصی است که  چارچوبنقش ، این مفهومسازمانی از تعاریف در (. 2008
 توانمی. با توجه به این تعریف کندای خود ایفا رود هر فرد در واحد وظیفهانتظار می

به نزدیک اند. از دیگر تعاریف ها درون وظایف سازمانی کارکنان نهفتهگفت که نقش
از  اندگفته( اشاره کرد که 1996) 3سنزو و رابینزبه تعریف دی توانمیهمین رویکرد 

متصدی شغلی  رود یا به عبارتی افراد از هرانتظار می یرفتارهای خاص ،هر شغلی
رفتارهای مشخصی را انتظار دارند که این رفتارهای مشخص را نقش سازمانی افراد 

از رفتارهای مربوط به نقش ادراک  توانمیرا  «رفتارهای نقش»صورت کلی به  گویند.
جایگاه اجتماعی خاصی را احراز کرده و براساس الزامات، افرادی دانست که 
ممکن است در شرح  ، بنابراینندکنآن عمل می های مترتب برانتظارات و مسئولیت

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Ylijoki 
2. Kivisto 
3. De Cenzo & Robbins 
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بر . (1989، 1و همکاران )جکسون نیامده باشد شغل و توضیحات مربوط به کار اعضا
از  ، آن دستهعلمی هیئتاعضای ، منظور از رفتارهای حاضر پژوهشدر  این اساس

علمی  هیئتافرادی است که در کسوت عضو نقش های رفتاری مورد انتظار از بایسته
ید آموزشی نیز به جهت تخصیص دادن اند. کاربرد قدانشگاه مشغول خدمت بوده

های فعالیتحیطه رفتارهای مورد مطالعه، تنها به آن دسته از رفتارهایی است که در 
قرار  علمی دانشگاه هیئتاعضای یادگیری -یاددهی فرایندآموزشی و وظایف مرتبط با 

 گیرند. می
ازجمله نظام  د در فهم بهتر روابط یک نظامتوانمینفعان نظریه ذی ،از سوی دیگر

در  ایشان شرکای نقشبا علمی دانشگاه  هیئتاعضای  یعنیارکان آن دانشگاهی و 
و امکان فهم نقش  سازنده و مفید باشد ،ازجمله دانشجویانامونی خود محیط پیر

ایده اصلی . نفعان مهیا کندذیحضور بلکه در محیط  علمی را نه در خأل هیئتاعضای 
های برای همه افراد و گروه بایدبرای بقا  نظاماین است که یک نفعان نظریه ذی

بر اساس این  .(2006، 3و راجرز منو فری 2013، 2سینگئ)دو کندنفع ایجاد ارزش ذی
د بسیار اثرگذار باشد به نحوی که روابط توانمینفعان، رابطه سازمان با ذی نظریه،

منفی برای سازمان ازجمله افول عملکرد و  پیامدهاینفعان موجب ضعیف با ذی
  .(2016، 4)شارون شودمیورشکستگی 

به مقوله  یزاویه نگاه خاص نظریه مشروعیت هر کدام ازو نفعان نظریه ذیدر 
وجه به نیازها، منافع و ت ،هر دو نظریهبر اساس . نگریسته شده است نفعانذی

ایش و حفظ موجب افزحضور دارند که در محیط سازمانی  نفعانذیانتظارات 
هایی نیز میان تفاوت ،(. با این حال2001، 5د )دریسکولشومشروعیت سازمانی می

پیشنهاد  نفعانذینظریه در  و نظریه مشروعیت وجود دارد. ننفعاذیرویکرد نظریه 
قدرتمند خود را به منظور  نفعانذیموافقت و همراهی  بایدکه یک سازمان  شده است

توافق و  نظریه مشروعیت بر اهمیت در که ، در حالیدنبال کندحفظ مشروعیت 
 معنایجامعه در  ،اننفعذینظریه در . درواقع شده استکید همراهی با کلیت جامعه تأ
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2. Duesing 
3. Freeman & Rogers 
4. Sharon 
5. Driscoll 
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ارات ظکه انت استمختلف  نفعذیهای تر آن یعنی ترکیبی از گروهمحدودتر و خاص
نظریه  بنابراین،(. 2006، 1)دیگان و بلوم کوئیست متفاوت و گاه مغایری دارند

تر آن در قیاس گرایانهتر و واقعگیریتر، قابل اندازهبا توجه به رویکرد عینی نفعانذی
د تمایز توانمی بیند،می گرایانهآرمانتر و انتزاعی موضوع راه مشروعیت که با نظری
و  یافته تر، مشروعیت معنایی خاص و دقیقنفعانذیای داشته باشد. در نظریه برجسته

مین تأ نفعانذیکه منافع  همزمانی  است. نفعانذی مطالباتمین منافع و به معنی تأ
توجه  هااین گروه مطالباتباید به  بر این اساس،کنند. یشود، آنها از سازمان حمایت م

 طلبدرا میمداری نفعذی ویکردو ر نفعانذیکه این امر مدیریت راهبردی  دوش
  .(2005، 2)سوتیرادو

گفت که شناسایی، پایش نیازها و  توانمی، نفعانذینظریه  چارچوبدر  ،روز اینا
کلیدی از منظری  نفعانذیهای ر خواستهخوایی درهآوری پاسخمطالبات و فراهم

این لحاظ با  شودتالش میپژوهش نیز  ایندر  گرایانه امری ضروری است.واقع
 نفعانذیترین یکی از مهم عنوانبه مفروضات و تصدیق نقش پراهمیت دانشجویان

علمی  هیئتاعضای  رفتارهای آموزشیهای ، مضامین بایستهنظام دانشگاهی کلیدی
ست که ا نکته قابل توجه دیگر آن .شود کشفکلیدی  نفعانذیاز منظر این  هدانشگا
سازمانی را نفی کرده و  نفعانذینگر به مجموعه یکدست ، نگاه کلی ونفعانذینظریه 

افراد این مجموعه  البات و انتظاراتهایی در مطبر این باور است که تنوع و چندگانگی
نتظارات هر کدام از این جداگانه نیز نظرات و ا ورتد  به صبای بنابراینوجود دارد و 

ت خاص رسد به صوررو به نظر میتر را بازشناخت. از اینجزئی نفعذیهای گروه
 خاص نفعانذییکی از  عنوانبهمقاطع تحصیالت تکمیلی  دانشجویان مطالعه ادراک

یان ایر دانشجومتفاوتی با س هایدیدگاهنظام دانشگاهی که از برخی جهات، شرایط و 
   جا و منطقی خواهد بود.دارند به

دانشگاه  علمی هیئتاعضای ی آموزشی هاپژوهشگران مختلفی به واکاوی رفتار
های لفهو بررسی مؤ پردازیاند و هریک از زاویه نگاه خود، به بازمفهومتوجه کرده
( اشاره 2016) 3پژوهش آلهیجابه  توانمی ،طور مثالاند. بههمت گماشته آنسنجشگر 

دانشگاه را از زاویه برداشت  علمی هیئتاعضای های نقش بایسته کردهکرد که تالش 
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ی از فهرستی مشتمل بر چارچوبد. وی ابتدا کنبررسی  علمی هیئتاعضای و ذهنیت 
را با بررسی ادبیات و پیشینه های  علمی هیئتاعضای ید اثربخشی تدریس عوامل مؤ

بعد کلی ازجمله تالش برای  5ی از فهرستو  کردپژوهشی مرتبط، گردآوری 
های آموزشی، ارتباطات با نگر دانشجو، روش، توسعه درازمدتهایابی به هدفدست

پیمایشی  پژوهشسپس با استفاده از روش  تشکیل داد.دانشجویان و روش ارزشیابی 
شیابی و ادراک مدرسان از ارز دو بعد که به این نتیجه رسید هاتحلیل عاملی داده و

ترین و اهمیتپر ،بعد کلی به ترتیب 5نگر دانشجو، از میان توسعه درازمدت
را ( ادراک مدرسانی 2014) 1مایرون و مووراک همچنین،. بودندترین عوامل اهمیتکم

 ،از این منظر .آموختگی از مراکز آموزش عالی را داشتندکه تجربه دانش بررسی کردند
 پژوهشهای یک استاد خوب  با روش رتباط با ویژگیبرداشت این مدرسان را در ا

های قلمروی متفاوت از خصیصه سهو نشان دادند که  کردندپدیدارشناسانه واکاوی 
های تدریس و دانش استاد ابعاد ارتباط میان استاد و دانشجو، شیوه شاملاستاد خوب 
( نیز با 2000) 2گوررو و ویالمیل. پژوهشگران دیگری از جمله دیوجود دارد

ای تری مثل تحلیل استعاری، به گونهتر و بدیعخالقانه پژوهشهای کاربست روش
 اقدام کردندشان کننده از نقشمشارکت به واکاوی و شناخت ادراک مدرسان متفاوت

نقش مدرسان قابل تعریف  نشانگرهای عنوانبهاستعاره مختلف  نهو نشان دادند که 
کننده دانش، چالشگر، بارورکننده، جو، مهیاهمکاری نقش مشتمل بر رهبر نهاست و 

پژوهشگران دیگری . استمبدع، مهیاکننده ابزارها، هنرمند، مکانیک ذهن و آموزشیار 
 را های دانشگاهیهای رفتاری مدرسان در محیط( بایسته2018) 3نیز مانند صباح و دو

و به این نتیجه  دمطالعه کردنعلمی  هیئتاز طریق بررسی ادراک و اقدام اعضای 
ت، کاربرد راهبرد آموزشِی ترین ضروریان، یکی از مهمارسیدند که از نظر مدرس

محورانه توسط استاد است. هرچند در عمل چنین راهبردی رواج کمتری دارد. دانشجو
اعضای های نقش لفهؤرا برای استخراج مهای متفاوتی روش نیز پژوهشگرانبرخی از 

دیگر  نفعانذیر داده و تمرکز خود را به فهم و ادراک ذهنیت مد نظر قرا علمی هیئت
( با 2007) همکارانو  زیگوباواون ،دادند. به طور مثال دانشگاه یعنی دانشجویان قرار

ادراک دانشجویان از خصوصیات مدرسان اثربخش  ،ترکیبی پژوهشکاربرد یک روش 
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خصوصیات  ،یانهای دانشجوو پس از تحلیل مضمونی پاسخ را بررسی کردند
ای مضمون شامل دانشجومحوری، متخصص بودن، حرفه نه را در مدرسان اثربخش

کننده بودن، هدایتگر بودن، اخالقی بودن دهنده بودن، متصلبودن، مشتاق بودن، انتقال
 1چون چینگبرخی از پژوهشگران خارجی نیز، هم .و پاسخگو بودن برشمردند

دانشجومحور از آموزش معطوف  ضوع ارزشیابی(، مطالعه خود را به سمت مو2018)
جمله مدارانه ازنفعذیند که کاربست رویکرد شتکید داأاین نکته تبر ساختند و 

نفعان کلیدی همچون دانشجویان در جهت توسعه یذگیری از نظرات سایر بهره
 باشد. شتهد وجاهت بیشتری داتوانمیهای ارزشیابی آموزشی فرم

های مرتبط داخلی در این حوزه موضوعی بیانگر آن است شبررسی کلی پژوهاما 
نگر سعی در شناخت صورتی بسیار کلیهیا ب عمدتاً داخلی  پژوهشگرانکه 

و متنوع بودن وجوه متعدد اند که با توجه به ثربخش داشتهل یا ائاهای استاد ایدویژگی
 هیا چون ب .نده بودبسیار کلی و پراک عضاًعلمی نتایج نهایی ب هیئتهای اعضای نقش

های کیفیت تدریس یا تدریس اثربخش لفهؤشناخت م در پیصورت بسیار خاص 
بخشی از شامل های معطوف به تدریس که فعالیت استاداناند از نقش آموزشی بوده

های ؤلفههایی که مپژوهشدر  همچنیناند. ، چشم پوشیدهشودمیآن و نه تمام آن 
با کاربست  غالباًمطالعه شده است لمی دانشگاه ع هیئتتدریس اثربخش اعضای 

توجه شده مند به این موضوع هنهای اکتشافی و زمیکمی و نه روش پژوهشهای روش
( هر یک 1397( یا قنبری و سلطانزاده )1397) همکارانروز و آتش ،طور مثال. بهاست

نظرات  ،یهای کیفگیری از روشترجمه شده و نه بهره با استفاده از پرسشنامه
برخی دیگر از  .استادان را بررسی کردنددانشجویان نسبت به عملکرد آموزشی 

و  (1393) همکارانصدیق معروفی و  ،(1392ستاری ) همچونپژوهشگران نیز 
اساس  بر ای که عمدتاًساختههای محققهبا بهره گیری از پرسشنام (1397حسنی )

های کاربرگو سایر مطالعات خارجی یا ای، تحلیل محتوای اسناد مطالعات کتابخانه
و سپس با  های تدریس اثربخش را احصالفهؤاند مارزشیابی آموزشی موجود بوده

درواقع اند. دهکرگیری های کمی نظرات دانشجویان ایرانی را نسبت به آن اندازهروش
غیر  های کمی و رویکردیتکرارتر نیز هستند تنها با روشکه پر هادر این نوع پژوهش

که هرچند در  است شده توجههای تدریس اثربخش ؤلفهمند و غیر اکتشافی به مزمینه
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از رویکردی  نگرفتنبهره  دلیلبه  ،با این حال .ند مفید باشندتوانمیجای خود 
در این شوندگان کلیت ادراکات مطالعهند به درجات باال نمایانگر توانمیاکتشافی ن

های صورت پذیرفته با ژوهشتنها بخش محدودی از پ ،در مقابل. باشندخاص  زمینه
سلیمی و رمضانی  ،اند. به طور مثالرا بررسی کردههای اکتشافی این موضوع روش

علمی دانشگاه  هیئتلفه های تدریس اثربخش از دیدگاه اعضای ؤ( به کشف م1393)
زاده و هاشمی بنکداری، مهران، ماهرومطالعه  به توانمی. از دیگر موارد اقدام کردند

اشاره  ایرانی در دانشگاه با رویکردی کیفیتدوین الگوی استاد شایسته  برای( 1395)
بعد اصلی با عنوان ابعاد شناختی، رفتاری  سه شامل مزبورنشان دادند الگوی  . آنهاکرد

یافته، شامل تسلط بر محتوا، محتوای سازمان ،های بعد شناختیلفهاست. مؤو عاطفی 
و ترکیب نظریه و عمل؛ ن، توانایی در امر پژوهش، ابتکار و خالقیت روز بودبه
شامل شیوایی بیان، تعامل مثبت با دانشجویان، تحرک و  ،های بعد رفتاریلفهمؤ

 ؛ وپذیری، تشویق و ترغیب و ارزشیابی منصفانهپذیری، انعطافبینیاشتیاق، پیش
ندی به رشته تخصصی، تعهد مشامل گرمی و صمیمیت، عالقه ،های بعد عاطفیلفهؤم

اندیشی بوده است. بینی و مثبتپذیری، انتظارات باال از دانشجویان، خوشو مسئولیت
 های رفتاریبایستهدو پژوهش اخیر نیز مقوله هیچ یک از  درناگفته پیداست که 

دانشجویان به صورت عام یا  دیداز زاویه  علمی دانشگاه مشخصاً هیئتاعضای 
در حالی که منطقی  .دنبال نشده استیالت تکمیلی به صورت خاص دانشجویان تحص

صورت خاص دانشجویان تحصیالت ه است متصور باشیم ادراکات دانشجویان و ب
علمی دانشگاه از  هیئتهایی است که اعضای جهاتی متفاوت از تلقیتکمیلی از 

ا در هاین تفاوت ،رودارند و از این خودهای رفتاری نقش آموزشی بایسته
در معدود  اند.قرار نگرفته توجههایی مشابه تحقیق یاد شده نیز مورد پژوهش
آموزش عالی،  نظامبا پررنگ تلقی کردن ادراکات و نقش دانشجویان در هایی پژوهش
رویکرد  ،دانشگاه علمی هیئتاعضای برای مطالعه موضوع نقش مند زمینهی چارچوب

ساالروند و  ،. به طور مثالار گرفته استقردانشجومحور برای اخذ داده مد نظر 
ل از منظر دانشجویان با ئاید استاد ایدؤهای ملفهؤکشف م برای( 1394) همکاران

پدیدارشناسی نشان دادند که ابعاد کلی مفهوم یاد شده شامل  پژوهشکاربست روش 
های فردی مناسب، الگو بودن و ای بودن در تدریس، ویژگیتوانمندی علمی، حرفه

عام  ه صورتب گفتنی است که پژوهش مذکور نیز اوالً ای است. عایت اخالق حرفهر
های استاد دانشگاه را مد نظر داشته که با توجه به چندوجهی و چندسنخی کلیت نقش
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ی هامؤلفهدانشگاه ممکن نبوده است تا به بازنمایی  استادانهای مختلف بودن نقش
این پژوهش  ایشان معطوف شود و ثانیاًخاص و مشخصی در رابطه با نقش آموزشی 

صورت پذیرفته که  علوم پزشکیاکتشافی در یک محیط آموزشی خاص یعنی محیط 
ا به خصوص با توجه به منطق هپذیری آن به سایر زمینهممکن است تعمیم

دشوار  (2000 )یلیجوکی،و تمایز حاکم بر علوم سخت و نرم ای های رشتهفرهنگ
دانشجویان مقاطع تحصیالت تکمیلی تا  شد چونمتصور توان می درنهایت،باشد. 

های آموزشی متفاوتی از دانشجویان کارشناسی مواجه هستند و به گیریحدی با جهت
های متفاوتی را دغدغه ،التحصیلی و آغاز به کارفارغ فرایندجهت نزدیک شدن به 

اراتشان از رفتارهای ظدارند ممکن است این امر در انت دانشجویان کارشناسینسبت به 
که در  علمی دانشگاه نیز نمود پیدا کند. در حالی هیئتنقش آموزشی اعضای 

جامعه مورد مطالعه تنها به  ،آخریاد شده های مذکور و ازجمله پژوهش پژوهش
روش پژوهش امکان  رغم اکتشافی بودندانشجویان کارشناسی محدود شده و علی

ی مانند دانشجویان مقاطع تحصیالت خاص اننفعذی و بازنمایی ادراکات کشف
  ممکن نشده است.تکمیلی 
این نوشتار بیانگر آن است  مرتبط با موضوع نهمرور پیشی گفت که توانمی آخردر 

های برخالف برداشت علمی دانشگاه هیئتاعضای مقوله رفتارهای نقش آموزشی  که
 در حال حاضررسد ه نظر میبا این حال ب اولیه امری مشتمل بر وجوه متکثر بوده و

ز چند برداشت اهر ،از سویی در رابطه با آن وجود ندارد.حتی نسبی  یاجماع
گوناگون  نفعانذیبایست از دید علمی می هیئتاعضای  های رفتاریبایسته

و  دیده نشددر این رابطه  یبا این حال در پیشینه توازن ،شده استبندی میصورت
نظام آموزشی ازجمله  نفعانذیاین مقوله از دید سایر  درخصوص هایتعداد پژوهش

با  های مذکور نیز عموماًپژوهشبر اینکه  افزون بسیار کم تعدادتر است. ،دانشجویان
اند. را بررسی کردهعلمی دانشگاه  هیئتنقش آموزشی اعضای  ،های غیر کیفیروش

که موضوع  «م نقشمفهو»این مقوله از منظر  ای داخلی بههپژوهشعمده  ،واقعدر
خاصی  و اجتماعی بوم فرهنگیمند و متکی به زیستمذکور را دارای خصلتی زمینه

ساخته براساس ای یا محققهای ترجمهنامهاند و با کاربست پرسشتوجه نکرده ،می کند
ها علمی دانشگاه هیئترفتارهای نقش آموزشی اعضای  ،هایی غیر اکتشافیروش

توجهی به کم همچنین. (1397 ،همکارانو  روزطور مثال: آتش)به اندرابررسی کرده
های بایسته ،های قبلیپژوهشکه در عمده  شده استمحورانه باعث نفعذینگاهی 
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 ،دانشجو نفعانذینگر و در مواجهه با همه صورت عامه علمی ب هیئترفتاری اعضای 
به صورتی کلی نرم  علوم سخت و میان دانشجویانفارغ از مقطع تحصیلی یا تمایز 

بندی شمول صورتدر قالب یک لیست جهان بررسیهای مورد بایستهو  شود مطالعه
های احتمالی نادیده انگاشته شود. و تفاوت (1397)به طور مثال: قنبری و سلطانزاده ،

از فقط نقش آموزشی و های ارزشیابی مالکشناخت  ،پژوهش حاضر بنابراین در
های مرتبط با علوم در رشتهویژه هطع تحصیالت تکمیلی و بدانشجویان مقا دیدگاه

این نگاه از آن جهت قابل دفاع خواهد بود که طبق نظریه  است.مد نظر انسانی 
صورتی ه را جداگانه و نه ب نفعذیانتظارات هر کدام از گروه های  باید نفعانذی
با تمرکز  مشخصاً دشوتالش میپژوهش حاضر در  رو،از اینگویانه بازشناخت. کلی

دانشگاه، از  علمی هیئتاعضای مند نقش آموزشی جامع و زمینه پردازیبر بازمفهوم
پرسش اصلی زیر  رشته های علوم انسانی به دانشجویان تحصیالت تکمیلیدیدگاه 

 :داده شودپاسخ 
  ارزشیابی رفتارهای آموزشی اعضای  هایمالکمضامین و فرامضامین معرف

 ؟استشامل چه مواردی تحصیالت تکمیلی از منظر دانشجویان  گاههیئت علمی دانش
 
 پژوهششناسی روش

با  پدیدارشناسی است زیرا ،روش پژوهش و بودهکیفی  این پژوهش،رویکرد کلی 
برحسب تجارب  ،افرادمعانی یک مفهوم از دیدگاه  شودتالش می سازوکاری اکتشافی

در این به صورت خاص، (. 2006 ،2یش-)یانووا و شوارتز توصیف شودآنها  1زیسته
که به ساختار تجربه  بهره گرفته شده روش پدیدارشناسی توصیفی از آن رواز مطالعه، 
گونه که هست و در آگاهی ظاهر و در صدد آن است که تجربه را همان شدهتوجه 

دانشجویان  همه، میدان پژوهش(. 1994، 3کلین و وستکات) کندروشن ، شودمی
در سال علوم انسانی های دانشگاه فردوسی مشهد در رشته میلیتحصیالت تک

 را سابقه حداقل دو ترم تحصیل در مقاطع تکمیلیاند، که بوده 1397-98 تحصیلی
 با اتکا به منطقنیز خاص  هایبه رشته میدان مطالعهکردن  محدودباشند. داشته 

نتخاب ا است. صورت پذیرفته( 2000 )یلیجوکی، «ایهای رشتهفرهنگ»

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Lived experience 
2. Yanow & Schwartz-Shea 
3. Klein & Westcott 
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 جهتهای انتخاب موارد صورت هدفمند از دسته روشه کنندگان نیز بمشارکت
بوده که هدف آن انتخاب مواردی است که معرف نظرات و  1معرف بودن حصول
 2تر بوده و به صورت خاص از روش حداکثر اختالفهای یک گروه وسیعدیدگاه

انتخاب  ،دف فوقتحقق ه برای شودمیاست که در آن تالش شده  گیریبهره
که در بردارنده کیفیات و  باشدکنندگان از میدان پژوهش به نحوی مشارکت

تا این  (2011، 3لیندلوف و تیلور) باشد کنندگانمشارکتخصوصیات متفاوتی از 
تا حد ممکن نمایانگر  ،شناسایی شده که مضامین اصلیِ کنداطمینان خاطر را ایجاد 

 شد. برای این منظور تالش (5201، 4تاپن) استتلف کنندگان مخهای مشارکتدیدگاه
، های علوم انسانیمرتبط با رشته های مختلف واز دانشجویان دانشکدهانتخاب موارد 

و )ارشد و دکتری( تکمیلی گوناگون تحصیالت های آموزشی مختلف، مقاطع گروه
تحلیل  فرایند، مصاحبهدر قالب  هاوری دادهآزمان با گردهم های متمایز باشد.جنسیت

تا جایی  و 32کننده اطالعات از مشارکت دریافتتا  انتخاب موارد وگرفت  انجام
 (1)کنندگان در جدول مشخصات مشارکت. رسیدند تکرارها به تکرار شد که داده

 .ارائه شده است
 

 کنندگان در پژوهش مشخصات مشارکت (1)جدول 

 جنسیت حصیلیمقطع ت دانشکده متبوع کنندهشماره مشارکت

 خانم دکتری علوم اداری و اقتصادی 01

 آقا دکتری حقوق و علوم سیاسی 02

 آقا کارشناسی ارشد حقوق و علوم سیاسی 03

 آقا دکتری ادبیات و علوم انسانی 04
 خانم دکتری ادبیات و علوم انسانی 05
 خانم دکتری ادبیات و علوم انسانی 06
 آقا کارشناسی ارشد یو معارف اسالم تیاهال 07

 خانم شناسی ارشدکار و معارف اسالمیالهیات  08

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Sampling to Achieve Representativeness 
2. Maximum Variation Sampling 
3. Lindlof & Taylor 
4 .Tappen 
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 جنسیت حصیلیمقطع ت دانشکده متبوع کنندهشماره مشارکت

 خانم دکتری علوم اداری و اقتصادی 09
 آقا کارشناسی ارشد علوم اداری و اقتصادی 10
 آقا دکتری علوم اداری و اقتصادی 11
 خانم دکتری م اداری و اقتصادیعلو 12
 خانم کارشناسی ارشد شناسیعلوم تربیتی و روان 13
 آقا دکتری شناسیعلوم تربیتی و روان 14
 خانم دکتری شناسیعلوم تربیتی و روان 15
 آقا کارشناسی ارشد شناسیعلوم تربیتی و روان 16
 خانم کارشناسی ارشد شناسیعلوم تربیتی و روان 17
 خانم دکتری دبیات و علوم انسانیا 18
 آقا کارشناسی ارشد ادبیات و علوم انسانی 19
 آقا کارشناسی ارشد ادبیات و علوم انسانی 20
 خانم دکتری ادبیات و علوم انسانی 21
 آقا کارشناسی ارشد علوم اداری و اقتصادی 22
 خانم کارشناسی ارشد علوم اداری و اقتصادی 23
 آقا دکتری رف اسالمیو معا تهیاال 24

 آقا کارشناسی ارشد حقوق و علوم سیاسی 25
 خانم کارشناسی ارشد حقوق و علوم سیاسی 26
 آقا دکتری علوم اداری و اقتصادی 27
 خانم کارشناسی ارشد شناسیعلوم تربیتی و روان 28
 آقا کارشناسی ارشد شناسیعلوم تربیتی و روان 29
 خانم کارشناسی ارشد ادبیات و علوم انسانی 30
 آقا کارشناسی ارشد حقوق و علوم سیاسی 31
 خانم کارشناسی ارشد و معارف اسالمی تهیاال 32

 
 تحلیل داده های کیفی نیز از آن جهت که در روش پدیدارشناسیِ توصیفی، عمدتاً 

( 1220، 1قیاسوند، سیگارودی و نیکبخت) شودمیبهره گیری  کالیزی تحلیل از شیوه
  صورت پذیرفته است.ین روش، با ا

است  شده گرفتهاز آن بهره در این پژوهش که  1تحلیل کالیزی اصالح شده روش
 : الف( در ابتدابوده استبه شرح ذیل گانه  5هایی مشتمل بر پیگیری سلسله گام

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Ghiyasvandian, Emami Sigaroudi & Nikbakht 
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تا ادراک  شددانشجویان به صورت چندباره مطالعه  هایها و جمله، عبارتهاکلمه
ب( پاسخ دانشجویان تبدیل به واحدهای  ؛ن شکل گیردآبه کلیت  نسبت ایاولیه
هایی برای استخراج یک پایه عنوانبهاین واحدهای معنایی ج(  شد؛دار منفک یمعن

به  مهم به کار گرفته شد که اصطالحاً هایپوشان از جملهغیر تکراری و ناهم فهرست
حدهای معنایی که داللت بر واو آن دسته از  شودمیها گفته سازی دادهآن افقی

معانی واحدهای اطالعات د(  ؛دندشحذف  ،کردندیا اطالعات تکراری می هاجمله
 در( ه شدند؛نها شفاف و واضح آطریق فرموله شدن معانی و تعاریف  زمستخرج ا

حوی نخوشه های معانی از تجمیع واحدهای معنایی فرموله شده به  ،نهایت
 شودمیشه مشتمل بر واحدهای معنایی باشد که فرض دهی شدند که هر خوسازمان

از لحاظ محتوایی مشابه هستند و بنابراین هر خوشه بیانگر یک مضمون پدیدار شده 
 . (127 ص ،2007گوبازی و همکاران، و)اون بوده است

 
 پژوهشیافته های 

ضای نقش آموزشی اع ارزشیابی مالک15 تحلیل آنها نهایتاً و ها پس از گردآوری داده
فرامضمونِ  5فرامضمون شناسایی شد.  5مضمون و  15علمی دانشگاه در قالب  هیئت

 «توانمندسازی»، «گریمربی»، «ارزیابی عادالنه»، «خبرگی آموزشی»کشف شده شامل 
مضمون با  5مشتمل بر « خبرگی آموزشی» بوده است. فرامضمون« پاسخگویی»و 

 دهندهتوسعه» ،«آموزشی خالقیت»، «هماهران خطابت»، «ایرشته تخصص» هایعنوان
با  مؤلفهمشتمل بر یک  «عادالنه ارزیابی» بوده است. فرامضمون« گریتنظیم» و «منابع

 مشاوره» هایشامل دو مضمون با عنوان« گریمربی» ان، فرامضمونهمین عنو
مضمون با  4در بردارنده « توانمندسازی» ، فرامضمون«بازخورددهی»و  «آموزشی

و  «آموزشی کاربردگرایی» ،«فرینانهآکار رویکرد» ،«نگرشی توانمندسازی» هاینام
گانه سه مشتمل بر مضامین «پاسخگویی» فرامضمون ،نهایتدر بوده و « افزاییمهارت»
شده است.  «پرسش و انتقادها گراییمولش»و  «بودن دسترس در»، «رفتاری گشودگی»

 .شده است ارائهنتایج کلی  (2)در جدول  ،در ادامه
 
 

                                                                                                                                      
1. Colaizzi’s analytic method  
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علمی  هیئترفتارهای نقش آموزشی اعضای  و فرامضامینمضامین  نتایج مستخرج  (2) جدول
 دانشگاه از منظر دانشجویان تحصیالت تکمیلی

 کنندگانقل قول مشارکتن ها و مصادیقنمونه مضامین فرامضامین ردیف

1 

خبرگی 
 آموزشی

 ایرشتهتخصص 

آشنایی عمیق با موضوعات 
خورداری از مطروحه / بر

اطالعات روزآمد / انسجام و 
 پیوستگی منطقی مطالب 

گر به جای انبوهی از ....ا"
مباحث متعدد و پراکنده، 
استاد بتونه یک نظم ذهنی و 
یک چارچوب منطقی رو در 
ذهن دانشجو بسازه خیلی 

 "ه....مفید

 خطابت ماهرانه 2

شیوه بیان رسا و قابل 
فهم/پرهیز از دشوارگویی 

های آشنایی با ظرافت کالمی/
 فن خطابه

سبک گفتاریِ روان، ..."
جذاب و به دور از تکلف 

مطلب رو  فهماستاد روند 
 "کنه.... تسهیلمیتونه کامال 

 خالقیت آموزشی 3

 /استفاده از منابع روزآمد 
های روزآمد / استفاده از شیوه

ای چندرسانه مواداستفاده از 
 و متنوع

گیزگی ان...بارها شده که بی"
من نسبت به یک مقوله 

ه آموزشی یا مبحث درسی با ب
منابع متفاوت برای  کارگیریِ

انتقال مطلب به کلی تغییر 
 "کرده...

دهنده توسعه 4
 منابع

 هایها و مقالهمعرفی کتاب
های معتبر، جدید، سایت

برجسته دانشگاهی و  استادان
 جدید های پژوهشیحوزه

 امنهبتونه داگر ... استاد شما "
ها موضوعی و فکریِ پژوهش

و مطالعات شما رو بسط بده 
 "مهمه...خیلی 

 گریتنظیم 5

انتخاب روش ارائه متناسب با 
سطح اکثریت دانشجویان / 
توجه به ظرفیت یادگیری/ 

تناسب تکالیف درسی 
 دانشجو

حجم کارهای درسیمون .."
ها به برای بعضی کالس

قدری زیاده که ناخودآگاه 
رو از سایر تمرکزمون 

 "ها سلب میکنه...درس

ارزیابی  6
 عادالنهارزیابی  عادالنه

شفاف و منطقی بودن 
چارچوب ارزیابی / عدم 
تبعیض غیر درسی در 

تخصیص نمرات / محتوای 
های منطقی و مناسب آزمون

 ارزیابی

ها تا متاسفانه بعضی وقت"
پایان ترم چارچوب مشخصی 
برای نحوه ارزشیابی دانشجو 

نمیشه و همه چیز در  اعالم
 "...این رابطه مبهمه

7 

 مربی گری

 مشاوره آموزشی

های مناسب روش مشاوره
 مشاورهبرای مطالعه / 

های مناسب برای روش
 پژوهشی کارهای

ها شده خیلی وقت"
های خوبی رو از مشورت

استادهای خودم برای نحوه 
مطالعه گرفتم که خیلی 

 "...الزمه

ازخوردهای اصالحی به ب ارائه دهیبازخورد 8
 کارهای دانشجو 

کار تحویلی بینم اینکه می"
من به استاد خودم با دقت 

شه و روش کامنت بازبینی می
شه من رو به گذاشته می

جدیت بیشتری وادار 
 "...کنهمی



 89 عضای هیئت علمی ...های ارزشیابی رفتارهای آموزشی اشناسایی مالک

 
 کنندگانقل قول مشارکتن ها و مصادیقنمونه مضامین فرامضامین ردیف

9 

 توانمندسازی

توانمند سازی 
 نگرشی

تالش در جهت ایجاد 
خودپنداره مثبت در 

ی الح باورهادانشجویان / اص
غلط در دانشجو/ 

 آفرینی و انگیزش رغبت

بارها شده به واسطه یه "
تشویق کوچک از طرف استاد 

ها انرژی خوب برای تا مدت
 "...کار مضاعف پیدا کردم

رویکرد  10
 کارافرینانه

آشناسازی دانشجویان با 
های اشتغال، فرصت

 فرمایی و کارآفرینیخویش

بینم بعضی از اینکه می"
انگار ما های سادههاستادها نگا

 یرو در مورد ظرفیت کار
مرتبط با رشتمون اصالح 

کنن به نظرم خیلی می
 "...الزمه

کاربردگرایی  11
 آموزشی

ایجاد ارتباط عملی بین 
موضوعات مطروحه در 

مطالب درسی و مسائل دنیای 
 واقعی

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

رافمون رو بعضی از اط
استادها به بهترین شکل انجام 

 "...میدن

 مهارت افزایی 12

 یتالش در جهت ارتقا
جمله های دانشجو ازرتمها

های اجتماعی، مهارت
ارتباطی، فناورانه و مواجهه 

 انتقادی

خیلی از اساتید به نحوی "
ها و تکالیف رو تمرین

مهندسی میکنن که مجبور 
های میشیم خیلی از مهارت
رشد جنبی رو در کنارش 

 "..بدیم

13 

 پاسخگویی

 گشودگی رفتاری
رفتار باز و پذیرا نسبت به 

دانشجو در داخل و بیرون از 
 کالس درس

همین باز برخورد کردن "
ت داخل و استاد در تعامال

بین کالس من رو به درس 
  "...کنههم عالقه مند می

 در دسترس بودن 14

ه امکان برقراری ارتباط ب
های مختلف مانند شیوه

مراجعه حضوری، تماس و 
 ارسال ایمیل

اینکه استاد من خودش رو "
های دونه که ایمیلمتعهد می

جواب نگذاره من رو بی
روند  بخشخیلی سهولت

 "...منه کارهای دانشگاهی

  گراییِشمول 15
 پرسش و انتقادها

اجازه تحمل نظر مخالف / 
توجه به  /پرسشگری و نقد 

 هانهادپیش

ها متاسفانه بعضی از کالس"
به نحوی مدیریت میشه که 
منِ دانشجوی دکتری اگه 

انگیزی در ذهنم پرسشِ ابهام
شکل بگیره اون رو بروز هم 

 "...نمیدم
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 گیریبحث و نتیجه
اعضای آموزشی  رفتارهای شناسایی مالک های ارزشیابیحاضر با هدف  پژوهش

نقش رفتارهای  مبینضامین و فرامضامین م علمی دانشگاه از طریق کشف هیئت
بر . گرفتانجام  دانشگاه فردوسی مشهد ز منظر دانشجویان تحصیالت تکمیلیمذکور ا

شکل گرفت  یچارچوبنهایت  در ،پژوهشپس از طی سازوکار حاکم بر  این اساس،
 شکل و (2)که نتایج آن در جدول  است فرامضمون 5 مضمون و15که دربرگیرنده 

 . شودمی( دیده 1)

 نیمرخ چارچوب پیشنهادی (1)شکل 
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ی نقش آموزشی هاکه رفتار گفت توانمی توضیح آن داده شدبراساس نتایجی که 
حال  .استچند بعدی  امریتکمیلی،  مقاطعاز منظر دانشجویان علمی  هیئتاعضای 

مدعی به شرح ذیل  و نظرات سایر پژوهشگران وهشژپ با نگاهی به پیشینه توانمی
 . سویی داردهای قبلی همبا نتایج پژوهشتا چه حد های این پژوهش که یافتهشد 
 های شناسایی شده در رفتارهای نقش خبرگی آموزشی یکی از فرامضمون

، خطابت ماهرانه، مشاوره ایرشتهی تخصص هامؤلفهمشتمل بر و این پژوهش 
این  ی بوده است.گردهنده منابع آموزشی و تنظیمتوسعه، آموزشی، خالقیت آموزشی

در قبال  علمی هیئتاعضای نقش مبین آن دسته از رفتارهای نقش آموزشی 
مسلط، قابل فهم و عمیق مطالب آموزشی  ارائهضمن  یشاندانشجویان است که در آن ا

با گیرایی و ظرفیت و منسجم و در عین حال متناسب  چارچوبای در گونهبه
ها و ابزارهای روزآمد، استفاده از روش د تا بانکنن، تالش مییادگیری مخاطبا

آموزشی به غنای اطالعات دانشجو و کارکرد ای و متنوع آموزشی و کمکچندرسانه
را  هاهایی که داللت این مقوله. ازجمله پژوهشکنندیادگیری کمک -یاددهی فرایند

لهیجا آ به توانمیده بودند کردانشگاه تصریح  تادالزامات نقش آموزشی اس عنوانبه
دوره آموزشی را مستلزم متعهد بودن  هایرسیدن به هدف اشاره کرد که( 2016)

ای دانسته است که دانش مورد نیاز برای ارائه را سازماندهی شده چارچوبمدرس به 
 دربارهمین اطالعات و دانش مورد نیاز دانشجو اهمیت تأطور همین کند.به سامان می

دانشگاه در  علمی هیئتعضای های اکی از نقشی عنوانبهنظریات علمی مختلف 
و  گاست )وان شدهدر پژوهش های مختلفی تصریح  1گری اطالعاتقالب نقش تأمین

گوبازی و ونوا زمینه،در همین  (.2000یالمیل، و گوررو ودیو  2011، نگئتس
ین کید کرده و یکی از مصادیق ایفای اأگر استاد تبر نقش ارتباط نیز (2007همکاران )

دهی مناسب منابع کسب دانش، تجربه و انگیزش به دانشجو عنوان نقش را ارتباط
 (.1387اند )صالحی و یاراحمدی، دهکر

 یکی از فرامضامین دیگر احصاء شده بیانگر آن دسته از  عنوانبهگری مربی
دانشگاه است که ایشان از نزدیک دانشجو را برای انجام کارهای  تادرفتارهای اس

بررسی دقیق و موردی کارهای تحویلی و  بااش یاری کرده و پژوهشی درسی و
عملکرد دانشجو، بازخوردهای اصالحی مثبت و منفی برای بهبود فعالیت و 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. The information provider 
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و مشتمل بر  دهنده در اختیار وی قرار میتمداوم و پیوس ه صورتهایش را بتوانایی
( با اشاره 2000المیل )گوررا و ویدی. استآموزشی و بازخورددهی  مشاوره مؤلفهدو 

که هرچند مدرس در  اندکردهبه این نکته اشاره  1جوبه نقش رهبر تعاونی یا همکاری
این تلقی به  ،های آموزشی و یادگیری قرار دارد، با این حالفرایندجایگاه رهبری 

نیست. بلکه  تادمعنای داشتن جایگاهی توأم با اقتدار فزاینده و دیکتاتورمآبانه برای اس
دانشجو تعریف کرده و تالش  همراهخود را نزدیک و  ،همچون یک مربی باید وی

 او فرصت رشد و پیشرفت را برایش فراهم آورد.  کند با راهنمایی مداوم و پیوسته
  است  تاد دانشگاهمربوط به نقش آموزشی اس ابعادنیز یکی از  عادالنهارزیابی

متحانات و اخذ ا نه و به دور از تبعیضعادالمند، منطقی، شفاف و که بر انجام قاعده
مبین مقوله  مؤلفهیک  شاملو  ارزشیابی توسط استاد داللت دارد فرایندطور کلی به

ای را عامل ارزیابی حرفههای مدرس خوب ( یکی از ویژگی2016آلهیجا ). استفوق 
با  و بر هدفمند، منطقی، عادالنه و متناسب بودن شیوه و سازوکار ارزیابی دانسته
( نیز به عامل 1395است. بنکداری و همکاران ) کردهکید های دانشجویان تأقابلیت

 است. کردهکید ، اشاره و تأهای استاد شایستهیکی از ویژگی عنوانبهارزشیابی منصفانه 
( نیز با اشاره به لزوم رعایت عدالت در رفتار استاد، به بیان 1394واعظی و همکاران )

پذیری در برخورد با دانشجویان، انعطافقائل نشدن جمله تبعیض از ،مصادیقی از آن
 .اندکردهذاری اشاره گو انصاف در نمره

 دانشگاه تاداس آموزشی نقش گانهپنج ابعاد از بعد سومین توانمندسازی نقش 
 استخویش از دیدگاه دانشجویان مقاطع تحصیالت تکمیلی  دانشجویان با نسبت در
 هیئتعضو  رفتارهای از دسته آن شامل نقش این. شد اییشناس پژوهش این در که

 زمینه دانشجویان، به الزم پیشنهادهای ارائه و تمهیدات اتخاذ با ایشان که است علمی
 و شغلی هایزمینه در دانشجو هایتوانمندی ارتقای و هافرصت از گیریبهره برای را

ی نگرشی، نگره کارآفرینانه، ی توانمندسازهامؤلفه شاملنند و کمی فراهم ایحرفه
به پژوهش  توانمیها یید این یافتهدر تأ. استافزایی کاربردگرایی آموزشی و مهارت

 گیری از استعارهبا بهره پژوهشگر( اشاره کرد که این دو 2000گورورو و ویالمیل )دی
ای بالقوه هو زایشگر توانمندی 3مکانیک ذهن عنوانبهیا معلم  2تعمیرکار عنوانبهمعلم 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Teacher as cooperative leader 
2. Teacher as repairer 
3. Teacher as mechanic of mind 
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. در این را توصیف کردند درسیهای نقش مبرخی از جنبه ،و شخصی دانشجویان
های دانشجویان را ها و گرایشرود که راهبردها، نگرشانتظار می مدرستلقی از 
این یید در تأطور همین .کنندهای غلط آنها کمک و به بازنگری برداشت کردهاصالح 

( اشاره کرد که 1390و پورشافعی ) شوشتری زادهببه پژوهش طال توانمیها یافته
 یکی از عنوانبهایشان راهنمایی دانشجویان برای ادامه تحصیل یا ورود به بازار کار را 

هایی که به صورت پژوهش هرچنداند. دهعنوان کرموفق،  انتادهای رفتاری اسویژگی
ارآفرینی دانشجویان سازی برای کدر زمینه علمی هیئتاعضای واضح به اهمیت نقش 

( 1389و همکاران ) بارانی اشارات وجودیافت، با  توانمیاشاره داشته باشند را کمتر 
دانشگاه را در ایجاد  تادهای همین پژوهش، اسدور از ذهن نیست که با توجه به یافته

های کارآفرینی واجد سهم گرایش و سمت و سو به دانشجویان برای التفات به فرصت
نگر ( نیز بر اهمیت توسعه درازمدت2016آلهیجا )، خصوصدر این . بدانیم ثیرو تأ

ند به رشد توانمیهایی در دانشجو که کید داشته و بر کمک به توسعه قابلیتدانشجو تأ
 است. کردهتوجه  کنند،و یادگیری دانشجو کمک 

  ن آمبین  ،وهشژدیگر فرامضامین کلی شناسایی شده در این پاز پاسخگویی
دانشگاه است که ایشان ضمن برخورد  تادهای رفتاری نقش آموزشی اسه از بایستهدست
های کاری رویی با دانشجویان از نظرات آنها برای بهبود رویهم با تکریم و گشادهأتو

امکان دسترسی مناسب دانشجو  ،آموزش در کالس درس استقبال کرده و در عین حال
، گشودگی پرسش و انتقادها گراییامین شمولمض شاملآورند و به خود را فراهم می

و شوشتری زاده های طالب، پژوهشزمینهدر همین . استو در دسترس بودن 
موفق  تادهایاهمیت وجود روحیه انتقادپذیری و سعه صدر اس ( به1390پورشافعی )

و  پرسشهای مدرس خوب را اجازه ( نیز یکی از ویژگی2016اند. آلهیجا )هکرداشاره 
های شیوه تدریس یک استاد بایسته ازداند و آن را افت پاسخ در یک فضای باز میدری

( نیز وقتی صحبت از محوریت 1394محمدی و همکاران )به بیان  .کرده استتلقی 
به اخالق حسنه  تاد، الزاماً به معنی تدریس اخالق نیست بلکه آراستگی اساستاخالق 

 انگر بها دادن به اخالق در حرفهتار خود، بیو توجه به لزوم رعایت آن در عمل و رف
( نیز نحوه ارتباط استاد با دانشجو را مهم 2014راک )واستادی است. مایرون و مو

ای دلپذیر و باز با دانشجویان تأکید دانسته و بر وجود ارتباطات انسانی به شیوه
همکاران گوبازی و واون ،نیز باید گفت دسترس بودن در در باب مقولهاند. کرده
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های یکی از ویژگی عنوانبهآوری فرصت برای ارتباط با دانشجو را ( نیز فراهم2007)

 اند.کردهدانشگاهی اثربخش تصریح  تاداس

مده در این پژوهش آدست ه ی مضمونی بهامؤلفه، توضیح داده شدطور که همان
 ن و فرامضامینبرخی مضامی ،های قبلی مطابقت دارد. با این حالپژوهش هاییافتهبا 
زیرا در  ؛هستندهای این پژوهش نوآوری ازاند، شدهوهش شناسایی پژدر این  که

ازجمله  یافت. توانمیه آنها نبداری را معنی و اشاره های مستقل پیشینهای پژوهش
 کاربست نگره»، «توانمندسازی نگرشی»، «موزشیآخالقیت »ی هامؤلفه، این موارد
رسد که به نظر می دالیلیاز  .است «رد کاربردگرا در آموزشرویک»و  «کارآفرینانه

 ،است نداشتههای اکتشافی بازنمود در سایر پژوهشحتی اخیر  مؤلفهخصوص سه به
تنوع و  گرا و با به رسمیت شناختننفعذیآن است که این پژوهش با تکیه بر نگاه 

بر در این مطالعه  مشخصاً نفعانذیتفاوت در انتظارات نقش از منظر هر یک از 
 توانست ،. از همین روتمرکز داشته استهای دانشجویان تحصیالت تکمیلی دیدگاه

های متفاوت کننده دغدغهخوبی منعکسبه ی این گروه کههاتفاوت در دیدگاهنمایانگر 
مدار در این مسیر بوده نفعذیخاص و منطقی بودن کاربست رویکرد  نفعانذیاین 
این بخش از جامعه دانشجویی  های پیشین غالباًکه در پژوهش حالی. در باشد ،است

ای و حاشیه آنهابه دالیل مختلف یا سهمی در مطالعه پژوهشگران نداشته یا سهم 
 وده است.بمحدود به تعدادی اندک 

توجه به آن خالی از لطف نیست، این امر که  نکته دیگری خصوص،در همین  
های از بایسته مختلف دیگر نیز نفعانذیهای بین تلقی انتومیهایی را تفاوتاست که 

وجود تشابهاتی در  بادرواقع  بازشناخت. علمی هیئتنقش آموزشی اعضای  رفتاری
، مختلف نفعانذیاز منظر  علمی هیئتاعضای آموزشی  های نقشرابطه با بایسته

 شاملکه مختلف  فعاننذیکه  بدان معناوجود دارد.  آنهابرداشت یی نیز میان هاتفاوت
یابی شهای ارزکاربرگدهندگان ، دانشجویان و توسعهدانشگاه علمی هیئتاعضای 

و  کنندنگاه میمقوله این هر کدام از زاویه دید خود به  شوندمیموزشی در دانشگاه آ
علمی  هیئترفتارهای نقش آموزشی اعضای  عنوانبههای خاصی را هر یک بایسته

دارای همپوشانی  هاییدر مقوله نفعانذین است با نگاه سایر برمی شمرند که ممک
های این پژوهش، مطابق یافتهازجمله . نداشته باشد وجهاشتراک  هاییقولهو در مباشد 

کاربردگرایی  هایی همچونبایسته اهمیت زیادی برای تحصیالت تکمیلی دانشجویان
به ی قائل هستند ولی یت آموزشآموزشی، کاربست رویکرد کارآفرینانه و خالق
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اعضای  ازجملهدیگر  عمده نفعانذینگاه  از این دست چندان از زاویه هاییمقوله
یی حتی مشابه هامؤلفه گواه این مدعا اینکه. شودتوجه نمیعلمی دانشگاه  هیئت

زاده حسین و های محمدیازجمله پژوهش دیگر مضامین مذکور در مطالعاتی
که از دیدگاه اعضای  های مشابهدیگر پژوهش( یا 1394همکاران ) و (، اسدی1394)

اقدام کرده بودند، بازنمایی های نقش آموزشی ایشان بایسته علمی به شناسایی هیئت
یافت که نسبت به تفاوت  توانمیکمتر پژوهش داخلی را  ،با این وجود. نداشته است

آموزشی اعضای  های نقشمختلف نظام آموزشی از بایسته نفعانذیهای در تلقی
 مفروض دانستن آن یا بررسی و نهایتاً علمی حساسیت نشان داده و نسبت به  هیئت

میدان  ،باشد. در حالی که در این پژوهش کردهآن اقدام  سازیبازنمایی و برجسته
و تالش شد بخشی  محدود شدنظام آموزشی  نفعانذیبه گروه مشخصی از  پژوهش

های ارزشیابی نقش از خالل کشف مالک ،تظاراتاز این تفاوت در ادراکات و ان
دانشجویان مقاطع تحصیالت تکمیلی  دیدگاهعلمی از  هیئتآموزشی اعضای 

هر چند این تفاوت دیدگاه در میان با این حال باید گفت  .شود تبیینشناسایی و 
یابی شهای ارزکاربرگدر توسعه  بایدطبیعی است ولی امری  مختلف نفعانذی

 نفعانذیخوبی مبین دیدگاه هبها شاخصهشمول  دامنهنحوی اقدام کرد که  آموزشی به
  باشد.شجویان مقاطع تحصیالت تکمیلی نیز نجمله داازاصلی 
 

 پیشنهادها
  از ای یکپارچهمجموعه شاملهای پژوهش حاضر آنجایی که یافتهاز 

برای آن ز ا توانمی، ها استعلمی دانشگاه هیئتاعضای  «رفتارهای نقش آموزشی»
. این گرفتن مذکور بهره شاغال توسعه و توانمندسازیهای تدوین برنامهطراحی و 

 آنها آموزشی مرتبط با نقش هایها و توانمندیتوسعه مهارت موجب دتوانمیتدابیر 
. سازدفراهم  این نقشمتعدد در ذیل  های رفتاریبایسته شده و زمینه را برای ایفای

بدو خدمت و ضمن  های آموزشیبرنامه محتوایو  هاهدف ، بخشی ازمثالطور به
که قسمتی طراحی کرد  طوری توانمینو ورود را  علمی هیئتاعضای  برای خدمت

نقش آموزشی  در حیطه دانشگاه علمی هیئتاعضای های رفتاری بایسته از آن برمبنای
 با یش از پیشتا ایشان را ب اشدبشکل گرفته کلیدی  نفعانذیاز منظر سایر  ایشان
 .کندعلمی آشنا  هیئترفتارهای آموزشی اعضای های مختلف جنبه
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  چارچوب برای توسعه توانمی این پژوهش هاییافتهاز همچنین 
رفتارهای آموزشی  در حوزه دانشگاه علمی هیئتاعضای های کلیدی عملکرد شاخص

مطالعه در جهت  از این های حاصلاز ایدهکه  شودمیپیشنهاد  ویژهبه .رداستفاده ک آنها
در پایان هر ترم  که معموالًیابی آموزشی شهای ارزکاربرگ بازبینی و توسعه محتوای

. برای این امر شوداستفاده  ،آیدعمل میه پرسش از دانشجویان هر درس ب باتحصیلی 
ی سنجشگر عملکرد آموزشی مدرسان را که در هامؤلفهاز  آن بخش توانمی

به و امتیازی برای آن لحاظ نشده را مورد توجه قرار نگرفته  های مذکورکاربرگ
 هیئتاعضای رفتارهای آموزشی  های سنجشگرمشتمل بر مالککه  توسعه داد نحوی

چون یی هامؤلفه ،در این میان باشد.نیز  کلیدی نفعانذیعلمی دانشگاه از منظر سایر 
رویکرد »و  «کارآفرینانه کاربست نگره»، «نگرشی سازیتوانمند»، «خالقیت آموزشی»

شده و بیشتر اشاره  به آنهای پیشین که کمتر در پژوهش «کاربردگرا در آموزش
در  دبای  مشخصاً  در این پژوهش بودند،دانشجویان مقاطع تحصیالت تکمیلی  دغدغه

 های ارزشیابی آموزشیدر چارچوب کاربرگ کردنو لحاظ  تر آنهادقیق با تبیین هرابط
مقاطع تکمیلی هایی در میان تلقی دانشجویان گیری شود. چنین تفاوتمموجود تصمی

کند ایجاد می علمی دانشگاه این الزام را هیئتاز نقش آموزشی اعضای  با غیر تکمیلی
جزای م با جدیت بیشتری، نسبت به توسعه که مراکز آموزش عالی در عمل

  . کنندم تکمیلی اقدا تحصیلی مقاطع های ارزشیابی آموزشیکاربرگ

   تواند بخشی از یک راهبرد پژوهش میاین هایی از سنخ وهشپژهمچنین
 اساس بر کهسازی منابع اطالعاتی سویهکوشد با سهتر باشد که میپژوهشی کالن

 مفهومنگر از این به تصویری جامع دست آمده استه مختلف ب نفعانذیهای دیدگاه
مند در ترکیب ند با رویکردی نظامتوانمی های آیندهپژوهش بنابراین، .دست یابد

 هیئتهای رفتاری اعضای مهم نظام دانشگاهی در رابطه با بایسته نفعانذیای دیدگاه
و مقایسه ترکیب  ،وراین از. تالش کنندنقش آموزشی ایشان  اه در حوزهعلمی دانشگ

و مدیران یا  با سابقهعلمی  هیئتدانشجویان، اعضای  هایدیدگاهاز زمان هم تطبیقی
تر و د مفید واقع شود و درکی کالنتوانمیمدیریت آموزشی  کارشناسان خبره

 زمان فراهم سازد.نگرتر از این نقش را به صورتی همجانبههمه
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