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 مقدمه 

 در دیسرآم و تعالی راستای در عالی آموزش مؤسسات و هادانشگاه

 مطلوب ترویج تر،وسیع سطح در و نموده عمل خود و اهداف ماموریت

 از ( پس1دارند) عهده به را جامعه و فرهیخته رهبری قشر ها، ارزش ترین

 جامعه سطح در فزونی تقاضا دنبال به که عالی آموزش کمی هایتوسعه

-نظام اصلی هایدغدغه از آن هایو مؤلفه کیفیت به پرداختن ،گرفته صورت

اخیر و به  هایدهه در عالی آموزش. (2شود)می عالی محسوب آموزش های

 بهبود و تغییر به نیاز که شده هایی روبروچالش و مسائل با دنبال رشد کمی،

 متقاضیان و دانشجویان ( رشد فزایندة9شود)می خوبی احساس به آن کیفیت

 عالی آموزش گسترش نظام عالی، آموزش مؤسسات و ها دانشگاه به ورود

 و اقتصادی، اجتماعی بافت توان و موجود های ظرفیت به توجه بدون

فشار  دانشگاهی، التحصیالن فارغ عظیم خیل پذیرش جهت جامعه فرهنگی

 اجتماعی و اقتصادی های بخش سایر و مؤسسات با رقابت جهت عمده

ه اهش منابع مالی و فشار از سوی جامعک( 4بیشتر) منابع بدست آوردن جهت

این  .و...  دانشگاهی یهاکاربردی نبودن آموزش ؛(5جهت مسئولیت پذیری)

 ،شدنتر ای حرفه ،تر شدنکارآمد  ؛را با موضوعاتی از قبیل هادانشگاهموارد 

بدون شک مسائلی از این قبیل  .مواجه نموده است کیفیت تضمینمدیریت و

 یدر زمینه صبه خصو هاآنشود انتظارات و توقعات از عملکرد یمباعث 

کیفیت برآورده نشود و روز به روز انتقادها از پایین بودن کیفیت در 

ینه زمانجام شده در  تحقیقات یواسطه بهالبته  .شودیمبیشتر  هادانشگاه

 چگونه اینکه روی بری اجماع هنوز اما ،گرفته صورت هایییشرفتپ ،کیفیت

 .ندارد وجود ،کرد ریتمدی عالی آموزشنظام در درون  را کیفیت توانیم

 یک ،کیفیت مقوله خود که است این امر این اصلی دالیل از یکیشاید 

چند ارزشی  ؛رابرت برن بامبه عقیده  .(0) است وجهی چند و پیچیده مفهوم

اغفال  ،واحد یرغبه عقیده هاروی و گرین مفهومی ذینفع مدار و مفهومی  (7)

وهیرتی دارای معانی متناقضی از به عقیده د ؛بی ثبات و چند وجهی ،کننده

 A)هم ایده ای عملی ؛هم مفهومی استراتژیک و هم مفهومی عملیاتی ؛جمله

practical idea) و هم ایده ای الهامی(An inspirational idea)هم  ؛

 است. (8. ). مفهومی نسبی و هم مفهومی مطلق و.

با کیفیت های نظام آموزش عالی و عملکرد از طرف دیگر تحقق مأموریت

 ؛از بین این عوامل بی شمار و متنوع .متأثر از عوامل زیاد و متنوعی است ،آن

اعضای  ها بوده تا حدی که برخیترین آنمهم ،عامل آموزشگر)هیئت علمی(

یک دانشگاه را قلب آن دانشگاه یا موسسه آموزش عالی  هیأت علمی

 اعضای هیأت علمی نوع دانند و یک دانشگاه یا دانشکده را دقیقاً به دلیلمی

 دسترسی آزاد                                                             كیفیمقاله 

آن  یاصل یاست که متول نیکارکرد، مستلزم ا نیا تیفیاست و تحقق با ک سیآموزش و تدر ،یعالکارکرد آموزش  نیتریو اصل نیتریفن زمینه و هدف: 

 أتیه یاعضا یهایستگیپژوهش، واکاوی شا نیا یباشند. هدف اصل نهیزم نیالزم در ا یهایستگیواجد شا  ،یعلم أتیه یاعضا یعنیها؛ در دانشگاه

 است. تیفیبا ک سیدر تدر هاشگاهدان یعلم

به صورت  ینفر از خبرگان آموزش دانشگاه 12منظور، تعداد  نیانجام شده است؛ به هم یفیک کردیپژوهش در چارچوب رو نیا بررسی:  روش

 لیتحل کیها از تکنداده لیتحل یمورد مصاحبه قرار گرفتند. برا افتهیساختار  مهیانتخاب شده و به صورت ن ینظر یریگهدفمند و با راهبرد نمونه

 یها و برامنابع داده ینگر هیتوسط اعضاء )مصاحبه شوندگان( و روش چند سو یپژوهش، از بررس ییاز روا نانیاطم یشد. برا فاده)تم( است یموضوع

پس از . دیدو کد گذار( استفاده گرد نی)توافق ب یتوافق درون موضوع ییایباز آزمون و پا ییایپا یهاانجام شده، از روش یهایکدگذار ییِایمحاسبه پا

 ییهامشابه در طبقه یکدها ،یاصل یهابه مقوله یابیو به منظور دست ییشناسا هیاول میمفاه ایها، کدها آن یمقدمات لیها و تحلمصاحبه یمحتوا یسازادهیپ

 .دیآن طبقه باشد، انتخاب گرد یکل کدها میمفاه رندهیکه دربرگ یاز طبقات عنوان کیهر  یبرا تیخاص قرار گرفتند. در نها

 یبرا ،یکه به اعتقاد خبرگان آموزش دانشگاه دیمشخص گرد تیفیبا ک سیتدر یبرا یعلم أتیه یاعضا یهایستگیمطالعه شا نیا جهیدر نت ها: یافته

 سیه تدرب یمندعالقه ،یاخالق ،یارتباط-یاجتماع ،یتخصص ،یاحرفه یهایستگیها؛ توجه به شادانشگاه یعلم أتیه یاعضا سیدر تدر تیفیحصول ک

 . باشندیاز اهمیت برخوردار م یتیشخص یهایژگیو و

 ،یارتباط-یاجتماع ،یتخصص ،یاحرفه یهایستگیدقت و در نظر گرفتن شا ازمندیآموزش، ن رِیامرِ خط یانتخاب فرد مناسب جهت تصد گیري: نتیجه

 .باشدیم سیبه تدر یمندو عالقه یاخالق

 .تيفيبا ک سیعلمي، تدر اعضاي هيأت ،يستگیشا واژگان كلیدي:

 11 تا 11 صفحات ،99 بهار ، 37 شماره ،13 يدوره و همکاران. دارابی مجله توسعه آموزش در علوم پزشکی
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بنابراین  .آورندخوب یا بد و اثر بخش یا غیر اثر بخش به شمار می ،آن

ماهیت و کیفیت یک دانشگاه یا موسسه آموزش عالی در گرو کیفیت و توان 

قادرند عملکرد و موقعیت  هاآنکه  چرا .آن است اعضای هیأت علمی علمی

ها برای اینکه بنابراین دانشگاه .دها را تحت شعاع خود قرار دهنسایر موقعیت

 بتوانند در حوزه های عملکردی خود موفق باشند باید به کیفیت عملکردی

که مسئولیت اصلی آن بر  ،به خصوص در زمینه آموزش اعضای هیأت علمی

 (. 3توجه داشته باشند) ،است اعضای هیأت علمی عهده

 اعضای هیأت علمی ایهکیفیتِ فعالیت ،لذا برای مدیران مراکز دانشگاهی

به عنوان یکی از موضوعات بسیار مهم و  ،هاآنبخصوص فعالیت آموزشی 

باقی مانده که با وجود سازوکارهای  ؛(12مجادله) چالش برانگیز و پر

توافق جمعی برای این  ،ها وجود داردگوناگونی که برای بررسی و هدایت آن

حی و پراکنده هستند. سازوکارها وجود ندارد و اقدامات انجام شده سط

 فرایند تأثیر تحت نوعی به عالی آموزش هایفعالیت همه آنجا که بنابراین از

ماهرانه و  باید این آموزش ،گیرندمی آن قرار از ناشی تعامالت و تدریس

 (.11) شود انجام توسط اساتید شایسته

 .دارد وجود نظرهای زیادی اختالف خوب استاد هایویژگی بررسی در

 قرار را اساس تدریس در فردی هایویژگی به توجه پژوهشگران از یبرخ

 یک اصلی ویژگی را یادگیری مساعد برای جو ایجاد دیگر برخی ؛دادند

 ،مناسب ارزیابی ،بازخورد دریافت برخی ؛(12) انددانسته و موثر خوب استاد

 ...و ییادگیر برای انگیزه ایجاد ،تعاملی رابطه داشتن ،یادگیری فرصت ایجاد

 بررسی. داده اند قرار تاکید مورد های یک استاد خوبشاخص را به عنوان

( 14) ،(19) ،(12خوب) استاد حوزه در شده انجام هایپژوهش مجموعه

 ( تدریس18نمونه ) ( معلم17)؛ ( استاد برتر10) ،(15) اثربخش استاد

نشان  (24( و)29) ؛اخالقی تدریس ،(22) ،(15) ،(21) ،(22) ،(13اثربخش)

 مدرس یک گزینش و انتخاب برای جامعی مدل یا الگو یک هیچ که داد

 بحث موارد این از همه بیش آنچه رسدمیلذا به نظر  .نشده است ارائه نمونه

واکاوی  نمایدمی تقویت ،را در زمینه آموزش اثربخش استاد یک جامعیت

کیفیت در تدریس با  اعضای هیأت علمیاست که  هاییشایستگیمجموعه 

 ،های اساسیشایستگی شامل مجموعه ویژگی باشدیم ،به آن نیاز دارند

 ،هامهارت ،هادانش ،باورها ،هاارزش ،هانگرش ،های شخصیتیویژگی

در  .گیردها و الگوهای رفتاری است که در طول زمان در افراد شکل میشیوه

ل تفکیک است و غیر قاب ،وری سازمان و مرتبط با شغل فرد بودهراستای بهره

 از طریق آموزش قابل بهبود است. 

علمی ابعاد مختلفی بیان شده  هیأت اعضای های آموزشیدر زمینه شایستگی

به تسلط استاد بر   ریچاردسونتحقیقات مختلفی صورت گرفته از جمله و 

کردن دانشجو در بحث کالسی و استفاده از درس، احترام به دانشجو، درگیر

هانتلی، به دانش، عمل و تعهد حرفه ای ، (25تدریس )های مختلف روش

 هایدروس، شایستگی ارائه فیتزسیمونزبه ارتباطات، مدیریت و ( وانگ20)

( 27بازخورد ) تدریس و کیفیت کیفیت تضمین و فرهنگی، نظارت

خاندلوال، به رابطۀ دوستانه با دانشجویان، آمادگی برای ارائه خوب درس، 

ل و همکاران، به سازماندهی، تمایل به پاسخ دهی به ( نو28رعایت عدالت )

 رضایی(؛ 23سؤاالت دانشجویان، در دسترس بودن و کمک به دانشجویان )

به پویایی و عالقمندی، تقویت انگیزه دانشجویان، ارتباط انسانی، ارزیابی، 

( پاک سرشت به 92رعایت مسائل اخالقی و نظم و مقررات آموزشی )

( احتسابی به شایستگی 91منشی، رفتاری و اجتماعی )های تخصصی، ویژگی

( پازنده و همکاران به روابط بین فردی، مهارت 91حرفه ای و آموزشی )

( معزی و همکاران  به قدرت مدیریت و هدایت 49آموزشی و ارزشیابی )

( قربانی و همکاران به 25محیط آموزشی و قدرت ایجاد احترام متقابل )

( 92مندی به تدریس )ازماندهی و تنظیم درس و عالقهشیوایی بیان، نحوه س

( وکیلی و همکاران به 28( به دانش پژوهی )1983عسگری و همکاران )

( 25خوش اخالقی، اعتماد به نفس، تالش در تفهیم مطالب )

به  زربخش( 91( به بعد شناختی، عاطفی و رفتاری استاد )1931)بنکداری

( 94های فردی ، توانایی طراحی درس و مهارت ارزشیابی )صالحیت

به  عمرزهی(، 99ای )به فرایند تدریس و مشارکت حرفهسلیمانی، 

های تدریس، شاخص بودن در امر آموزش، راهنمایی پروژه ها، ارج هارتم

( فطرت و همکاران به پویایی و 23نهادن به امور آموزشی و شاگرد پروری )

 اند.( اشاره کرده94عالقمندی  رعایت نظم و مقررات آموزشی)

ها ذکر شد؛ عوامل موثر در با عنایت به نتایج تحقیقات که برخی از آن 

بصورت کلی در تحقیقات مختلف و  هادانشگاه اعضای هیأت علمیس تدری

های موثر بیان شده ولی این موضوع که چه در قالب عوامل و مولفه

هایی برای در تدریس با کیفیت الزم هستند در تحقیقات کمتر شایستگی

ها ذکر نشده است؛ بنابراین اشاره شده و یا اگر اشاراتی هست همه شایستگی

اعضای ( competenciesهای)شایستگیواکاوی لی این مطالعه هدف اص

 باشد؛یمدر تدریس با کیفیت  هادانشگاه هیأت علمی

 

  بررسی روش
های کیفی است چرا که در این پژوهش محقق نوع پژوهش از حاضر پژوهش

 ،آموزش دانشگاهیکیفیت مصاحبه با خبرگان  به واسطهقصد دارد 

با کیفیت را شناسایی و کشف  در تدریسِ لمیاعضای هیأت ع هاییستگیشا

مورد نیاز  هاییژگیوو  هایتصالحجهت شناسایی  ،نماید. در تحقیق حاضر

های نیمه از مصاحبه ،علمی برای ارائه آموزش با کیفیتاعضای هیئت

آموزش  کیفیتِ ( با خبرگانsemi-structured interviewsساختارمند)

صاحبه هم تمرکز بر بررسی این سوال بوده که و در م دانشگاهی استفاده شده

های یستگیشاباید چه  اعضای هیأت علمی ،در تدریسِ با کیفیت در دانشگاه

این است که عالوه  یافتهساختار  دلیل استفاده از مصاحبه نیمه .داشته باشند

توان بحث و موضوع مصاحبه را می ،بر آنکه امکان تبادل نظرات وجود دارد

  .یابی به اهداف پژوهش هدایت نموددر جهت دست

آموزش کیفیتِ قلمرو تحقیق در این پژوهش شامل تمامی خبرگان 

 ،گیری غیر احتمالی و هدفمنددانشگاهی است که با استفاده از روش نمونه

 ،اندافرادی که آگاهی و دانش بیشتری نسبت به موضوع پژوهش داشته

https://ganj.irandoc.ac.ir/#/search?keywords=%D9%86%D8%B3%D8%B1%DB%8C%D9%86%20%D8%A8%D9%86%DA%A9%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C&basicscope=5&item_id=414256
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معیار و و  2213مصاحبه ها سال  زمان انجاماند. و انتخاب گردیده شناسایی

آموزش دانشگاهی عواملی مانند کیفیت های انتخاب خبرگان شاخص

 ،داشتن مسئولیت در زمینه کیفیت آموزش ،علمیتخصص عضو هیأت 

های چاپ مقاله ،ارزشیابی کیفیت آموزش ،تدریس دروس روش تدریس

شجویان در راهنمایی رساله دکتری و ارشد دان و مرتبط با موضوع پژوهش

ها با در جهت رسیدن به سطح اشباع یافته .زمینه موضوع پژوهش بوده است

نفر از خبرگان آموزش دانشگاهی مصاحبه به عمل آمد که مشخصات  12
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ها به وسیله مصاحبه تا رسیدن به این درک که نتایج فرایند گردآوری داده

جدید است دنبال شد. برای اطمینان از  ها تکراری و فاقد اطالعاتمصاحبه

 ( و روش چندمصاحبه شوندگاناز بررسی توسط اعضاء ) ،روایی پژوهش

ها )اعضای هیأت علمی( استفاده و برای محاسبه سویه نگری منابع داده

های پایایی توافق درون موضوعی از روش ،های انجام شدهپایایی کدگذاری

 و شد استفادهکندال  توافق فرمولتفاده از ( و با اسکد گذار)توافق بین دو 

 .است  مطلوب حد در  که آمد بدست 2881 آن نتیجۀ

های حاصل از مصاحبه از روش تحلیل تحلیل داده و به منظور تجزیه

تحلیل و  ،موضوعی استفاده گردید. تحلیل موضوعی روشی برای شناخت

های تحلیل داده(. در 95های کیفی است )گزارش الگوهای موجود در داده

( 9 اولیه کدهای ( ایجاد2ها ( آشنایی با داده1کیفی مراحل زیر دنبال گردید 

( تهیه 0 ،ها( تعریف و نام گذاری تم5ها ( بازبینی تم4ها جستجوی تم

 گزارش. 

ها به ابتدا متن مصاحبه ،هاهای به دست آمده از مصاحبهبه منظور تحلیل داده

ها محقق به تمام مصاحبه که طوری بهقرار گرفت صورت مکرر مورد مطالعه 

تسلط نسبی پیدا کرد و با مفاهیم و معانی مستتر در متون مصاحبه آشنایی 

ها کدهای اولیه شناسایی پیدا کرد. سپس به صورت دستی و مرور مصاحبه

-ها را بهشد. این فرایند به شکل کشیدن خط زیر کلماتی بود که محقق آن

کرد. این کار مستمراً صورت گرفت تا یه شناسایی میعنوان کدهای اول

ها و کدهای نادیده گرفته شده در مراحل اولیه نیز شناسایی شود.در ادامه کد

مفاهیم مشابه که به یک حوزه یا موضوع خاصی اشاره داشتند در یک طبقه 

گرفتند. در این مرحله محقق به صورت رفت و برگشتی کدهایی که به  قرار
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کرد و در یک طبقه قرار بندی مین مشترک اشاره داشتند را دستهیک مضمو

 داد ومورد بازبینی مجدد قرار طبقات مختلف را محقق داد. در مرحله بعدی 

مشترکی که در داخل طبقات وجود ماهیت کردن  بازبینیتعریف و  وسیله به

 نامی مناسب را برای طبقات در نظر گرفت که به عنوان تم شناخته ،داشت

شود. در واقع در این مرحله محقق بر اساس معانی مشترکی که بین می

کدهای یک طبقه وجود داشت یک نام مشخص و جامع برای آن تعریف 

های شناسایی شده چهارچوب مفهومی محقق با توجه به تم نهایت درکرد. 

 پژوهش را ترسیم کرد. 

ویژه ش بهدر پژوه ای که اخالقت خاص و جایگاه ویژهبه دلیل اهمی

پژوهش کیفی دارد که نیاز به تبادل اطالعات اساسی و گاه محرمانه در آن 

 در آن، بیشتر به چشم می خورد و نیز نوع رابطه محقق و مشارکت کنندگان

 .رعایت گرددمسائل اخالقی تالش شد  در این مطالعه، حائز اهمیت است،

قرار محقق  در اختیار کنندگان را از اطالعاتی که بایدپژوهشگر همه مشارکت

مطلع ساخت. همچنین مشارکت  ،دهند و کاربرد اطالعات جمع آوری شده

داوطلبانه افراد به صراحت تضمین گردید. همچنین برخی از افراد تمایل 

داند که داشتند که از نتایج پژوهش مطلع گردند و پژوهشگر وظیفه خود می

ت نامه آگاهانه کتبی از دیگر اخذ رضای دهد. ها را در جریان نتایج قرارآن

 نکات اخالقی این مطالعه بود.

  

 هایافته
واکاوی که در بخش روش شناسی اشاره شد محقق در خصوص  همان طور

از تکنیک تحلیل  ،در تدریس با کیفیت اعضای هیأت علمی هاییستگیشا

 با توجه به اهمیت فرایند دستیابی به 2 در جدول .موضوعی )تم( استفاده کرد

در تدریس با  اعضای هیأت علمی هاییستگیشاهای اصلی مؤثر در مقوله

ه و مقوالت شناسایی شده آمده کدها )مفاهیم( اولی ،های کالمیگزاره ،کیفیت

 است.

 
 در تدریس با کیفیت اعضای هیأت علمیهای یستگیشا؛ کدگذاری باز و محوری سازوکارهای شناسایی 2جدول شماره 

 نظرانصاحب مقوله اصلي ایي شده(کدها)مفاهيم شناس

های تدریس، مدیریت کالس؛ آشنایی با فنون بیان، توانایی و شخصیت معلمی کردن؛ داشتن فن بیان، ؛ مهارت تدریس و دانش الزم در زمینه پداگوژی و روش

های مخاطبین، خوب توضیح، یط کالس و امکانات، و ویژگیارائه درس؛ توانایی بکار گیری راهبردهای مختلف تدریس متناسب با هدف تدریس و متناسب با شرا

ز فرایند تدریس و آموخته تفسیر و نقد کردن؛ توانایی استاد در برگزاری آزمون، روایی آزمون دقت و شیوه اجرا، ارائه به موقع بازخورد، زمان، اجرا و ارزشیابی ا

های الزم در حوزه آموزش گری؛ رصد و احراز صالحیت معلمی؛ استاد خوب از ها و شایستگیهای دانشجویان؛ جذب استاد با کیفیت از نظر آموزشی؛ صالحیت

ها در تدریس؛ های فعال تدریس و بهره گیری از آنهای نوین تدریس، روشهای علمی و روشنظر آموزشگری؛ سواد و صالحیت معلمی و آشنایی با روش

دانستن نحوه ارزیابی، اجرای، تصحیح و غیره؛ دقت در جذب استاد که فردی مناسب برای معلمی صالحیت در بخش هنری تدریس و خوب درآوردن کالس؛ 

ای استاد؛ اشراف و صالحیت داشتن نسبت به آموزش و آموزشگری؛ مهارت جذب شود؛ احراز صالحیت اساتید از لحاظ منش مدرسی، داشتن صالحیت حرفه

های پداگوژی برای مسائل کالس درس باشد؛ استاد پردازشگر و ادن نزد استادان؛ استاد به دنبال راه حلای هیئت علمی؛ اولویت یافتن آموزش خوب دحرفه

ا، دانش و عمل حساس به فرایند یاددهی و یادگیری باشد؛ تسلط استاد به اصول معمول در تدریس و آموزش؛ آگاهی استاد از دانش ارزیابی، منظورها، ابزاره

 صود از ارزیابی ارزیابی، هدف و هدف و مق

شایستگی 

 ایحرفه

1م
2، م

 م 
،

9
 م 

،
4

 م 
،

5
0، م

 م 
،

7
 م 

،
8

 م 
،

3
 م 

،
12

 م 
،

11
 م 

،
12 

اش؛ توانمندی توجه به تجربه، رشته تحصیلی، مقطع تحصیلی، و به روز بودن و تسلط استاد بر موضوع، توجه به تخصص استاد و اشراف او به رشته تخصصی

تخصص و محتوای درس، وجود سازوکار جذب استاد با کیفیت از نظر علمی؛ جذب استاد خوب از نظر  نش و تسلط بردانشی استاد)صالحیت تخصصی(؛ دا

تخصصی، داشتن سواد و صالحیت تخصصی؛ دقت در جذب استاد که فردی از نظر علمی و مناسب جذب شود؛ ؛ احراز صالحیت اساتید از لحاظ دانش و 

 رصد و اشراف استاد از تغییرات رشته یا علم؛ مشخص کردن و احصاء وظایف و انتظارات تخصصی تخصص موضوع؛ اشراف استاد به مطالب؛

شایستگی 

 تخصصی

شایستگی  آشنایی با نحوه ارتباط با دانشجو؛ توانایی جلب مشارکت و همکاری دانشجویان؛ مهارت برقراری و حفظ ارتباط در تدریس  

ارتباطی و 

 اجتماعی

های استاد؛ الگو بودن استاد، ؛ مسئولیت پذیری، انتقاد پذیری، انعطاف پذیری، انصاف؛ عدالت، پرهیز از تبعیض، خودداری از فشار و فعالیت بُعد شخصیت اخالقی 

اری و.. .؛ تعهد صدر نقد پذیری، روشنگری همکاجباری و توجه بیشتر به بعد ارشادی؛ مورد توجه قرار گرفتن ویژگی اخالقی استاد؛ رعایت اخالق علمی مثل سعه

جذب اساتید خوب؛ مقید به اخالق بودن در آموزش و تدریس؛ دقت در جذب استاد که فردی از نظر اخالقی مناسب برای  رصد و احراز صالحیت اخالقی در -

رات اخالقی؛ گوشزد کردن های اخالقی استاد؛ توجه به صالحیت اخالقی استاد؛ مشخص کردن و احصاء وظایف و انتظامعلمی جذب شود؛ داشتن صالحیت

 رسالت اخالقی استادان؛ 

شایستگی 

 اخالقی

نیاز به تعهد و همچنین  توجه به عالقه استاد به موضوع، ؛ توجه به اهمیت فرد به آموزش در انتخاب استاد؛ آگاهی از میزان عالقه و نگرش استاد به نقش معلمی، ؛

 مندی نسبت به شناخت پیچیدگی آموزش؛ عالقه

مندی به هعالق

 تدریس

رویی؛ های شخصیتی استاد مثل صبر و حوصله، ظاهر و خوشهای شخصیتی مثل محبوبیت، تواضع، رعایت هنجارها و اصول؛ توجه به ویژگیتوجه به ویژگی

یری، انصاف؛ عدالت، پرهیز از ها، مسئولیت پذیری، انتقاد پذیری، انعطاف پذهای شخصیتی؛ صمیمی بودن، جرات و جسارت داشتن در قبول واقعیتویژگی

رویی، مقبولیت؛ رصد و احراز های اجباری و توجه بیشتر به بعد ارشادی ثبات شخصیت، اعتماد به نفس، منضبط بودن، خوشتبعیض، خودداری از فشار و فعالیت

 علمی جذب شود؛ جذب اساتید خوب؛ دقت در جذب استاد که فردی از نظر شخصیتی مناسب است برای م صالحیت شخصیتی در

شایستگی 

 شخصیتی
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مورد  هاییستگیشایکی از  مصاحبه شوندگانها نشان داد که از نظر یافته

به  .استای حرفهشایستگی  ،برای تدریس با کیفیتاعضای هیأت علمی  نیاز

 هایروشآشنایی با پداگوژی و آشنایی با  "یکی از افراد مورد مصاحبه  زعم

آشنایی با فنون بیان  ،آشنایی با مدیریت ارتباط مدیریت کالس ،تدریس

که در نهایت  هاییروش)توانایی و شخصیت معلمی کردن( آشنایی با 

به ارائه  تواندمی ،کندمییادگیری و فهم مطالب را برای دانشجویان تسهیل 

مصاحبه به زعم یکی دیگر از  ."درسی با کیفیت توسط استاد منجر شود

تدریس  هایمهارت ترینمهمیس و ارائه درس از مهارت تدر" شوندگان

سواد و صالحیت " مصاحبه شوندگان. به زعم یکی دیگر از "باشدمیاساتید 

 هایروش ،نوین تدریس هایروشعلمی و  هایروشمعلمی و آشنایی با 

در تدریس در نهایت با رضایت و  هاآنفعال تدریس و بهره گیری از 

. همچنین کالس داری و ایجاد جو شودمیم یادگیری بهتر دانشجویان خت

امن و سرشار از اعتماد برای یادگیری و آموزش استاد هم خودش یک  ،مثبت

مکانیکی نیست بلکه خودش  صرفاًبحث است خوب درآوردن کالس که 

مدیریت  راآنکه باید  افتدمییک هنر است یک سری اتفاقاتی در کالس 

 ."کنیم و این هم جزو کیفیت است

 ،برای تدریس با کیفیتاعضای هیأت علمی  ومین شایستگی مورد نیازد

یکی از "یکی از افراد مورد مصاحبه  به زعم ؛شایستگی تخصصی است

سواد و شایستگی تخصصی استاد در موضوع  ،کیفیت استاد هایشاخص

خودش است و باید سواد اون رشته را داشته باشد و این مستلزم این است 

اشراف داشته باشد و  هاآنرات این رشته یا علم را رصد و به تغیی دایماًکه 

یکی از افراد مورد  به زعم. "اهل مطالعه و خواندن و یادگیری مداوم باشد

و به روز بودن و تسلط استاد بر  ،مقطع تحصیلی ،به رشته تحصیلی"مصاحبه 

 " مصاحبه شوندگان. به زعم یکی دیگر از "باید توجه کنیم ،موضوع

مندی دانشی استاد یا همان شایستگی تخصصی استاد در کیفیت تدریس توان

یکی از " مصاحبه شوندگانبه زعم یکی دیگر از  ".باید مورد توجه باشد

به بحث تخصصی استاد و  اعضای هیأت علمیکیفیت تدریس  هایشاخص

 .گرددمیبر  اشتخصصیاشراف او به رشته 

اعضای  مورد نیاز هاییستگیشا ینهمزهای این پژوهش در یکی دیگر از یافته

به  ؛شایستگی ارتباطی و اجتماعی است ،برای تدریس با کیفیتهیأت علمی 

ارتباط با دانشجو در کالس درس است  "یکی از افراد مورد مصاحبه  زعم

مهم است که استاد بتواند در جریان تدریس ارتباط موثری با دانشجو برقرار 

استاد با داشتن برنامه خوب  " مصاحبه شوندگان. به زعم یکی دیگر از "کند

 هافعالیتاین  ماندمیابتر باقی  هایشفعالیتاگر نتواند ارتباط برقرار کنید 

شامل برانگیختن دانشجو برای یادگیری و برقراری جو مثبتی که بتواند 

استفاده  ،کارش را شروع کند توانایی جلب مشارکت و همکاری دانشجویان

توجه به عالیق  ،ایجاد احساس نیاز به یادگیری ،غیر کالمی یهامهارتاز 

.از دیگر "فردی دانشجویان است هایتفاوتتوجه به  ،دانشجویان

 ،برای تدریس با کیفیتاعضای هیأت علمی  مورد نیاز هاییتصالح

اساتید در  "یکی از افراد مورد مصاحبه  به زعم ؛شایستگی اخالقی است

ظیفه احساس تعهد و احساس مسئولیت پذیری حوزه آموزشگری احساس و

اخالق  ،رعایت اخالق"مصاحبه شوندگان. به زعم یکی دیگر از "داشته باشند

هنجارهایی  هااین. روشنگری همکاری و. ،نقد پذیری صدرسعهعلمی شامل 

را رعایت کند و  هاآنهستند که استاد باید رعایت کند استاد هم خود باید 

. به زعم یکی دیگر از "هم بین دانشجویان ترویج کند باشد و هاآنتجسم 

گوشزد شود و در سایه  هاآنرسالت اخالقی استادان به  "مصاحبه شوندگان

فرض بدانند همچنان که در حوزه تخصصی  خودشان براستادان  ،این توجه

این را هم فرض بدانند که در خودشان  دارندمیخود را به روز نگه 

در حوزه اخالقی را هم کسب کنند و در سایه ای این الزم  هایشایستگی

 ."بتوانند وظیفه آموزشگری خود را بهتر از گذشته انجام دهند ،هاکفایت

برای تدریس با اعضای هیأت علمی  دیگر مورد نیاز هاییژگیواز  

 یکی از افراد مورد مصاحبه به زعمبه تدریس است.  مندیعالقه ،کیفیت

دریس باید زمینه و عالقه شخصیت استاد را بدانیم برای بهبود کیفیت ت"

. به زعم یکی "میزان عالقه و نوع نگرش استاد به آموزش و معلمی را بدانیم 

برای تدریس احساس تعهد و همچنین " مصاحبه شوندگاندیگر از 

. به زعم یکی "نسبت به شناخت پیچیدگی آموزش نیاز است  مندیعالقه

 مندعالقهاستادمون  اصالًباید رصد شود اینکه " مصاحبه شوندگاندیگر از 

به آموزش هست یا نه ؟ متعهد به اصولی و هنجارهایی که از اون انتظار میره 

  "هست یا نه؟

یکی از  مصاحبه شوندگانها نشان داد که از نظر یافتههمچنین 

 ،برای تدریس با کیفیتاعضای هیأت علمی  دیگر مورد نیاز هاییژگیو

بدیهی است هر شغلی شخصیت خاص خودش  ،شایستگی شخصیتی است

طلبد و شغل معلمی و استادی با توجه به حساسیتی که در درون رو می

تنها از نظر تواند داشته باشد نیازمند جذب افرادی است که نهخودش می

یکی  به زعممناسب با این شغل باشند.  ،علمی بلکه از نظر شخصیتی و رفتار

 هایویژگیدر برنامه ریزی کیفیت تدریس باید به " د مورد مصاحبهاز افرا

. ". توجه کنیم. رعایت هنجارها و اصول و. ،تواضع ،شخصیتی مثل محبوبیت

 هایویژگیدر کیفیت تدریس به " مصاحبه شوندگانبه زعم یکی دیگر از 

را  هاشاخصهمه این . و. روییخوشظاهر و  ،شخصیتی مثل صبر و حوصله

در زمینه " مصاحبه شوندگان. به زعم یکی دیگر از "مد نظر داشت باید

جذب اساتید خوب و با کیفیت صالحیت شخصیتی باید دقت و حساسیت 

 ."رصد و احراز شود هاآندر  هاقابلیتباشد و این 

در مجموع شایستگی های اعضای هیأت علمی برای آموزش با کیفیت 

 .گزارش گردیده است 1شماره  در قالب نگاره به صورت خالصه در شکل
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 اعضای هیأت علمی در تدریس با کیفیت : شایستگی های1شکل شماره 

 

 
 بحث

 شمار به یادگیری و عوامل آموزش ترینمهم از یکی مدرسان و استادان

 و هادانشگاه در را دانش و علم اشاعه و آموزش مسئولیت روند کهمی

انسانی در یک  نیروی توسعه و تکیفی و عهده دارند بر آموزشی مؤسسات

بستگی  اعضا این آموزشی موثر عملکرد نحوه به زیادی حدود جامعه تا

 ،خطیر امر این گرفتن عهده بر جهت مناسب فرد انتخاب دارد بنابراین

 است لذا این موضوع که بسیاری هایمؤلفه گرفتن نظر در و دقت نیازمند

 در موفق یا استاد و گردد موفق زشیآمو فرایند این در تواندمی استاد کدام

و  آموزش زمینه در بتواند که باشد داشته هاییویژگی چه باید زمینه این

 شودمی محسوب عالی آموزش کارکرد تریناصلی و ترینفنی که تدریس

 پژوهشگران و دانشمندان از بسیاری نظر گذشته دهه باشد از چند موفق

 گرفتند ها تصمیماست و آن کرده جلب خود به را تربیت و عرصه تعلیم

کنند که  پیدا را شودمی فرد عملکرد برجسته به منجر که هاییویژگی

 مراکز ،هادانشگاه در شایستگی به مربوط ها مطالعاتماحصل کار آن

 اعضای هیأت علمیهای یستگیشااست. در این تحقیق  پژوهشی

که  همان طور .فتدر تدریس با کیفیت مورد بررسی قرار گر هادانشگاه

برای اعضای هیأت علمی  مورد نیاز هاییستگیشایکی از  نتایج نشان داد

که دارای ابعاد مختلفی است و  استای حرفهشایستگی  ،تدریس با کیفیت

فرد و همکاران  مطلبیدر تحقیقات مختلف مورد بررسی قرار گرفته است؛ 

 در توانایی"خوب را استاد یک هایویژگی( در تحقیق خود یک 12)

. نامینیز یکی از اندبردهنام  "تدریس هایمهارت"و  "کالس مدیریت

. در کندمیذکر  "تدریس طراحی "تدریس  کیفیت بر موثر هایشاخص

 تدریس بر موثر عوامل بندیاولویتهمکاران در  و آبادی تحقیق رعد

 دارای درسی مطالب واضح و شفاف انتقال و ساده ،شیوا بیان ،اثربخش

 پنج بین شریفی نیز از و زاده اهمیت بودند. در تحقیق شریف یشترینب

 تدریس نحوه و فعالیت کیفیت مؤلفه به را نشانگر 95 ،شده بررسی مؤلفه

 در که رسیدند شریفییان و همکاران به این نتیجه ؛اندداده اختصاص اساتید

 ،درس ارائه ،درس تدوین و طراحی مقوله های ،اثربخش تدریس فرایند

 بررسی قابل دانشجویان تحصیلی عملکرد ارزشیابی کالس و مدیریت

زمینه تدریس و آموزش هم بعد  در شده مطرح هایمدلاست. در 

 ریوگشتا گرفته از جمله در مدل اراستاد مورد توجه قرای حرفهشایستگی 

شیوه های  ،آموزش سبک دیز ابعاد دانشگاهی تدریس یادگیری-یاددهی

-یاددهی در مدل ،(90)گیردمی قرار بررسی مورد ارزشیابی تدریس و

 بعدی دو آموزش است در مدل متمرکز روی فرآیند گروسیا یادگیری

ارائه درس اشاره دارد. یکی از ابعاد مهم شایستگی  لومن به وضوح

 مؤلفه بعد دارای این ؛کالس است مدیریت و رهبری در توانایی ؛ایحرفه

-2 کالس در انگیزه و نشاط ایجاد -1از جمله:  است های گوناگونی

یکی دیگر  .(97) هاتفاوت مدیریت-4 مدیریت زمان -9 یادگیری تسهیل

ارزشیابی است که  هایمهارت داشتن ،ایحرفهاز ابعاد مهم شایستگی 

 در جامع نگری -1 شاخص طبقه بندی نموده 5را به  هاآن (97غیثی)

 در عدالت یترعا-9ارزشیابی و محتوا بین تناسب -2ارزشیابی

 روانی شرایط به توجه -5 ارزشیابی به فرایندی نگاه -4ارزشیابی

  دانشجویان.

 است هایییستگیشا ترینمهماز ای حرفهدر مجموع باید گفت که شایستگی 

 محققان توسط ،شایستگی از بعد این. کنندمی توجه آن به استادان خوب که

 استاد یک هایویژگیمان که است از جمله  گرفته قرار تاکید مورد مختلف



 کيفيت با تدریس در هادانشگاه علمي هيأت اعضاي هايشایستگي واکاوي         7

 

 کاربردی-1تدریس را به شرح زیر طبقه بندی کرده است:  بعد در خوب

 جذب -4 خوب بیان قدرت--9 پاسخ و پرسش در مهارت-2 مطالب کردن

 مسئولیت -0 مقطع با متناسب یارائه در مهارت-5عالقه  ایجاد و دانشجویان

 از استفاده -8 تدریس برای برنامه و طرح داشتن -7 آموزش در پذیری

 (. 12مناسب ) تدریس هایروش

 ،برای تدریس با کیفیتاعضای هیأت علمی  دومین شایستگی مورد نیاز

موثر  عامل عنوان به ،مختلف محققان توسط که؛ شایستگی تخصصی است

فرد و همکاران  (. در تحقیق مطلبی12است) گرفته قرار تاکید مورد تدریس

 "علمی هایشایستگی داشتن" خوب استاد یک ایهویژگی( هم یکی از 12)

-1: شد طبقه بندی زیر ابعاد در ویژگی این (97) غیثی تحقیق . دراندبردهنام 

 ب( خود تخصصی حوزه در استاد الف(شایستگی علمی که شامل: توان

 به دانش این ارائه وی برای توان ج( وی برای علمی شدن نهادینه میزان

 رشته شناخت -9 جستجوگری روحیه و داشتن بودن روز به -2. دانشجویان

 به کمک -5 ابزارها و منابع از آگاهی -4 آن شناساندن جهت در و تالش

 . دانشجویان رشد

اعضای  مورد نیاز هاییستگیشا ینهزمهای این پژوهش در یکی دیگر از یافته

 از ؛شایستگی ارتباطی و اجتماعی است ،برای تدریس با کیفیتهیأت علمی 

مووراچ شایستگی ارتباطی و اجتماعی یکی از سه قلمروی  و نظر میرون

باید  و دانش آموزش تجربه در کنار شیوه و با خوب است که یک استاد

 در بخش اثر داشته باشد. همچنین دیالنی و همکاران در بررسی تدریس

 به احترام "و  "بودن دانشجو با ارتباط برقراری به قادر "عالی  آموزش

فرد و همکاران  . مطلبیاندبردهاثربخش نام  استاد هایویژگیرا از  "شجودان

 ابعاد به توجه "خوب را  استاد یک هایویژگی( در تحقیق خود یک از 12)

 "تدریس  کیفیت بر موثر هایشاخص. نامی نیز یکی از اندبردهنام  "عاطفی

ان داد که . تحقیق نصر و همکاران  هم نشکندمیذکر  "فردی بین روابط

(. مورگانت 98است) برخوردار باالیی اهمیت از تدریس در انسانی روابط

 توجه دانشجویان با خود متقابل روابط اهمیت به باید مدرس که داشته اظهار

 با او تعامالت سطح ارتقاء و بهبود در که را هاییفعالیت و اقدامات داشته و

 هریس تا دیدگاه اساس بر. (93دهد) قرار نظر مورد ،است موثر دانشجویان

 ،نکنند اطمینان و دوستی احساس استاد به دانشجویان نسبت که زمانی

 یادگیری برای مناسب بستر فراهم کننده که موثر رابطه ایجاد به تواننمی

زمینه تدریس و آموزش هم  در شده مطرح هایمدلدر  بود. امیدوار است

گرفته از جمله در  اررد توجه قربعد شایستگی ارتباطی و اجتماعی استاد مو

 کالس در اجتماعی و فردی بین عاطفی و روابط تأثیرلومن به  بعدی دو مدل

 در یادگیری لذت و به انگیزه بخشی که ارتباطی هایمهارت ایجاد و درس

 کالسی تدریس همچنین در مدل. نمایدمی اشاره انجامدمی درس کالس

معلم)استاد( مورد بررسی قرار  و دانش آموز بیدلتعامالت و دانکین

شامل  اعضای هیأت علمی شایستگی ارتباطی و اجتماعی (. ابعاد42)گیردمی

 -9بودن دلسوز و دانشجویان شرایط درک -2 بودن اخالق خوش -1

 .باشدمی( 97آفرینی ) اعتماد -4 دانشجویان با صمیمیت

با  برای تدریساعضای هیأت علمی  مورد نیاز هاییتصالحاز دیگر 

 موضوع ،متعددی پژوهشی مطالعات در ؛شایستگی اخالقی است ،کیفیت

 ریچارد مانند نظرانیصاحب. است گرفته قرار توجه مورد تدریس اخالق

 ماهیتی که اندکرده حرفه ای مطرح عنوان به را دیویدکار تدریس پرینگ و

 مطلبی .است جاری آن اجزای همه در اخالق که صورتی به ،دارد اخالقی

خوب  استاد یک هایویژگی( در تحقیق خود یک از 12فرد و همکاران )

 اخالق اصول به پرداختن ،. امروزهاندبردهنام  "اخالق  رعایت "را 

 و مربیان ،معلمان و است یافته رواج شده تدوین هایقالب در تدریس

 محتوای از باید آموزشی هایمحیط یا مؤسسات به ورود هنگام ،استادان

طبق  ؛( 29) گیرند کار به را هاآن خدمت انجام طول در و آگاه شوند هاآن

 ترینمهم علمی توان از بعد ( اخالق12ن )اهمکار مطلبی فر و هایبررسی

 حرفه ای اخالق ،تحقیقات نتایج اساس براست.  خوب استاد یک ویژگی

نظر  در استادان هایویژگی مورد در کلی های مؤلفه از یکی عنوان به

 به توجه -1: شودمی بررسی زیر چهار شاخص در که شد تهگرف

 -4بودن  متعهد -9دانمنمی گفتن جسارت -2 اخالقی و علمی هنجارهای

 .(97تبعیض ) از دور و ایحرفه ایرابطه ایجاد

برای تدریس با اعضای هیأت علمی  دیگر مورد نیاز هاییژگیواز  

 بعد را برای ویژگی 29فلدمن  ؛به تدریس است مندیعالقه ،کیفیت

معلم  یمندعالقه و انگیزه -1ترتیب بیان کرده که  به نمونه معلم مشخصه

تدریس به ترتیب در  به معلم جدیت و درس و اشتیاق موضوع و دوره

 رتبه اول و دوم قرار دارد

برای تدریس اعضای هیأت علمی  دیگر مورد نیاز هاییژگیواز  یکی دیگر

 ،شده انجام تحقیقات اساس بر ،تی استشایستگی شخصی ،با کیفیت

 گذار تأثیر هایمؤلفه ترینمهم از عوامل سایر کنار در شخصیتی هایویژگی

 اعضای ( شایستگی غالب97بر اساس تحقیقات غیثی) ،است در آموزش

فرد  مطلبی ؛شخصیتی است هایپویایی به مربوط شیراز دانشگاه علمی هیئت

خوب را  استاد یک هایویژگییک از ( در تحقیق خود 12و همکاران )

شخصیتی  هایویژگی هاآن ؛اندبردهنام  "ممتاز شخصیت از برخورداری"

 -2نظم و مناسب ظاهر -1: کرده طبقه بندی اصلی حوزه پنج در استاد را

 تحلیل قدرت داشتن و نقدپذیری -4 باال انگیزه و روحیه -9بودن  متشخص

 (.12بودن) صبور -5

 یک ارائه برای را خود تالش تمام پژوهشگر تحقیق گرچهدر انجام این 

 ایجاد باعث عوامل اما برخی ،است برده بکار ،دقیق و جامع پژوهشی کار

های از جمله اینکه چون تحلیل داده گردید پژوهش امر در هاییمحدودیت

ممکن است در تحلیل این بخش  ،کیفی مبتنی بر پارادایم تفسیری است

گذار بوده باشد. ها تأثیرحوه استخراج مؤلفهذهنیت محقق در ن

 تعصبات وها فرض شیپدخالت دادن  و بروز امکانی فیکهای درپژوهش

 البته دکهینمادار  خدشه را قیتحق جینتا وها افتهی است ممکن پژوهشگر

ل عمسوءگیری  بدون امکان حد تا نموده تالش محقق حاضر درپژوهش

ها ت خود جهت تأثیرگذاری بر تحلیل دادهنموده و نسبت به کنترل ذهنیا
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شناسایی  اقدام نماید. محدودیت دیگر مطالعه این است که صالحیت های

ممکن است   ،و.. انجام شده شده با توجه به زمان و منابع در دسترس

مهم دیگری وجود داشته باشد که محقق نتوانسته آنها را  صالحیت های

 قرار دهد.  شناسایی و در معرض قضاوت متخصصان

 

 گیرينتیجه
 ،هاارزش ،هانگرش ،شخصیتی ،های اساسیشایستگی مجموعه ویژگی

الگوهای رفتاری است که در طول  ،هاشیوه ،هامهارت ،هادانش ،باورها

در راستای انجام بهتر کار و در شغل مربوطه  .گیردزمان در افراد شکل می

 .وزش قابل بهبود استغیر قابل تفکیک است و از طریق آم ،فرد بوده

های ذاتی فرد است شایستگی یک فرد در شغل مربوطه هم ناظر بر ویژگی

های اکتسابی او اشاره دارد که به سختی قابل تغییر هست و هم به ویژگی

الب غلذا از آنجا که  .های مناسب قابل بهبود هستکه از طریق آموزش

دانند و ثر بخش مینظران وجود شایستگی را مالزم با عملکرد اصاحب

دانند با ها مساوی با عملکرد ضعیف و بی کیفیت میعدم توجه به آن

فراهم نمودن بستری برای  ،ها در عملکرد بهینهتوجه به اثر این شایستگی

ها دانشگاه اعضای هیأت علمی ها بخصوص برایمندی و تقویت آنبهره

وظیفه آموزشی نه ها را بخصوص در زمیتواند کیفیت عملکردی آنمی

 ها ارتقا دهد.آن

 اساتید در آموزش شامل: توجه به کاربردیای حرفه هاییستگیشاابعاد در 

 جذب ،خوب بیان قدرت ،پاسخ و پرسش در مهارت ،مطالب کردن

 مسئولیت ،مقطع با متناسب یارائه در مهارت ،عالقه ایجاد و دانشجویان

 از تدریس و استفاده برای برنامه و طرح داشتن ،آموزش در پذیری

تخصصی  هاییستگیشا. ابعاد در باشدمیمناسب  تدریس هایروش

 حوزه در استاد الف(شایستگی. (علمی اساتید در آموزش شامل توان

 وی برای توان ج( وی برای علمی شدن نهادینه میزان ب( خود تخصصی

 ،یجستجوگر روحیه و داشتن بودن روز دانشجویان( به به دانش این ارائه

ابزارها و  و منابع از آگاهی ،آن شناساندن جهت در و تالش رشته شناخت

 شایستگی ارتباطی و اجتماعی . ابعادباشدیمدانشجویان  رشد به کمک

 و دانشجویان شرایط درک ،بودن اخالق شامل خوش اعضای هیأت علمی

آفرینی است. ابعاد در  دانشجویان و اعتماد با صمیمیت ،بودن دلسوز

 علمی هنجارهای به اخالقی اساتید در آموزش شامل توجه هایتگییسشا

حرفه  رابطه ای بودن و ایجاد متعهد ،دانمنمی گفتن جسارت ،اخالقی و

شخصیتی اساتید در  هاییستگیشاو ابعاد در  باشدمیتبعیض  از دور و ای

 انگیزه و روحیه ،بودن متشخص ،نظم و مناسب آموزش هم شامل ظاهر

در پژوهش حاضر تالش  .باشدمیتحلیل  قدرت داشتن و دپذیریباال و نق

در تدریس با کیفیت مورد  اعضای هیأت علمیهای یستگیشاشد تا 

های به دست آمده نشان داد که برای بررسی قرار گیرد که در مجموع یافته

 ،تخصصی ،ایهای حرفهیستگیشاحصول کیفت در تدریس توجه به 

های شخصیتی از یژگیوعالقه به تدریس و  ،اخالقی ،ارتباطی-اجتماعی

 باشند.یماهمیت برخوردار 

 

 تقدیر و تشکر
دانشکده در رشته مدیریت آموزشی در  این مقاله بر گرفته از رساله دکتری

با  ،و در بخشی از کار باشدمی دانشگاه تهرانروان شناسی و علوم تربیتی 

 لذا .له جمع آوری شداطالعات مقا ،بهره گیری از مصاحبه با متخصصان

که در  یاز شرکت کنندگان محترم دانندمینویسندگان بر خود الزم 

خود را  ارزشمند شرکت نمودند و تجربیات و دانش ،پژوهشاین مصاحبه 

 قدردانی نمایند. قرار دادند صمیمانهمحققین در اختیار 

 

 دوجو منافع در تضادی هیچ که کنند می اعالم نویسندگان تضاد منافع:

 .ندارد
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