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چکیده
هدف :مطالعۀ حاضر ،به بررسی ارتباط بین شایستگی حرفهای اساتید و مهندسی فرهنگی پرداخته است .روش:
جامعۀ آماری شامل تمام دانشجویان دکتری دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرمانشاه و دانشگاه علوم بهزیستی و
توانبخشی تهران در سال تحصیلی  5931به تعداد  017نفر بود که با روش نمونهگیری تصادفی طبقهای 510 ،نفر از
دانشگاه آزاد اسالمی کرمانشاه و  30نف ر از دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران انتخاب شدند .ابزار پژوهش ،دو
پرسشنامۀ شایستگی حرفه ای اساتید و مهندسی فرهنگی بود .ضریب آلفای کرونباخ پرسشنامۀ شایستگی حرفهای
اساتید  7/39و پرسشنامۀ مهندسی فرهنگی  7/03به دست آمد .برای ارزشیابی ماتریس همبستگی از آزمون  KMOو
کرویت بارتلت ،برای مقایسۀ وضع موجود و مطلوب از آزمون تی وابسته و برای بررسی ارتباط بین شایستگی حرفهای
و مهندسی فرهنگی از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد .یافتهها :صالحیت حرفهای اساتید کمی باالتر از حد
متوسط ارزیابی شد؛ اما بین وضع موجود صالحیت حرفه ای با وضع مطلوب آن فاصله وجود دارد .همچنین بین
شایستگی حرفه ای اساتید و مهندسی فرهنگی رابطۀ مثبت و معنادار وجود دارد .نتیجهگیری :برخورداری از دانش و
مهارت مورد نیاز برای انجام وظایف به صورت کارا و مؤثر ،منجر به ایجاد حس اعتماد به نفس و خود ارزشی و
احساس شایستگی در اساتید و در نتیجه ،مهندسی فرهنگی در آنان میشود.

 این مقاله برگرفته از طرح پژوهشی "بررسی صالحیت های حرفه ای اساتید و تاثیر آن بر مهندسی فرهنگی کشور" و با حمایت دانشگاه آزاد
اسالمی واحد کرمانشاه می باشد.
 دریافت مقاله 31/73/82 :؛ تصویب نهایی. 39/71 /97 :
 .1دكتري مديريت آموزشي .استاديار گروه مديريت آموزشي ،دانشکده ادبیات و علوم انساني ،واحد كرمانشاه ،دانشگاه آزاد اسالمي .
كرمانشاه .ايران(نويسنده مسئول) /نشاني :كرمانشاه ،دانشگاه آزاد اسالمي واحد كرمانشاه  ،دانشکده ادبیات و علوم انساني /نمابر :
Email: frnkmosavi@yahoo.com / 18114271181
 .2دانشجوي دكتري مديريت آموزشي دانشگاه آزاد اسالمي واحد كرمانشاه و كارمند دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي تهران ،ايران.
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واژگان کلیدی :شایستگی حرفهای ،مهندسی فرهنگی ،اساتید ،دانشجویان.

الف) مقدمه
نظام آموزش عالی به عنوان متولی اصلی آموزش و پژوهش ،نقشی اساسی در تعلیم و تربیت نیروهای
متخصص و کارامد هر کشور دارد و با تأثیر از فنّاوریهای اطالعات و ارتباطات نوین ،موجب ارتقای
سطح دانش و مهارت متخصصان در همۀ سطوح میشود .در این راستا ،شایستگی حرفهای اساتید نقش
خاصی در این زمینه دارد .یکی از مهمترین عوامل ایجاد شایستگی و خودمختاری و اعتماد به نفس و رشد
حرفهای در اساتید ،برخورداری از صالحیت و مهارت و تواناییهای الزم برای تدریس بهتر و بهبود
یادگیری دانشجویان است(وو و لین .)8755 5،لذا دانشگاه به عنوان بزرگترین مرکز آموزش رسمی کشور،
میبایست توجه ویژهای را به مدرّسان خود که مهمترین رکن آموزشیاند داشته باشد .از این رو ،شناسایی
عوامل در بر گیرندۀ همۀ شایستگیهای مورد نیاز اساتید در مراکز دانشگاهی به منظور مبنا قرار گرفتن برای
ارزیابی عملکرد حرفهای آنان ،بسیار حائز اهمیت است.
شناسایی و شمردن ویژگیها و شایستگیهای حرفهای اساتید کار آسانی نیست؛ زیرا اجتماعات و اقشار
گوناگون اجتماعی با فلسفهها و دیدگاههای مختلف ،انتظارات متفاوتی از اساتید دارند و تغییرات سریع

علوم و فنّاوری نیز شایستگیهای مدّ نظر اساتید را برای انجام وظایفشان ،دچار تغییر و تحول میکند .کیو

8

شایستگی را نتیجۀ دانش و مهارت به طور مناسب میداند .کاستر و بریکلمانس )8773(9شایستگیهای اساتید
را در پنج دستۀ اصلیِ دانش تخصصی ،ارتباطات ،سازماندهی ،تعلیم و تربیت صالحیت رفتاری میدانند.
روزتی و فوکس )8773(4شایستگی حرفهای را مجموعهای از فرایندهای منسجم برای تحقق سیاستها ،خط
مشیها و استانداردهای صالحیت به منظور اعتباربخشی به صالحیت حرفهای نیروی انسانی تعریف میکنند.
فرهنگ آکسفورد ،شایستگی را به عنوان قدرت ،توانایی و ظرفیت انجام وظیفه تعریف کرده

است(سلوی،

1

 .)8757در واقع؛ شایستگیهای حرفهای ،مجموعهای از توانمندیها ،دانش ،مهارت و نگرش است که با
تناسب هر شغل یا حرفه توسط فرد در فرایندهای آموزشی و تجربی در محیطهای آموزشی ،کاری و جامعه
کسب میشود(.نیجولدت و همکاران)8773 9،

پژوهش حاضر در صدد طراحی برنامههای آموزشی به منظور ارتقای عملی کیفیت آموزشهای ارائه
شده در مراکز دانشگاهی است .مفهوم مهندسی فرهنگی عبارت است از :علم و فن توانایی ارائۀ پاسخهای
1. Wu & Lin
2. Que
3. Koster & Brekelmans
4. Rossetti & Fox
5. Selvi
6. Nijveldt & et al.
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مناسب از نظر کیفیت ،هزینه و مدت به درخواستهایی که از سوی کارشناسان امور فرهنگی در جهت تحقق
اهداف فرهنگی ،اجرای برنامهها و تأمین سرمایه برای آنها و تحقق فنی برنامههای فرهنگی صورت
میگیرد(.روحانی)5920 ،

نتایج تحقیقات مختلف در زمینۀ بررسی و شناسایی شایستگیهای حرفهای اساتید ،بیانگر این است که
این مطالعات با وجود صالحیتهای مشترک زیاد ،ابعاد و دستهبندیهای متفاوتی از شایستگیهای حرفهای
بیان کردهاند .به طور مثال ،نتایج پژوهش نیکنامی و کریمی( )5922و کریمی( )5923که به شایستگیِ حرفهای
معلمان پرداختهاند ،نشان داد بین وضع موجود و مطلوب صالحیتهای معلمان ،تفاوت معناداری وجود دارد؛
به طوری که در بُعد شخصیتی و اخالقی ،در وضعیت باالتر؛ ولی در بُعد آموزشی و مدیریتی و تدریس،
کمتر از حد متوسط بودند .نتایج مطالعۀ فرزانه و

همکاران()5934

نشان داد که وضعیت شایستگیهای

حرفهای و توانمندی روانشناختی دبیران دورۀ متوسطۀ شهرستان شیروان ،باالتر از حد متوسط قرار دارد.
نتایج مطالعۀ جلیلی و

نیکفرجام()5939

با هدف تعیین وضعیت تواناییها و صالحیتهای حرفهای معلمان،

نشان دادکه وضع موجود معلمان در بُعدهای شناختی و مهارتی و نگرشی ،در حد مطلوب نیست .نتایج
مطالعۀ نصیری و عبدالملکی( )5939نشان داد که بین صالحیتهای حرفهای معلمان و خودراهبری در یادگیری
دانشآموزان ،رابطۀ مثبت و معناداری وجود دارد و صالحیتهای حرفهای معلمان ،خودراهبری دانشآموزان
را تبیین میکند .نتایج تحقیق رحمانیفر( )5938نشان داد که صالحیتهای حرفهای و خودکارامدی ،همچنین
صالحیت حرفه ای و خالقیت و خودکارامدی و خالقیت ،دو به دو با یکدیگر رابطۀ مثبت و معنادار دارند.
اکبری( )5937در پژوهشی با عنوان «ارتباط بین میزان برخورداری از صالحیتهای حرفهای با خودکارامدی و
انگیزش پیشرفت معلمان شهرستان بوانات» ،دریافت که بین میزان برخورداری از صالحیت حرفهای و
خودکارامدی معلمان ،ارتباط معناداری وجود دارد .بارکر و همکاران )8773(5به بررسی صالحیت حرفهای و
وضعیت توانمندی روانشناختی معلمان پرداختند .نتایج نشان داد که با افزایش صالحیت فکری و رفتاری و
اخالقی ،میزان توانمندی روانشناختی آنها افزایش مییابد.

بنیانیان()5934

در پژوهشی با عنوان «نقش

دانشگاهها در اجرای نقشۀ مهندسی فرهنگی کشور» ،به این نتیجه رسید که دانشگاهها با تربیت نسل جدید
اساتید و کارشناسان ،برگزاری دورههای آموزشی برای مدیران و ایجاد رشتههای مختلف در حوزههای
فرهنگی در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری ،در بهبود وضعیت فرهنگی کشور گام بردارند.
بنابر این ،تحقق این نظام ،مستلزم تحقیق و تدوین مراحل و مقدماتی است که باید به نحو مناسب و با
اتقان و تأمل انجام شود .سامانهای که بتواند متولی مهندسی جامعۀ الهی باشد ،باید اوالً ،از ظرفیت تمامی
مجموعههای موجود استفاده کند؛ ثانیاً ،آنها را به نحو مناسبی به هم پیوند دهد تا در سیری چند مرحلهای و
1. Barker & et al.
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در سطوح مختلف با هدف مشترک و با هماهنگی فعالیت کنند؛ ثالثاً ،طرحها و برنامهها با نظام هوشمندانه و
توسعهپذیری مدیریت و کنترل شوند(اصغریزاده و قاسمی .)5922 ،مهردوست و همکاران( )5937در پژوهشی به
بررسی تأثیر معلمان مقطع متوسطه در ابعاد و مؤلفههای مهندسی فرهنگی و به تبع آن در تربیت شهروند
شایسته پرداختند .یافتهها نشان داد که مهندسی فرهنگی دارای ابعاد ،مؤلفهها و شاخصهای گوناگون
آموزشی ،اجتماعی و سیاسی است .نکتۀ قابل توجه آنکه ،به طور کلی دو دیدگاه عمده در زمینۀ
آسیبپذیریهای مهندسی فرهنگی دانشگاه وجود دارد .5 :دیدگاهی که خود دانشگاه را کانون
آسیبزایی میداند؛  .8دیدگاهی که معتقد است به دلیل ماهیت دانشگاه و فضای نقّادانه و آزاد آن،
آسیبپذیریهای فرهنگی -اجتماعی در عرصۀ دانشگاه امکان ظهور و بروز سریعتری مییابند؛ زیرا
دانشگاه میزانالحرارۀ جامعه است .در واقع؛ به منظور طراحی فرهنگ یک جامعه و تعیین سمت و سوی
صحیح حرکت و پیشرفت آن و نیز در راستای فراهم ساختن بسترسازیهای الزم برای رشد و شکوفایی
آن ،ضروری است سامانهای بر اساس صحیحترین و مطمئنترین ساختارها پایهریزی شود .این سامانه باید از
هر گونه آسیبی در امان بوده ،در جریان تحول و تکامل آن خللی ایجاد نشود و در هر زمان و مکانی،
ظرفیت ایستایی در برابر تهاجمات احتمالی را داشته باشد .از همین رو ،ضرورت پرداختن به مقولۀ مهندسی
فرهنگی که در واقع همان طراحی سامانۀ فرهنگ با حداکثر اطمینان و کارایی و کسب بیشترین موفقیت
است ،مطرح میشود(.شریفزاده و کاظمی)5922 ،

مطالب پیشگفته نشان میدهد که موفقیت هر نظام آموزشی در درجۀ اول به میزان اساتید آن نظام و
موفقیت اساتید نیز به برخورداری از شایستگیهای حرفهای وابسته است .نتایج تحقیقات مختلف نیز بیانگر
این است که شایستگیهای حرفهای ،نقش اساسی در کارامدی اساتید دارند؛ با این وجود ،یافتههای بعضی
از مطالعات داخلی حاکی از آن است که در بسیاری از موارد ،اساتید و معلمان واجد شایستگیهای الزم و
مناسب نیستند .برای ارزیابی و بهبود شایستگیهای حرفهای ،ابتدا باید این شایستگیها را شناسایی کرد و
سپس به بررسی ارتباط آنها با مهندسی فرهنگی پرداخت.
انجام تحقیق حاضر از چند زاویه قابل بررسی است .نخست اینکه ،نتایج آن میتواند دانش موجود در
این زمینه را گامی به پیش ببرد و به سیاستگذاران و برنامهریزان آموزشی در تدوین راهبردهای مناسب به
کارگیری شایستگیهای حرفهای در آموزش مدد رساند .دوم اینکه ،نتایج حاصل میتواند در شناسایی و
اعتبارسنجی شایستگیهای حرفهای اساتید مؤثر باشد؛ این شایستگیها یا ویژگیها نه تنها میتوانند در
آموزش دانشگاهی به کار گرفته شوند ،بلکه به منزلۀ عوامل ،مالکها و شاخصهایی برای ارزشیابی میزان
کیفیت عملکرد و اثربخشی اساتید ،تدوین محتوای آموزشی مراکزآموزش عالی ،دورههای آموزش بدو
خدمت ،دورههای ضمن خدمت و برنامههای کارورزی قابل استفادهاند .سوم اینکه ،به دلیل رسالت دانشگاه
علوم بهزیستی و توانبخشی در تربیت متخصصان تأمین سالمت روح و جسم افراد جامعه و امکان استفاده از
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یافتهها برای رسیدن به اهداف مورد نظر و دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرمانشاه به سبب گسترۀ فعالیتهای
آموزشی در جامعه و سهولت دسترسی به جامعۀ آماری به عنوان مسئلهای قابل تأمل که مدّ نظر پژوهشگران
بوده است ،به عنوان مراکز مورد بررسی انتخاب شدند .در مجموع ،هدف از انجام این پژوهش ،بررسی
ارتباط بین شایستگی حرفهای اساتید و مهندسی فرهنگی از دیدگاه دانشجویان دکتری دانشگاه علوم
بهزیستی و توانبخشی تهران و دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرمانشاه است.

ب) روششناسی تحقیق
روش پژوهش حاضر ،توصیفی از نوع همبستگی است .جامعۀ آماری شامل تمامی دانشجویان دکتری
دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرمانشاه و دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران در سال تحصیلی  5931به
تعداد  017نفر است .حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران ،با ضریب اطمینان در سطح  7/31و با دقت
احتمال  814 ،7/1نفر برآورد شد که با توجه به سهم دو دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرمانشاه و علوم
بهزیستی و توانبخشی تهران ،به صورت نمونهگیری تصادفی طبقهای 510 ،نفر از دانشگاه آزاد اسالمی واحد
کرمانشاه و  30نفر از دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران انتخاب شدند .ابزار پژوهش ،دو پرسشنامۀ
شایستگی حرفهای اساتید ،شامل  42سؤال و پرسشنامۀ مهندسی فرهنگی با  99سؤال است .پرسشنامهها در
طیف پنج گزینهای لیکرت ،از «خیلی کم» تا «خیلی زیاد» تنظیم و شیوۀ نمرهگذاری به ترتیب برای خیلی
کم یا هرگز :نمرۀ  ،5کم یا تقریباً هرگز :نمرۀ  ،8متوسط یا به ندرت :نمرۀ  ،9زیاد یا اغلب :نمرۀ  4و خیلی
زیاد یا همیشه :نمرۀ  1در نظر گرفته شد که در ضمن ،نمرۀ معکوس ندارند.
در تحقیق حاضر ،محاسبۀ ضریب آلفای کرونباخ برای پرسشنامۀ شایستگی حرفهای اساتید ./39 ،و برای
پرسشنامۀ مهندسی فرهنگی ./03 ،به دست آمد؛ بنابر این ،پرسشنامههای تحقیق از اعتبار الزم برخوردارند .برای
بررسی روایی محتوایی ،پرسشنامهها به پنج نفر از کارشناسان فرهنگی و آموزشی داده شد و روایی محتوایی آنها
تأیید شد .همچنین ،برای تجزیه و تحلیل دادهها از آزمون همبستگی و ضریب رگرسیون استفاده شد.
به منظور رعایت اصول اخالقی پژوهش ،شرکت نمونهها در طرح کامالً داوطلبانه صورت گرفت و
توضیحات الزم در خصوص پژوهش ،چگونگی استخراج و ارائۀ اطالعات ،محرمانه بودن اطالعات فردی،
عدم نیاز به درج نام و نام خانوادگی و سایر نکات اخالقی به داوطلبان ارائه داده شد و تکمیل و عودت
پرسشنامهها به منزلۀ تمایل و رضایت از مشارکت در پژوهش در نظرگرفته شد.
مؤلفههای به دست آمده از طریق بررسی اسناد و پژوهشهای پیشین در زمینۀ شایستگی حرفهای و متون و گزارش
پژوهشهای موجود در این زمینه ،با رویکرد تحلیل محتوا بررسی و پس از طراحی سؤالهای پرسشنامه ،مؤلفههای
متنوع شایستگی حرفهای برای اساتید طراحی شد .سپس پرسشنامهای شامل  42سؤال تهیه شد که شایستگی حرفهای
را در دو حالت وضع موجود و وضع مطلوب در طیفی پنج درجهای ،سنجش میکرد .بر این اساس ،با مرور ادبیات و
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تعاطی اندیشه با اساتید ،در مجموع  58مؤلفۀ بینشی مقدماتی شامل شایستگیهای آموزشی ،تدریس ،علمی ،رفتاری،
شخصیتی ،اجتماعی ،فکری ،مدیریتی ،عملکردی ،اخالقی ،یادگیری مادامالعمر و فنّاوری ،به عنوان مؤلفههای
شایستگی حرفهای مدیران آموزشی شناسایی و پس از حذف مؤلفههای همپوشان ،در هشت مؤلفۀ اصلیِ آموزشی،
علمی ،شخصیتی ،اجتماعی ،فکری ،مدیریتی ،اخالقی و فنّاوری دستهبندی شدند.
روایی محتوایی و صوری از طریق تحلیل عاملی اکتشافی و با نظر کارشناسان و محققان برآورد شد.
برای ارزشیابی ماتریس همبستگی از آزمون  KMOو کرویت بارتلت ،برای مقایسۀ وضع موجود و مطلوب
از آزمون تی وابسته و برای بررسی ارتباط بین شایستگی حرفهای و مهندسی فرهنگی از ضریب همبستگی
پیرسون استفاده شد .مقدار شاخص  KMOبرای همۀ  58مؤلفۀ صالحیت حرفهای ،باالتر از حد مطلوب(9
درصد) بود .همچنین نتایج آزمون بارتلت برای همۀ مؤلفههای شایستگی حرفهای در سطح P0/001

معنادار بود .بنابر این ،بین متغیّرها همبستگی الزم وجود داشت و حداقل شرایط الزم برای تحلیل عاملی
برقرار و تحلیل عاملی را تأیید میکنند که نتایج آن در جدول 5آمده است.
همچنین برای سنجش پایایی پرسشنامه ،مؤلفههای دوازدهگانۀ شایستگی حرفهای به عنوان پیشطرح،
روی  97نفر از اساتید ،اجرا و پایایی آن از طریق آلفای کرونباخ محاسبه شد .ضرایب همسانی درونی
سؤاالت با روش آلفای کرونباخ ،بیانگر پایایی مناسب پرسشنامۀ شایستگی حرفهای اساتید و مهندسی
فرهنگی است که نتایج آن در جدول  8آمده است.
جدول  :6مقدار  KMOو نتیجۀ آزمون کرویت بارتلت برای ارزشیابی ماتریس همبستگی
مؤلفههای مؤلف

آزمون کفایت

آزمون کرویت بارتلت

نمونهگیری KMO

مقدار خیدو

Df

Sig.

شایستگیهای آموزشی

7/230

8812/234

41

7/777

شایستگیهای تدریس

7/355

841/8925

41

7/777

شایستگیهای علمی

7/237

8877/405

99

7/777

شایستگیهای رفتاری

7/201

322/9730

41

7/777

شایستگیهای شخصیتی

7/231

9299/399

41

7/777

شایستگیهای اجتماعی

7/229

5430/931

85

7/777

شایستگیهای فکری

7/230

8399/09

41

7/777

شایستگیهای مدیریتی

7/371

9051/840

41

7/777

شایستگیهای عملکردی

7/378

9991/09

41

7/777

شایستگیهای اخالقی

7/383

9848/151

41

7/777

شایستگیهای یادگیری مادامالعمر

7/387

8208/31

41

7/777

شایستگیهای فنّاوری

7/204

5384/953

82

7/777

مهندسی فرهنگی

7/202

5384/053

82

7/777
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جدول  :4ضرایب آلفای کرونباخ برای مؤلفههای شایستگی حرفهای و مهندسی فرهنگی
آلفای کرونباخ برای

آلفای کرونباخ برای

مقیاسها در وضع موجود

مقیاسها در وضع مطلوب

7/34

مقیاسها

N

شایستگیهای آموزشی

97

7/39

شایستگیهای تدریس

97

7/31

7/31

شایستگیهای علمی

97

7/39

7/34

شایستگیهای رفتاری

97

7/31

7/39

شایستگیهای شخصیتی

97

7/30

7/34

شایستگیهای اجتماعی

97

7/34

7/39

شایستگیهای فکری

97

7/39

7/30

شایستگیهای مدیریتی

97

7/30

7/39

شایستگیهای عملکردی

97

7/32

7/39

شایستگیهای اخالقی

97

7/32

7/39

شایستگیهای یادگیری مادامالعمر

97

7/30

7/39

شایستگیهای فنّاوری

97

7/34

7/38

کل مقیاس شایستگی حرفهای

97

7/39

7/33

مهندسی فرهنگی

97

7/09

7/03

ج) یافتهها
سؤال  :6مؤلفههای شایستگیهای حرفهای اساتید کدامند؟
جدول  :9شاخصهای آماری اولیه با استفاده از تحلیل عاملی
عوامل

مجموع مجذور بارهای عاملی استخراج شده

ارزش ویژۀ اولیه
کل

درصد واریانس

درصد تراکمی

کل

درصد واریانس

درصد تراکمی

5

15/294

1/190

10/090

15/294

11/090

11/090

8

9/158

9/000

13/144

9/158

9/000

13/144

9

8/031

9/771

98/143

8/031

9/771

98/143

4

8/599

8/983

94/202

8/599

8/983

94/202

1

5/033

5/391

99/258

5/033

5/391

99/258

9

5/993

5/031

99/970

5/933

5/031

92/970
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0

5/958

5/099

07/945

5/958

5/099

07/945

2

5/424

5/131

05/399

5/424

5/131

05/399

3

5/833

5/930

09/999

5/533

5/930

09/999

57

5/893

5/998

04/991

5/883

5/998

04/991

55

5/543

5/891

01/377

5/543

5/891

01/337

58

5/730

5/503

05/703

5/730

5/503

00/703

بر اساس مالک کایزر ،عوامل دارای ارزش ویژۀ یک و باالتر از یک ،به عنوان عوامل اصلی استخراج
شدند .اطالعات جدول  4نشان میدهد که  58عامل دارای ارزش بیشتر از یک میباشند و این  58عامل،
حدود  02درصد واریانس کل را تبیین میکنند .عامل اول به تنهایی بیش از  11درصد از واریانس کل را
تبییین میکند .بعد از  81بار چرخش(از طریق چرخش واریمکس) ،همان گونه که در جدول  4مالحظه
میشود ،این  58عامل حدود  02درصد واریانس کل را تبیین کردند.
جدول  :2عوامل اصلی استخراج شده از طریق چرخش متعامد
عوامل

مجموع مجذور بارهای عاملی چرخش یافته
کل

درصد واریانس

درصد تراکمی

5

59/297

52/30

52/30

8

55/981

58/500

97/804

9

57/900

55/512

45/498

4

9/901

0/500

42/973

1

4/457

4/048

19/919

9

4/597

4/409

10/281

0

9/372

4/878

98/89

2

9/295

4/587

99/549

3

9/054

9/339

07/593

57

8/944

8/185

08/997

55

8/584

8/824

00/344

58

5/189

5/945

29/129
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با توجه به نتایج تحلیل عاملی ،هشت مؤلفۀ شایستگی حرفهای ،استخراج با عناوین شایستگی آموزشی،
شایستگی علمی ،شایستگی شخصیتی ،شایستگی اجتماعی ،شایستگی فکری ،شایستگی مدیریتی ،شایستگی
اخالقی و شایستگی فنّاوری نامگذاری شدند(.نمودار )5
عامل اول :شایستگی آموزشی
عامل دوم :شایستگی علمی

عامل چهارم :شایستگی اجتماعی
عامل پنجم :شایستگی فکری
عامل ششم :شایستگی مدیریتی

شایستگی حرفهای اساتید

عامل سوم :شایستگی شخصیتی

عامل هفتم :شایستگی اخالقی
عامل هشتم :شایستگی فنّاوری

نمودار  :6نتایج تحلیل عاملی هشت عامل استخراج شده از تحلیل عاملی

سؤال  :4شایستگی حرفهای اساتید مورد مطالعه ،با توجه به مؤلفهها و عناصر چگونه است؟

جدول  1بیانگر شاخصهای توصیفی مربوط به نمرات مؤلفههای شایستگیهای حرفهای اساتید از دیدگاه
دانشجویان در وضع موجود است.
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جدول  :5اطالعات توصیفی وضع موجود مؤلفههای شایستگی حرفهای اساتید
مؤلفهها

حدودمیانگین

گویهها

میانگین

شایستگی

باالترین

مهارت پرسش و پاسخ

9/12

آموزشی

پایینترین

مهیا کردن محیط جذاب و با نشاط

8/24

شایستگی

باالترین

درک از موضوع تدریس

9/89

علمی

پایینترین

آگاهی از مراحل رشد و تئوریهای آن

8/01

شایستگی

باالترین

اعتماد به نفس

9/80

شخصیتی

پایینترین

داشتن خلق و خوی خوش

8/30

شایستگی

باالترین

پاسخگویی به دانشآموزان ،والدین ،مسئوالن و جامعه

9/47

اجتماعی

پایینترین

همیار یادگیرنده بودن

8/31

شایستگی

باالترین

کنجکاوی ذهنی

9/81

فکری

پایینترین

توانایی خلق دانش(تولید مفاهیم و ایدههای نو)

8/13

شایستگی

باالترین

مشارکت دادن فراگیران در جریان یاددهی -یادگیری

9/90

مدیریتی

پایینترین

خودراهبر کردن فراگیران در جریان یاددهی -یادگیری

8/37

شایستگی

باالترین

پایبندی به ارزشها ،مذهب و اخالقیات

9/01

اخالقی

پایینترین

داشتن رفتار دموکراتیک

8/39

شایستگی

باالترین

درک مسئولیتهای اخالقی و حرفهای

8/08

فنّاوری

پایینترین

همکاری الزم با جامعه ،دانشگاه و مؤسسات مختلف

8/91

همانطور که جدول  1نشان میدهد ،به ترتیب ،حدود میانگین باالترین و پایینترین وضعیت برای
مؤلفههای شایستگی آموزشی برابر با  9/12و 8/24؛ شایستگی علمی برابر با  9/89و 8/01؛ شایستگی
شخصیتی برابر با  9/80و 8/30؛ شایستگی اجتماعی برابر با  9/47و 8/31؛ شایستگی فکری برابر با  9/81و
8/13؛ شایستگی مدیریتی برابر با  9/90و 8/37؛ شایستگی اخالقی برابر با  9/01و  8/39و شایستگی فنّاوری
برابر با  8/08و  8/91است .بنابر این ،باالترین میانگین مربوط به مؤلفه شایستگی آموزش و پایینترین
میانگین مربوط به مؤلفۀ شایستگی فنّاوری است.
سؤال  :9آیا بین وضع موجود و وضع مطلوب شایستگی حرفهای اساتید مورد مطالعه ،تفاوت
معناداری وجود دارد؟

جدول  ،9نتایج تحلیل شکاف برای بررسی تفاوت بین وضع موجود و وضع مطلوب مؤلفههای شایستگی
حرفهای را نشان میدهد .برای پاسخ به سئوال سوم ،از آزمون تی وابسته استفاده شده است .نتایج جدول 9
نشان میدهد که بین وضع موجود و مطلوب شایستگیهای اساتید ،در تمام مؤلفهها تفاوت معناداری وجود
دارد .به عبارتی؛ برای رسیدن به وضع مطلوب فاصله وجود دارد.
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جدول  :1اطالعات توصیفی تحلیل شکاف بین وضع موجود و مطلوب مؤلفههای شایستگی حرفهای
مؤلفهها

وضع

میانگین

انحراف معیار

شایستگی

موجود

9/541

7/950

آموزشی

مطلوب

9/498

7/993

شایستگی

موجود

4/301

7/927

علمی

مطلوب

4/452

7/931

شایستگی

موجود

88/799

7/021

شخصیتی

مطلوب

4/409

7/499

شایستگی

موجود

9/591

7/250

اجتماعی

مطلوب

4/150

7/459

شایستگی

موجود

8/253

7/053

فکری

مطلوب

4/933

7/497

شایستگی

موجود

9/722

7/082

مدیریتی

مطلوب

4/415

7/919

شایستگی

موجود

9/923

7/015

اخالقی

مطلوب

4/121

7/479

شایستگی

موجود

8/418

7/297

فنّاوری

مطلوب

4/433

7/423

تفاوت میانگینها

انحراف معیار

تی

5/952

7/912

99/21

5/414

7/090

94/50

5/972

7/217

89/17

5/948

7/227

89/18

5/109

7/009

91/88

5/441

7/247

97/99

5/108

7/275

84/22

8/791

7/257

99/55

سؤال  :2آیا بین شایستگیهای حرفهای اساتید و مهندسی فرهنگی رابطه وجود دارد؟

همانطور که در جدول  2نشان داده شده است ،ضریب همبستگی بین شایستگیهای حرفهای و مهندسی
فرهنگی افراد آزمودنی ،در محاسبۀ ضریب همبستگی پیرسون ( r=7/440و  )Sig=7/777معنادار است که
نشاندهندۀ همبستگی مثبت و مستقیم بین دو متغیّر بررسیشده است.
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جدول  :7نتایج آزمون کولموگراف اسمیرنف برای بررسی وضعیت نرمالیتی دادهها
متغیّر

کولموگراف اسمیرنف Z

معناداری دو دامنه

شایستگی حرفهای

7/005

7/138

شایستگی آموزشی

7/099

7/915

شایستگی علمی

5/592

7/723

شایستگی شخصیتی

5/824

7/704

شایستگی اجتماعی

7/218

7/439

شایستگی فکری

5/755

7/582

شایستگی مدیریتی

5/440

7/777

شایستگی اخالقی

5/827

7/705

شایستگی فنّاوری

7/049

7/995

مهندسی فرهنگی

5/507

7/735

جدول  :8ضرایب همبستگی بین شایستگیهای حرفهای اساتید و مهندسی فرهنگی
مهندسی فرهنگی

شایستگیهای حرفهای

ضریب همبستگی پیرسون

7/440

سطح معناداری

7/777

تعداد
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د) بحث و نتیجهگیری
مراکز آموزش عالی که با برخورداری از اساتید متخصص و دارای شایستگی ،برای ارتقای سطح دانش و
مهارتهای تخصصی و کاربردی جامعه ،تأمین نیروی انسانی متخصص ،توسعۀ مهندسی فرهنگی ،خلق افکار
تازه و ایجاد روحیۀ پژوهش در بین آحاد جامعه تالش میکنند ،در جوامع دانشمحور به مثابۀ دستگاههای
اجتماعی و پیشگام توسعۀ اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی محسوب میشوند که عالوه بر وظیفۀ آموزشی و
تربیت متخصصان مورد نیاز در سطوح عالی ،رسالت مطالعه و بررسی مسائل مبتالبه جامعه و شناسایی راه
حلهای اثربخش به منظور رفع آنها و به طورکلی ،فرهنگ جامعه را بر عهده دارند .ادبیات مربوط به آموزش
عالی در سالهای اخیر بیانگر این است که به طور شتابان ،نقش و جایگاه فرهنگی مراکز دانشگاهی ،با شتاب رو
به افزایش است؛ به طوری که امروزه حجم عمدهای از فعالیتها و کارکردهای دانشگاه را رسالتهای فرهنگی
تشکیل میدهد .در هر حال ،یکی از موضوعات مهم در نظام آموزشی ،بحث مهندسی فرهنگی است.
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با عنایت به مطالب پیشگفته ،نوشتار حاضر کوشید با مروری بر مفهوم شایستگی حرفهای و مهندسی
فرهنگی ،به تبیین رسالت فرهنگی اساتید آموزش عالی در جوامع و ارتباط این دو با هم و بررسی رابطۀ بین
شایستگی حرفهای اساتید و مهندسی فرهنگی از دیدگاه دانشجویان دکتری دانشگاه علوم بهزیستی و
توانبخشی تهران و دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرمانشاه بپردازد.
در پاسخ به سؤال اول پژوهش(مؤلفههای شایستگی حرفهای اساتید کدامند؟) ،با توجه به نتایج تحلیل
عاملی ،هشت مؤلفۀ شایستگی حرفهای شناسایی و بررسی شد که عبارتند از :شایستگی آموزشی ،علمی،
شخصیتی ،اجتماعی ،فکری ،مدیریتی ،اخالقی و فنّاوری .یافتههای پژوهش از نظر دستهبندی مؤلفهها ،با
پژوهشهای هانتلی( )8772و هونگ و همکاران( )8772مطابقت دارد.
در تبیین سؤال دوم(شایستگی حرفهای اساتید مورد مطالعه با توجه به مؤلفهها و عناصر چگونه است؟)،
باید گفت که باالترین میانگین ،مربوط به مؤلفۀ شایستگی آموزش و پایینترین میانگین ،مربوط به مؤلفۀ
شایستگی فنّاوری است .یافتههای پژوهش نشان داد که اساتید از نظر شایستگیهای حرفهای(آموزشی،
علمی ،شخصیتی ،اجتماعی ،فکری ،مدیریتی ،اخالقی و فنّاوری) وضعیت مطلوبی ندارند و شایستگی آنان
در مؤلفۀ فنّاوری کمتر از سطح متوسط است.
نتایج سؤال سوم(آیا بین وضع موجود و وضع مطلوب شایستگی حرفهای اساتید مورد مطالعه ،تفاوت
معناداری وجود دارد؟) نشان داد که در مؤلفههای شایستگی حرفهای اساتید ،بین وضع موجود شایستگی
حرفهای اساتید با وضع مطلوب ،تفاوت معناداری وجود دارد .نتایج کلی پژوهش را میتوان در چند گزارۀ
اصلی خالصه کرد :اول اینکه ،تحلیل یافتهها آشکار کرد که اگر چه از نظر پاسخگویان رعایت همۀ ابعاد
مؤلفههای شایستگی حرفهای در فعالیتهای اساتید از ضرورت و مطلوبیت برخوردار است ،اما وضع جاری
چنین استانداردهایی ،در عمل کمتر از حد انتظار ارزیابی شده است .این نتیجه با یافتههای کریمی(،)5923
نیکنامی و کریمی( ،)5922فرزانه و همکاران( ،)5934جلیلی و نیکفرجام( ،)5939بارکر و

همکاران()8773

و

سلوی( )8757همسو است .همچنین تحلیل یافتههای مربوط به تفاوت موجود میان وضع موجود و مطلوب
مؤلفههای صالحیت حرفهای ،حاکی از شکاف عمیق میان ابعاد و گویههای مطالعهشده است .وجود این
شکاف ،حاکی از عمق شکاف میان شرایط و کیفیت رعایت مؤلفههای شایستگی حرفهای در وضع جاری
با وضع مطلوب آنها در مراکز آموزشی است .به هر حال ،رعایت کردن اصول و ضوابط و الزامات حرفهای
توسط افراد در یک محیط سازمانی و هنگام اشتغال به مسئولیتهای کاری ،هم به ارتقای کیفیت فرایندهای
کاری میانجامد و هم خروجی و نتایج مناسبتری را در پی خواهد داشت .شاید به همین دلیل است که در
بدو ورود نیروی نیروی انسانی جدید به هر سازمانی ،آشنا کردن آنان با موازین ،اصول و سطح مورد انتظار
در عملکرد سازمانی و اجرای فرایندهای جامعهپذیری ،یک الزام سازمانی است .از این رو ،تالش برای
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ارتقای سطح شناخت ،باور و پایبندی اساتید ،رسالتی است که نیازمند ایجاد شرایط و زمینۀ مناسب و انجام
پژوهشهای متعدد دربارۀ آن است.
نتایج حاصل از سؤال چهارم(آیا بین شایستگیهای حرفهای اساتید و مهندسی فرهنگی رابطه وجود
دارد؟) نشان داد که بین شایستگی حرفهای اساتید و مهندسی فرهنگی ،رابطۀ مثبت و معنادار وجود دارد؛ به
طوری که با افزایش شایستگی حرفهای آنان ،تأثیرشان بر ابعاد فرهنگی جامعه نیز افزایش مییابد .از نتایج
همسو با پژوهش حاضر میتوان به پژوهش ویال و همکاران( ،)8754سلوی( )8757و بنیانیان( )5934اشاره کرد که
معتقد بودند بین شایستگی حرفهای اساتید و مهندسی فرهنگی ،رابطۀ مثبت و معنادار وجود دارد .همچنین
نتایج نشان داد که بین حیطههای شایستگی حرفهای اساتید و مهندسی فرهنگی ،رابطۀ مثبت و معنادار وجود
دارد؛ به طوری که با افزایش شایستگیهای حرفهای اساتید ،تأثیر آنان بر ابعاد فرهنگی جامعه نیز افزایش
مییابد و در این میان ،شایستگی فکری بیشترین تأثیر را بر ابعاد فرهنگی جامعه دارد .از نتایج همسو با این
نتیجه میتوان به پژوهش فرزانه و همکاران( ،)5934قدری( ،)5939بارکر و
نیکنامی و

کریمی()5922

همکاران( ،)8773کریمی()5923

و

اشاره کرد که معتقد بودند بین حیطههای شایستگی حرفهای اساتید و مهندسی

فرهنگی ،رابطۀ مثبت و معنادار وجود دارد و با افزایش شایستگیهای علمی -آموزشی ،اجتماعی،
شخصیتی -رفتاری ،فکری ،حرفهای ،مدیریتی ،فنّاوری و اخالقی اساتید ،تأثیر آنان بر ابعاد فرهنگی جامعه
نیز افزایش مییابد.
به طور کلی بر اساس یافتههای این پژوهش میتوان نتیجه گرفت که در جامعۀ مورد مطالعه ،برای
دستیابی به مهندسی فرهنگی ،تأکید بر شایستگیهای حرفهای اهمیت بسزایی دارد .در تبیین کلی ارتباط بین
شایستگیهای حرفهای و مهندسی فرهنگی اساتید میتوان گفت :برخورداری اساتید از مهارت ،شایستگی و
صالحیتهای حرفهای ،زمینۀ الزم را برای موفقیت در طراحی فرهنگی فراهم میآورد .در واقع؛ برخورداری
از دانش و مهارت مورد نیاز برای انجام وظایف به صورت کارا و مؤثر ،منجر به ایجاد حس اعتماد به نفس
و خود ارزشی و احساس شایستگی در اساتید و در نتیجه مهندسی فرهنگی در آنان میشود.
پژوهش حاضر ،مانند دیگر پژوهشهای علوم انسانی ،با محدودیتها و مشکالتی روبهرو بوده که به طور
خالصه برخی از آنها عبارتند از:
-

تردیدی نیست که متغیّرهای فراوانی همچون :فرهنگ ،شرایط خانوادگی ،محیط ،رفاه اجتماعی،

شرایط اقتصادی -سیاسی و غیره ،با شایستگی حرفهای در ارتباطاند .اما دشواری کمّی کردن این متغیّرها و
بررسی جامع آنها ،باعث شد در این پژوهش تنها هشت مؤلفه بررسی شود.
-

عدم همکاری کامل بعضی از آزمودنیها حتی در راستای اهداف تحقیق.
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-

این پژوهش در مورد دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرمانشاه و دانشگاه علوم بهزیستی

و توانبخشی تهران انجام شده است؛ لذا تعمیم نتایج آن به دیگران باید با احتیاط انجام گیرد.
با توجه به نقش مؤثر شایستگی حرفهای در پیشبینی مهندسی فرهنگی ،تعیین راهبردهای کوتاهمدت و
بلندمدت در زمینۀ تربیت و بازآموزی اساتید بر اساس مطالعات دقیق ،نیازسنجیها و برنامهریزیهای علمی،
به منظور ارتقای دانش و شایستگیها و مهارتهای حرفهای آنان ،از مسائل اساسی و اجتنابناپذیر به منظور
ارتقای مهندسی فرهنگی و در نتیجه ،کارامد ساختن نظام آموزشی است .در پایان ،به دو مورد از این
راهکارهای پیشنهادی اشاره میشود:
 سنجش میزان شایستگیهای حرفهای اساتید و رتبهبندی آنان بر اساس این شایستگیها. -برگزاری کارگاههای آموزش شایستگی حرفهای به صورت ساالنه.
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