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 مقدمه

آموزش عالی در هر کشور یکی از مهم ترین نهادهای مورد توجه است که نقش انکارناپذیری در روند توسعه ی جوامع بر 

در جامعه، انتظار می رود که با انجام وظایف و رسالت های  عهده دارد و از دانشگاه به عنوان نهادی متفکر، آگاه و نوآور

بتواند گام های مؤثرتری در ( 1380بازرگان ، )خود در سه زمینه آموزش، پژوهش و عرضه خدمات علمی و اجتماعی 

گیری به طور کلی گسترش و بهبود یاد. تحقق آرمان های جامعه بردارد و همواره کشور را به سمت پیشرفت رهنمون سازد 

در این (. 2007 ،1لیتل، لوک، پارکر و ریچاردسون)و تدریس باید از مهم ترین اولویت های آموزش عالی قرار بگیرد 

راستا، یکی از مهمترین عناصر نظام آموزش عالی و دانشگاه ها، اعضای هیأت علمی هستند که نقش تعیین کننده و 

الی از نظر کمی و کیفی دارند، لذا بررسی عملکرد و شایستگی انکارناپذیری در تحقق اهداف و رسالت های آموزش ع

های آنها در ابعاد مختلف و به ویژه در حیطه تدریس و تأثیری که می توانند بر افزایش کیفیت یادگیری فراگیرلن و 

ظرفیت شایستگی تدریس، حداقل اطالعات، مهارت ها، . دستاوردهای آنان از تحصیل داشته باشند، بسیار ضروری است

های خالقانه و گرایشات حرفه ای و مطلوبیت هایی است که باید توسط لعضای هیأت علمی برای انجام وظایف اثر بخش و 

دستاورد های تحصیلی دانشجویان، یکی دیگر از عوامل تعیین کننده (. 1388میر فخر الدینی ،)ارائه خدماتشان کسب شود 

بدیهی است که دستائردهای تحصیلی فراگیران نقش بسیار (. 2011، 2ورشیسالیم و ک)در ارزیابی برتری آموزشی است 

مهمی در تربیت فارغ التحیالن کارآمدی دارد که سرمایه ی ملی و عامل پیشرفت اقتصادی و اجتماعی جامعه محسوب می 

رزیابی ا.دستاوردهای تحصیلی دانشجویان، به میزان پیشرفت آنان در جهت تحقق اهداف مهم آموزشی . شوند 

، 3چن)خودگزارش شده ی دانشجویان از پیشرفت های صورت گرفته و عملکرد موفقیت آمیز تحصیلی آنان در دانشگاه 

پیس و . اطالق می شود( 2012، 4لی)، اعتکاد به نفس دانشجویان در کاربرد روش ها و داشتن دانش مرتبط به آن (2007

ستاورد حرفه ای؛ دستاورد رشد فردی؛ دستاورد تحصیلی و دستاورد نیز دستاوردهای تحصیلی را شامل د( 2002) 5کووه

ذهنی می دانند که عوامل متعددی از قبیل تحصیالت دوره های قبلی و میزان موفقیت در آنها، عوامل انگیزشی، عوامل 

هیأت شخصی، روش های تدریس و محیط کالس، عوامل مرتبط با برنامه درسی، مسائل محیط آموزشی و تسلط اعضای 

 (.1383شیخعلی زاده،)علمی بر موضوع درس، بر آن اثر می گذارند 

مدار و یا معتقد است شایستگی، ویژگی زیر بنایی فرد است که به طور کلی با عملکرد اثربخش مالک  1993اسپنسر 

 مورد هایایستگیش  کند؛دسته طبقه بندی می2ها را به وی شایستگی. عملکرد برتر در یک شغل یا وضعیت، رابطه دارد

شایستگیهای برتر . سازدفه مشخص میوظی یک انجام یا و کار یک در عملکرد حداقل برای را ضروری هایمهارت که نیاز

مجموع (.1391شیخ االسالمی وهمکاران،)است  که بر اساس آن ها نتایج به دست آمده باالتر از میانگین و عملکرد باالتری

                                                      
1 Little،Locke،Parker & Richardson 

2 Saleem & Qureshi 

3 Chen 

4 Li 

5 Pace & Kuh 
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 .آوردای است که یک فرد با داشتن آنها، صالحیت احراز شغل را بدست میوظیفه ای و فراهای وظیفهشایستگی

 (.1391 همکاران، و محمودی)

 و رفتارها ها،واناییت مهارت، دانش، از گیری اندازه قابل الگوی را شایستگی( 2002) دفتر مدیریت امورکارکنان آمریکا

 و رضایت)است کرده تعریفموفق شغلی عملکردهای یا کاری هاینقش انجام برای نیاز مورد فردی هایدیگرویژگی

ها و ها، تواناییارتای از دانش، مهآموزش و توسعه، شایستگی را به عنوان خوشه آمریکاییانجمن(. 50: 1390 همکاران،

 (.51: 1390نقل از رضایت و همکاران،)کندرفتارهای مورد نیاز برای موفقیت شغلی تعریف می

 لگوییک ابه عنوان  ، شایستگی ها، الگوی رفتاری می باشند، او به تعاریف شایستگی(2002)ریگرزو همکاراناز نظر رود

 یا کاری یها نقش اجرای برای فرد یک که های ویژگی سایر و ها رفتار نگرش،ازدانش،مهارت،،گیریاندازهقابل،

های تخاب شاخصن که اروپا برای تعریف و انضمن آ .کرد توجه دارند، احتیاج آمیز موفقیت بطور شغلی کارکردهای

ق لیت استخدام؛ تطبیتدارک قاب: اولویت را مطرح کرده است که عبارتند از 3ای، ارزیابی کیفیت در آموزش وتربیت حرفه

 (.2009سیفرید، )ایحرفه ها؛ تدارک دسترسی فراگیر به آموزش و تربیتتقاضا و عرضه برای شایستگی ها و صالحیت

ار، ک اتیقچون اخال ییهایژگیبه وهای کسب و کار در عصر جدید، عالوه بر داشتن دانش فنی و تخصصی، واقعیت

 ،یمیتو  یرگروهکا ،یفرد نیتعامل بی، انسان یهاتوسعه ارزشی، جامعه پذیری، نیکارآفرارتباطی، فرهنگ  یهامهارت

از قدرت شناخت  ،یائل کارحل مس در تیالقخهای تصمیم گیری، تسلط بر تکنیککسب و کار،  یبرا یزیربرنامه

این  در. ی شودمی تعبیر که در مجموع از این قابلیت ها به شایستگی حرفه ا. دارد دیتاکنیز  آن یازهایبازار و ن تیوضع

ر مسی. است فه ایدوره شرط الزم برای احراز شغل جوانان و به ویژه فارغ التحصیالن دانشگاهی، داشتن شایستگی حر

ین د دارای ااساتی واین امر زمانی تحقق خواهد یافت که خود. ین شایستگی دانشگاه و در راس آن اساتید هستندکسب ا

اساتید  ه ای برایگی حرفلذا ارائه یک مدل و استاندارد شایست. شایستگی بوده و راه انتقال آن را به دانشجویان بدانند

تواند برای میآنان،  یاحرفه یستگیشا مرتبط با یهاو مهارتمطالعه  جامعه مورد یملکرد فعلع یابیارزدانشگاه از طریق 

 .بسیار موثر باشد آموختگانو دانش انیدانشجو یو شغل یتوسعه و بهبود اهداف آموزش

و  نقش علمی بت بهافزون بر این وجود طرح اشاره شده، سبب ایجاد حساسیت و آگاهی بخشی در بین اساتید دانشگاه نس

 .شودای اساتید میای دانشجویان در کنار تقویت شایستگی حرفهانداز زندگی شغلی و حرفها در ترسیم چشمتربیتی آنه

از منظر نظریه سرمایه انسانی، آموزش عمومی موجد سرمایه عمومی است و آموزش حرفه ای موجد سرمایه اختصاصی 

های ارندگان آن را برای به دست آوردن جایگاههای کسب شده داست، مزیت سرمایه دوم این است که به اتکای مهارت

های تعلیم و سازد و همین بینش باعث گردیده است که در بیشتر کشورهای جهان حتی در سیستمشغلی بیشتر آماده می

، 1بکر. )های عمومی،آموزش های مهارتی نیز مورد نظر واقع گردندها از دیر باز درکنار مقاطع تحصیلی آموزشتربیت آن

1999) 

                                                      
1 Becker 
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 دستاورد و کارکردها به انتقادهای مهمی رسمی، آموزش مهارتی حوزة در خصوصی و دولتی سنگین های هزینه برخالف

 کنونی توضعی کالن شناسی آسیب در. وجود دارد کشور اقتصاد در ایحرفه انسانی نیروی تربیت برای نظام این

 ای جزیره : از عبارتند ها آن از برخی که دارد وجود هایی چالش در ایران مهارتی آموزش رسمی آموزش، به ویژه 

ظام ملی نکشور؛ فقدان  در آموزش های مهارتی بین هماهنگی و انسجام نبود و های موازی سازمان وجود بودن،

دم سیاست عکشور،  های حرفه ای درهای مهارتی به منظور توسعه صالحیتسیاستگذاری، برنامه ریزی و ارزیابی آموزش

 زش مهارتیام آمودر حوزه جذب مربیان کارآمد و برنامه درسی، عدم تناسب ساختار موجود با ماموریت های نظگذاری 

خانواده  وزان،کشور در آموزش و پرورش، سازمان آموزش فنی و حرفه ای و دانشگاه علمی کاربردی، گرایش دانش آم

 علوم بودنن نامقاطع تحصیلی آموزش عالی، همچنیها و عرضه کنندگان و جامعه به تحصیالت نظری برای موفقیت در م

سیم عدم تر های دخیل وهای ناصحیح سازمانی بین وزارتخانههای مهارتی و مرزبندی و تعصبمسلول اصلی آموزش

موزشی و ران آمسیری پیوسته برای ارتقای دانش و مهارت مخاطبین به دلیل نبود ارتباط طولی و عرضی سیاست گذا

ظام در این ن قرراتمداردهای آموزشی و یادگیری ، باعث شده است انتقادهایی به سیاست ها و قوانین و ضوابط و استان

 (1393عطارنیا، . )وارد شود

را  کشور یبردکار یعلم دانشگاه مدرسان یا حرفه یها یستگیشا مدلدر همین راستا پژوهش حاضر در پی آن است تا 

 .ارائه نماید

 پیشینه تحقیق

سرور سفیدگر ؛ علیرضا علی احمدی و حسین علی توان به پژوهشی که در این حوزه می شدهانجام هایهشپژو ازجمله

 روش با مهارتی و ای حرفه فنی، تربیت و آموزش نظام در ها شایستگی و مهارت مدل توسعه»  باعنواناحمدی جشفقانی 

حاضر با هدف توسعه مدل مهارت و شایستگی ها در  پژوهش .اشاره کرد انجام داده اند«  ها نظریه رویش پردازی نظریه

نظام آموزش و تربیت فنی، حرفه ای و مهارتی کشور با توجه به مدل یادگیری کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه 

 یطراح»  بعالوه، پژوهشی باعنوان (. 1397، سفیدگر ؛ علی احمدی و احمدی جشفقانی . )برای آینده صورت گرفته است

انجام اسداله زاده  ررستمیاحسان مرزبان و متوسط « کشور  یاتیدر سازمان امور مال رانیمد یحرفه ا یها یستگیشامدل 

شایستگی کلیدی مختلف در  34در پایان، چارچوب شایستگی مدیران سازمان، مشتمل بر ، بر اساس نتایج پژوهش  گرفت

شایستگی های تخصصی و هفت گروه شایستگی های فردی ، سه الیه شایستگی های مدیریتی ، شایستگی های رفتاری و 

همچنین شایستگی های دارای . بین فردی ، ادراکی ، سازمانی ، مالی ، رهبری و اجرایی ، طراحی و پیشنهاد شده است

ی اولویت در مسیر توسعه مدیران پایه و مدیران میانی به تفکیک، در چارچوب مدل اصلی شایستگی، تبیین گردیده و برا

 انیمحمد دیمج(. 1397، مرزبان و اسداله زاده ) .مقاصد جانشین پروری و نیازسنجی آموزشی در سازمان قابل کاربرد است

 از یکی یمورد مطالعه) آموزش کارشناسان و رانیمد یستگیشا مدل یطراح»  باعنوان نیز پژوهشی فالح یو مهد میشم

 54مقوله کلی و  4پژوهش نشان دهنده  ج یافته های حاصل از مرحله کیفینتای .انجام داده اند(« تهران یدولت یها ارگان

یافته های بخش کمی تحقیق نشان داد که از نظر  در نهایت. زیر مقوله بود و بر اساس آن پرسشنامه پژوهش طراحی شد

یران و کارشناسان گروه نمونه کلیه مولفه های مطرح شده در زمینه میزان اهمیت هر یک اززیرمقوله های شایستگی مد
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 نیز مریم فوالدی ماهانی ؛ گیتی پرنیان و منصوره نجفی( 1396،  و فالح میشم انیمحمد) .آموزش اهمیت باالیی دارند

انجام داده « تربیت  و تعلیم متخصصان دیدگاه از تدریس ای حرفه های شایستگی پدیدارشناسانه واکاوی»  باعنوان پژوهشی

بعد  6ش بیانگر آن است که از دیدگاه متخصصان شایستگی های حرفه ای تدریس را می توان در قالب ژوهای په هتافی. اند

یادگیری، شناخت وجوه مختلف یادگیرنده،  -ویژگی های شخصیتی، اشراف بر محتوا، تسلط بر روش های یاددهی )اصلی 

 فوالدی ماهانی ؛ پرنیان و نجفی. )و تدوین نمودمضمون فرعی استخراج  48و ( ارزشیابی استاندارد، رعایت قوانین آموزشی

 دوره معلمان ای حرفه های صالحیت نقش بررسی»  باعنوان پژوهشی خلیلی معصومه و اخگر همچنین مسعود ( 1395، 

نتایج پژوهش نشان دادکه ابعادمختلف صالحیت های حرفه ای  .انجام داده اند« دانش آموزان  شهروندی تربیت بر ابتدایی

و بعد مهارتی با میانگین  4/27بعد اخالقی با میانگین  4/3بعد نگرشی با میانگین  4/49مان،یعنی بعدآموزشی با میانگین معل

. معنی دار بوده است a=0/01 بیشتر از متوسط برتربیت شهروندی دانش آموزان تاثیر داشته است وهمگی در سطح 4/15

 نقش و اساتید ای حرفه های صالحیت شناسایی»  باعنوان پژوهشی باذریا زینب و موسوی فرانک (1395،  خلیلی و اخگر)

رفتاری، کیفیت زندگی را به طور -مداخله شناختینتایج پژوهش نشان داد که . انجام داده اند« فرهنگی  مهندسی بر آن

فرهنگ ملی، فرهنگ : از با رویکرد سیستمی کلیه اجزاى فرهنگ اعم  بایستی  بر اساس این یافته ها. چشم گیری بهبود داد

 .عمومی، فرهنگ تخصصی و فرهنگ سازمانی در مجموعه فرهنگى کشور جانمایی شود و روابط آنها به خوبی تنظیم شود

 و اساتید تدریس بر اطالعات فناوری از استفاده اثربخشی بررسی»  اعنوانب پژوهشی بهشید آلیان( 1394،  اباذری و موسوی)

 .انجام داده است( « کاوش و نیما خزر، واحد محمودآباد غیرانتفاعی دانشگاه موردی مطالعه) دانشجویان موفقیت میزان

زان موفقیت دانشجویان تاثیر نتایج پژوهش نشان داده است که اثربخشی استفاده از فناوری اطالعات بر تدریس اساتید ومی

 .مثبت و معناداری دارد و هر چه استفاده از فناوری اطالعات بیشتر باشد میزان موفقیتدانشجویان نیز افزایش خواهد یافت

 ( 1394،  آلیان)

  قینظری تحق چارچوب

 و  تغییرات ظرنا وزر هر آوری فن و دانش ، علم ی عرصه در که است پرشتاب چنان آن معاصر دنیای در تحول شرایط

 روند آن تبع به و یدگرد تغییر دستخوش مشاغل ماهیت سریع، تغییرات این از متاثر که ای گونه به هستیم سریعی تحوالت

 داده قرار تاثیر حتت نیز کشورها اقتصادی مختلف های بخش در اشتغال جهت را نیاز مورد انسانی نیروی برای تقاضا نوع

 تقاضای زمانی مختلف مقاطع در نیز کشورها این کار بازار تغییر، حال در و نوین شرایط پیدایش و ظهور نتیجه در. است

 نیازهای به منطقی و اسبمن گویی پاسخ زمینه، همین در. کند می طلب را نیاز مورد ماهر انسانی نیروی از متنوعی و مختلف

 و تطبیق برای را راداف سازی آماده رسالت که است زشیآمو های سازمان و موسسات ی عهده بر کار، بازار  تغییر حال در

 است قادر مهم، این هب نیل ی زمینه در که ما کشور در آموزشی های سازمان از. دارند عهده بر جدید شرایط با نوایی هم

 نیازهای به گویی پاسخ منظور به را خود اهتمام تمامی که است، ای حرفه و فنی آموزش سازمان کند، ایفا محوری نقش

 (.1373مرجانی، ). است متمرکزکرده و معطوف انسانی نیروی آموزش و تربیت طریق از جدید علوم

https://www.civilica.com/modules.php?name=PaperSearch&queryWf=%D8%A8%D9%87%D8%B4%DB%8C%D8%AF&queryWr=%D8%A2%D9%84%DB%8C%D8%A7%D9%86&simoradv=ADV&period=all&ConfereceRes=1&JournalRes=1
https://www.civilica.com/modules.php?name=PaperSearch&queryWf=%D8%A8%D9%87%D8%B4%DB%8C%D8%AF&queryWr=%D8%A2%D9%84%DB%8C%D8%A7%D9%86&simoradv=ADV&period=all&ConfereceRes=1&JournalRes=1
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 مهارت آموزش ای و اقتصادی موسسات نیاز مورد کار نیروی تربیت منظور به اغلب آموزش مهارتی های نظام اوایل در

 جهانی های سیاست دلیل به اقتصادی قدرتمند وهاینیر حاضر حال در اما بودند؛ شده گذاری پایه شغلی پایین سطح های

 نظام بودن پذیر فانعطا و کیفی ی توسعه بر زیادی تاکید رسانی اطالع های سیستم سریع ی توسعه و رشد و بازار شدن

 بازار عمومی های مهارت هم و صنعت نیاز  مورد خاص های مهارت هم مهارتی های آموزش .دارند مهارتی آموزش های

 کارایی کاهش دچار یتکنولوژ تغییرات دلیل به که شاغلینی برای چنین  هم  ها آموزش نوع این. سازد می فراهم ار کار

 با مقابله برای ابزاری عنوان به ها آموزش نوع این به لذا. کند می فراهم را مهارت تکمیل و شدن روز به امکان شوند می

 (1380خالقی، ) شود می نگریسته باشد، می جهانی اقتصاد در یراتتغی از ناشی که ساختاری بیکاری باالخص بیکاری

 با کار، ضمن در توانند می هنرجویان آن طریق از که است یادگیری های فرصت ایجاد در مهارتی آموزش وضعیت کلید

 و دهند افزایش را خود یادگیری توانایی عمل، در یادگیری های روش کاربرد و عمل ی مشاهده عمل، و تلوری تلفیق

 مهارتی آموزش (1383 حسینی ، صادقی) .دهند قرار استفاده مورد عملکردشان در تغییر ایجاد برای اند آموخته را آنچه

 های بنگاه رقابت توان افزایش در دلیل همین به است، کار نیروی وری بهره و پذیری انطباق پویایی، بهبود برای مهمی ابزار

(  12014,کالودس. )سازد می فراهم را کار بازار در توازن عدم کاهش ی زمینه و اشتهد نقش و تولیدی صنعتی اقتصادی،

 می افزایش  را تولید وری بهره بردن باال شود، با اجرا کار بازار و صنعت نیاز با متناسب که صورتی های مهارتی در آموزش

 (.1373مرجانی، ) .کرد خواهد کمک اقتصادی توسعه و رشد به طریق این از و دهد

 ددر تحقیق خو گران ،نیاز آذری و دی. محققین در بیان مختصات شایستگی استاد، ویژگی های متعددی را بررسی کرده اند

 میزان یبا هدف بررس "درس کالس مدیریت در اسالمی آزاد دانشگاه اساتید کارآمدی میزان بررسی"تحت عنوان 

 اهمیت تدریس و به مندیتدریس، عالقه فراگیران، افزایش توان با رمؤث ارتباط برقراری محور چهار در اساتید کارآمدی

ترین و پایین تدریس توان یبه مولفه میانگین یادگیری، به این نتیجه رسیده اند که باالترین در فراگیران نمودن درگیر

 .ی درگیر نمودن دانشجویان اختصاص داردمیانگین به مولفه

جتماعی، ارایط که در جریان تطور و تحول قرار نگیرد و متأثر از تغییرات و ش در معارف بشری هیچ مفهومی نیست

اهی از چند گ نی هراقتصادی، تاریخی و همچنین تحوالت علمی توسعه نیاید لذا متناسب با سرعت تغییرات و شرایط زما

ر مبانی نظری بماهیتاً  وده وبر پیشینه از سوی دیگر مفاهیمی که دارای ابعاد گوناگون هستند متکی ب. نیاز به باز تعریف دارد

-بی معین میابه چارچوبه مث درک و تبیین این بنیادها حدود و ثغور آن مفهوم را. یا بنیادهای فکری و علمی معینی استوارند

سیر زمان ه آن در مد و همراشونها معموالً با تولد یک پدیده متولد میواژه. سازدکند و معنای دقیق آن مفهوم را روشن می

ده حضور چه گسترهر. یابندهای متفاوت رشد و توسعه میو در فراز و نشیب تکامل و کاربردهای مختلف آن در فرهنگ

ر بر و توافق تتنوعمتر و تنوع به کارگیری آن بیشتر باشد تعریف و توصیف آن پدیده در مقیاس جهانی و فرهنگی وسیع

 .افتتوان یک تعریف واحد و مورد اتفاق همگان برای آن یمیشود به طوری که گاهی نسرآن دشوارتر می
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ها و برای نمونه سوء تفاهم. گردداهمیت این کار به نقش تسهیل کننده آن در فهم و استفاده صحیح از مفاهیم کلیدی برمی

 .ود داردوج 3«کارآموزی»و  2«ایتربیت حرفه»، 1«مهارتی»های فراوانی در خصوص موارد کاربرد مفاهیم ابهام

، مهارت را به عنوان توانایی انجام وظایف و حل مشکالت تعریف 4فرهنگ سیاست های جامع آموزشی و تحصیالتی اروپا

بعبارتی آموزش مهارتی؛ آموزشی است که دانش و مهارت های عملی مورد نیاز برای ( 2008:164یونسکو؛ . )کندمی

این نوع آموزش به . شدن در کسب و کار فعلی، ارائه می دهدکسب و کاری خاص، استخدام شدن یا ماهر و متخصص 

. های کاربردی و عملی و دانش علمی پایه درباره شغل منجر می شودجنبه های از آموزش اشاره دارد که به کسب مهارت

 ( 1842: 2016؛  5ابیومی الوماد)

، آموزش مهارتی را 2011ن کار، درسال سازمان یونسکو در همایش عمومی آموزش مهارتی مشترک بین یونسکو و سازما

های مختلفی از فرآیند آموزش، عالوه بر آموزش عمومی، آموزش فناوری ها،  علوم جنبه": اینطور تعریف کرده است

 ".مرتبط با فناوری، کسب مهارت های عملی و دانش مرتبط با شغل در بخش های مختلف زندگی اجتماعی و اقتصادی

 (2012:5، 7افیک، ن 2011:1؛ 6مک لین)

ربرد تکرار کا ز راهامهارت . بر اساس الگوی شایستگی کنسرسیوم، مهارت عبارت است از توانایی پیاده سازی علم در عمل

بدون  .ی شودمتوسعه مهارت منجر به بهبود کیفیت عملکرد . دانش در محیط واقعی به دست آمده و توسعه می یابد

جربه تارگیری و کون به برای مثال هیچ مدیری بد. ت، منشا تاثیر زیادی نخواهد بودمهارت، در بسیاری از موارد، معلوما

 ( 115: 1394فتحی واجارگاه، . )کردن اصول کار تیمی نمی تواند مهارت کار تیمی را با مطالعه کسب کند

که  هایی است عالیتف آموزش های مهارتی، انجام. آموزش های مهارتی جایگاه ویژه ای در توسعه اقتصادی پایدار دارند

. فزایش دهدنجام آن ادر ا می تواند فرد را برای احراز شغل، حرفه ها و کسب و کار آماده کند یا کارآیی و توانایی وی را

 وط به شغل مربو این چنین آموزش هایی کمک می کند تا در راستای فناوری و علوم وابسته، به همراه دانش های خاص

در  م بایدآموزش مهارت های الز. ادی، اجتماعی و فرهنگی مهارت های الزم کسب گردددر بخش های مختلف اقتص

نصورت، یر ایراستای نیازهای جامعه و بخش های مختلف جامعه مانند کشاورزی، صنعت، خدمات و غیره باشد؛ در غ

 ( 14: 1395شریف زاده، . )جامعه قدرت جذب آن ها را نخواهد داشت

آنکه باید با نیازهای جامعه و سطح توسعه یافتگی آن متناسب باشد، باید بتواند فناوری های آموزش های مهارتی ضمن 

یکی از تنگناهای آموزش های مهارتی آن است که این نوع آموزش از یک سو همگون . نوین را نیز مورد توجه قرار دهد

تی در درون آموزش های مهارتی بین بخش و متوازن با آموزش های نظری نیست و از سوی دیگر این توازن و هماهنگی ح

یکی از اساسی ترین ( 16: 1395شریف زاده، . )های مختلف از جمله صنعت، خدمات و کشاورزی دیده نمی شود
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کاربردهای آموزش های مهارتی انتقال و ارتقای دانش، فناوری، حرف و مشاغل و ایجاد  قدرت و توانایی در افراد، به 

 .فع نیاز به هنگام بازار کار استمنظور تصدی مشاغل و ر

 چطور و هندد انتقال اآنه  هبدانند چطور دانش آموزان خود را برانگیزند، چطور مفاهیم را معلمان برتر آنهایی هستند که می

 رسدمی بنظر ماا است معمول و منطقی شده گفته مباحث چه اگر. دهند یاری آنها به یادگیری مشکالت بر غلبه برای

-نشگاه را در بر نمیدا در اثربخش تدریس برای نیاز مورد اصول و هامهارت گستره کامل طور به اندیشمند این تاظهارا

-فه میت خود اضابا این حال، دلوین عوامل ضروری و حیاتی دانش انضباطی را نیز در اظهارا(. Devlin, 2007)گیرد 

 عنوان به مک مقدار هب چند هر را شایستگی  یست اما تصدیق وکند، البته این دانش جزء مهارت یا اصول تدریس شایسته ن

 .کندها و اصول اثربخش بیان میمهارت برای اساسی و پایه

کید ی آنها تأخروج آموزان وبرخی خصوصیات بر عملکرد معلم متمرکز هستند در حالیکه بقیه بر نیازهای یادگیری دانش

 یت را، درنچه کیفحاصل شد قطعا هیچ دیدگاه روشن و مداومی در خصوص آگیری بیشتری دارند و در نهایت، این نتیجه

 (.Kember, Ma and Macnaugh, 2006)سازد، وجود ندارد سطح دانشگاهی، در تدریس و یادگیری معین می

 در قبول قابل ابزار یک عنوان به تواند می ایشان به بازخورد ارائه و دانشجویان انتظارات و عقاید که این به عنایت با    

، اهمیت ارزیابی اثربخشی فعالیت (et al, 2018; Gruber &) شود گرفته نظر در آموزشی مراکز کیفیت ارزیابی جهت

ت ثربخش تحقیقاویژگی های تدریس امینه در ز. های یاددهی و یادگیری استادان از دیدگاه دانشجویان روشن می شود

ب وتهی خدنمازساه، تشویقکنندط تبا، ارنشجوداا تبیشتر بس تمان وتچ مؤلفههاییه تت کتساگرفته رت صودی متعد

یس رثربخشی تددر امهم ی یژگیهاوجمله دی از بین فرط تباو ارشخصی ی یژگیهان، ونشجویادابه ام حتر، افعالیتها

 Asgari and Madjubت (. نتایج تحقیقاMaroofi and et al, 2014ست )ه اشدن بیاب وتخد ستاایک 

Madatb (2013ح )دی رتثربخش شخصیت فایس رتدی یژگیهاورین تمهمتن جویاتنشداد تیاز ده تت کتساز آن ااکی ت

 ننشجویادی دافری یژگیهاوبین و ست استادان ای تهوش پژتنو دا

 ,Delello, McWhorter. اردندد جوداری ومعناط تباارثربخش ایس رتدی هامؤلفهره اتبن درناه آیدگادبا 

Marmion (2018 ) با پژوهشی تحت عنوان درک بهره وری اعضای هیات علمی در آموزش عالی دریافتند اعضای

هیات علمی تمام وقت در طول هفته وقت بسیار بیشتری را نسبت به مدرسان مدعو برای دانشجویان صرف می کنند و به 

 (.Delello, McWhorter, Marmion, 2018)فعالیت های تدریس و یادگیری اهمیت بیشتری می دهند 

Basque Country, Sikorski and Savil, . (2018) گزارش کردند که دانشجویان نسبت به اثربخشی تدریس

پژوهی دیدگاه مثبتی دارند و بین دانشجویان با اعضای هیات علمی در مولفه های حفظ شخصیت دانشجو، تشویق و دانش

( 2018)در مطالعه ((. IN Digby at al, 2006است  رشته های مختلف تحصیلی تفاوت معنی داری وجود نداشته

Mazloomi and et al  نشان داده شد که از دید دانشجویان علوم پزشکی، توانایی برقراری ارتباط، داشتن تجربه

های یک استاد خوب تدریس، انتقادپذیری، خالقیت، ارائه مطلب، نظم منطقی و تدریس به زبان ساده از مهمترین ویژگی

 3500در دانشگاهی در آمریکا انجام داد که« بررسی عوامل مرتبط با تدریس» در پژوهشی با عنوان Skelton. است

نتایج آنها نشان داد بین . عضو هیأت علمی را در این رابطه جمع آوری نمود 126دانشجو را به عنوان نمونه انتخاب و نظرات 
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میزان و کیفیت  -2مواد آموزشی واضح  -1در مواردی مانند  ادراک دانشجویان و اعضای هیات علمی رشته های مختلف

داشتن تسلط بر  -ایداشتن رفتار حرفه -4برخورد مؤدبانه استاد با دانشجو  -3پاسخگویی استاد به پرسش های دانشجویان 

تحصیلی،  آنها همچنین دریافتند که بین رشته های مختلف. داشتن انتظارات باال؛ تفاوت وجود دارد -6موضوع درس 

ای دیگر در در مطالعه(. Skelton, 2004)جنسیت دانشجویان با دیدگاه شان درباره اثربخشی تدریس تفاوت وجود دارد 

نشان دادند تسلط استاد به مطالب درس و خوش اخالقی، ( Maarofi  and et a, 2014)  دانشگاه علوم پزشکی سمنان،

ترین اعتماد به نفس، قدرت بیان، تالش در تفهیم مطالب، شخصیت، جدید بودن مطالب در ارزشیابی اساتید از جمله مهم

ر اثربخشی کار یک مدرس در مقیاس وسیعی به صالحیت فنی یا تبحر د. عوامل تاثیرگذار بر اثربخشی تدریس بوده است

اثربخشی کلی تدریس هر مدرس دانشگاه، در پرتو تقابل . موضوع تدریس، مهارت شغلی و صالحیت فردی او بستگی دارد

های میان معیارهای کلی شامل طراحی تدریس، اجرای آموزش، مدیریت کالس درس، روابط انسانی، ارزشیابی و ویژگی

در پژوهش خود نشان داد که بین معلمان جذب شده از  Bagheri (2008). شودشخصیتی مطلوب، سنجیده و تعیین می

نهضت سواد آموزی و مراکز تربیت معلم و آموزش عالی در ایجاد جو عاطفی مثبت در کالس تفاوت معناداری وجود 

های تدریس ها و مهارتندارد ولی معلمان معلمان جذب شده از مراکز تربیت معلم و آموزش عالی آشنایی بیشتری با روش

 مدرسان و علمی هیات اعضای تدریس اثربخشی که پردازدمی سؤال این به مطالعه این فوق موارد به عنایت با  .شتنددا

رشته های مختلف تحصیلی دانشگاه مازندران چگونه است و چه تفاوتی با هم دارند؟ انتظار می  دانشجویان دیدگاه از مدعو

ود ارزیابی اثربخشی در بین اعضای هیات علمی و مدرسان مدعو بتوان رود در پایان پژوهش با شناسایی و درک وضع موج

 .راهکارهایی جهت بهبود به مسلوالن ارائه کرد

 قیتحقاهداف 
 هدف اصلی

 کشور یکاربرد یمدرسان دانشگاه علم یحرفه ا یها یستگیشا یفیمدل ک هیارا

 اهداف فرعی

 کشور یکاربرد یمدرسان دانشگاه علم یحرفه ا یها یستگیشا مفهوم یواکاو

 کشور یکاربرد یمدرسان دانشگاه علم یحرفه ا یها یستگیشا مقوله های ییشناسا

 کشور یکاربرد یمدرسان دانشگاه علم یحرفه ا یها یستگیشا تم های ییشناسا

 کشور یکاربرد یمدرسان دانشگاه علم یحرفه ا یها یستگیشا شاخص های ییشناسا

 کشور یکاربرد یمدرسان دانشگاه علم یه احرف یها یستگیشا یفیمدل ک ییشناسا

 

 قیسواالت تحق
 سؤال اصلی

 ؟کدام است کشور یکاربرد یمدرسان دانشگاه علم یحرفه ا یها یستگیشا یفیک مدل

 فرعیسؤاالت 
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 ؟کدام استکشور  یکاربرد یمدرسان دانشگاه علم یحرفه ا یها یستگیشا  یارتقا مفهوم

 کدامند؟کشور  یکاربرد یمدرسان دانشگاه علم یه احرف یها یستگیشا  یارتقا مقوله های

 کدامند؟کشور  یکاربرد یمدرسان دانشگاه علم یحرفه ا یها یستگیشا  یارتقا تم های

 کدامند؟کشور  یکاربرد یمدرسان دانشگاه علم یحرفه ا یها یستگیشا  یارتقا شاخص های

 ؟کدام استکشور  یکاربرد یمدرسان دانشگاه علم یحرفه ا یها یستگیشا  یارتقا یفیمدل ک

 روش تحقیق

( 2000)1مای رینگ . روش پژوهش در این مرحله تحقیق کیفی است و از نوع تحلیل محتوا با نظام مقوله ای قیاسی است

معتقد است در تحلیل کیفی محتوا به شیوه اعمال قیاسی طبقه بندی ، پژوهشگر با ارائه و مفروض گرفتن تعاریف مشخصی 

به تحقیق، به مطالعه متون تعیین شده می پردازد و با مقایسه تعاریف از پیش تعیین شده و متن های مورد تحلیل قبل از شروع 

در این پژوهش ابتدا متون . به داوری درباره عدم وجود یا وجود مصادیق آن تعریف در متن های مورد نظر می پردازد

، متون مورد مطالعه قرار گرفته و پاراگراف های مرتبط با درمرحله اول. شده اند مرتبط باهدف اصلی پژوهش انتخاب

سوالت تحقیق انتخاب گردیده در مرحله دوم کد مفاهیم مرتبط با موضوع هر پاراگراف استخراج شده و در مرحله سوم 

نام و  ه شده و در مرحله چهارم برای دسته های هم مفهوم ،گرفت کد مفاهیم استخراج شده در دسته های هم مفهوم قرار

 . عنوان مناسب که بیانگر تم اصلی پژوهش است تبیین شده است

 آمار  استنباطی

 ؟ کدامند کشور یکاربرد یعلم دانشگاه مدرسان یا حرفه یها یستگیشا مدل ، مولفه ها و شاخص هایابعاد :سوال اول

مندان های دانش یدگاههش و بررسی دپس از مطالعه منابع مکتوب و دیجیتالی در دسترس و باتجزیه تحلیل مبانی نظری پژو

 ، جمله کشور یکاربرد یعلم دانشگاه مدرسان یا حرفه یها یستگیشا و صاحب نظران پیرامون مولفه ها و شاخص های

ای هو مقوله  فاهیممها و پاراگراف های مرتبط با سوال های تحقیق استخراج گردیدند و پس از کدگذاری و دسته بندی، 

 شگاهدان درسانم یا حرفه یها یستگیشا مدلد که نتایج آن در جدول ذیل آورده شده و در نهایت اصلی استخراج گردی

 .در نه بعد اصلی شناسایی شدند کشور یکاربرد یعلم

 

 کشور یکاربرد یعلم دانشگاه مدرسان یا حرفه یها یستگیشا توسعه مدل یها ابعاد و مولفه( 1)جدول

 مؤلفه ابعاد ردیف

1 

 یتخصص دانش یهایستگیشا

 یعال آموزش فیتعار از یآگاه

 آگاهی از پیشینه آموزش عالی 2

 آگاهی از اثرات جهانی شدن در آموزش عالی 3

 آشنایی با تدریس اثربخش های تدریسشایستگی 4

                                                      
1 Myring 
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 آشنایی با انواع آموزش 5

های گوناگون از مراحل و فرایندهای آشنایی با مدل 6

 آموزش

7 

 یاحرفه یهاییاناتو یهایستگیشا

 آشنایی با اهداف آموزش عالی در ایران

زش آشنایی با تغییرات ایجاد شده در رسالت و اهداف آمو 8

 عالی بر اثر جهانی شدن  

9 

 یاحرفه یهامهارت یهایستگیشا

 های مهارتیآگاهی از مفهوم آموزش

 های مهارتیآگاهی از توسعه آموزش 10

 های مهارتی در جهانو جایگاه آموزشآگاهی از پیشینه  11

 های مهارتی در ایرانآگاهی از پیشینه و جایگاه آموزش 12

13 
 یاحرفه نگرش یهایستگیشا

 آشنایی با خط مشی گذاری آموزش در ایران

 آشنایی با نقش کیفیت خدمات در آموزش عالی 14

15 

 یاجتماع یهایستگیشا

 هاانشگاهآشنایی با پیامدهای جهانی شدن د

های پیش روی آموزش عالی در عصر آگاهی از چالش 16

 جهانی شدن

17 

 یفرهنگ یهایستگیشا

 ها بر اثرآشنایی با تغییرات در رهبری و اداره دانشگاه

 جهانی شدن

 آموزش نظری و)آشنایی با تجربه اجرای آموزش مهارتی  18

 در کشورهای مختلف( عملی

19 

 یمانساز دانش یهایستگیشا

 آگاهی از روند تحوالت آموزش عالی در ایران

های جهانی شدن در های برخورد با چالشآگاهی از روش 20

 آموزش عالی

21 

 یارتباط یهایستگیشا

 آشنایی با نقش فناوری اطالعات و ارتباطات در آموزش

 عالی

 آشنایی با نقش آموزش مجازی در نظام آموزش عالی 22

 

 تحقیقنهایی  مدل

 نه کشور در یکاربرد یعلم دانشگاه مدرسان یا حرفه یها یستگیشا یینها مدلی فیکبا توجه به نتایج حاصل از پژوهش 

 یهایستگیشا ، یاحرفه یهاییتوانا یهایستگیشا ، سیتدر یهایستگیشا ، یتخصص دانش یهایستگیشا بعد
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 یهایستگیشا ، یفرهنگ یهایستگیشا ، یاجتماع یهایستگیشا ، یاحرفه نگرش یهایستگیشا ، یاحرفه یهامهارت

 و هاشاخص تیاهم و بودن مناسب زانیم درباره هاپانل یاعضا نظر و شد یطراحی ارتباط یهایستگیشا و یسازمان دانش

 نهیشیپ از یآگاه ی،عال آموزش فیتعار از یآگاه : مقوله  3ی در تخصص دانش یهایستگیشا تم. دیگرد اخذ هیاول عوامل

: مقوله  3در  سیتدر یهایستگیشا تم .کردند ظهوری عال آموزش در شدن یجهان اثرات از یآگاه ی وعال آموزش

های گوناگون از مراحل و فرایندهای آموزش ظهور آشنایی با تدریس اثربخش ، آشنایی با انواع آموزش و آشنایی با مدل

آشنایی با اهداف آموزش عالی در ایران و آشنایی با تغییرات  :مقوله  2ی احرفه یهاییتوانا یهایستگیشا تمدر . کردند

 4ی در احرفه یهامهارت یهایستگیشا تم. ایجاد شده در رسالت و اهداف آموزش عالی بر اثر جهانی شدن  ظهور کردند

یشینه و جایگاه های مهارتی ، آگاهی از پهای مهارتی ، آگاهی از توسعه آموزشآگاهی از مفهوم آموزش: مقوله 

 یهایستگیشا تمدر . های مهارتی در ایران ظهور کردندهای مهارتی در جهان و آگاهی از پیشینه و جایگاه آموزشآموزش

آشنایی با خط مشی گذاری آموزش در ایران و آشنایی با نقش کیفیت خدمات در آموزش عالی : مقوله 2ی ، احرفه نگرش

های ها و آگاهی از چالشآشنایی با پیامدهای جهانی شدن دانشگاه: مقوله 2ی ، اجتماع یهایستگیشا تمدر . ظهور کردند

آشنایی با تغییرات در : مقوله 2ی ، فرهنگ یهایستگیشا تمدر . پیش روی آموزش عالی در عصر جهانی شدن ظهور کردند

در ( آموزش نظری و عملی) مهارتی ها بر اثر جهانی شدن و آشنایی با تجربه اجرای آموزشرهبری و اداره دانشگاه

آگاهی از روند تحوالت آموزش عالی در : مقوله 2ی ، سازمان دانش یهایستگیشا تمدر . کشورهای مختلف ظهور کردند

 یهایستگیشا تم در .های جهانی شدن در آموزش عالی ظهور کردندهای برخورد با چالشایران و آگاهی از روش

آشنایی با نقش آموزش مجازی در  و شنایی با نقش فناوری اطالعات و ارتباطات در آموزش عالیآ: مقوله 2 ،ی نیز ارتباط

 .کردند ظهور نظام آموزش عالی

 گیرینتیجه

-امروزه از اینکه دانشگاه دیگر به همگان تعلق دارد و نه به عده معدودی از نخبگان، خرسندیم و از این بابت به خود می

یک آنچنان که وبیم آن داریم که معیارهای آموزش و یادگیری متناسب با نیازهای قرن بیستاما در عین حال، . بالیم

آمیز در عصر پرتالطم جهانی شدن هایی که الزمه زندگی موفقیتشایسته و بایسته است، مورد توجه قرار نگرفته و مهارت

ته تربیت شهروندانی جهانی یعنی افرادی که چرا که امروزه برخالف جامعه سنتی گذش. است، در افراد نهادینه نگردند

های اجتماعی مشارکت ها و انجمنای خود را داشته باشند، در گفتمانهای شغلی و حرفهتوانایی درک حقوق و مسلولیت

کنند را های خود باشند، توانایی نقد و ارزیابی اطالعاتی که دریافت میها و نگرشکنند، درصدد ارتقای دانش، مهارت

بیش از ( 2004، 2اس.سی.پی)و همچنین کارآفرین، مولد، خالق و تولید کننده باشند ( 2000، 1مارچیونینی)شته باشند دا

بر این اساس، آنها با انجام . های آموزشی کشورها از ابتدایی تا دانشگاه قرار گرفته استهر زمان دیگری مورد توجه نظام

اند که در میان باید دارا باشد را برشمرده 21یک شهروند موفق و موثر در قرن  ها و ویژگیهایی کهمطالعات گسترده، مهارت

                                                      
1 Gray Marchionini 

2 Partnership for 21st Century Skills: PCS 
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های مورد نیاز در ایاالت متحده آمریکا در مدلی، مهارت( 2005) 1«ال.ای.آر.سی.ان»آنها محققان موسسه علوم تربیتی 

هایی است، دسته شامل زیرشاخه شهروندان برای داشتن زندگی موثر در قرن بیست و یک را در چهار دسته کلی که هر

سواد پایه، سواد علمی، سواد اقتصادی، سواد )سواد عصر جدید : ها عبارتند ازاین مهارت. اندبندی کردهشناسایی و طبقه

قابلیت تطبیق و مدیریت )؛ تفکر خالقانه (فنی، سواد دیداری، سواد اطالعاتی، سواد چندفرهنگی و آگاهی جهانی

همکاری و کار )؛ ارتباطات اجتماعی اثربخش (نی، کنجکاوی، خالقیت، خطرپذیری، تفکر انتقادیپیچیدگی، خودفرما

ریزی و بندی، برنامهاولویت)وری و بهره( پذیری شخصی، مسلولیت مدنی و اجتماعی، ارتباطات متقابلگروهی، مسلولیت

( ی تولید محصوالت با کیفیت مطلوبمدیریت برای کسب نتایج بهتر، استفاده موثر از ابزارهای نوین، توانای

 (. 1390، نقل از شریفی و اسالمیه، 2005ال، .ای.آر.سی.ان)

-فرینی و آیندهآ، اجتماعی، نیاز (شغلی و کاری)وژیکی، اقتصادی لهایی همچون تکنوصالحیت( 1382« )افتخارزاده»

، گیریصمیمتحیطی، وی، اخالقی و مذهبی، مالعمر، معنپژوهی، نوآوری و خالقیت، مدیریتی و راهبری، یادگیری مادام

ن ا به عنواذیری رپریزی و نظمالمللی اندیشیدن و عمل کردن، فردی، پژوهشی، فرهنگی، سیاسی و برنامهجهانی و بین

-) موده استویک در نظام آموزش عالی ایران عنوان نای قرن بیستهای کلیدی جهت تربیت شهروند حرفهصالحیت

 (.1382افتخارزاده، 

های تحصیلی و دانشگاهی فرا گیرند تا در مشاغل آموختگان امروز باید ورای پیشرفترا که دانش 2«ایهای جنبیمهارت»

های قوی ارتباطی در دو سطح گفتاری و نوشتاری؛ شناخت مهارت: اندهانتخابی خود موفق شوند بدین صورت عنوان نمود

ی عالی در فناوریهای اطالع رسانی؛ توان تفکر نقادانه؛ درک نیاز به آموزش هاو درک بنیادی ریاضیات و علوم؛ مهارت

مداوم؛ توانایی کار به صورت گروهی؛ خالقیت و نوآوری؛ انضباط فردی، انعطاف پذیری و توان به عهده گرفتن کار 

-طوف به نتیجه و تواناییالمللی؛ دیدگاه معهای بینسخت و مستمر؛ لذت بردن از رقابت سالم؛ حساسیت فرهنگی و آگاهی

 (. 1380و دیگران، ترجمه عباسی،  4، نقل از وبر1999 3وب،)های تصمیمگیری 

ویک را ها و کارفرمایان برای انتخاب کارمندان در قرن بیستهای اصلی سازمانمالک( 1999) 5«الریچ تیچلر و الن دون»

خواهان و قادر به هماهنگ شدن با . قیت و کارآفرین بودنخواهان و قادر به نوآوری، خال: اندموارد زیر عنوان نموده

مند بودن و عالقه. پذیری زیاد و توانایی مدیریت تغییر در طی زندگی کاری خودشرایط عدم اطمینان و داشتن انعطاف

. هامند بودن و داشتن توانایی الزم برای پذیرش مسلولیتعالقه. های الزم برای یادگیری درازمدتداشتن مهارت

های ارتباطی و حساسیت اجتماعی الزم و توانایی داشتن مهارت. های ذهنی، تفکر منطقی و ریاضیبرخورداری از مهارت

دانش و آگاهی . المللیهای مختلف و کسب آمادگی برای بازار کار بینداشتن آگاهی و درک فرهنگ. انجام کار با گروه

                                                      
1 North Central Regional Educational Laboratory 

2 Auxiliary Skills 

3 Malcolm Webb 

4 Weber 

5 Ulrich Teichler & Alan Dunn 
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گیرند؛ از های مختلف قرار میهایی که بین دیسیپلینمهارت در حیطه داشتن آگاهی و. های تخصصی خودالزم در حیطه

 .(1384، نقل از عارفی، 1999تیچلر و دون، )های جدید، مسائل اکولوژیک و امثالهم جمله تکنولوژی

ز افراد ها در سیر تکوینی خود از زمان یونان باستان با تشکیل مجامع متشکل ابا توجه به اینکه آموزش عالی و دانشگاه

هایی همچون مند به یادگیری در کنار معلمانی همچون سقراط، افالطون و ارسطو تا قرون وسطی و تاسیس دانشگاهعالقه

-بولونیا، پاریس، کمبریج و سپس دوران انقالب صنعتی و جنگهای جهانی و پس از آن تاکنون مراحل متعددی را گذرانده

های خود در عصر جهانی شدن اطالعات باید در اهداف و رسالت( 1381راسته، آ)اند هایی بر عهده داشتهاند و رسالت

های دانشگاه در عصر جهانی شدن، ضرورت همسویی با تغییرات جهانی و زیرا یکی از مهمترین رسالت. تجدیدنظر نمایند

ع انسانی در شرکت مدیر کل مناب( 1999) 1«مالکوم وب. »پرورش انسان هایی متناسب با شرایط متغیر امروزی است

ما : »در این زمینه گفته است 3(پالرمو ایتالیا)های اروپا در یک سخنرانی در کنفرانس انجمن دانشگاه 2«بلژیک–پتروفینا»

های قوی ارتباطی با االطرافی هستیم که از مهارتبرای بقا و رشد در جامعه علم و دانش نیازمند افراد کارآزموده و جامع

-ها زندگی کنند و مشتاقند راهند؛ کسانی که به دنبال محیطی تحت کنترل نیستند، بلکه قادرند با بی ثباتیدیگران برخوردار

، نقل از وبر و دیگران، 1999وب، « )العمر هستندهایی برای مشکالت پیچیده بیابند و همواره به فکر آموزش مادامحل

حاضر این است که در دانشجویان، تفکر انتقادی، تحلیلی و خالق بنابراین، رسالت دانشگاه در عصر (. 1380ترجمه عباسی، 

ای که در و توانایی اتخاذ تصمیمات اخالقی را ایجاد کند و آنها را برای کشف معنا در زندگی و حل مسائل فراپیچیده

های شغلی و رتهمچنین دانشگاه باید عالوه بر ایجاد مها. اند تربیت نمایدجامعه محلی، ملی و جهانی با آن مواجه

مانند تفکر خالق، توانایی استدالل، نحوه ارائه یک بحث، پردازش و ترکیب اطالعات )های اندیشیدن تخصصی، مهارت

 (. 1382افتخارزاده، )را در دانشجویان ایجاد نماید ...( و
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