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Abstract: Present study was conducted with the aim of providing a suitable model for the 

professional competency of the faculty members of the Islamic Azad University of Tehran. 

Research method, was fundamental-applied in terms of purpose. In terms of data type, it was mixed 

(qualitative-quantitative) of exploratory type; In terms of data collection, it was cross-sectional and 

in terms of data collection method or the nature of research, it was descriptive survey. The statistical 

population in the qualitative part of the research included higher education experts who were 

selected based on purposive sampling. The statistical population of the research in the quantitative 

section, including all faculty members of Tehran Azad Universities, who were working in the whole 

city of Tehran, (2953 people), and 360 people were selected based on Cochran's formula and cluster 

sampling type. Delphi technique and model fitness assessment questionnaire were used. Validity 

and reliability in the qualitative section were measured and confirmed using quality criteria 

(reliability). In part, the formality, content, and structure were used to measure validity, and 

Cronbach's alpha and combination reliability were used for reliability, all of which were confirmed. 

The method of data analysis in the present study and in the qualitative part was the Delphi 

technique. In the quantitative part, Pearson correlation method with Spss-V23 software and 

structural equation modeling (confirmatory factor analysis) and using factor loads for each of the 

components as well as components by the software Lisrel-V8.8 software was used. The results of 

the study showed that the components of professional qualifications of faculty members of Islamic 

Azad University of Tehran included scientific scientific competence of educational expertise, 

general competence, behavioral-moral competence, managerial competence, intellectual 

competence competence and socio-emotional competence. Also, considering the difference between 

the means, which are positive values, it is inferred that the condition of the components is generally 

in the desired state but slightly higher than the average. 
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 مقدمه

در هرکشوری نظام آموزشی، یکی از پیچیده ترین زیر      

های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی است که  همهواره نظام

تعداد زیادی از افراد ب  عنوان یادگیرنده و یهاد دهنهده به  

ههای آن ا غیرمستقیم ب  نحوی بها فعاییهتطور مستقیم ی

سروکار دارند. در بهین عنارهر زیهادی که  در ایهن  نظهام 

فعاییت دارند، اعضای هیئت علمی در دانشگاهها، ب  عنوان 

کنشگران ارلی، دارای نقش کلیدی هسهتند. افهرادی که  

ههای متتلهآ آموزشهی،  انتظار می رود بها گررانهدن دوره

های گوناگون کسه  کننهد ر حوزههای الزم  را درالحیت

جامع  امروز (. واقعیت این است ک  2020)موریینگ و یی 

بههر  از فراهم نمودن اجباری آمهوز  به  سهمت تمرکهه 

کیفیهت آمهوز  حرکت کرده و ارهالحا  جدیهد برنامه  

و اسههتفاده از  ههای فراگیهراندرسی بهر پهرور  مههار 

نماینهد. ننهین یمه راهبردههای متنهوع تهدریس تأکیههد

نقهش اسهتاد از  .اسهت استادتغییراتی مستل م تغییر نقش 

متابره کننده اطالعا ، ب  یاریگر فراگیری، راهنمها و ههم 

ایهن نقهش جدیهد از  .درس با دانشجو تغییهر مههی یابههد

نمهی کاههد، بلکه  مسهتل م دانهش و  اسهتاداهمیت مقهام 

ت ای ایشهان اسهو بهسازی رالحیت حرف  مهار  جدیهد

 . (2016)یورمن و کونینگ 

اساتید، یکی از ارکهان مههم و ارهلی در سها تار آمهوز  

عایی هستند ک  افت کمّی و کیفی آنها تأثیر مستقیمی بر 

(. از 2020)موریینگ و یی  اهداف و عملکرد آموزشی دارد

های نظام آموز  عایی هر کشهور سوی دیگر توفیق برنام 

های علمهی و ز رالحیتبست  ب  وجود اساتیدی است ک  ا

ای الزم بر ههوردار باشههند، از هههای شههغلی و حرفهه مهار 

های تدریس و یادگیری آگاهی داشت  باشهند، دانهش رو 

محتوایی را بدانند و ب  دانهش نگهونگی مهدیریت کهالس، 

ههای ارزشهیابی، مجهه  استفاده از منابع آموزشهی و رو 

 (. 2018باشند )فلدمن و همکاران 

ای ب  معنای توانهایی بهرای وارد شهدن به  رالحیت حرف 

یک حرف   اص است که  ارتبهام مسهتقیمی بها گهواهی 

های  اص حرف  دانش یا تأییدی  در آن حرف  دارد. ویژگی

مدرسی از جمل  پیچیدگی، ظرافهت و گسهتردگی از یهک 

سو و نوع نگاه ب  ماهیت انسان از سوی دیگر سهب  شهده  

در  صههوص بررسههی نظران تعلههیم و تربیههت تهها رههاح 

نیستی و نرایی رهالحیت ههای حرفه  ای و یها تهدوین 

هایی برای یک مدرس  وب و اثربتش ک  از اواسط مالک

نظام آموزشی پدیدار شده، نظرا  متتلفهی قرن بیستم در 

، یونسههکو 2010بیههان کننههد )گههروه کههایا جههور  تههاون 

ای بر وردارند در (.  اساتیدی ک  از رالحیت حرف 2011

ههای آموزشهی ، کسانی هسهتند که  در تمهام زمینه واقع

هها، (. این رهالحیت2020رالحیت دارند )ایوود و بیپر  

 اسهت که  ههاییمههار  و ههاگرایش ها،مجموع  شنا ت

عهاطفی،  جسهمی، عقلهی، پهرور  ب  آنها کس  با مدرس

 ایههن و کنههدمههی کمههک فراگیههران معنههوی و اجتمههاعی

مههارتی  و طفیعها شهنا تی، حیطه  سه  در هارالحیت

داشهتن رهالحیت  .(1384شهوند )ملکهی مهی بندیطبق 

ای در بین اساتید موج  ارتقهای جامعه  پهریری در حرف 

 (.2020شود )فورسمن و همکاران آنها می

ای اسهاتید، شهرم ارهلی در واقع ارتقای رالحیت حرفه 

ای، پیشرفت و موفقیت آموز  عایی است. رالحیت حرف 

غییرا  علمی، فناورانه  و محیطهی مجهه  آنها را در برابر ت

سهازد و آنهها را نسهبت به  یهادگیری، آمهوز ، بهبههود می

سهازد )فتحهی هایشان متعههد میعملکرد و ارتقای توانایی

انداز طور که  در نشهم(. همان1393واجارگاه و همکاران 

در حیط  منابع انسانی آموزشی کشور  1404ایران در افق 

ایی و رشهههد اسهههتعدادها و بههرآن تأکیهههد شهههده، شهههکوف

سههازی فراینههد یههادگیری، های اسههاتید، روانتوانمنههدی

پریری و ایفههای جویههان بههرای مسههئوییتمهیههاکردن دانش

وظههایآ شهههروندی جهههانی، آمههوز  علههوم و فنههون و 

-های نوین آموزشی و بههرهها، با استفاده از فناوریمهار 

  های متتلهآ تربیتهی، در راسهتای توسهعگیری از شهیوه

های ارلی منابع انسهانی در متوازن و پایدار، ج و مأموریت

(؛ بنهابراین 1404عایی اسهت )سهند نشهم انهداز  آموز 

ای تحقق ننین مأموریتی ج  با ارتقهای رهالحیت حرفه 

ایتصهوص اسهاتید که  رکهن مستمر نیروهای انسانی، علی
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روند، ممکهن نتواههد بهود. شمار میارلی آموز  عایی ب 

دیههدگاه  محققههان ورههاح  نظههران، ارتقههای  همچنههین از

عنوان یک فعاییت مستمر بها تمهیهد ای، ب رالحیت حرف 

افتهد بینهی سهازوکارهای  ارهی اتفها  میشرایط و پیش

-(. ارالح رالحیت حرف 1398)سب یان پور و اسالم پناه 

گیهری از ای در واقع رویکردی منعطآ ب  یادگیری با بهره

درنتیج  آن اسهاتید در مسهیر های متتلآ است ک  رو 

گیرنهد های  ود قهرار میها، باورها و تواناییارتقای مهار 

 (.1394)ساکی 

(، معتقدند ک  داشتن رهالحیت 2016دیوب و همکاران )

تواند موج  جامع  پریری مدیران و مدرسین ای میحرف 

کنهد که  (، عنهوان مهی2018گردد. همچنین، هوروویت  )

ای آنان، موجه  تید و رالحیت حرف ارتقای رالحیت اسا

-ارتقای مشارکت پریری و تعامل بیشتر با دانشجویان مهی

گردد. از طرف دیگر، بر ی پژوهشگران معتقدند ک  بهبود 

ای در بین معلمان و اساتید، موج  توسع  رالحیت حرف 

گردد )موسهوی و فرهنگی در سازمان آموزشی مربوط  می

( 2017، کهای ر و همکهاران )(. بر این اساس1394اباذری 

معتقدند ک  رهالحیت آمهوز  و ا القهی موجه  ایجهاد 

فرهنگی شایست  در سازمان آموزشهی مهی شهود. کیمهر و 

(، عنههوان مههی کننههد کهه  بهبههود 378:  2018همکههاران )

رالحیت حرف  ای اساتید ن  تنهها باعها انگیه   بیشهتر 

آنان نسبت ب  کار مهی شهود بلکه  موجه  عملکهرد بهتهر 

 نشجویان نی  می گردد. دا

ساز تکهوین ای فرایند تعاملی، زمین ارتقای رالحیت حرف 

ای، ا ال  و تعهد حرفه  -ای و تعایی پیوست  هویت حرف 

 -دانش تتصصی، دانش و نگر  تربیتی، مههار  تربیتهی 

(.  اگرنه  ارتقهای 1394اساتید است )موسوی و ابهاذری 

مستمر بها تمهیهد عنوان یک فعاییت ای ب رالحیت حرف 

افتد، امها بینی سازوکارهای  اری اتفا  میشرایط و پیش

شهده در ایهن  صهوص ههای انجامنتایا بررسهی پهژوهش

حاکی از آن است ک ، ای اماتی ک  این امر را برای آمهوز  

-عایی ضروری سا ت ، عبارتند از: تغییرا  سریع در زمین 

 ایش هههای علمههی، فنههاوری و ارتبههاطی، دگرگههونی و افهه

ههای گونهاگون جامعه ، ها و نیازهای افراد و گهروه واست 

توج  بیشتر به  کیفیهت آمهوز  عهایی، جههت دادن به  

استتدام اساتید حق ایتهدرس و جدیهد، افه ایش و حفه  

سازی آنها برای آینده، ایجاد انگیه ه مهار  مدرسین، آماده

هها، های رشهد بهرای آنوسهیل   لهق فررهتدر اساتید ب 

سازی آنها برای احراز مشهاغل بهاالتر، ماننهد مشهاغل آماده

مدیریتی و رهبری، جلوگیری از ترک  دمت یا جابجهایی، 

شههغلی کهه  درنهایههت موجهه  افههرایش کههارایی و رضههایت

گهردد وری اساتید و بهبهود یهادگیری داتشهجویان میبهره

 (. 2011)اوکرک و نینا 

ای رغم پیامدهای مثبتی ک  توج  ب  رالحیت حرفه علی

عهایی کشهور اساتید ب  دنبال دارد، این مسئل  در آمهوز  

-کمتر مورد توج  قرارگرفت  و حتی ب  بحا آموز  ضمن

 ههدمت نیهه  پردا تهه  نمههی شههود. در حقیقههت ارتقههای 

ای ب  من ی  یک  پیوستاری است ک  پیش رالحیت حرف 

از  دمت شروع و با آموز ، نظار  و حمایهت مسهئویین 

د تداوم یابد. این در حایی است که  در در حین  دمت بای

آموز  کشور، کانون توج  برنام  ری ان و دست اندرکاران 

های پیش از  دمت بهرای تعلیم و تربیت بیشتر ب  آموز 

معلمان، معطوف است و انتتهاب اسهاتید دانشهگاه بنها بهر 

ای است ک  هر دانشگاهی بطور مدرک تحصیلی و مصاحب 

این موضهوع، ارتقهای رهالحیت  دهد.ا تصاری انجام می

کنههد )واحههدی و همکههاران ای را دنههار نقصههان مههیحرفه 

ههای مهورد (. از طرف دیگر، در رور  ارائ  کارگهاه1397

نیاز اساتید، از آنجا ک  با توج  ب  رویکرد متمرکه  سهنتی 

است، تأثیر نندانی ب  جای نمی گهرارد. آنچه  که  عمهال  

سهت که  به  رهرف گهردد، وجهود اسهاتیدی امشاهده می

عضویت در هیئت علمی یک دانشگاه، به  ههر روشهی که  

بتواهند و ایبت  بدون سا تار  اری ب  تدریس ادام  مهی 

دهند و مراک  ارزشیابی معمهوال  کهار  هود را به  درسهتی 

به  رو، پژوهش حاضر بر آن است تها هند. از اینانجام نمید

 یبهراتهوان یرا مه ییسؤال اپاسخ دهد که  نه  ایگهو نیا

 ههایدانشهگاه یعلمه ئتیه یاعضا یاحرف  هایتیرالح

 تهران ارائ  داد؟شهر آزاد 
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 روش کار

 ایگهوی با توج  ب  اینک  ههدف پهژوهش حاضهر ارائه      

 علمههی هیئههت اعضههای ایحرفهه  هههایرههالحیت مناسهه 

بهود؛ رو    تههران شههر اسهالمی آزاد دانشهگاه واحدهای

برحسه  نهوع  کهاربردی-پژوهش برحس  هدف، بنیهادی 

کمّی( از نوع اکتشافی؛ برحس  زمان -داده، آمیتت  )کیفی

ها و گرداوری داده، مقطعی و برحس  رو  گرداوری داده

بهود. جامعه   یا ماهیت و رو  پژوهش، توریفی پیمایشی

  برگهان آمهوز  آماری در بتش کیفی پهژوهش، شهامل

عایی بود ک  شرم انتتهاب آنهها، داشهتن حهداقل مهدرک 

و داشتن شغل اجرایی و آموزشی در زمینه  منهابع  دکتری

انسانی در دانشگاه های متتلآ در طول  دمت آنهها بهود. 

گیهری غیهر تصهادفی هها از رو  نمونه برای تعیین نمون 

نفر ب  عنوان حجم نمونه ، در  20هدفمند استفاده شد ک  

نظر گرفت  شد. جامعه  آمهاری پهژوهش در بتهش کمّهی،  

هیئت علمی دانشهگاه ههای آزاد شههر  شامل  تمام اعضای

شد. تهران ک  مشغول ب  کار در کل شهر تهران بودند، می

نفهر  2953هها تعداد کل اعضای هیئت علمی این دانشگاه

نفر در واحد تهران  1033گ ار  شده است. از این تعداد 

نفهر در  500نفر در واحد علهوم و تحقیقها ،  598مرک ، 

 201ر در واحد تهران شمال، نف 456واحد تهران جنوب، 

نفر در واحد تهران غرب مشغول  165نفر در واحد شر  و 

فعاییتند. جهت برآورد حجم نمونه  مهورد نیهاز در بتهش 

کمّی پژوهش از فرمهول کهوکران اسهتفاده شهد. بنهابراین، 

آزمودنی ب  عنوان حجهم نمونه  انتتهاب شهدند که   350

بههین  پرسشههنام  360بههرای احتمههال ریهه   آزمههودنی 

ههای مهورد منظور گهردآوری دادهها توزیع شد. ب آزمودنی

ها در بتش کمّهی، نیاز پژوهش و تعیین رحت و سقم آن

ای از کمترین تا بیشترین با گ ین  5ای با طیآ پرسشنام 

مرور مبانی نظهری و عملهی و نیه  نتهایا تکنیهک دیفهی، 

 تدوین شد.

ظههاهری، از روایههی  منظههور تعیههین روایههی پرسشههنام بهه 

محتههوایی و سههازه اسههتفاده شههد. در روایههی ظههاهری 

هها قبهل از توزیهع توسهط پژوهشهگر، بر هی از پرسشنام 

اعضای نمون  و  برگان فو  ایهرکر به  یحهاا سها تاری، 

نگارشی، امالیی و .... مورد بررسی قرار گرفت و ارهالحا  

الزم انجام شهد. در روایهی محتهوایی در قایه  یهک رو  

و به  کمهک ده  CVIو  CVRههای ک فرمدیفی و با کم

شهونده،  برگهان نفر از  برگهان شهامل اعضهای مصاحب 

محتوای پرسشهنام   ...ها و دانشگاهی، نند نفر از آزمودنی

هها مهورد بررسهی های اضافی و یا ارالح سؤالازنظر سؤال

قرار گرفت. در مورد روایی سازه نی  از دو نوع روایی همگرا 

اسهتفاده شهد. در  Smart-Pls 2اف ار مو واگرا با کمک نر

ها نشهان داد ضهرای  معنهاداری بررسی روایی همگرا یافت 

بود )آماره تهی(  58/22.58تر از تمام بارهای عاملی ب رگ

دررهد معنهادار  99یعنی تمامی بارهای عاملی با اطمینان 

بود. در این پژوهش برای محاسب  پایایی از ضهری  آیفهای 

شهد. میه ان ضهری  آیفهای کرونبهها  و  کرونبها  اسهتفاده

اسهت.   7/0ترکیبی برای هم  سهؤاال  پهژوهش بهاالتر از 

و در بتهش  حاضهر پژوهش در داده لیتحل و  یتج  رو 

-در بتش کمّی با توج  ب  سؤال. بود یدیف تکنیک ،کیفی

هههای آمههار تورههیفی و اسههتنباطی هههای پههژوهش از رو 

رههای جمعیهت استفاده شد. در بتش توریفی برای متغی

ههای آن از پرسشههنام  به  دسهت آمههد شهنا تی که  داده

میانگین، انحراف معیار، جهداول توزیهع فراوانهی و نمهودار 

-برای هریک از متغیرها ارائ  شد ک  این فرایند توسط نرم

بنهدی هریهک منظور رتب انجام شده است. ب  SPSSاف ار 

ای از عوامل اثرگرار بر رهالحیت حرفه  ای در بهین اعضه

های آزاد اسالمی شهر تهران از رو  هیئت علمی دانشگاه

سهازی و مدل Spss-V23همبستگی پیرسون با نرم اف ار 

معادال  سا تاری )تحلیل عاملی تأییدی( و با اسهتفاده از 

هها و ههای مؤیفه بارهای عهاملی بهرای هریهک از شها  

 Lisrel-V8.8ههها توسههط نههرم افهه ار طههور مؤیفهه همههین

پهژوهش  یدرباره نگهونگ یارائ  اطالعا  کاف. استفاده شد

نامه   تیشرکت کننده، کس  رضها یهایآزمودن یب  تمام

شهدند. جههت  تیهب  منظور شرکت در پژوهش رعا یکتب

کهههههد ا هههههال   ،یا هههههال  پژوهشههههه تیهههههرعا
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IR.USWR.REC.1399.236 ا ههال   ی تهه در کمّی

 دانشگاه ثبت شد.

 هایافته

طهور کلهی، دیفهی، به بر اساس نتهایا حارهل از فهن      

 ، ارائ  شده است.1مشتصا  مصاحب  شوندگان در جدول 

 شناختی بخش کیفی. آمار جمعیت1جدول 

Table 1. Demographic information of the qualitative phase 
 فراوانی طبقه متغیر فراوانی طبقه متغیر فراوانی طبقه متغیر

 سمت

 7 معاونین آموزشی
ها دارای مدرک دکتری تمام مصاحبه شونده

 هستند.
 سن

 45تا  40

 سال
8 

 8 معاونین پژوهشی
 50تا  46

 سال
7 

خبره با رتبه  اعضای هیئت علمی

 (2( و استادیار )3دانشیار )
 جنسیت 5

 4 زن
 50باالی 

 سال
5 

 سابقه کار 16 مرد

 15تا  10

 سال
10 

 20تا  16

 سال
5 

 5 20باالی 

 

ین نتههایا تحلیههل تورههیفی متغیرهههای جمعیههت همچنهه

ها زن % از آزمودنی49شنا تی بتش کمّی، نشان داد ک   

سال،  30تا  20ها بین % از آزمودنی13% مرد بودند. 51و 

سهال و  50تها  40% بهین 31سهال،  40تا  30بین  40%

هها % از آزمودنی32سال سن داشتند و   50باالتر از  16%

 15تها  10% بین 22سال،  10تا  5 % بین15سال،  5زیر 

سال به   20% از آنها 12سال و  20تا  15% بین 19سال، 

-ها، مؤیف شا  باال سابق   دمت داشتند.  برای بررسی 

 یعلمه ئهتیه یاعضها یاحرفه  یههاتیها و ابعاد رالح

از رو  دیفهی شهر تههران  یدانشگاه آزاد اسالم یواحدها

فهی، یهک فراینهد قهوی فازی استفاده گردیهد. تکنیهک دی

مبتنی بر سا تار ارتباطی گروهی است ک  در مواردی که  

دانشی ناکامهل و نهامطمئن در دسهترس باشهد، بها ههدف 

دسههتیابی بهه  اجمههاع گروهههی در بههین  برگههان اسههتفاده 

مانده ک  ب  ی باقیگوی  67شود. نتایا نشان داد ک  از می

شد و در اجماع نظر  برگان رسیده است، پرسشنام  تهی  

آزمودنی ب  عنوان گروه پهایلو  توزیهع گردیهد و  30بین 

گوی  نی  با توج  به  ضهرای  آیفهای کرونبها  بدسهت  10

 کرونبههها  آیفهههای پایهههایی آمهههده حهههرف گردیهههد. رو 

 بیشهتر در ک  است دا لی ثبا  پایایی ضری  ترینمعمول

 تناسه  میه ان معهرف و شهودمی استفاده آن از مطایعا 

 ایهن. سنجندمی را سازه یک ک  است هاییتمآی از گروهی

 به  فقهط که  است پایایی سنجش هایرو  از یکی رو 

 آزمهون پایهایی از برآوردی تا دارد نیاز آزمون بار یک انجام

 زمهانی کرونبها  آیفای پایایی ضری  کل، در. کند فراهم را

 نشهده طرح غلط-رحیح رور  ب  سؤاال  ک  است مفید

. رودمی کار ب  سؤاال  درونی ثبا  سنجش جهت و باشند

 57ها بر اسهاس های رور  گرفت  بر دادهبنابراین، تحلیل

 .است آمده2نتایا آن در جدول  گوی  انجام شد ک 

 های موجودهای شناسایی شده بعد از استفاده از ادبیات، پیشینه و نظریه. مؤلفه2جدول 

Table 2. Components identified after reviewing the current literature and theories 
 سؤال مؤلفه بعد

صالحیت علمی خبرگی 

 آموزشی

تسلط بر دانش تخصصی و 

 نظری

 بر دانش تخصصی تسلط دارم.

 بر دانش نظری  تسلط دارم.
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 به شکار ایده ها و تولید دانش می پردازم

 خطابت ماهرانه

 یادگیرنده محور هستم

 ه انتخاب سبک تدریس می پردازمبصورت اقتضایی ب

 از دانش ضمنی دانشجویان بهره برداری می کنم.

 پیوند نظر و عمل

 لذت یاد گیری و تفکر عملی را در دانشجویان پرورش می دهم.

 کاربرد گرایی آموزشی را در دانشجویان پرورش می دهم

 دست می یابم از طریق فرایند چالش و معنا سازی جدید، به دانش حرفه ای

 صالحیت عمومی

مدافع خالقیت، نوآوری و 

 ابتکار

 تفکر انتقادی و عمل خالقانه دارم

 حس کنجکاوی، بردباری، صداقت  و سعه صدر در دانشجویان را تقویت می کنم.

 از خالقیت ، نو آوری  و ابتکار دانشجویان استقبال می کنم.

غرور ملی، دینی 

 خواهیوعدالت

 نی بودن خود افتخار می کنم و سر افرازمبه ایرا

 قاطع بودن در برابربیگانگان را در دانشجویان پرورش می دهم. 

 از خالقیت ، نو آوری  و ابتکار دانشجویان استقبال می کنم.

 روحیه خدمت

ان به پرورش روحیه تالش برای عبور از مرز های دانش و مشارکت در یک رستاخیز علمی، در دانشجوی

 تالش می کنم

 به پرورش روحیه استقالل طلبی،شجاعت و تواضع دانشجویان می پردازم 

 به آینده امیدوارم واین امیدواری و خوشبینی را در دانشجویان پرورش می دهم.

 اخالقی-صالحیت رفتاری

 خواهیعدالت

 ساده زیستی را سر لوحه  زندگی خود قرار می دهم. 

 ای آموزشی و عملکردی قاطعیت دارم.در اتخاذ  شیوه ه

 استقالل  طلبی  و روحیه حریت را در دانشجویان پرورش می دهم.

 رفتار اخالقی

 به اخالق حرفه ای متعهد هستم. 

 هم وظیفه مدار و  هم دانشجو مدار هستم

 بی منت آموزش می دهم و مستقل  هستم.

 ارزش اخالقی

 ی ما) اساتید( همسویی وجود دارد. بین ارزشهای فردی و سازمان

 در اجرای ارزش های پذیرفته شده خود ، پویا و فعال هستم. 

 بدون نظارت دایمی ، کارهای محوله را با جدیت و به طور کامل و صحیح انجام می دهم.

 تواضع و اعتماد به نفس

 با اعتماد به نفس باال به تدریس می پردازم 

 س به باز اندیشی رفتار تربیتی  می پردازم.با اعتماد به نف

 متواضعانه به رفع ابهامات دانشجویان می پردازم.

 صالحیت مدیریتی

 ریزیبرنامه

 توانایی برنامه ریزی آموزشی و درسی را دارم

 برای مشارکت دادن دانشجویان در تحول مداوم آموزش، راه های بهتر برای یاد دادن و یاد گرفتن برنامه

 ریزی می کنم.

 توانایی سازماندهی و رهبری در کالس درس را دارم.

 اجرا

 به خوبی توانایی مدیریت موضوعات مربوط به درس را دارم

 توانایی تولید محتوای آموزشی، ایجاد  چالش و معناسازی برای دانشجویان را دارم 

 کنمکالس خود را بر اساس وظیفه و رابطه انسانی مدیریت می 

 ارزشیابی

 با گسترش فرهنگ یاد گیری در محیط آموزشی، به باز اندیشی در رفتار خود می پردازم 

 فضای اثر بخش کالس را ارزیابی می کنم

 توانایی ارزشیابی کالس درس و دانشجویان را دارم.

 ورزیصالحیت اندیشه

 پرورش تفکر خالق

 ریق فرایند چالش و معناسازی اطالعات قبلی ترغیب می کنمدانشجویان را به جستجوگری نظامند ، از ط

 دانشجویان را به تفکر در مورد راه  های  افزایش دانش  ترغیب می کنم

 دانشجویان را به تفکر در مورد راههای کسب مهارتهای مورد نیاز هزاره سوم تشویق می کنم   

 تفکر منطقی
 قدرت استدالل  و تفکر  منطقی  دارم

 با واقع بینی و درک روابط بین پدیده ها، به حل مسایل می پردازم
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 قادر به پرورش تفکر منطقی در دانشجویان هستم                  

 مهارت حل مساله

 درامر پرورش تفکر حل مساله در دانشجویان مهارت دارم

 توانایی برخورد فعاالنه در جستجو و تشخیص مسایل را دارم

 وانایی استفاده از منطق و قضاوت در جمع آوری و تحلیل اطالعات را برای حل مسایل دارمت

 عاطفی -صالحیت  اجتماعی

 مهارتهای ارتباطی

 دارای  مهارت های ارتباطات بین فردی قوی هستم

 توانایی ایجاد رابطه دو طرفه و احترام متقابل  را دارم

 گوی رفتاری مناسبی برای دانشجویان  همکاران باشماز نظر  کردار و منش می توانم ال

 هوش  هیجانی و اجتماعی

 قدرت تأثیر و نفوذ در دیگران را دارم

 توانایی فهم و درک دیدگاه های دیگران را دارم  

 در سختی ها تالش می کنم تا با موقعیت ها  سازگاری و انعطاف پذیری داشته باشم.

 ضمذاکره و مدیریت تعار

 در شرایط بحرانی، پر استرس و متعارض، فشارها را تحمل کرده و آرامش خود را ازدست نمی دهم

 قدرت چانه زنی برای رفع تعارضات و تضاد ها را دارم

 توانایی ایجاد ائتالف را دارم 

 

 یهههاتیرهالح یهها مؤیفهه  یبنهدتیاویوبهرای بررسهی  

گاه آزاد دانشهه یواحههدها یعلمهه ئههتیه یاعضهها یاحرفهه 

 از تحلیل عاملی تائیدی اسهتفاده شهد.شهر تهران  یاسالم

بندی هر یک بر اساس نتایا حارل از تحلیل عاملی، ایویت

 ها بر اساس بار عاملی انجام شد. نتایا نشان داد ک از گوی 

بودند؛ بنابراین،  1.96ب رگتر از  tها دارای آماره هم  گوی 

شهوند. در نتیجه ، ف نمیها از مدل حهرهیچ کدام از گوی 

ها )سهؤاال ( ادامه  داده و به  بررسهی کار را با هم  گویه 

مدل پردا ت  شد. از طرفی، بارهای عهاملی، شا صهی که  

گیری متغیهر بیشترین بار عاملی را داشت  باشد، در انهدازه

 مربوط  سهم بیشتری دارد و شا صی ک  ضرای  

 

گیری نهدازهد سههم کمتهری را در اتری داشت  باشکونک

مربوم به  مهدل نههایی  1کند. شکل سازه مربوط  ایفا می

است. مقدار کای اسکوئر   برگی آموزشی-رالحیت علمی

برابهر  RMSEAو مقدار  7/2بر درج  آزادی مدل حاضر 

 باشد.می 067/0

 دهندهلیموجههود ابعههاد تشههک تیوضههعبههرای تعیههین 

 یواحهدها یعلمه ئهتیه یاعضها یاحرفه  یهاتیرالح

، با توج  ب  نرمهال بهودن شهر تهران ینشگاه آزاد اسالمدا

 tای متغیرههها از آزمههون ههها و مقیههاس فارههل توزیههع داده

استفاده شد و ارز  عددی برای مقایس  با آماره تی عهدد 

 آمده است.  3در نظر گرفت  شد ک  نتایا آن در جدول  3

 جودای به منظور بررسی وضعیت مو. آزمون تی تک نمونه3جدول 

Table 3. Sample t-test to check the status quo 

 مؤلفه بعد

3ارزش آزمون =   

 اختالف میانگین .Sig مقدار تی
درصد از اختالف 95فاصله اطمینان   

 حد باال حد پایین

 خبرگی آموزشی-صالحیت علمی

 0.41 0.24 0.33 0.000 7.50 تسلط بر دانش تخصصی و نظری

 0.67 0.49 0.58 0.000 12.90 خطابت ماهرانه

 0.11 -0.08 0.01 0.806 0.25 پیوند نظر و عمل

 0.39 0.22 0.30 0.000 7.39 خبرگی آموزشی-صالحیت علمی

 صالحیت عمومی

 0.58 0.40 0.49 0.000 11.20 مدافع خالقیت، نوآوری و ابتکار

 0.39 0.22 0.30 0.000 6.95 خواهیغرور ملی، دینی و عدالت

 0.37 0.17 0.27 0.000 5.46 روحیه خدمت

 0.43 0.27 0.35 0.000 8.61 صالحیت عمومی

 اخالقی-صالحیت رفتاری
 0.31 0.11 0.21 0.000 4.22 خواهیعدالت

 0.23 0.04 0.13 0.004 2.88 رفتار  اخالقی
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 0.17 -0.01 0.08 0.087 1.71 ارزش اخالقی

 0.47 0.30 0.39 0.000 8.68 تواضع و اعتماد به نفس

 0.29 0.12 0.20 0.000 4.72 اخالقی-صالحیت رفتاری

 صالحیت مدیریتی

 0.36 0.17 0.27 0.000 5.64 ریزیبرنامه

 0.38 0.22 0.30 0.000 7.61 اجرا

 0.33 0.16 0.24 0.000 5.62 ارزشیابی

 0.35 0.19 0.27 0.000 6.92 صالحیت مدیریتی

 ورزیصالحیت اندیشه

 0.28 0.11 0.19 0.000 4.60 تفکر خالق پرورش

 0.24 0.07 0.15 0.001 3.44 تفکر منطقی

 0.36 0.19 0.28 0.000 6.47 مهارت حل مساله

 0.29 0.13 0.21 0.000 5.25 ورزیصالحیت اندیشه

 عاطفی-صالحیت اجتماعی

 0.38 0.20 0.29 0.000 6.29 مهارتهای ارتباطی

 0.29 0.10 0.19 0.000 3.96 هوش هیجانی و اجتماعی

 0.64 0.47 0.55 0.000 12.62 مذاکره و مدیریت تعارض

 0.43 0.26 0.34 0.000 8.18 عاطفی-صالحیت اجتماعی

 

شههود، سههطح مشههاهده مههی 3طههور کهه  در جههدول همههان

ها )بغیهر از پیونهد نظهر و عمهل و معناداری در هم  مؤیف 

ض و بنابراین فر باشدارز  ا القی( کمتر از پنا ردم می

ها رد و فهرض دررد اطمینان برای این مؤیفه  95رفر با 

های پیوند نظر و عمل و شود. برای مؤیف پژوهش تأیید می

ارز  ا القههی، بهها توجهه  بهه  اینکهه  میههانگین آن عههددی 

 تواند مشاب  می دارد، استنبام از آن 3ا تالف نانی ی از 

 

هها ب  ا تالف میانگینبقی  موارد باشد. همچنین، با توج  

شهود که  ک  مقادیری مثبت هستند، ننین اسهتنبام می

ها کال  در حایت مطلوب امها کمّهی بهاالتر از وضعیت مؤیف 

های پهژوهش باشد. در نهایت، با توج  ب  سؤالمیانگین می

 1در دو بتش کمّی و کیفی مدل پژوهش ب  رور  شکل 

 گردد.ارائ  می

 
 له از دو بخش کمّی و کیفی. مدل نهایی حاص1شکل

Figure 1. The final model resulting from the quantitative and qualitative phases 
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 بحث 

 تیمناسه  رهالح ایگوی ارائ  پژوهش حاضر با هدف

دانشهگاه آزاد  یواحدها یعلم ئتیه یاعضا ای حرف  های

حارهل از  ایشهر تههران انجهام شهده اسهت. نتها یاسالم

 ایحرفه  هایتیرالح یش نشان دادند ک  مؤیف  هاپژوه

شههر  یدانشگاه آزاد اسهالم یواحدها یعلم ئتیه یاعضا

 تیرهالح ،یآموزش ی برگ یعلم تیتهران شامل، رالح

 ،یتیریمهد تیرهالح ،یا القه-یرفتار تیرالح ،یعموم

بود.  یعاطف -یاجتماع  تیو رالح یورزش یدان تیرالح

 یریکه  مقهاد ههانیانگیبا توج  به  ا هتالف م ن،یهمچن

 تیکهه  وضههع شههودیاسههتنبام م نیمثبههت هسههتند، ننهه

 نیانگیهها کال  در حایت مطلوب اما کمّهی بهاالتر از ممؤیف 

 .باشدیم

 تیهفعای کیهعنوان به  ایحرفه  تیرهالح یاگرن  ارتقا

 ی اره یسهازوکارها ینیبشیو پ طیشرا دیمستمر با تمه

شهده در انجام یههاپژوهش یبررس ایاما نتا افتد،یاتفا  م

امهر را  نیک  ا یاز آن است ک ، ای امات ی صوص حاک نیا

 را ییهسها ت ، عبارتنهد از: تغ یضرور یآموز  عای یبرا

و  یدگرگون ،یو ارتباط یفناور ،یعلم یها ن یدر زم عیسر

گونهاگون  ههای¬افراد و گروه یازهایها و ن واست  شیاف ا

جههت دادن  ،یآموز  عهای تیفیب  ک شتریجامع ، توج  ب

و حفه   شیاف ا د،یحق ایتدرس و جد دیب  استتدام اسات

  هیهانگ جادیا نده،یآ یآنها برا یسازآماده ن،یمهار  مدرس

هها، آن یرشهد بهرا یها لهق فررهت ل یوسهب  دیدر اسات

احراز مشهاغل بهاالتر، ماننهد مشهاغل  یآنها برا یسازآماده

 ،ییجابجها ایاز ترک  دمت  یریجلوگ ،یو رهبر یتیریمد

و  ییکههارا شیموجهه  افههرا تیههکهه  درنها یشههغل-تیرضهها

 گهرددیم انیداتشهجو یریادگیهو بهبهود  دیاسات یوربهره

 (.2011 نای)اوکرک و ن

 ایحرفه  تیک  توج  ب  رهالح یمثبت یامدهایپ یرغمعل

کشهور  یعهایمسئل  در آمهوز   نیب  دنبال دارد، ا دیاسات

 ب  بحا آموز  ضمن یتوج  قرارگرفت   و حت کمتر مورد

 یارتقهها قههتیشههود. در حق یپردا تهه  نمهه  نیهه  ههدمت

از  شیاست که  په یوستاریب  من ی   پ ایحرف  تیرالح

در  نیمسهئوی تیهآموز ، نظار  و حما با دمت شروع و 

اسهت که  در  یدر حهای نیه. اابدیتداوم  دی دمت با نیح

و دست انهدرکاران   انیرآموز  کشور، کانون توج  برنام 

 یاز  دمت  برا شیپ هایب  آموز  شتریب تیو ترب میتعل

دانشهگاه بنها بهر  دیمعلمان، معطوف است و انتتهاب اسهات

  به یاست ک  ههر دانشهگاه یاو مصاحب  یلیمدرک تحص

 یموضهوع، ارتقهها نیههدههد. ا یانجهام مهه یطهور ا تصارهه

 .کندیرا دنار نقصان م یاحرف  تیرالح

ویهژه های زندگی بشر ب  اف ون تحوال  در حوزهشتاب روز

های فناوری  اطالعا ، پیچیدگی نقهش مدرسهی، در حوزه

می ان انتظارا  و مطایبا  جامع  برای دریافت آموز  بها 

مند، مسلط ب  حرف  و اساتید کارآمد، عالق  یاز ب ن کیفیت،

کهه  مسههتل م  یههازین طلبههد.آگههاه بهه  دانههش روز را می

 یتوانمندسهاز یآمهوز  در راسهتا یشو افه ا یسازآماده

 یهدباههم  اسهاتید. (2017)وانگ و همکهاران  است اساتید

 ای  ود را با تحوال و حرف  یهای تتصصدانش و توانایی

 یافته  توسع  یاساس کشورها ینسازند. بر ا همگام یندهآ

 یهنبها ا یهاروییرو یتوسهع  بهرادرحال یکشورها یو بر 

  هود ارتقهای رهالحیت حرفه  ایهای تحوال ، در برنام 

گنهدمی و همکهاران انهد )کرده یجهادرا ا یو تحهوالت ییرتغ

های عههایی نتوانههد زمینهه  اگههر آمههوز  (.  بنههابراین1395

بهسازی رالحیت حرفه  ای اسهاتید  هود را فهراهم آورد، 

دههد ، در ک  اساتید فعلی  ود را از دست میعالوه بر این

باکفایت و شایسهت  جههت انجهام آینده با فقدان اساتیدی 

ارسههالن و -سههاگاالم (وظههایآ  ههود مواجهه   واهههد شههد

 (.2010دوسیوگو 

ایهن  بهر تربیتهی مسهائل متفکهران و نظهران راح  اغل 

 زیرسها ت یهک عنهوان ب  اعضای هیئت علمی ک  باورند

 جریهان در را مهؤثری نقهش آموزشهی، ههایدر نظام مهم

-مهی ایفا فراگیران آموزشی سطح ارتقای تربیت و و تعلیم

 گفت توان ازاینرو می .(2020کنند )کی وری و همکاران 

تأثیرگهرارترین  از یکهی عنهوان به  اعضای هیئهت علمهی

-یهاددهی فراینهد نظهام عضهو آموزشهی، نظهام در عنارهر

 نقش ایفای اعضای هیئت علمی، برای باشند. می یادگیری
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 هیآگا روز دانش نسبت ب  باید آموزشی نظام یک در  ود

 روشها کارگیریب  با اطالعا  را این بتوانند و داشت  کافی

 اندرسهون دیدگاه از .انتقال دهند تدریس مناس  فنون و

 هایی هدف ب  ک  هستند کارآمد، کسانی اساتید (،2005)

 پژوهشهی، علمهی، گونهاگون آموزشهی، ههایزمین  در ک 

 در و یابنهد می دست اند، تعیین کرده اجتماعی، و فردی

 رههای تت  و مهار  از دانش، اهداف، این ب  ستیابید

 ایهن در .گیرندمی بهره های مناس موقعیت در  ود ویژه

 و بهوده ههای کهافیرهالحیت دارای بایهد اسهاتید راستا،

 ارتقهای و بهرای بهبهود را الزم ههایتوانمندی و هامهار 

 (. 1396کنند )حجازی و همکاران  کس  آموزشی فرایند

ای در اهمیت موضوع ارتقهای رهالحیت حرفه  با توج  ب 

، ارتقهای 1404اسناد باالدستی، مانند سهند نشهم انهداز 

ای اسهاتید، از طریهق برنامه  ههای سطح رالحیت حرفه 

آموزشی و مشارکت موثر آنهان در برنامه  ریه ی درسهی و 

رسهد. در ای  ضهروری به  نظهر مهیتوسع  مههار  حرفه 

یکهی از  اسهاتید، های ا یهر، رهالحیت حرفه  ایپژوهش

انهههدرکاران، ههههای اساسهههی پهههیش روی دسهههت نایش

گراران و فعهاالن امهر تعلهیم و تربیهت بهوده، زیهرا سیاست

های سهنتی آمهوز  و آرمان تربیت مدرس فکور، با مهدل

ههای یهافتنی نیسهت و نیازمنهد رو جرب اساتید تحقق 

یههک محههیط  در  لههقکهه   اسههتنههوینی بههرای بهسههازی 

 (. 1394کنند )ساکی یدی ایفا مییادگیرنده نقش کل

 گیرینتیجه

 هههای نتههایا پههژوهش حاضههر نشههان داد کهه  مؤیفهه 

 واحهدهای علمهی هیئهت اعضهای ایحرفه  هایرالحیت

 علمهی رهالحیت شهامل، تهران شهر اسالمی آزاد دانشگاه

-رفتهاری رهالحیت عمهومی، رالحیت آموزشی،  برگی

 و ورزیاندیشهه  رههالحیت مههدیریتی، رههالحیت ا القههی،

 رهالحیت عمهومی، در .بهود عاطفی -اجتماعی  رالحیت

 بایهد اول وهل  در اساتید. دارد اشاره  ود، شنا ت ب  ابتدا

 فرد ب  منحصر ویژگیهای و مندیها عالق  و بشناسد را  ود

 در سهطحی جسهتجوی بها. دهد قرار ارزیابی مورد را  ود

 بسهیاری ک  کرد مشاهده وضوح ب  توان دانشگاه آزاد، می

 آنهها ایشان نظر ب  ندارند، نندانی عالق  کار ود ب  اساتید

  هود شهنا ت همهان ایهن اند، نشده سا ت  کار این برای

 به   هود شهنا ت یعنی ویژگی ترین ابتدایی از انها. است

 بعهدی، مرحله  در. نیسهتند بر هوردار اسهتاد یهک عنوان

. گمارنهد همهت  هود فراگیهران شهنا ت به  بایهد اساتید

 رهالحیت کسه  ارکهان از دیگر یکی گیرنده،یاد شنا ت

 بشناسهد را دانشجو  ود تنها ن  باید اساتید. است عمومی

. دههد قهرار توجه  مهورد نیه  را آنهها مهارتههای باید بلک 

 کهالس مهدیریت روند ب  ب رگی کمک یادگیرنده، شنا ت

رالحیت مدیریتی ک  یکهی از پرنهایش تهرین و . کند می

برای اساتید است. اینک  اسهاتید، مهم ترین انواع رالحیت 

ارول مدیریت حرف  ای را بدانند و بتوانند ب  راحتهی ایهن 

ههای منحصهر به  فهرد ایشهان کار را انجام دهند از ویژگی

درس اویهین رهالحیتی  کهالس بها مرتبط است. رالحیت

است ک  هر مدرسی باید آن را بداند. اساتید برای آمهوز  

نشهجویان در زمینه  ههای های متتلآ و پرور  دامهار 

تربیتی و پرورشی مانند مشارکت، عمل گرایهی، فعاییهت و 

... بایههد بتواننههد کالسهههای درس را مههدیریت کننههد. ایههن 

مدیریت فقط معطوف ب  کالس درس نمی شود و مدیریت 

امور در تمام مسایل دانشجویی در دانشهگاه را در بهر مهی 

موزشهی و گیرد. اسهاتید، عامهل کمکهی بهرای  معهاونین آ

مدیریت ارشد دانشگاه هستند و هر ن  شایست  تر باشند، 

مدیریت دانشهگاه نیه  به  نحهو بهتهری انجهام مهی شهود. 

عاطفی، نوع دیگری از رالحیت است  -رالحیت اجتماعی

کهه  در پههژوهش حاضههر بههدان پردا تهه  شههد. اسههاتید در 

دانشگاه، باید ب  ارزشهای پریرفت  شده اجتمهاعی احتهرام 

و دانشجویان را ب  ایهن امهر نیه  ترغیه  نماینهد. بگرارند 

هها، همهان ارزشهای پریرفت  شده جامع ، باورهها و سهنت

فرهنگ است. احترام ب  فرهنگ و تهال  بهرای بهبهود آن 

می تواند عامل موثری در ایجاد رهالحیت رفتهاری باشهد، 

نراک  اسهاتید در ایهن رهور ، مهوارد ا القهی را بیشهتر 

بری ا ال  مدار در پیشهبرد کارههای رعایت کرده و از ره

رفتهار عامهل  بهر مبتنهی  ود استفاده می کنند. رالحیت

ای را رقهم مهی زنهد. دیگری اسهت که  شایسهتگی حرفه 
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رالحیت رفتاری، عاملی است ک  دوباره به   هود اسهاتید 

بازمی گردد. اینک  ایشان  هود، به  نی یکه  مهی گوینهد 

ایی را در راستای بهبود اعتقاد دارند، یا ن  و اینک  ن  کاره

نگر   ود نسبت ب  یاددهی و یادگیری انجام می دهنهد، 

بسیار حائ  اهمیت است. اما همانطور که  قهبال نیه  بهدان 

اشاره شد، توج  ب  عالیق اساتید بسهیار مههم اسهت. آنهها 

باید نسبت ب  شغل  ود احساس عالق  داشهت  باشهند تها 

 القه  به  رهالحیتبتوانند در آن موفق باشند. این حس ع

عالیق اشاره دارد.  بر اساس یافت  های پهژوهش  بر مبتنی

(ارزیابی دانش ب  روز شده 1نند پیشنهاد قابل ارائ  است: 

(ارائه  آموزشههای 2اساتید، ب  رور  تکهوینی و مهداوم.  

ضمن  دمت برای اساتید و مل م کردن اساتید ب  شرکت. 

 و دانهش ههای مهرز از عبور برای تال  روحی  ( پرور 3

توسهط  دانشهجویان در علمهی، رستا ی  یک در مشارکت

اساتید ک  با کالسهای انگی شهی مهی تهوان به  آن جهامع 

(ارزیابی می ان وظیف  شناسی و شجاعت و 4عمل پوشاند.  

د رعین حال تواضع اساتید و گ ار  کردن آن ب  مهدیران 

 ارشد. 
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 1400، بهار 1شماره ، دوازدهمشاپور، سال ی آموزش جندی پژوهشی توسعه_ی علمیفصلنامه

 

 شاپور ی آموز  جندیی توسع مجل                        

 ی آموز  علوم پ شکی توسع ی مرک  مطایعا  و فصلنام                                                                                                                                                          

   1400بهار ، 1، شماره دوازدهمسال                                                                                                                                                           

 

 تهران شهر اسالمی آزاد واحدهای دانشگاه علمی هیئت اعضای ایحرفه هایصالحیت الگوی مناسب ارائه

 
 .رانیا تهران، ،یدانشگاه آزاد اسالم ،یواحد تهران مرک  ،یآموزش تیریمد یدکترا یدانشجو :ی اباذر نبیز

 .رانیتهران، ا ،یدانشگاه آزاداسالم ،یواحد تهران مرک ی، آموزش تیریگروه مدعضو هیئت علمی،  *:یعتمداریشر یمهد

 .رانیتهران، ا ،یدانشگاه آزاداسالم ،یواحد تهران مرک  ،یآموزش تیریگروه مد ،یعلم ئتیعضو ه :فر یدیفاطمه حم

 .رانیتهران، ا قا ،یواحد علوم و تحق ،یدانشگاه آزاد اسالم ،یآموزش تیریگروه مد ،یعلم ئتیعضو ه :یبهزاد شوق 

 

 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   .رانیتهران، ا ،یدانشگاه آزاداسالم ،یواحد تهران مرک ی، آموزش تیریگروه مدعضو هیئت علمی،  مسؤول: سندهینو*

 

Email: Mehdishariatmadari@yahoo.com 

 

 واحدهای علمی هیئت اعضای ایحرف  هایرالحیت مناس  ایگوی ارائ هدف با حاضر پژوهش چکیده:

کاربردی برحس  نوع -رو  پژوهش برحس  هدف، بنیادی . است شده تهران انجام شهر اسالمی آزاد دانشگاه

عایی بودند ک    برگان آموز  جامع  آماری در بتش کیفی پژوهش، شامل کمّی( بود.-داده، آمیتت  )کیفی

تمام   جامع  آماری پژوهش در بتش کمّی،  شاملنفر انتتاب شدند.  20بر اساس نمون  گیری هدفمند، 

نفر  2953تعداد   اعضای هیئت علمی دانشگاه های آزاد شهر تهران ک  مشغول ب  کار در کل شهر تهران ب 

از تکنیک نفر انتتاب شدند.  360بودند ک  بر اساس فرمول کوکران و نوع نمون  گیری طبق  ای و  وش  ای، 

در بتش کمّی نی ، از رو  همبستگی پیرسون با نرم اف ار مدل استفاده شد.  براز  ی و پرسشنام  سنجشدیف

Spss-V23 سازی معادال  سا تاری )تحلیل عاملی تأییدی( و با استفاده از بارهای عاملی برای هریک مدل و

نتایا حارل از  استفاده شد.  Lisrel-V8.8ها توسط نرم اف ار طور مؤیف ها و همینهای مؤیف از شا  

 اسالمی آزاد دانشگاه واحدهای علمی هیئت اعضای ایحرف  هایپژوهش نشان دادند ک  مؤیف  های رالحیت

 ا القی، رالحیت-رفتاری عمومی، رالحیت آموزشی، رالحیت  برگی علمی تهران شامل، رالحیت شهر

ها ی بود. همچنین، با توج  ب  ا تالف میانگینعاطف -اجتماعی  ورزی و رالحیتاندیش  مدیریتی، رالحیت

ها کال  در حایت مطلوب اما کمّی باالتر از شود ک  وضعیت مؤیف ک  مقادیری مثبت هستند، ننین استنبام می

 باشد.میانگین می

 .ورزیاندیش  علمی، رالحیت هیئت ای، اعضایحرف  هایرالحیت واژگان کلیدی:
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