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Abstract 

This study aimed to identify the professional development competencies 

of novice faculty members of public universities in Tehran. This study was 

a qualitative approach and an exploratory method. The study population 

included all university professionals including department heads, heads of 

faculties, heads of planning offices, educational assistants, supervisory 

offices, expert professors, and novice faculty members in public 

universities in Tehran in 1398 and All texts related to the research topic 

included books, articles, and dissertations, both internal and external. 

Twelve academic experts were selected as the sample using the purposive 

sampling method and the snowball method. The study population in the 

resources section included 80 articles, books, and sites. 24 Persian and 34 

English titles that were more thematically related to the research title were 

selected as the study sample. The tools of the present study included a 

semi-structured interview. Data analysis was performed by the content 

analysis method in five steps. Finally, educational, research, 

organizational, personal, ethical, value, service, and international 

competencies were identified as professional development competencies 

of novice faculty members.The issue of maturity in universities is very 

important and necessary. Although there is a need to establish a regular 

and formal center called the Center for Growth in universities, the 

responsibility for growth and professional growth is primarily the 

individual and the belief in the need for growth is one of the most 

important issues in this regard. 
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 لمیعهیئت اعضای ایحرفه بالندگی هایشایستگی شناسایی
تهران شهر دولتی هایدانشگاه شدهاستخدام تازه

 
 

 سجاد جالیی فر
 ايران، تهران، دانشگاه خوارزمی، مديريت آموزشی دکتری دانشجوی

 بیژن عبداللهی
 ايران، تهران، خوارزمی دانشگاه، مديريت آموزشی گروه، دانشیار

 آبادیینزحسن رضا 
 خوارزمی، تهران، ايران دانشگاهمديريت آموزشی،  گروهدانشیار، 

 حسین عباسیان

 خوارزمی، تهران، ايران دانشگاهمديريت آموزشی،  گروهاستاديار، 

 چکیده
 شدهخداماستتازه  علمیهیئت اعضای ایحرفه بالندگی هایپژوهش حاضر با هدف شناسایی شایستگی

تهران انجام شد. این پژوهش به لحاظ رویکرد کیفی و از حیث روش اکتشافی  شهر دولتی هایدانشگاه

 روسای، وزشیآم هایگروه مدیران از دانشگاهی اعم شامل کلیه متخصصان موردمطالعه جامعهبود. 

 علمیتهیئ اعضای و خبره اساتید، نظارت دفتر، آموزشی معاونین، ریزیبرنامه دفتر روسای، هادانشکده

و کلیه متون مرتبط با موضوع تحقیق  1398دولتی شهر تهران در سال  هایدانشگاه در شدهاستخدامتازه 

با  نفر از متخصصان دانشگاهی 12بود.  ها اعم از داخلی و خارجینامهپایانمقاالت و ، هاکتابشامل 

شدند. جامعه  نمونه انتخاب عنوانبهبرفی  گلوله شیوه به و هدفمند گیرینمونهروش  از استفاده

عنوان  34عنوان فارسی و  24 کتاب و سایت بود.، عنوان مقاله 80 در بخش منابع شامل موردمطالعه

نتخاب شدند. ا موردمطالعهنمونه  عنوانبهیق داشتند انگلیسی که ارتباط موضوعی بیشتری با عنوان تحق

 پنج رد تحلیل مضمون ها با روشبود. تحلیل داده ساختاریافتهمصاحبه نیمه  ابزار پژوهش حاضر شامل

ی خدمات، ارزشی، اخالقی، فردی، سازمانی، پژوهشی، های آموزشیشایستگی درنهایتمرحله انجام شد. 

ناسایی شدند. ش شدهاستخدامتازه  علمیهیئتای اعضای های بالندگی حرفهیشایستگ عنوانبه المللبینو 

 نظمم مرکزی اندازیراه و ایجاد به بسیار مهم و ضروری است. اگرچه نیاز هادانشگاهمسئله بالندگی در 

ای ولی مسئول بالندگی و رشد حرفه، شودمی حس هادانشگاه در بالندگی مرکز عنوان تحت رسمی و

 .استمسائل در این خصوص  ترینمهمجه اول خود فرد بوده و باور قلبی به لزوم بالندگی از در در

 :های کلیدیواژه
 شایستگی، ایحرفه بالندگی، شدهاستخدام تازه علمیهیئت اعضای

 
 است مدیریت آموزشی دانشگاه خوارزمی رشته دکتری رساله از برگرفته حاضر مقاله.
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 مقدمه

 یاییپو و متحول شرایط امروز دنیای در یچیدهپ و پویا محیط
 بقا برای هاسازمان کهطوریبه آورده پدید سازمان برای را

 توسعه ار خود یهاشایستگی و قابلیت پیوسته طوربه ناچارند
، فراستخواه و قهرمانی، پرداختچی، زادگان محب) دهند

 یا یعیطب نابعاز آنکه به م یشکشور ب یک یبرتر. (1395
آن  ندیمبهره یزانبه م، باشد یمتک یموجود صنعت هایفیتظر

شور آن ک ینظام آموزش عال یاییکشور از علوم و فنون و به پو
. لذا کیفیت آموزش عالی یکی از (Cortiz, 1999) دارد یبستگ

 های اغلب کشورهاست.دغدغه
 .تآن اس یانسان یروین، یمنابع هر سازمان ترینمهماز  یکی

یه سرما ترینمهم، کشور 192در  1یبانک جهان بییابنا بر ارز
را  هاملتدرصد ثروت  64است که  یانسانسرمایه ، کشورها

 2یتوانمندساز یشدر افزا، یمنابع انسان دهد.می یلتشک
 Freudenberg) کندمی یباز یدیو کشورها نقش کل هاسازمان

& lavy, 2004.) قادر را کارکنان، توانمندسازی طورکلیبه 
 و مقاومت از، تهدیدات و مشکالت با مواجهه در تا سازدیم

و  یهقراق )صادقیان باشند برخوردار بیشتری پذیریانعطاف
 (.1399 همکاران،

ن آ تبعبهو  یمؤسسات آموزش عال یو اثربخش یکارآمد
، عهجام یو فرهنگ یاقتصاد، یاسیس، یاجتماع یرشد و تعال
 یبرخ روازاین، است اهآن علمیهیئت یاعضا ییدر گرو کارا

 عنوانبهرا  علمیهیئت یاعضا، نظرانصاحباز 
، یمهندسان توسعه اقتصاد، فرهنگ کنندگانیتتقو
وامع اند که جقلمداد نموده یعلم و کاشفان فناور یدکنندگانتول

 یگو فرهن یاجتماع، یعلم یشرفترا متحول کرده و پ یانسان
 توسعه (.Dee & Daly, 2009) کنندیم یعکشورها را تسر

 مثابهبه و دارد هادانشگاه عملکرد بر سزایی به یرتأث هاآن کیفی
ها بخش سایر توسعه زیربنای و عالی آموزش جان و روح

. این امر به دلیل ایجاد (1398، و همکاران سلطانی)هستند 
تغییرات در آموزش عالی از دهه اول قرن بیست و یکم 

ای (. بالندگی حرفهOliver, 2002بوده است ) توجهقابل
کلید ارتقای کیفیت آموزش عالی است  علمیهیئتاعضای 

                                                                                                                                                                                                            
1 Word Bank 
2 Empowerment 
3 development 
4. early career faculty 

 در که راستاست همین در ؛ و(1392، )زاهدی و بازرگان
 عهتوس، دانشگاهی بهسازی ای بریندهفزا تأکید اخیر یهادهه

ها سازمان سوی از کارکنان و علمیهیئت اعضای 3بالندگی و
 مشاهدهقابل مختلف کشورهای در عالی آموزش یهانظام و

 بالندگی مرکز عنوان با واحدهایی کهطوریبه است.
 برای یادگیری و تدریس بهبود مراکز یژهوبه علمیهیئت
، همکاران و زادگان محب)است  شده تشکیل علمیهیئت
1392). 

بازنشستگی اساتید با سابقه و ورود ، با گذشت زمان
ضرورت پرداختن به  به دانشگاه علمیهیئتاعضای جدید 

اه آینده دانشگ مثابهبه یدالورودجدموضوع تربیت اساتید 
ها الجو ک هادانشگاهگردد. این افراد آینده روشن می ازپیشبیش

ی رو در دهه(. ازاینAustin et al., 2007کنند )را ایجاد می
هرچه ، هاگاهدانشکانون بحث و گفتگو پیرامون کیفیت ، گذشته

اساتید تازه  ازجملهای اساتید و ه رشد حرفهبیشتر متوج
 عنوانبهای خود که در اوایل دوران کار حرفه 4شدهاستخدام

(. Richter et al., 2011بوده است )، مدرس در دانشگاه هستند
 ینانسا یروین یدانشگاه قادر به جذب و نگهدار مسئوالناگر 
 هایتولمسؤ دانشگاه در جهت انجام، نباشند یزهو با انگ یستهشا

 ،یو صالح ی)قاسم شودیبا مشکل مواجه م یرخط یفو وظا
 یعلمهیئت یاعضا یامقوله توسعه حرفه یلذا بررس (.1396

 کندیم یداپ یتاهم ینظام آموزش عال یهسته اصل عنوانبه
 (.1396، همکارانو  یاولی)جوانک ل

در ادبیات موجود  بالندگی تعاریف متعددی از موضوع
 یاحرفه بالندگیGardner (2000 ) تعریف بربنا است. 
 زمینه در آنان عملکرد بهبود به که است مداومی فرآیند کارکنان

 تمامی ظرفیت و انجامدیم مدنی و آموزشی یاستانداردها
 ناب .دهدیم افزایش العمرمادام یادگیری راستای در را کارکنان

 POD) یعال آموزش در علمیهیئت بهسازی شبکه تعریف به

, 20125Network) بر که است ییهابرنامه تمام از عبارت 
 متمرکز( مدرس) دهندهآموزش عنوانبه علمیهیئت عضو
 راهنمایی و مشاوره یهانهیها زمبرنامه این متخصصان و است

 و تحقیق، کالس مدیریت تدریس چون مواردی در

5. Professional and Organizational Development Network in 

Higher Education 
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. ندکنیم فراهم را علمیهیئت عضو برای یاحرفه هایفعالیت
 اعضای بالندگی (2008و همکاران ) Mcleanهمچنین 

 دانش که ایشدهریزیبرنامه هایفعالیت تمام را علمیهیئت
 در بهتر عملکرد برای الزم و اساسی هایمهارت و فردی

در نظر  کندیم فراهم علمیهیئت اعضای برای را دانشگاه
 بوطمر هایمهارت تیتقوPriest (2001 ). به عقیده رندیگیم

 رهبری و یارتباط هایمهارت رشد منظوربه دیجد فناوری به
 Lawler & Kingبه عقیده  ی.احرفه برابر است با بالندگی و
 ،استعدادها تیتقوی عبارت است از احرفه( بالندگی 2000)

و  یاهحرف هایویژگی و هایستگیشا بهبود و قیعالگسترش 
( 2006)مکاران و ه Steinert. علمیهیئت اعضا یشخص رشد

 قیطر از علمیهیئت اعضای نقش تیتقو، بنا به تعریفی
را  نوآوری و رهبری و یارتباط هایمهارت ییتوانا تیتقو

 .دانندیمی احرفهبالندگی 
ی اعضای احرفهبالندگی  هاییستگیشادر مورد 

 بنکداری ازجملهانجام گرفته است.  ییهاپژوهش علمیهیئت
 حتوام تحلیل رویکرد با کیفی مطالعه یک، (1395)و همکاران 

 شایسته استادان هایویژگی، هایافته اساس بر دادند. انجام
 و عاطفی، شناختی کلی مقوله 3 در که بود زیرمقوله 34 شامل

( یک پژوهش 1399شعبانی و همکاران ) .گرفت قرار رفتاری
کلی  مؤلفه 17 ةدهندنشان پژوهش آمیخته انجام دادند. نتایج

بعد  سه قالب در پارادایمی مدل صورتبه که بود ندگیبال
اعضای  کلی بالندگی فرایند، فردی و سازمانی، یاحرفه بالندگی

ابعاد  بین روابط و کشور بدنییتترب یهادانشکده علمیهیئت
( در تحقیقی 1399حجازی ) .کندیم منعکس را آن مختلف

 کلی بعد چهار را در علمیهیئت اعضای ی بالندگیهامؤلفه
 کرد. آهنچیان یبنددسته فردی و خدماتی، پژوهشی، آموزشی

 طریق از و کیفی رویکرد با را پژوهشی، (1396) سلیمانی و
 عضو، منظر این دادند. از انجام ساختاریافته نیمه مصاحبه

 اخالق، ارتباطی، پژوهشی، آموزشی تعهد 6 دارای علمیهیئت
 تعهد در. است یفهوظ 14 و سازمانی و شخصیتی، ایحرفه

، ورانهفنا هایقابلیت، ویژه هایشایستگی هایوظیفه، آموزشی
 ارتقای وظیفه، پژوهشی تعهد در و آموزش ساختن مندقاعده

، یارتباط تعهد در و ناب علم تولید در ایحرفه نفساعتمادبه
 و ارتباطات یچندوجه توسعه و بودن معرض در هایوظیفه

 دانشگاهی هایارزش از تابعیت وظیفه، اخالقی تعهد در

، یتیشخص تعهد در و رفتار سالمت هایکنندهیفتوص منزلهبه
 همف وظیفه، سازمانی تعهد در و غالب نیازهای فراگیری وظیفه

 یعلمهیئت عضو بودن ایحرفه هاینشانه ترینمهم، سازمانی
 .شدند داده تشخیص

 روش پژوهشی به در، (1390) همکاران و فرد مطلبی
 استاد کی که گرفتند نتیجه است گرفته صورت محتوا تحلیل
، تدریس هایمهارت شامل، اساسی ویژگی هشت دارای خوب

 ابعاد به توجه، یاحرفه اخالق رعایت، پژوهشی وریبهره
 شخصیت از برخوردار، کالس مدیریت در توانایی، عاطفی
 هایمهارت داشتن و علمی هاییستگیشا داشتن، ممتاز

 .است بیارزشیا
 روش به که پژوهشی در، (1391) بهادران و پور حاجی

 که نددریافت، گرفت صورت بنیاد داده نظریه و اسنادی تحلیل
 و اسالم قواعد به بودن متعهد: ازاند عبارت هایستگیشا این

 علیمت محیط به توجه، نبودن توطئه اهل و بودن کاری، توحید
 یآگاه، دانشجویان دنآور بار مستقل، دانشگاه بودن تعلم و

 الحمص به متعهد جوانان تربیت به توجه، جوانان به بخشی
 و خود تهذیب به توجه، اسالم اهداف به آگاه و کشور

 .الهی پیشگاه در مسئولیت
 هاییستگیشا بررسی به نیز( 1394) همکاران و سلیمی

 یدکتر دانشجویان میان در علمیهیئت اعضای در انتظار مورد
 املش را یاحرفه توسعه ابعاد. پرداختند پرسشنامه ابزار با

 مشاوره و همکاری، خدمات، پژوهش، تدریس هاییستگیشا
 .نمایدیم معرفی

Blaskova که دریافتند پژوهشی در( 2015) همکاران و 
 هایگیشایست، شامل شایستگی چند به باید علمیهیئت اعضای
، (موزشیآ تجربیات، مشاوره، مرشدگری، مربیگری) تدریس

 آموزشی هایدوره در )شرکت ایحرفه هایشایستگی
 و( خارجی و داخلی هایرتبه از استفاده، خارجی دانشگاهی
 ردنک مرتفع، علمی مجالت با )ارتباط ارتباطی هایشایستگی

 باشند. مجهز ارتباطی( هایمهارت یادگیری و ارتباطی موانع
Alexander اعتباربخشی و طراحی به نیز( 2012) همکاران و 

 هایتگسیشا این آنان منظر از. پرداختند تدریس یهایستگیشا
 در دانشجویان نقش شناخت، تدریس محتوای بر مشتمل
، ارتباطی هایمهارت همانند تدریس هایمهارت، تدریس
 دانش، عمومی سخنرانی مهارت، فردی بین مهارت
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 شناخت و دانشجویان یادگیری دانش، برنامه استانداردهای
 چهار بهRauch & Steiner (2013 ). است استانداردهایی

 و جتماعیا شایستگی، آموزشی شایستگی، یادگیری شایستگی
 اشاره میعلهیئت اعضای برای تدریس برای فناورانه شایستگی

 سه این وجود بین داده نشان آنان مطالعه هاییافته. کنندمی
 رانهفناو و اجتماعی، آموزشی هایاخیر شایستگی شایستگی

 تدریس عملکرد با تدریس محوری هایشایستگی عنوانبه
، Wangyi (2006). دارد وجود معناداری ارتباط آنان نوآورانه

، هادانشگاه علمیهیئت اعضای یهایستگیشا که دارد اعتقاد
، فردی یانم روابط، گرایی نتیجه، مؤثر تعامل، منطقی تفکر شامل

 .تاس نوآوری و خالقیت، ذیریپیتمسئول، دانش یروزرسانبه
bain (2004) ،ار استادان بهترین، میدانی بررسی یک در نیز 

 رشته در علمی و فکری ازنظر استادان این. کندیم معرفی
 وعمتن آموزشی یهاروش از، هستند پیشرفته خود تخصصی

، ددارن باالیی انتظارهای خود دانشجویان از، کنندیم استفاده
 شخصیت، آورندیم وجود به خود دانشجویان در را اعتماد حس
 نیز را خود، دانشجویان از ارزشیابی هنگام در و دارند پذیرا

 .کنندیم ارزشیابی
 علمیهیئتمرتبط با اعضای  هایپژوهششواهدی از  ارائه

 دهدیمنشان ، دهه گذشته صورت گرفته است یککه در طول 
در  علمیهیئتاعضای  یاهمچنان موضوع توسعه حرفه که
، یخود قرار نگرفته است )بازرگان و زاهد یستهشا یگاهجا

 دسن ازجمله باالدستی اسناد در که است حالی در این(. 1392
 کشور علمی جامع نقشه برای فناوری و علم راهبردی تحول

، فناوری و تحقیقات علوم وزارت در 1388 سال مصوب
 در مطلوب وضعیت به رسیدن برای، چهارم ملی راهبرد

 یژهوبه انسانی منابع توانمندسازی و توسعه عالی آموزش
 عالی آموزش یهامؤسسه و هادانشگاه علمیهیئت اعضای

 .است شده بیان
زه تا علمییئته اعضای بالندگی مسئله اهمیت رغمعلی
 انجام مطالعات وها پژوهش، جهانی سطح در، شدهاستخدام

بنابراین با توجه ؛ اندپرداختهکمتر به این موضوع مهم 
 علمیهیئتمطالعه موضوع بالندگی اعضای  ضرورتبه

متناسب با بافت نظام آموزش عالی کشور ونیز فقدان یک 
 هاییستگیشاشناسایی  منظوربه مندنظامچارچوب جامع و 
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ین ا، شدهاستخدامتازه  علمیهیئتی اعضای احرفهبالندگی 
، هاییستگشاین پژوهش در صدد است تا از طریق شناسایی ا

عزمی برای حرکت در مسیر ارتقای کیفیت خدمات 
ی بالندگی هابرنامهها و یتفعالراهبری و هدایت ، دانشگاهی

 در دانشگاه فراهم آورد. شدهاستخدامتازه  علمیهیئتاعضای 

 روش

پژوهش حاضر از نوع رویکرد کیفی با روش اکتشافی بود. 
 گردید:به دو بخش تقسیم  موردمطالعهجامعه 

 به توجه با تحقیق این خبرگان الف( خبرگان: جامعه 
 زا اعم دانشگاهی کلیه متخصصان آن شامل موضوعی قلمرو

 دفتر روسای، هادانشکده روسای، آموزشی هایگروه مدیران
 و هخبر اساتید، نظارت دفتر، آموزشی معاونین، ریزیبرنامه

 دولتی هایدانشگاه در شدهاستخدامتازه  علمیهیئت اعضای
 بود. 1398سال  نفر در 36000شهر تهران حدود 

ب( اسناد و منابع: کلیه متون مرتبط با موضوع تحقیق شامل 
 اعم از داخلی و خارجی. هانامهپایانمقاالت و ، هاکتاب

 نیز در دو بخش اقدام گردید: گیرینمونهبرای 
 نیمبت) هدفمند گیرینمونه از بخش این الف( خبرگان: در

د. ش استفاده برفی گلوله شیوه به و( خاص هدف تحقق بر
بعدی  افراد از یک هر از و اول نفر از مصاحبه انجام ضمن

 یمعرف را زمینه این در نظرصاحب افراد سایر تا شد خواسته
 اوتیقض گیرینمونه بر اساس اول نفر تنها بنابراین؛ نمایند

 خابانت پیشین شوندگانمصاحبه توسط سایرین و انتخاب
 علمیهیئت اعضای از نفر 12 با حاضر پژوهش در .شدند

 از هامصاحبه سپس. شد انجام ساختاریافته نیمه یهامصاحبه
 طی در. گرفت قرار تحلیل مورد کدگذاری فرایند طریق

 دهایک از استفاده با شده پیاده یهامصاحبه متن، باز کدگذاری
 هتوج با ؛ وشد تهشناخ تکراری یهادهیا و گذاریعالمت زنده

 یهامصاحبه یهاداده از جدیدی طبقة و مفهوم هیچ اینکه به
 اندعبارت افراد این. شد حاصل نظری 1اشباع، نیامد دست به
 و آموزشی معاون، ایران آموزشی مدیریت انجمن رئیس: از

 مدیر ،کامپیوتر و ریاضی علوم دانشکده تکمیلی تحصیالت
 و ریاضیات گروه مدیر ،آموزشی توسعه و ریزیبرنامه

 یوترکامپ و برق دانشکده استادیار، خوارزمی دانشگاه کاربردها
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 هایآموزش مرکز رئیس و تهران دانشگاه فنی دانشکده پردیس
 انشکدهد استاد و المللبین مشاور، تهران دانشگاه الکترونیکی

 یسرئ و پژوهشی و آموزشی معاون، تهران دانشگاه الهیات
 و کالم گروه مدیر، تهران دانشگاه جهان تمطالعا دانشکده

، سفهفل و حکمت پژوهشی موسسه تکمیلی تحصیالت مدیر
 نیو همچن الهیات دانشکده سابق پژوهشی معاون، تمام استاد
 مشاور، )ع( صادق امام دانشگاه تحقیقات مرکز سابق رئیس
 سرپرست، فناوری و تحقیقات، علوم وزارت آموزشی معاون

 رئیس، قضایی علوم دانشگاه رئیس، یخوارزم دانشگاه
 امیرکبیر. صنعتی دانشگاه پزشکی مهندسی دانشکده

ب( اسناد و منابع: سعی شد تا در این رابطه از تحقیقات 
بیشتر مرتبط با موضوع استفاده شود. بدین منظور ابتدا 

 لشام کشور علمی هایپایگاه پژوهشی از بستر مستندات
 مطالعات، لمی پژوهشیع مجالت، اسالمی علوم مجالت
 آموزش در ریزیبرنامه و پژوهش هایفصلنامه، عالی آموزش

، Elsevier ،Science Direct، اطالعاتی یهاگاهیپا و عالی
Eric, Emerald, Google scholar واژگان. شدند بررسی 

تازه  علمیهیئت»، «ایحرفه توسعه» مورداستفاده کلیدی
 اعضای توسعه» ؛«یاحرفه بالندگی» ؛«شدهاستخدام

 برای. بود هاآن التین معادل و «شایستگی»، «علمیهیئت
 و مرتبط مقاالت، مرتبط چکیده خواندن، بیشتر بررسی

 منابع بعالوه. گردیدند بررسی نیز آن به شده داده ارجاعات
پس از ، یاکتابخانهدر بخش  .شدند بررسی نیز مرتبط مقاالت

تهیه فیش و ، کتاب و سایت، عنوان مقاله 80بررسی بیش از 
دیگر ، 1با استفاده از روش تحلیل مضمون هاداده بندیطبقه

پس از به اشباع رسیدن در  روازاینی یافت نشد. اتازهمضمون 
عنوان انگلیسی که ارتباط  34عنوان فارسی و  24این بخش 

مونه ن عنوانبهموضوعی بیشتری با عنوان تحقیق داشتند 
 شدند. انتخاب

در بخش مصاحبه عبارت بود  ورود به پژوهش هایمالک
دولتی شهر تهران مشغول به  هایدانشگاهاز: افراد نمونه در 

های اجرایی متنوعی را سمت، فعالیت بوده و عالوه بر تدریس
. بوده باشند شدهاستخدامو در تعامل با اساتید تازه  دارعهده
د. صاحبه بوم سؤاالتبه  گوییپاسخهای خروج نیز عدم مالک

در بخش منابع نیز مالک ورود به پژوهش مرتبط بودن با 
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غیر مرتبط  و مالک خروج موضوع پژوهش در حیطه دانشگاه
 بود. موردمطالعهبودن منابع بر اساس جامعه 

مرحله انجام  5 در تحلیل مضمون ها با روشتحلیل داده
 شد.

جستجو و شناخت ، ایجاد کدهای اولیه، آشنا شدن با متن
 شبکه مضامین و تحلیل شبکه مضامین. رویکرد، مضامین
 و استقرائی) ترکیبی نوع از پژوهش این در مضمون تحلیل
 یشینپ مطالعات اساس بر که یاکد نامه از ابتدا در. بود( قیاسی

 مکک با سپس، استفاده هاداده به دهیسازمان برای آمدهدستبه
 در جدیدی تر وجزئی کدهای ساختاریافته نیمه هامصاحبه

 شد. اضافه تحلیل حین

پیشین چندین بار  هایپژوهشهای بدین منظور یافته
درک  هاآنقرار گرفت تا با مرور و بازخوانی  موردمطالعه

 هرچه بهتر گیرینتیجهها برای بهتری از اطالعات و یافته
اطالعات  2اکسل افزارنرمبا استفاده از  درنهایتصورت پذیرد. 

مصاحبه  شد. همچنین چارچوب بندیطبقهولی خام در جدا
 شد. تعیین پژوهش فرعی اهداف گرفتن نظر در با نیز

 ایرفهح بالندگی هایشایستگی»کلی  سؤال این با مصاحبه
 هرش دولتی هایدانشگاه شدهاستخدامتازه  علمیهیئت اعضای

 هایپاسخ اساس بر هاپرسش باقی و آغاز، «چیست؟ تهران
 رایب موضوع ادبیات در که نکاتی به توجه با و شوندهمصاحبه

 به مصاحبه حین در. شد طرح، است بوده مبهم پژوهشگر
 رفتارها رویدادهای مورد در تا شد داده فرصت شوندهمصاحبه

 اظهارنظر آزادانه موضوع پژوهش خصوص در باورهایش و
 پژوهش طرح از ایخالصه، نیز مصاحبه شروع از نماید. پیش

، رسید گانشوندمصاحبه اطالع به پژوهش پیشینه بررسی نتایج و
 توجه اب البته. شد اقدام مصاحبه سؤاالت طرح به نسبت سپس

 ،کرونا ویروس شیوع از جلوگیری برای و موجود شرایط به
 یا و تلفنی تماس قالب در و غیرحضوری صورتبه هامصاحبه

 رضایت داشتن شامل اخالقی اصول رعایت با صوتی پیام
 مورد در دادن اطمینان و پژوهش در شرکت جهت برای گاهانهآ

 .شد انجام پژوهش هاینمونه به اطالعات بودن محرمانه
 دهدهننشان که هاییعبارت و تحلیل مکتوب هاسپس داده

 پروتکلی منظور این به. شدند مشخص، باشندمی کد یک
 این حوزه در آنچه ساختن خالصه و یکپارچه جهت

2 excel 
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 فمختل هایپژوهش نتایج اساس این بر. شد تهیه، شدهانجام
 مانز این تا آنچه تا داده پیوند هم با و گرفته قرار هم کنار در

 .شود شناخته، است شده انجام

ها و از مصاحبه آمدهدستبههای نحوه کدگذاری داده
 شرح داده شده است. 2و  1همچنین اسناد و منابع در جداول 

 .1جدول 

 از اسناد آمدهدستبهی هادادهنحوه کدگذاری 
 تحلیل مضمون

 آشنا شدن با متن
 صورتهببار و  ینچندقرار گرفت. این کار  موردمطالعهشده بود  آوریجمعدر گام اول کلیه متونی که برای این تحقیق 

 رفت و برگشتی انجام شد.

 ایجاد کدهای اولیه
 .باشد شده آشنا هاآن با و کرده مطالعه را هاداده، پژوهشگر که شودیم آغاز زمانی اولیه کدگذاری

 ،گام این لذا باشد؛ کرده تهیه، هاآن جالب نکات و هاداده در موجود یهادهیا از اولیه فهرستی، همچنین

 .هاستداده از اولیه کدهای ایجاد مستلزم

 جستجو و شناخت مضامین

 کدهای طوالنی از فهرستی و باشند گردآوری شده و ولیها کدگذاری، هاداده همه که شودیم شروع این مرحله وقتی
 مضامین بقال در مختلف کدهای، دارد تمرکز از کدها کالنتر سطحی در تحلیل به که گام این. باشد شده شناخته مختلف
 نای در اساساً. شوندیم گردآوری و شناخته، مضامین از یک هر مرتبط با کدگذاشته یهاداده همه و شوندیم مرتب
 .شودیم وجهت، پایه مضمون تشکیل جهت مختلف کدهای تلفیق و ترکیب نحوه و به شودیم وتحلیلتجزیه کدها، مرحله

 شبکه مضامین

 برخی که شد خواهد مشخص، گام این هستند. طی مضامین یهاشبکه تشکیل منبع اصلی، شناخته شده مضامین 

 دارند همپوشانی همدیگر با مضامین برخی، نیستند مضمون واقعاً، یشنهادشدهپمضامین 

 لحاظ به باید هر مضمون درون یهادادهشود.  تفکیک یاجداگانهمضامین  به مضامین سایر باشد الزم است ممکن و

 مضامین میان مشخصی و تمایزات واضح باید حالدرعین و باشد داشته همخوانی و انسجام هم با، مفهوم و معنی

 یهاگروه در متن از آمدهدستبه امینباشد. مض داشته وجود مختلف

 .شودیم بندیدسته منسجمی و مشابه

 تحلیل شبکه مضامین
 محدوده وانتیم آیا ببینیم که است این منظور این برای آزمون یک، نمود تعریف واضح را مضامین توانیم بخش این در
 کدر خواننده به اختصار عین در شدهانتخاب نام است شده تالش کرد. تعریف جمله چند در را مضمون هر محتوای و

 نماید ارائه است مضمون در ازآنچه درستی

 .2جدول 

 از مصاحبه آمدهدستبهی هادادهنحوه کدگذاری 
 محوری و انتخابی، کدگذاری باز

 باز کدگذاری
 العهموردمط دقتبه هامصاحبه یهاداده این منظور به. رودیم شمار به وتحلیلتجزیه در قدم اولین هاداده از پردازیمفهوم

 سپس و یدگرد کدگذاری مشترکی کدهای تحت داشتند معنایی یکسانی بار که مشابهی یهاداده و گرفت قرار بررسی و
 .شد یک اختصاص داده هر به متناسبی مفاهیم

 محوری کدگذاری
؛ برقرارمی شود درونی ارتباطات، اندیافته گسترش باز یدر کدگذار که اساسی هایمقوله بین کدگذاری محوری در

 استخراج شدند.، باشد مفاهیم از تعدادی یرندهدربرگ یک هر که محوری هایمقوله ینبنابرا

 انتخابی کدگذاری
 ند.از تحلیل اسناد ترکیب شد شدهییشناسابا مضامین ، هامصاحبهاز تحلیل  آمدهدستبهکدهای محوری ، در این مرحله

 گردید. تدوین علمیهیئتی اعضای احرفهی بالندگی هایستگیشا مدل، انتخابی کدگذاری از پس تا

 
 هایافته

 تجربی و نظری پیشینه برای پاسخ به سؤال پژوهش ابتدا

 و موردبررسی کشور داخل و خارج در شده انجام تحقیقات

 ی بالندگیهامؤلفه از برخی طریق این از و گرفت قرار تحلیل

که گفته شد  طورهماناما ؛ شدند ناساییش علمیهیئت اعضای
پس از بررسی متون مرتبط هنوز ابهاماتی وجود داشت. لذا 
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 بررسی پس از، هاافتهبرای برطرف شدن ابهامات و تکمیل ی

 نیمه مصاحبه روش از، تجربی و نظری مبانی جانبههمه

گردید. بدین  ی استفادههاداده گردآوری برای ساختاریافته
نفر از خبرگان این  12جام مصاحبه پرداختیم و با منظور به ان

 حوزه به شرح زیر گفتگویی ترتیب داده شد:

 و آموزشی معاون، ایران آموزشی مدیریت انجمن رئیس
 مدیر ،کامپیوتر و ریاضی علوم دانشکده تکمیلی تحصیالت

 و ریاضیات گروه مدیر، آموزشی توسعه و ریزیبرنامه
 یوترکامپ و برق دانشکده استادیار ،خوارزمی دانشگاه کاربردها
 هایآموزش مرکز رئیس و تهران دانشگاه فنی دانشکده پردیس

 انشکدهد استاد و المللبین مشاور، تهران دانشگاه الکترونیکی
 رئیس و پژوهشی و آموزشی معاون، تهران دانشگاه الهیات

 و کالم گروه مدیر، تهران دانشگاه جهان مطالعات دانشکده
، سفهفل و حکمت پژوهشی موسسه تکمیلی صیالتتح مدیر
 نیو همچن الهیات دانشکده سابق پژوهشی معاون، تمام استاد
 مشاور ،السالمیهعل صادق امام دانشگاه تحقیقات مرکز سابق رئیس
 سرپرست، فناوری و تحقیقات، علوم وزارت آموزشی معاون

 رئیس، قضایی علوم دانشگاه رئیس، خوارزمی دانشگاه
 امیرکبیر. صنعتی دانشگاه پزشکی مهندسی دهدانشک

ها با دانشجویان مختلف از نگاه خبرگان و کسانی که سال
ز در نی شدهاستخدامداشته و همچنین با اساتید تازه  سروکار

پس از طی مراحل  فردیمنحصربهارتباط هستند نکات 
آمد. از نگاه ایشان  به دستانتخابی  و محوری، باز کدگذاری

 برای رشد و بالندگی شدهاستخدامتازه  علمیهیئتیک عضو 
 بخشیاثر لزوم قلبی به باور و ای در درجه اول باید اعتقادحرفه

بالندگی داشته باشد. همچنین با توجه به فرهنگ و بوم ما  و
اسالمی نگاه کند و بُروز  رویکرد با حیات باید به فلسفه

بالنده  علمیهیئتاعتقاداتش در رفتارش پیدا باشد. یک عضو 
بر پذیرای تک دورازبهاستقالل و  با توأم باید با داشتن تواضعی

کسی که در خط مقدم ارتباط با  عنوانبه بازخوردها باشد.
 به مخاطب و توجه به توجه دانشجو است با شناخت

برای او وقت ، به دانشجو اهمیت داده، فردی هایتفاوت
 یژهوبه ،ا با دانشجویانای داشته باشد و سعی کند تگذاری ویژه
تعاملی سازنده داشته باشد. یک استاد ، چالشی دانشجویان

با رفتار و ، ای عالوه بر موضوع تخصصی تدریسشحرفه
 هایمهارتکردارش باید الگویی برای دانشجویانش بوده و 

آموزش دهد. یک استاد شایسته باید  هاآنزندگی را نیز به 
 مختلف شخصیتی رشد یافته داشته هایبوده و در جنبه ذوابعاد

مسائل  هب مدیریتی باشد. همچنین در جایگاه سازمانی باید نگاه
 هغیردانشگاه را نیز در نظر بگیرد و  های مالیداشته چالش

 هایشایستگی برای بعد 8، پژوهش هاییافته مبنای بر
 شدهاستخدامتازه  علمیهیئت اعضای ایحرفه بالندگی

 یبررس و کدگذاری مرحله چندین با ابعاد این. شد شناسایی
، یخدمات، پژوهشی، آموزشی عناوین با هامصاحبه و ادبیات در

. دندش گذارینام یالمللبین و ارزشی، اخالقی، فردی، سازمانی
 اخورفر به بعد هر که گردید استخراج نشانگر 39 مرحله این در

 است. داده اختصاص خود به را نشانگر 6 تا 3 بین

 آموزش مسئله آموزشی: هایمهارت نشانگان وها لفهمؤ
 عوامل گرچه است. بوده برخوردار اییژهو اهمیت از همواره
 کنلی، است عالی آموزش مؤسسات کیفیت بیانگر دیگری

 یفیتک سطح تعیین در را نقش بارزترین علمیهیئتاعضای 
در  توانمندتر بالقوه علمیهیئت اعضای دارند. باوجود آموزشی
 شتربی و بهتر دانشجویان، عالی آموزش مؤسسات و هادانشگاه
بنابراین ؛ داشت خواهند عملکرد بهتری و آموخت خواهند

استاد باید عالم و معلم خوبی باشد تا تواند دانشجویانی 
 3فرهیخته تربیت کند. نتایج تحقیق در این حیطه در جدول 

 آمده است.

 .3جدول 

 آموزشی ایهمهارت نشانگان وها مؤلفه

 بیانات مضامین فرعی
ا ارتباط ب، الگوی نقش استادی

، مهارت ارزشیابی، دانشجو
 ،های آموزشیآشنایی با فناوری
 هایمهارت، تسلط بر محتوا

 و هنمود کدر را او مخاطب هایویژگی از دقیق و خوب شناخت با و داشته مناسبی گذاری وقت دانشجو با ارتباط در
 دهد انجام ایگونهبه را ارزشیابی مناسب هایروش از استفاده با تا رودمی انتظار .نمایند سازنده ارتباطی ایجاد در سعی

 به سبتن دانشجویان مختلف نظرات پذیرای بتواند باید حوزه این در. شود سنجش دقیقاً شده داده آموزش محتوای که
 محتوای بر .بداند خوبیبه را فناوری سواد و نموده استفاده خود تدریس در آموزشی وینن هایفناوری از .باشد خود کار
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 بیانات مضامین فرعی
کالس  هایمهارتتدریس و 

 داری
 ریستد هایمهارت حوزه در .باشد آشنا خود حوزه روزبه مطالب با و داشته کافی تسلط خود تدریس و فعالیت حوزه
 موزشیآ متنوع هایروش با کند عیس و باشد داشته توجه فردی هایتفاوت به، بدانند را تدریس نوین هایشیوه انواع

 مدیریت راهبردهای و اصول با و باشد داشته کالس در منظمی کند. حضور همراه آموزش جریان در خود با را دانشجو
 .بداند را فردی میان ارتباط هایمهارت داشته آشنایی کالس

یک عضو  پژوهشی: هایمهارت نشانگان وها مؤلفه
روحیه تحقیق و پژوهش ، باشد باید پژوهشگر علمیهیئت

لم ع یددر تول یبه پژوهش عالقه داشته و سع، داشته باشد
ه ب دغدغه .یدنما یتترب یزن یراه محققان خوب یننموده و در ا

دست آوردن دانش و تولید علم داشته باشد و در مجامع علمی 
داشته باشد. نتایج تحقیق در این حیطه در  یپررنگحضور 
 .آمده است 4جدول 

 .4جدول 

 پژوهشی هایمهارت نشانگان وها مؤلفه
 بیانات مضامین فرعی

، سازیمفهوم و پردازینظریه
 مهارت، تحقیق طرح تدوین
 زارهااب بر تسلط، تحقیق اجرای

مسئله ، تحقیق هایروش و
علمی و  انتشارات، شناسی
فردی یک  هایویژگی

 پژوهشگر

 هب و کرده بررسی را مختلف یهاهینظر، نموده پردازی ایده خود یتخصص حوزه در بتواند باید علمیهیئت عضو
 تحقیق طرح و مسئله بتواند باید موضوعات به نسبت کلی دید و بینش بودن دارا با .شود مشغول جدید نظریات پردازش

 صورتهب تواندب که اینکه یعنی تحقیق انجام در مهارت .نماید روشن را آن مختلف مراحل و نموده تبیین درستیبه را
 و بوده مسلط پژوهش نوین هایروش و ابزارها به .برساند سرانجام به و کرده مدیریت را تحقیقاتی پروژه یک مندنظام

 نیازهای و موضوعات و بوده حساس مسائل به نسبت ریزبین دیدی نماید. با استفاده هاآن از خود تحقیقات در بتواند
 علمی معتبر مقاالت نگارش در .نماید مطرح پژوهشی هایطرح قالب در و هنمود شناسایی را خود تخصصی حوزه

 تولید در سعی و باشد داشته عالقه پژوهش به باید .باشد داشته خوبی ارتباط علمی مجالت و نشریات با و بوده توانمند
 .نماید تربیت نیز خوبی محققان راه این در و نموده علم

 
با توجه به جایگاه  خدماتی: یهامهارت نشانگان وها مؤلفه

ای که دانشگاه در عصر حاضر داشته و همچنین نقش یژهو
در رشد و توسعه کشورها و نیز  علمیهیئتکلیدی اعضای 

ه خدماتی ک، علمیهیئتی مختلف ماهیت شغلی عضو هاجنبه

 ،نهاد دانشگاه، صنعت، به اقشار مختلف جامعه هاآنتوسط 
گردد بسیار مهم و چشمگیر است. یمدانشجویان و ... ارائه 

 آمده است. 5نتایج تحقیق در این حیطه در جدول 

 .5جدول 

 خدماتی هایمهارت نشانگان وها مؤلفه

 بیانات مضامین فرعی

 با ارتباط، جامعه با ارتباط
 هب توجه، کارآفرینی، صنعت
 به دانشجویان و توجه نیازهای
 دانشگاه نیازهای

 و دانشگاه میان رابطه برقراری در سعی .نماید حل را آن علم تولید با تا کند سعی و ودهب حساس جامعه مسائل به
 مرتفع را ورکش صنعت نیاز متخصص دانشجویانی تربیت با و دهد ارائه صنایع به تخصصی هایمشاوره، نموده صنعت

 جویانیدانش، است کارآفرین خود کهاین رب عالوه و بوده آشنا چهار و سه نسل هایدانشگاه در کارآفرینی مفهوم با .نماید
 و اندانشجوی به مختلف یهانهیزم در مشاوره ارائه با .باشند داشته کارآفرینی جسارت و جرأت که نماید تربیت را

 هایسیاست و هامشی، خط اهداف، نیازها از .نماید هاآن برای آرامش و رفاه ایجاد در سعی مختلف هایپست در خدمت
 .نماید هاآن کردن برطرف در سعی مختلف هایپست احراز با و بوده آگاه خوبیبه دانشگاه
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سازمان دانشگاه نیز  ی:سازمان هایمهارتها و نشانگان مؤلفه
س از پ یخوببهمانند هر سازمان دیگری برای اینکه بتواند 

با ، زبده نیازمند نیروی انسانی کارآمد و، وظایف خود برآید
عضو . لذا یک استدها و نیازهای خود توجه به عملکر

در جایگاه سازمانی نقشی بر عهده دارد که باید به  علمییئته
بهترین شکل ایفا نماید. نتایج تحقیق در این حیطه در جدول 

آمده است. 6

 .6جدول 

 سازمانی هایمهارت نشانگان وها مؤلفه
 بیانات مضامین فرعی

 مربیگری، گروهی کار مهارت
، علمی اجتماع با املتع، همتا

 سازمانی مدیریتی و فهم مهارت

 کمک دخو تخصصی حوزه تجربه با اساتید از .باشد داشته را علمیهیئت اعضای سایر با همکاری و تعامل توانایی
 ورحض علمی مجامع در .بیاموزد دیگران به است متخصص هاآن در خود که را یهایمهارت و بگیرد یاد هاآن از و گرفته

 و مسائل در و ببیند مدیر یک نگاه از را مسائل بتواند .نماید سازنده تعامل حوزه این در همکاران با و داشته عالف
 آموزش اهداف با، بشناسد خوب را سازمان در خود نمایند. جایگاه همکاری و مشارکت دانشگاه سازمان هایفعالیت

 .باشد پایبند آن راتمقر و قوانین به و باشد آشنا دانشگاه سازمان و عالی

در  علمیهیئتعضو  فردی: هایمهارت نشانگان وها مؤلفه
و  هایستگیشا یدارا یدبا یزن یو شخص یفرد یگاهجا

عد ب ینها و نشانگان اباشد. مؤلفه یفردمنحصربه هایویژگی

 یو اعضا یدهمه اسات یاو حرفه یشغل یتدر موفق
 تایج تحقیق در اینن. کندیم یفاا یقش اساسن، علمیهیئت

 آمده است. 7حیطه در جدول 

 .7جدول 

 فردی هایمهارت نشانگان وها مؤلفه

 بیانات مضامین فرعی
 مدیریت، نوآوری و خالقیت

 مهارت، یمیخودتنظ، زمان
، کالمی از اعم ارتباطی
 و سلوک حسن، ینوشتار
 هایمهارت، صحیح نگرش
 فردی

 را ودخ اوقات دقیق ریزیبرنامه یک با. نماید حل را مسائل خالق تفکر با و باشد داشته کار در نور هایاندیشه همواره
 زا اعم دارد سروکار هاآن با که افرادی با. نماید راهبری خود و بگیرد عهده به را خود امور مسئولیت. کنند مدیریت
 برای هاییشایستگی کهاین به داشتن باور. نماید برقرار مؤثری رابطه علمیهیئت اعضای سایر و مدیر کارمند دانشجو
 و خالق انگیزه با خود شغلی جایگاه در. نمود تالش آن به رسیدن راه در متعالی ایانگیزه با و است موردنیاز بالندگی
 .باشد داشته افراد با تعامل در خودخواهانه غیر رفتاری و باشد بانشاط

ول اخالقی رعایت اص اخالقی: هایمهارت نشانگان وها مؤلفه
از طرف همه افراد و آحاد مردم امری ضروری و ستودنی 

و  علمیهیئتاما با توجه به جایگاه مهم اعضای ؛ است

، یی متعهد و متخصصهاانساندر تربیت  هاآنمسئولیت باالی 
همواره انتظارات اخالق و رفتاری از ایشان بسیار باال است. 

ه است.آمد 8نتایج تحقیق در این حیطه در جدول 

 .8جدول 

 اخالقی هایمهارت نشانگان وها مؤلفه

 بیانات مضامین فرعی
 عمومی و اخالقی

 ایاخالق حرفه 
 قوانین و اخالق خود ایحرفه و شغلی تعامالت در .باشد داشته جامعه عرف از باالتر مطلوبی اخالقی هایویژگی
 .نماید رعایت را موجود



 

 

   68ص     ... بالندگی هایشایستگی شناسایی | همکاران و جالیی فر

  1400 بهار  | 52شماره  | 15دوره  | نشریه علمی پژوهش در نظام های آموزشی   

با توجه به بوم کشور  رزشی:ا هایمهارت نشانگان وها مؤلفه
ه ب بر آنملی و قومیتی خاص حاکم ، ایران و تقیدات مذهبی

در تحقیقات  یردبربگنظر جای بعدی که این مسائل را در 
خارجی خالی بود. تحقیقات داخلی هم کمتر به این موضوع 

شترک در م صورتبهیی که هامؤلفهپرداخته بودند. البته برخی 

اما  ،نیز ذکر شده اینجادر ، ته شده استپذیرف هافرهنگبین 
ی بوده. مطالب موردتوجهمطالب مختص به دین آیین ما کمتر 

 علمیهیئتوقتی به جایگاه و اهمیت اعضای  هاآنکه اهمیت 
یج تحقیق شود. نتایمبیشتر از قبل برایمان روشن ، کنیمیمنگاه 

آمده است. 9در این حیطه در جدول 

 .9جدول 

 ارزشی هایمهارت نشانگان وها مؤلفه

 بیانات مضامین فرعی

 فرهنگی، خداباوری، بودن الگو
 یسیاس-اجتماعی تأثیرگذاریو 

 .باشد مناسب اینمونه و الگو دانشجویانش برای ارزشی و اخالقی، پژوهشی، آموزشی مختلف هایزمینه در بتواند باید
 نموده رکد را فرهنگی مسائل .باشد باورهایش و اعتقادات ندهدهنشان او رفتار و باشد داشته اسالمی فلسفه و رویکرد
 اجتماعی-سیاسی تأثیرگذاری از اطالع نماید. با رعایت را معاشرت اولیه آداب و اصول دیگران با تعامل در .کند رعایت

 .نماید تربیت متخصص و متعهد جوانانی و بوده کشور مصالح و موازین به متعهد، علمیهیئت عضو

 
 اثرگذاریحضور و  ی:المللبین هایمهارت نشانگان وها فهمؤل

 مسئله است المللبیندر عرصه جهانی و  علمیهیئتاعضای 
روشن است این  آنچهقرار گرفته است.  مدنظر تازگیبهکه 

است که اگر ما بخواهیم دانشجویان را برای زندگی در دنیای 
ب و وسایل الجرم باید خود را به اسبا، امروز آماده کنیم

آن مجهز کنیم. با در نظر گرفتن رشد سریع  موردنیاز

به یک دهکده کوچک  واقعبهدنیا ، های ارتباطییتکنولوژ
تبدیل شده است. لذا داشتن آمادگی برای برقراری ارتباط و 

ای اعض موردنیازیکی از ابعاد شایستگی  المللبینتعامل 
ایج ه است. نتاساتید تازه استخدام شد خصوصبه علمیهیئت

 آمده است. 10تحقیق در این حیطه در جدول 

 .10جدول 

 یالمللبین هایمهارت نشانگان وها مؤلفه
 بیانات مضامین فرعی

 مللالبین ارتباط، فرهنگی میان
 و کارگروهی

 را مختلف هایفرهنگ بتوانند و داشته فرهنگی میان روابط برقراری در سعی جامع نگرشی با المللبین روابط زمینه در
 از یرویپ با .دهد بروز المللبین عرصه در را خود هایتوانایی و هامهارت بتواند المللبین زبان بر تسلط با .نماید درک

 .باشد داشته المللبین عرصه در هاگروه سایر با متقابل آموزش و همکاری بتواند قوانین

 گیرینتیجهبحث و 

جهت  موردنیازهای تگییسپژوهش در خصوص شا یهاداده
 ایهدانشگاه علمیهیئتبالندگی اعضای تازه استخدام شده 

 .شده است یلو تحل یبخش بررس یندر ا دولتی شهر تهران
 لعاتمطا یجبا نتا در این خصوص آمدهدستبه یجنتا، همچنین

 شده است. یسهمقا یزن ینهزم ینشده در ا انجام
 نکداری و همکارانب هایپژوهشبا نتایج  بندیدستهاین 

زارع و  نظرزاده، (1396) سلیمانی و آهنچیان، (1395)

 Rauchو  (2015) همکاران و Blaskova، (1395همکاران )

& Steiner (2013 ).همسو بود 
 یمطلب هایپژوهشها در بعد آموزشی با نتایج این یافته

 حاجی، (1393) همکاران و قرونه، (1390) همکاران و فرد
 Bain، (1391) همکاران و اجتهادی، (1391) رانبهاد و پور

(2004) ،Alexander (2012) همکاران و ،Wangyi (2006) ،
Rauch & Steiner (2013) ،(1396) سلیمانی و آهنچیان ،

، (2006) همکاران و Austin (1392) بازرگان و یزاهد
Blaskova در بعد پژوهشی با نتایج ، (2015) همکاران و
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 همکاران و اجتهادی، (1393) همکاران و هقرون هایپژوهش
 همکاران و یمیسل (1390) همکاران و فرد مطلبی، (1391)
(1394) ،Austin بازرگان و زاهدی، (2006) همکاران و 
 و زارع نظرزاده، (1396) سلیمانی و آهنچیان، (1392)

 هایپژوهشدر بعد خدماتی با یافته ، (1395همکاران )
، (1393) همکاران و قرونه، (1396) سلیمانی و آهنچیان
در ، (1394) همکاران و سلیمی، (1391) همکاران و اجتهادی

 همکاران و اجتهادی، هایپژوهشسازمانی با یافته  بعد
(1391) ،Austin همکاران و قرونه، (2006) همکاران و 
(1393) ،Wangyi (2006) ،(1392) بازرگان و زاهدی ،

، (1391) بهادران و پور اجیح، (1396) سلیمانی و آهنچیان
، (1393) همکاران و قرونه هایپژوهشبا یافته  در بعد فردی

 و زاهدی، Wangyi (2006)، (1391) همکاران و اجتهادی
 در بعد اخالقی، (2006) همکاران و Austin، (1392) بازرگان
 و آهنچیان، (1393) همکاران و قرونه هایپژوهشبا یافته 
 Wangyi، (1391) همکاران و تهادیاج، (1396) سلیمانی

(2006) ،Austin همکاران و فرد مطلبی، (2006) همکاران و 
در بعد  Bain (2004)، (1391) بهادران و پور حاجی، (1390)

 مطلبی، (1392) بازرگان و زاهدی هایپژوهشبا یافته  ارزشی
و در بعد  (1393) همکاران و قرونه، (1390) همکاران و فرد
، (1393) همکاران و قرونه هایپژوهشی با یافته المللبین

 همکاران و Blaskova، (1395همکاران ) و زارع نظرزاده
 همسو بود. (2015)

 هایشایستگی موضوع مورد در که نکاتی به توجه با
 این نندهکتعیین نقش و شد گفته علمیهیئت اعضای بالندگی

 الیتع و رشد در -علمیهیئت شده استخدام تازه اعضای-قشر
 و شده انجام هایمصاحبه به استناد با و اجتماع عمومی

 ژوهشپ یافته تبیین در، زمینه این در گرفته صورت مطالعات
 :گفت توانمی

 سطح رد اتفاقی است قرار اگر: اثرگذاری به اعتقاد و باور( الف
، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی مختلف هایحوزه در ملی کالن

 ینا تحقق جدی هایکانال از یکی، بیافتد...  و هنری اجتماعی
 خط در و آن اعضای یعنی دانشگاه ؛ واست دانشگاه اتفاق
 به نسبت استاد قلبی عمیق باور لذا. اساتید یعنی آن مقدم

 موضوع ترینمهم دارد عهده به که نقشی اهمیت و جایگاهش
 شغل این انتخاب از فرد انگیزه کهاین. است میان این در

 انجام هایمصاحبه از برخی در. است مهمی السؤ چیست؟
 یردرگ اساتید که بود مطرح مسئله این تحقیق این در شده

 و باور فردی اگر. ارزش از غیر جنسی از هستند هاییدغدغه
 رسیدن برای باشد داشته کندمی که کاری به قلبی عمیق اعتقاد

. زد خواهد کاری هر به دست حوزه آن در مطلوب وضعیت به
 .شد خواهد منجر رشد و بالندگی به حتماً که هاییعالیتف

 تخداماس تازه و جدید عضو اینکه: بالندگی به نیاز احساس( ب
 است امری، دارد یادگیری و آموزش به نیاز علمیهیئت شده

 تاداس یک یعنی؛ شود پذیرفته باید او خود جانب از اوالً که
 ایدب. باشد داشته را یادگیری روحیه باید شده استخدام تازه

 و گفتگوها برخی از آنچه برخالف ؛ وباشد آموختن تشنه
 خود نباید، بود پیدا نیز پژوهش این در شده انجام هایمصاحبه

 میل و قلبی باور درواقع. بداند یادگیری و دانستن از نیازبی را
 .است حرکتی هر اساس و اصل فرد درونی

 درش از صحبت قتیو: نیستند جدا هم از وپرورشآموزش( ج
 فمختل ابعاد ما همه حتماً، آیدمی میان به اساتید بالندگی و

 اریمد سروکار انسان با وقتی. دهیممی قرار مدنظر را بالندگی
 و ندهکنتعیین، مهم برخوردها نحوه و تعامالت که بدانیم باید

 هب استادش جمله یک با که دانشجویی بساچه. است اثرگذار
 چه و گرفته قرار تعالی و رشد مسیر در و ردهب پی خود نبوغ

 شانیگزند مسیر استادشان نگاه یک با که دانشجویانی بسیار
، اساتید است الزم بنابراین؛ است گردیده دگرگون

 و بدانند را مهم این، شده استخدام تازه اساتید الخصوصیعل
 همان در. نیست جدا پرورش از آموزش که باشند داشته باور

 تخصصی بحث تدریس مشغول درس کالس در که ایلحظه
 تقاداع و باور، جدیت، نظم، کالم، رفتار از دانشجو، هستند خود

 رورشپ و یالگوبردار، یادگرفتن حال در...  و کارشان به ایشان
 پردازدب خود تربیت به باید اول درجه در استاد بنابراین؛ است

 .باشد نشدانشجویا برای شایسته الگویی لحاظ همه از و
 صحبت ایحرفه بالندگی و رشد از وقتی: جانبههمه رشد( د
 تمتفاو هایزمینه در رشد مختلف ابعاد باید، آیدمی میان به
 هک باشد ایگونهبه بالندگی و رشد نباید. گرفت نظر در را

 ریتصوی، معروفقولبه، علمیهیئت عضو و استاد از درنهایت
 علمیهیئت عضو یک لذا. ببندد نقش ذهن در کاریکاتوری

 ودخ ای حرفه-شغلی مسیر ابتدای در که شده استخدام تازه
 و رشد که باشد داشته مدنظر را موضوع این باید دارد قرار
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 مختلف هاجنبه همه که است آن مطلوب ایحرفه بالندگی
 .باشد متعادل و متوازن، گرفته دربر را تعالی

 و اندمتفاوت هم با اهانسان: فردی هایتفاوت به توجه( ه
 ؛کندمی ممکن به و زیبا را زندگی که است هاتفاوت همین

 بخصوص هازمینه همه در فردی هایتفاوت به توجه بنابراین
 رنظ در با. است اهمیت حائز بسیار حرفه بالندگی و رشد

 اعضای بالندگی در جانبههمه رشد که نکته این گرفتن
 ردک فراموش نباید نیز را مهم این، است مهم بسیار علمیهیئت

 یدنرس راه در حرکت مسیر کنندهتعیین فردی هایتفاوت که
 اشاجتماعی تعامالت در که کسی از. است مقصود این به

 با گرفش تعاملی انتظار نباید است گیرگوشه و منزوی بیشتر
 کی که کسی شاید ؛ وداشت را همکاران سایر یا و دانشجویان
 موفقیت تدریسش امر در لزوماً است ادهالعفوق پژوهشگر

 جانبههمه بالندگی و رشد به باید هرچند لذا. ندارد چندانی
 این بر هاآن اثر و فردی هایتفاوت از نباید اما نمود توجه

 .شد غافل جریان
 هایفعالیت، جدید هایعرصه به ورود: راهنما داشتن لزوم( و

. است دشواری کار بار اولین برای کاری اجتماعات و تازه
 اراتانتظ نوع، تعامالت نحوه، حاکم جو، فرهنگ با بودن ناآشنا

، نحو بهترین به نقش کردن ایفا برای تالش و سو یک از
 سبب دیگر سویی از بودن اوج در همیشه و گراییکمال

 در. شود تردید و سردرگمی دچار جدید عضو تا گرددمی
، مرشد یک، تربزرگ یک، راهنما یک وجود شرایطی چنین
 انیپشتیب و راهنمایی مختلف مراحل در را او بتواند که کسی
 نیز گفتگو چند در که طورهمان. است ضروری و الزم نماید

 یک شدن همراه اندداشته اشاره مهم این به شوندگانمصاحبه
 از تازه استخدام شده استاد یک با تجربه با علمیهیئت عضو
 و مسائل تا گرددمی سبب هم با دو این همکاری و ورود بدو

 علمیهیئت جدید عضو و داده رخ کمتر متداول هایچالش
 رتصحیح و ترسریع را خود ایحرفه بالندگی و رشد مراحل

 یک ربهتج ترکیب با تا شودمی باعث کار این ضمناً. نماید طی
 یزن سازمان نفستازه یک شادابی و طراوت و کارکشته استاد

 .بردارد گام بهتر خود شدهیینتع دافاه راستای در
 ،تازه استخدام شده علمیهیئتدر حوزه بالندگی اعضای 

تحقیقات اندکی انجام شده است. لذا منابع متعدد و  تاکنون
شاید  ینا ؛ ومتنوعی در این خصوص در اختیار نداشتیم

 ازجملهمحدودیت این پژوهش بود.  ترینبزرگ
مکان مصاحبه حضوری )و عدم ا پژوهش دیگر هایمحدودیت

از دست دادن اطالعات میدانی در جریان مصاحبه( به دلیل 
در این پژوهش امکان کنترل  شیوع ویروس کرونا بود. همچنین

فرهنگی و شخصیتی گروه  هایویژگیمتغیرهایی مثل 
 وجود نداشت. موردمطالعه

 ردد:گهای پژوهش پیشنهادهای زیر ارائه مییافته بر اساس
های بالندگی شایستگی شدهییشناساحیطه  8 در تمام

ای تحقیقاتی جداگانه صورت پذیرد. در بعد ارزشی و با حرفه
توجه به فرهنگ و آیین کشورمان تحقیقات اندکی صورت 

یژه توجه و صورتبهشود تا به این بعد گرفته. لذا پیشنهاد می
های بالندگی اعضای شود تا برنامهگردد. پیشنهاد می

 قرار موردبازنگریبا توجه به این ابعاد مجدداً  لمیعهیئت
تازه استخدام شده مطالعه  علمیهیئتگیرد. در مورد اعضای 

کشور و پژوهش مختصری چه در داخل و چه در خارج از 
شود تا به این موضوع توجه شده است. لذا پیشنهاد می انجام

 شده و تحقیقاتی گسترده انجام شود.

 تعارض منافع

 منافع ندارم.تعارض 

 منابع

. (1390) .ح، زادهیعشف و .پ، جعفری .،ن، قورچیان .،م، اجتهادی
 علمییئته اعضای های بهسازیمؤلفه و ابعاد شناسایی

 در ریزیبرنامه و پژوهش. مفهومی مدل یک ارائه منظوربه
 .26-41، (4)17، عالی آموزش

از  علمیهیئت(. ادراک اعضای 1396) .ا، سلیمانی و .ر .م، آهنچیان
فصلنامه پژوهش ای بودن در نظام آموزش عالی ایران. حرفه

 .1-23، (2)23، در آموزش عالی ریزیبرنامهو 
 درباره علمیهیئت(. نظر اعضای 1392) .س، زاهدی و .ع، بازرگان

های برآوردن نیازها. یوهشی آنان و احرفهنیازهای توسعه 
، (67)19، ش عالیدر آموز ریزیبرنامهفصلنامه پژوهش و 

89-69. 
(. 1395) . ع.س، هاشمی و .ط، ماهروزاده .،گ، مهران .،ن، بنکداری

استاد شایسته در آموزش عالی ایران: یک مطالعه  هایویژگی
 .117-137، (27)3، رهیافتی نو در مدیریت آموزشیکیفی. 
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، (1399)، م ،عبدالهی و .ر ،جهانیان، .پ ،نژادیرانا، .م ،دارابیگی
 رویکرد با استادان در اصیل رهبری برای الگو ئهارا

 پژوهش نشریه، عالی آموزش هایسازمان در گراییانسان
 158-137، (نامهویژه)14 ،آموزشی یهانظام در
 اهدانشگ علمیهیئت اعضای بالندگی بررسی(. 1385. )ل، جمشیدی

 نامهپایان .آن بهبود برای الگویی تدوین و بهشتی شهید
، یشناسروان و تربیتی علوم دانشکده، ارشد کارشناسی

 .بهشتی شهید دانشگاه
 هیعربشا سلطانی . وج ،پورکریمی .،خ ،ابیلی .،م ،لیاولی جوانک

 گروه مدیران ای حرفه توسعه الگوی ارائه(. 1396.ک. )س
 یدولت پزشکی علوم های دانشگاه مورد: بالینی آموزش های
(، 3)10، پزشکی علوم در آموزش راهبردهای. تهران شهر
202-218. 

 هاییستگی(. شا1391. )م ،شیروان بهادران و .ب ،پور حاجی
 ظممع مقام هاییشهاند بر تأکید با مطلوب دانشگاه محوری
 .250-227 ،اسالمی دانشگاه در مدیریت. رهبری

 اعضای یاحرفه بالندگی یهامؤلفه تعیین(. 1399) .ا، حجازی
 در پژوهش نشریه فرهنگیان. دانشگاه علمیهیئت
 .61-41، 5، معلمتربیت

(. پدیدارشناسی ادراک دانشجویان از 1394). آ، عبدی و .ج، سلیمی
عناصر آموزشی در دانشگاه: مطالعه موردی مفهوم 

دو فصلنامه مطالعات  .آموزشی مدرسان هایصالحیت
 .64-30 ،(12)6 ،آموزشی ریزیبرنامه

 الگوی طراحی(. 1399) .م، اوشیسی و .ع. م، قره، . ر.غ، بهار شعبانی
 علمیهیئت اعضای فردی و سازمانی، یاحرفه بالندگی
 نشریه .آن برازش و سنجش بدنیتربیت یهادانشکده
 .112-99، 32، ورزشی مدیریت در کاربردی هایپژوهش

(. 1399) .ع، قربانی، .غ، طبرسا، .ر، رسولی، .س، قراقیه صادقیان
 حکمرانی مبنای بر مانیساز توانمندسازی مدل طراحی
 ،آموزشی هاینظام در پژوهش نشریه .کیفی رویکرد: خوب

 52-37، (نامهویژه)14
(. شناسایی نیازهای 1396) .د، قرونه و .آ، احمدآبادی .،ح، عابدی

 لمیعهیئتای تدریس اعضای آموزشی مرتبط با رشد حرفه
، معلمتربیتپژوهش در و مدرسان دانشگاه فرهنگیان. 

1(3) ،9-43. 
(. 1393) .ک، خرازی و .ع، بازرگان .،م س.، میر کمالی .،د، قرونه

در دانشگاه  علمیهیئتچارچوب مفهومی بالندگی اعضای 
 .82-51، (2)6، فصلنامه انجمن آموزش عالی ایرانتهران. 

. م، فراستخواهو  .م ،قهرمانی، .ح. م ،پرداختچی ،.ی ،محب زادگان
 میعلهیئت اعضای بالندگی برای الگویی تدوین(. 1392)
و  فصلنامه پژوهش بنیاد. داده نظریه بر رویکرد مبتنی با

 .25-1، 70، در آموزش عالی ریزیبرنامه

(. 1390. )ف ،محسن زاده و .ع ،ابراهیم نوه ،.ر. ع ،فرد مطلبی
 در اخالقی و ایحرفه نشانگرهای شناسایی و بررسی
: ارشد رشناسیکا دانشجویان نظرازنقطه تدریس و آموزش

 .فنّاوری و علوم در اخالق فصلنامه. کیفی مطالعه یک

 . ر.غ، ذاکرصالحی و .خ، اربیلی، ج.، پورکریمی .،م، نظرزاده زارع
در  علمیهیئت(. ارائه الگوی شایستگی اعضاء 1395)

ت سیاس: یک مطالعه پدیدارشناسانه. المللیبینتعامالت 
 .38-25، 63، علم و فناوری
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