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 چکيده
ت علمی در أاعضای هی تجاربهدف از پژوهش حاضر، واکاوی : هدف

و پژوهش در فرآیند بین تدریسهای ها و پویاییارتباط با شایستگی

 شدن آموزش عالی در دانشگاه شیراز بود. المللی

روش و از رویکرد کیفی  مطالعه به منظور نیل به هدف روش:

 . جامعهبوده استپژوهش در این مطالعه، روش مطالعه موردی 

آموزشی  هایتجربهبود که دارای  عضای هیات علمیآماری شامل ا

های المللی و یا دارای تحصیالت از دانشگاهو پژوهشی مشترک بین

شگاه شیراز بودند که با های مختلف دانالمللی در بخشبزرگ بین

گیری هدفمند با تکنیک معیار و براساس اشباع نظری، روش نمونه

انتخاب و  ت علمی استادیار، دانشیار و استادعضو هیأ 15تعداد 

ها مصاحبه نیمهمورد مصاحبه قرار گرفتند. ابزار گردآوری داده

ههای بل دادهو روش تحلیت علمی است أساختمند با اعضای هی

 ةروش کدگذاری، تدوین و تحلیل شبکاساس آمده نیز بر دست

 .مضامین انجام گرفت

اعضای هیات  تدریسهای نتایج نشان داد که شایستگی ها:يافته

مضمون پایه است که  17شدن دارای المللیعلمی در فرآیند بین

ها عبارت است از: داشتن انگیزه علمی، توانایی برخی از آن

در  روزو در تدریس، استفاده از منابع بهکارگیری فناوری نبه

یی تربیت نیروی ای خود، تواناحرفه ، توجه به توسعهتدریس

ای و ... . شایستگی پژوهشی ولیت حرفهؤمتخصص، تعهد و مس

مضمون پایه بود که برخی از آنها شامل انتشار مقاله  8نیز دارای 

جهت و سایر آثار علمی استاد به زبان انگلیسی، تالش در 

المللی، توانایی علمی های بینهمکاری برای تولید دانش در عرصه

 باشد. . می.و پژوهشی استاد و .

 

لمی، ت عأاعضای هی تدریسهای شایستگی ها:کليد واژه

شدن المللیت علمی، بینأهای پژوهش اعضای هیشایستگی

 آموزش عالی.

Abstract  
Purpose: The present study aimed to explore the 

faculty members’ experiences on the 

competencies and dynamics of teaching and 

research in the internationalization of higher 

education as a process at Shiraz University. 

Method: The present study employed qualitative 

research method based on Case study. Theoretical 

saturation index was employed to select the 

participants who were 15 university professors 

including assistant professors, associate 

professors and full professor in Shiraz University. 

Data were collected through semi structured 

audiovisual recording interviews and their content 

was transcribed. The interview data were 

analyzed in three stages, including open, axial 

and selective coding steps, and categorized as 

concepts and themes network.  

Findings:  The analyses of the present study 

indicate 17 basic themes and the main themes 

from interviews are: academic motivation, ability 

to use new technology in teaching, use of new 

resources in teaching, attention to self-

professional development, Ability to train 

specialist workforce and commitment and 

professional responsibility. Based on these 

factors, given from the experiences of faculty 

members in research competences the findings of 

the study explored 8 basic themes, some of which 

include the publication of an article and other 

scientific works of the professor in English, an 

attempt to cooperate in the knowledge production 

in international arenas and academic and research 

ability of professor. 

 

Keywords: Faculty members' teaching 

competencies, Faculty members' research 

competencies, internationalization of higher 

education. 
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 هلأمقدمه و بيان مس

ترین نهادهای مورد توجه است که نقش انکارناپذیری در وزش عالی در هر کشوری یکی از مهمآم

نهادی متفکر، آگاه و نوآور در جامعه انتظار عنوان به. از دانشگاه عهده داردجوامع بر روند توسعه

لمی و و عرضه خدمات ع پژوهش های خود در سه زمینه آموزش،رود که با انجام وظایف و رسالتمی

رود آموزش عالی همچنین انتظار می .(Bazargani, Fathabadi and Eynollahi, 2001) .اجتماعی

ت های جامعه بردارد و همواره کشور را به سمهای مؤثرتری در جهت تحقق آرمانبتواند گام

جوامع  ویژهای بهدر هر جامعه آموزش عالی نهاد .(Hosseini, Nasar, 2012) پیشرفت رهنمون سازد

امروزه دستخوش  شود. از آنجا که جوامعمحرک توسعه پایدار شناخته میعنوان بهدر حال توسعه 

جوامع دیگر ای نسبت به سایر تغییر و تحول است آنچه باعث ارتقا، رشد و توسعه پایدار جامعه

ر طول باشد. بسیاری از محققان معتقدند که ارتباط آموزش و توسعه دشود آموزش عالی میمی

ها و فرآیندهای ها ناگسستنی بوده است لذا موضوع کیفیت در آموزش عالی و توسعه روشقرن

دانشگاهی در بسیاری از جوامع با توجه به نقش آموزش عالی در ایجاد توسعه پایدار برای جوامع و 

ار همچنین ایجاد مزیت رقابتی بین کشورهای مختلف چه در سطح ملی و چه در سطح فراملی بسی

-مورد توجه قرار گرفته است. در واقع با توجه به اینکه آموزش عالی معرف نوع مهمی از سرمایه

ها به ها و نگرشگذاری در منابع انسانی است که با فراهم آوردن و ارتقا بخشیدن به دانش، مهارت

وجه به نقش و ویژه جوامع در حال توسعه با تای بهکند بنابراین هر جامعهتوسعه اقتصادی کمک می

دانند که در اهداف و های مختلف جوامعشان دارد بر خود الزم میتاثیری که آموزش عالی در بخش

هایی که به ارتقا بخشیدن و بهبود وضعیت های این نهاد مهم بازنگری داشته باشند. یکی از راهبرنامه

شدن و تردید جهانیامروزه بی بر آنباشد. عالوهالمللی شدن میکند بینها کمک میفعلی دانشگاه

ویژه در جوامع دانایی محور، اشتیاق های اطالعات و ارتباطات در سراسر جهان بهگسترش فناوری

های یادگیری مداوم ایجاد کرده فراوانی را برای توسعه آموزش عالی و در دسترس قرار دادن فرصت

دمان جوامع مختلف در سایه تر به مرالمللی و دسترسی آساناست. گسترش مبادالت بین

های علمی و فناوری، مفهوم مرزهای جغرافیایی و محصور بودن به یک مکان معین را به پیشرفت

های آموزشی را با مفهوم شهروند جهانی و مقید بودن به توسعه و بهسازی این چالش کشیده و نظام

اینگونه  .(Fathivajargah, Zare and Yamani, 2009) ی دنیا آشنا ساختهجاشهروندان در جای

ها برای آموزش عالی منجر به تحول کلی در روند این نهاد گسترده شده است و در نهایت ولیتؤمس

 ,Altabch) تخصصان آموزش عالی ازجملهدهد. مشدن سوق میالمللیاین نهاد را به سمت بین

جمله موزش عالی قرار دارد ازسر راه آ رهای متنوعی ب(، معتقد است که در دوران کنونی چالش2005

سازی و همچنین شدن، خصوصیها، همگانیبندی دانشگاهشدن و درجهالمللیها بینترین آنمهم

شدن و با توجه به فرآیند جهانی 1980شدن از دهه المللیباشد. موضوع بینها میولیت اداره آنؤمس
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توجه قرار گرفته است بنابراین از این همچنین رشد و پیشرفت فناوری اطالعات و ارتباطات مورد 

 هایی جهت قرار گرفتن در مسیرها و روشالمللی شدن و استفاده از برنامهدهه به بعد موضوع بین

عالی  شدن آموزشالمللیاز سوی محافل پژوهشی مورد توجه بوده است. در رابطه با بیناین مهم 

المللی سازی ابعاد بینت است از فرآیند یکپارچهجمله این تعاریف عبارتعاریف بسیاری آمده است از

خدماتی یک مؤسسه آموزشی های مختلف تدریس، پژوهش و کارگروهای و بین فرهنگی در زمینه

المللی(. در تعریفی دیگر آمده است که بینHakimzadeh, 2010) زادهویت به نقل از حکیمنایت و 

با توجه به مجموعه  (.Guruz, 2011) شدن استانیشدن آموزش عالی در واقع پاسخی به فرآیند جه

سازی کردن آموزش عالی یعنی فرآیند یکپارچهالمللیتوان گفت که بینتعاریفی که بیان شده می

( به منظور Knight & Wit, 19997) های مختلف دانشگاهیهنگی در بخشالمللی و بین فرابعاد بین

 ,Jones) المللیها و عالیق مشترک بینیکی از همکارایجاد یک جامعه علمی براساس مفهوم مشتر

های مربوط به به تمامی الزامات و چالش (Jones, 2000) بتواندصلح جهانی  ( که ضمن ارتقا2000

یکی از عنوان بهخ مناسب دهد. نایت و ویت پاسجهانی شدن در ارتباط با بازار کار و اقتصاد جوامع 

شدن آموزش عالی، این فرآیند مهم را در المللیخصوص بین نظران درترین صاحبشدهشناخته

ردهای خدماتی آموزش عالی المللی و فرهنگی در تحقیق، تدریس و کارکحقیقت ادغام ابعاد بین

 (.Knight, Wit,1997) داندمی

های مختلف این نظام گسترده ازجمله دانشجویان، شدن آموزش عالی بخشالمللیدر راستای بین

های درسی، مدیران و کارکنان نیاز به بازنگری و تحول در علمی، برنامههیأت ، اعضای اساتید

علمی است. اعضای هیأت های خود دارند یکی از این عناصر تأثیرگذار اعضای ها و برنامهفعالیت

رت توجه به گردد بنابراین با بیان ضروقلب هر نظام آموزشی محسوب میعنوان بهعلمی هیأت 

المللی شدن آموزش عالی یک عنصر مهم و تأثیر گذار در فرآیند بینعنوان بهعلمی یأت هاعضای 

های این عنصر مهم داشته باشیم. ها و شایستگیشایسته است که توجه و بازنگری دوباره در مهارت

علمی در فرآیند بین المللی شدن هیأت های اعضای ها و شایستگیاهمیت تغییر و تحول در مهارت

علمی قادرند موقعیت سایر متغیرها و عناصر زیر هیأت رو است که اعضای زش عالی از اینآمو

های این عنصر مهم بر کیفیت ها و شایستگیدهند. توانمندی ریآموزش عالی را نیز تغی ةمجموع

مندی از گذارد. یک مؤسسه آموزش عالی بدون بهرهالمللی تأثیر میآموزش عالی در سطح ملی و بین

ای و همچنین تعهد و انگیزه های حرفهها، شایستگیعلمی مجهز به علم، دانش، قابلیتهیأت ضای اع

المللی و رقابتی کنونی های بیند آموزش و پژوهش کیفی را در عرصهواقعی غیرممکن است که بتوان

پایدار در  نیروی محرکه توسعهعنوان بهتر به نقش آموزش عالی ارائه دهد. بنابراین با نگاهی عمیق

های اساسی و کنونی یکی از چالشعنوان بهالمللی شدن روند جوامع کنونی و همچنین شناخت بین

عنصری مهم عنوان بهعلمی هیأت های اعضای روی این نهاد بزرگ است و تأثیر شایستگیکه پیش
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علمی در یأت هاعضای  تجاربحاضر به واکاوی  مطالعه کنونیشدن آموزش عالی المللیدر روند بین

المللیعلمی در فرآیند بینهیأت های آموزشی و پژوهشی اعضای ها و پویاییارتباط با شایستگی

 های بسیاری در حوزههای گذشته پژوهشپردازد. شایان ذکر است که در دههشدن آموزش عالی می

از این ت. برخی انجام شده اسدر داخل و چه در خارج از ایران  شدن آموزش عالی چهالمللیبین

 ,Bozeman) ؛ (Bao, 2009) (؛ Harder, 2010)(؛ Biyun, Kim, 2011) ها عبارت استپژوهش

های ها و مهارترغم اهمیت نقش، شایستگیو ... علی( Naderi, Esmaeilniya, 2011) (؛2009

اعضای  هایعلمی در این فرآیند مهم تا به حال پژوهشی درحوزه اهمیت شایستگیهیأت اعضای 

صورت نگرفته است. بدین ترتیب با توجه به اهمیت و نقش علمی در فرآیند بین المللی شدن هیأت 

ها و علمی و همچنین شایستگیهیأت سو و جایگاه اعضای شدن آموزش عالی از یکالمللیبین

به  پژوهش شدن آموزش عالی اینالمللییند بینیک عنصر کلیدی در فرآعنوان بههای آن مهارت

شدن آموزش المللیعلمی در فرآیند بینهیأت های آموزشی و پژوهشی اعضای گیبررسی شایست

کید با تأ های آموزشیتواند به شناسایی شایستگیهای احتمالی این پژوهش مییافته پردازد.عالی می

ن آنکه شدن کمک کند ضمالمللیعلمی در فرآیند بینهیأت و پژوهشی مورد نیاز اعضای  بر تدریس

آموزش  سازیزمینه بین المللی های جدید درتوانیم به ترسیم افقها میبا انجام این گونه پژوهش

ها و مراکز آموزش عالی که های بهسازی دانشگاهها، برنامهعالی بپردازیم. همچنین در سیاستگذاری

روی های پیشر سالهای مختلف و یا کل فرآیند دانشگاهی خود دشدن در بخشالمللیدر صدد بین

 .نمایدمیهستند کمک شایان توجهی 
 

 پژوهش هایپرسش

کید بر فرآیند با تأنیاز مورد  های آموزشیشایستگیدر ارتباط با  علمیهیأت اعضای تجربه  .1

 چیست؟شدن دانشگاه المللیبینراستای در  تدریس

المللی بین راستای ز درنیاپژوهشی مورد های شایستگیدر ارتباط با  علمیهیأت اعضای تجربه  .2

 چیست؟شدن دانشگاه 

 

 ادبيات نظری و تجربي پژوهش

 شود.های پژوهش پرداخته میی متغیردر این بخش به بررسی مبانی نظری پژوهش در حوزه
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 شدن آموزش عاليالملليبينپردازی مفهوم

 ,Chan) .تبا تفاسیر، مقاصد و تأکیدات مختلف اس 1شدن مفهومی چند وجهیالمللیبین

Dimmock, 2008 شدن المللیهای متعددی در رابطه با بینتحقیقات و پژوهش 1980( از دهه

شدن آموزش عالی ارائه گردیده است المللیانجام شده است و تعاریف متعددی از بین آموزش عالی

دو را متفاوت  شدن را یکی دانسته و برخی نیز اینشدن و جهانیالمللیاین تعاریف، بین که بخشی از

تعدادی از تعاریف مهم این مهفوم کاربردی در نظام آموزش عالی را  قسمت دارند در اینبیان می

شدن آموزش المللیبین ةحوز یکی از صاحب نظران اصلی درعنوان بهکنیم. نایت و ویت بیان می

المللی و بینابعاد بین سازیشدن عبارت است از فرآیند یکپارچهالمللیدارد که بینعالی بیان می

 ,Knight, Wit) آموزشی فرهنگی در زمینه تدریس، پژوهش و کارکردهای خدماتی یک مؤسسه

شدن تبدیل ها و رک دانشگاهشدن محرکی برای تغییر و بهبود است که موجب تحالمللی(. بین2004

 (. Henard, 2010) نیست المللی شدن هدف صرفشود. بنابراین بینهای فرامرزی میآنها به دانشگاه

عنوان بهدانند که درسی را فرآیندی می ةشدن آموزش عالی و برنامالمللیبرخی از تعاریف، بین    

نظران آموزش  های برآمده از جهانی شدن توسط صاحبرای چالشیک راهکار و پاسخ منطقی ب

(. در Hakimzadeh, 2010) است های پیشرو در جهان مورد توجه قرار گرفتهعالی و متعاقباً دانشگاه

المللیکند. اعتقاد بر این است که بینالمللی این فرآیند اشاره میتعاریف دیگر به وجه ارتباطات بین

شود که در آن جوامع محلی و دور شمول میشدن موجب افزایش و تشدید روابط اجتماعی و جهان

د که آنچه در سیستم آموزشی این مناطق گیرنافتاده از نظر سیستم آموزشی در وضعیتی قرار می

نایت در . (Qiang, 2003) دافتها دورتر اتفاق میدهد تحت تأثیر جریاناتی است که فرسنگرخ می

شدن آموزش عالی بر مشارکت فعال، شرکت در برنامه المللیکند که بینتعریفی جدیدتر بیان می

ها و عواقب ناشی ها و فرصتا توجه به چالشآموزشی بهای تحقیقاتی و اصالحات فعالیت آموزشی،

المللیبین .(Knight, 2007) عالی در سراسر جهان تأکید دارد آموزش شدنالمللیاز تحوالت بین

نده المللی که در برگیرها و عالیق مشترک بینشدن آموزش عالی مفهوم مشترکی است از همکاری

ن آموزش شدالمللیانی نیز بر این اعتقاد است که بین(. شعبJones, 2000) باشدارتقا صلح جهانی می

ی علمی که جریان پیوسته اطالعات و انتشار سریع عقاید و افکار را تسهیل اعالی یعنی ایجاد جامعه

شدن آموزش عالی تعریفی است المللییکی از متمایزترین تعاریف در بین(. Shabani, 2005) کندمی

شدن آموزش عالی عبارت است از فرآیند جبران المللیتقد است بینوی مع .داردکه گسل بیان می

زدایی سازی و ملیترات همگنکننده تمایالت به جهانی شدن و حمایت از مقاومت در برابر آخرین اث

(Gacel, 2005 .) 

شدن آموزش عالی ایران این فرآیند را المللییکی از پژوهشگران در حوزه بینعنوان بهفتحی     

                                                           
1. Multifacted concept 



114   واکاوی تجارب اعضای هیأت علمی در ارتباط.... 

 

ها و های مربوط به گسترش همکاریی از فعالیتاوعهشدن مجمالمللیبین .کندگونه تعریف مینای

ارتباطات علمی و دانشگاهی بین المللی است که هدف از آن فراهم آوردن محیط آموزشی و 

 های جهانی باشدها است که، به گونه واقعی در ارتباط با چشم اندازها و پیشرفتپژوهشی دردانشگاه

(Fathi. 2000.) 
 

 شدن آموزش عاليالملليهای بينرويکر

گردد از رویکردهای بین المللی در قسمت زیر به دلیل اختصار در شرح مطالب جدولی ارائه می

 ت.بیان شده اس 2003سال سازی آموزش عالی که توسط کیانک در
 

 های بين المللي شدن آموزش عاليرويکرد :(1)جدول 

 (Qiang,2003)گاقتباس از کيان

 شرح دیدگاه  عنوان دیدگاه

  1رویکرد فعالیت

سازی است المللیترین رویکرد در عرصه بینترین و شناخته شدهاین رویکرد احتماالً متداول

های تکنولوژیکی و که در اواخر دهه هفتاد و دهه هشتاد مطرح شده است و بر حمایت

 سی تأکید دارد.المللی و برنامه درهای بینمطالعات و پژوهش

رویکرد 

 2شایستگی
 

تواند کمکولید و انتقال دانش میله رویکرد شایستگی این است که چگونه تأترین مسمهم

المللی و که آنان از نظر بین ایگونهدر افراد باشد که به هاکننده رشد و توسعه شایستگی

های ویژه برنامهها بهی برنامهفرهنگی، دانا و ماهر شدند؛ بنابراین در این رویکرد طراحمیان

ها در ای برای توسعه و خلق شایستگیالمللی شده، صرفاً پایان کار نبوده و وسیلهدرسی بین

 دانشجویان و کارکنان آموزش عالی است.

  3رویکرد فرآیندی

وخدمات از فرهنگی در فرآیندهای تدریس، پژوهشالمللی و میانبر القا و تلفیق بعد بین

له در این أترین مسشود.مهمها تأکید میها و سیاستهای متنوع رویهترکیب فعالیتطریق 

هایی و برنامه المللی است بنابراین همیشه روی جنبهرویکرد ضرورت بیان پایداری بعد بین

 .شودها تأکید مینظیر عناصر سازمانی سیاسی و رویه

  4رویکرد تعاملی 

ریزی جایی دانشجویان و اعضای هیأت علمی؛ برنامهی جابههای تعاملی انسانی، یعنفعالیت

المللی و رهبری پژوهشهای بینهای پژوهشی که شامل سازماندهی کنفرانسدرس؛ فعالیت

-های تحقیق و مقاالت علمی است و توسعه راهبردهای بینهای مشترک برای ارائه یافته

 .المللی

 

 

                                                           
1. Activity approach 

2. Competency approach  
3. Process approach 

4. Interactive approach 
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 شدن دانشگاهالملليا فرايند بينراستا بهم علميهيأت عضای های اگيشايست

های نوین در نظام دانشگاهی و درک مفهوم چند معنایی دانشگاه همواره پاسخگویی به رسالت

علمی را از سوی سیاستگداران و مدیران هیأت ضرورت توجه به موضوع مدیریت بالندگی اعضای 

علمی امروزه هیأت های اعضای آموزش عالی الزامی نموده است. با توجه به اهمیت موضوع شایستگی

آموزش عالی است.  یک موضوع جذاب در حوزهعنوان بهنسبت به این مهم  هاالعمل دانشگاهعکس

علمی به سادگی امکان پذیر نیست اما برخی از تعاریف هیأت های اعضای اگرچه تعریف شایستگی

اند که عبارت است قرار گرفتهعلمی که بیشتر مورد توجه هیأت های اعضای ارائه شده از شایستگی

    از:

    (Rauch, Steiner, 2013معتقدندکه شایستگی )هایی هستند که افراد توانایی و مهارت ،ها

که کار ببرند. ضمن آنافتد بهها اتفاق میمنظور حل مسائلی که برای آنرا به توانند آنمی

شی افراد هستند که به صورت ارادی و اجتماعی های انگیزتمایالت و مهارت ها در بردارندهشایستگی

های مختلف و شرایط ها در زمینهحلوالنه راهؤآمیز و مسباشند و به منظور کاربرد موفقیتمی

( تعریفی از Ragan, Bigatel and Kennan, 2012( .)Sugumar, 2009) شوندفاده میاست مختلف

ها گیرد وی معتقد است که شایستگیان قرار میدهد که تقریبا مورد عنایت همگشایستگی ارائه می

ثر و سطح باال ؤه عملکرد مهای اساسی در افراد است که منجر بها و ویژگیای از مهارتمجموعه

ها و مراکز علمی پیوندی ناگسستنی علمی با دانشگاههیأت لذا با توجه به اینکه اعضای  شود.می

علمی از اهمیت هیأت های اعضای و سایر فعالیت های علمیدارند توجه و رسیدگی به فعالیت

ای و همچنین رسالت و بسیاری برخوردار است و این مهم بستگی به شخصیت و اهداف حرفه

های ماموریت مؤسسه آموزشی دارد. چرا که باور بر این است، میزان و کیفیت احراز شایستگی

الی و های آموزش عهمی در کیفیت برنامهثیر مأعلمی در هر نقشی که بر عهده دارند تهیأت اعضای 

ها یک ای کارکنان دانشگاهتوسعه حرفه. (Hyatt, Williams, 2011) کندتسهیل یادگیری ایفا می

باشد این فرآیند ها است و این یک فرآیند آشکار میجریان همیشگی در حال حرکت با دانشگاه

 (. Zgaga, 2007) کارکنان استقرر شده مدیریت بسیار محتاطانه و بخشی از فرآیند م

ها یک کلید برتری دارد که رشد و بالندگی کارکنان دانشگاههای خود بیان مییونسکو در گزارش    

های اروپا های دانشگاهباشد و این یک تقال و فشاری از سوی اتحادیهموقعیت در سراسر جهان می

های بینهای فعالیتها در چالشنان دانشگاهکارک مشارکت و همکاریرود که با باشد. انتظار میمی

ای آنها رشد پیدا کند و موجب بهبود در پژوهش و آموزش و های حرفهالمللی شخصیت و ویژگی

های در ارتباط با ضرورت داشتن نگاه ویژه به برنامه شود.ها میهمچنین باال رفتن کیفیت کار آن

علمی هیأت های قابل احراز و مورد نیاز اعضای ندیتوانم ها وعلمی، مهارتهیأت بالندگی اعضای 

 شمارند:را به شرح زیر بر می 12درقرن 
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ی آموزش عالی، شناخت انواع مؤسسات شناخت مفهومی که شامل شناخت غایت و اهداف دیرینه. 1

یک عنوان بهای ی تخصّصی و فهم هویّت حرفهآموزش عالی و رسالت آنان در جامعه، دانش رشته

 شود؛علمی و صاحب اندیشه مییأت هعضو

علمی که شامل فهم فرآیند یادگیری و یاددهی، فهم هیأت کاری عضو  ةدانش و مهارت در حوز. 2

علمی و ارزش احترام بوده هیأت فرآیندهای پژوهش، فهم التزام و خدمت قابل ارائه توسط اعضای 

 شهروند سازمانی است؛

هارت های ارتباطی، کار تیمی و همکاری، احترام به تنوع فردی که مشتمل بر مهای بینمهارت. 3

 محیط های دانشگاهی است. در

 العمر،ها واخالقیّات، انگیزه برای یادگیری مادامای که شامل ارزشها و رفتارهای حرفهنگرش. 4

های ای است. دستیابی به دانشای و تعادل بین زندگی شخصی و حرفههای حرفهی شبکهتوسعه

 ,Austin) علمی است.هیأت هایی توسط اعضای ها نیازمند کسب شایستگیق و تحقق این مهارتفو

McDaniels, 2006 .) 

های زیادی صورت گرفته است که هریک علمی پژوهشهیأت های اعضای در ارتباط با شایستگی    

این حال تاکنون هیچ اند با علمی اشاره کردههیأت ها برای اعضای خاصی از این شایستگی به جنبه

علمی توجه هیأت های مورد نیاز اعضای طور جامع و کامل به بیان شایستگییک از این تحقیقات به

ها بندییکی از جدیدترین دستهد. اناز این شایستگی اشاره داشته اند و هرکدام به ابعاد خاصینکرده

( انجام شده Salimi,Heydari and Keshavarzi,2014)علمی توسط هیأت های اعضای شایستگی

پژوهش،  تدریس،) یستگیعلمی در محیط دانشگاهی پنج شاهیأت اعضای  است که برای فعالیت

علمی( را الزم دانسته این پنج شایستگی دارای هیأت همکاری با سایر اعضای  مشاوره، ارائه خدمت،

 باشد.شاخص می 34
 

 شايستگي تدريس

ای از دانش، کار بردن مجموعهعلمی در بههیأت و توانایی اعضای ها این شایستگی اشاره به قابلیت

 ,Mehdinezhad) نژادمهدی کندمهارت، نگرش در عمل، ایجاد مشارکت در یادگیری دانشجویان می

های مهارت در ارتباط، شناخت نظریه و عمل تدریس، (. این شایستگی دارای شاخص2012

های سازمانی و صنعتی، فهم و شناخت آموزش، جربه در روندگیری از فناوری، داشتن دانش و تبهره

 باشد. العمر و مستمر میسازی یادگیری ماداممدل
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 شايستگي پژوهش 

ن های پژوهش، مالحظات اخالقی در ایاین شایستگی به معنای داشتن دانش در زمینه و شیوه

های ین شایستگی دارای شاخصباشد. ا( میJordan, Jones, 2012) زمینه، مهارت چاپ و انتشار

های مختلف، درک نقش پژوهش در تدریس و توانایی نگاه به موضوعات پژوهش با چشم انداز

مطالعاتی از  ةسازگاری، داشتن سهم نظری در حوز یادگیری، بهبود مستمر دانش پژوهش، نوآوری و

جهت افزایش جایگاه  علمی درهیأت طریق انتشار مقاله، شناخت و ارتقای نقش پزوهش در اعضای 

 باشد. گیری از پژوهش در تدریس میرشته، بهره
 

 شايستگي مشاوره 

علمی در هدایت و کمک به دانشجویان است همچنین هیأت این شایستگی اشاره به توانایی اعضای 

گیری در مواردی که نیازمند کمک در های مختلف و کمک به تصمیمکمک به شناسایی گزینه

هایی همچون ( این شایستگی دارای شاخصDebate, 2010) داف تحصیلی هستندجهت پیگیری اه

گری شناسی، در دسترس بودن، مهارت مربیو روش های پزوهش، ابزارروش ةدر حوز دانش

ارشد و دکتری، آموزش اخالق  ةی رسالهمکاران با دانشجویان، راهنمایی پاسخگو بودن در مشاوره

 باشد. چون یک همکار پژوهشی میبا دانشجویان هم پژوهش به دانشجویان، همکاری
 

 شايستگي ارائه خدمت 

های مختلف دارد ها و سازمانعلمی با نهادهیأت این شایستگی اشاره یه همکاری اعضای  

(Farasatkhah, 2009این شایستگی شامل شاخص ) ،هایی همچون مهارت تیمی و همکاری مشترک

هارت ای برون دانشگاهی، مای، فعال بودن در مجامع حرفهحرفه فعال بودن در دانشگاه و مجامع

 . باشدمی های مختلفموریت دانشگاه، توانایی کار کردن با گروهأمشاوره، حمایت از رسالت و م

 
 علمي هيأت شايستگي همکاری با ساير اعضای 

ترک با یکدیگر های مشمنظور انجام پروژهعلمی بههیأت این شایستگی اشاره به همکاری اعضای 

هایی همچون پذیرش دیگران و ارزش (. این شایستگی دارای شاخصHyatt, Williams, 2011) دارد

های بین فردی، تشویق تفکرات گوناگون، مدیر ارشادگر بودن و خدمتها، مهارتقائل شدن برای آن

ای ههنگ و سیاستهای آموزشی، شناخت فربرنامه گذار بودن، شناخت و حمایت از اهداف و رسالت

 باشد.، دانشکده و بخش میدانشگاه
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بینعلمی در فرآیند هیأت های اعضای شایستگی مختلفی به بررسی کم و کیف مطالعاتکنون تا    

، که در این قسمت از پژوهش پرداخته است در ایران و سایر کشورهای دنیا شدن آموزش عالیالمللی

 شوند. چندین مورد از این تحقیقات مرور می

    (Biyun, Kim, 2011در پژوهشی با عنوان )"المللیهای دولت در جهت بینتغییر الگوی سیاست

لمللیامنظور برخورد موثرتر با بینبه این نتیجه رسیدند که کشور کره به "شدن آموزش عالی کره

برای تضمین ثر ؤ( ایجاد یک سازوکار م1 گیری کند:های زیر را پیباید راه شدن آموزش عالی

های کیفیت کید بیشتر بر جنبهأهای قبلی و ت( جبران دولت2 مرزیهای آموزشی بینکیفیت فعالیت

( ایجاد تعادل بین تضاد رقابت و 3 جای صرف هزینه بر روی کمیتشدن آموزش عالی بهالمللیبین

 همکاری با سایر کشورها.

   (Harder, 2010 در پژوهشی با عنوان )" المللی های بینشدن در کالجمللیالبینتالش های

ای، قوانین آموزشی، برنامه و فعالیت فوق برنامه، خطبه بررسی چهار مؤلفه حمایت مؤسسه "آمریکا

این پژوهش  علمی در دانشجویان بین المللی پرداخته است. نتایجهیأت های اعضای مشی و فرصت

نظر بین المللی شدن در سطح پایینی قرار  کلی کالج های محلی ازطورحاکی از آن است که به

 دارند. 

    (Bao, 2009در پژوهشی با عنوان )" مطالعه  :شدن پردیسالمللیعلمی و بینهیأت رشد اعضای

موریت تدریس در چین أمدت معلمی را در یک دوره کوتاههیأت نظر هیجده نفر از اعضای "موردی

نتایج این پژوهش حاکی از آن است که اساتیدی که  حضور داشتند را مورد بررسی قرار داده است

المللی نمودن پردیس از طریق ایجاد ها حضور داشتند. در بیننگی چینیدر برنامه مبادله فره

های یادگیری، کار با دانشجویان بینها برای پژوهش تنظیم سبکهای جدید، جمع آوری دادهدوره

 بیشتری داشتند. ثیرأالمللی تهای بینتها و فعالیالمللی و هدایت نمودن برنامه

    (Bozeman, 2009 در پژوهشی دیگر به بررسی تجربیات کارکنان دانشگاهی و دولتی آمریکا و )

ال اساسی را مورد توجه قرار داده ؤهای مشترک آموزش عالی پرداخته است او این سبرزیل در برنامه

ثیر قرار أالمللی آموزش عالی را تحت تهای بینآمیز همکاریاست که چه عواملی اجرای موفقیت

کننده های این پژوهش حاکی از آن است که شرایط خاصی وجود دارد که تسهیلیافته .دهدمی

 کند. برابری وها است وی این شرایط را در شش طبقه معرفی میاجرای موفقیت آمیز این همکاری

 که عوامل وها و نیروی انسانی ضمن ایناتژیاعتبارات مالی، استر تقابل شرکا، روابط شرکا،

 باشند. های همکاری بین مؤسسات آموزش عالی میهای موفقیت در پیماناستراتژی

    (Bruce, 2009 در پژوهشی تحت عنوان )"المللی کردن مؤسسات آموزش عالی طراحی و بین

شدن المللیهای بینادن تالشدبه بررسی ساختارهای سازمانی که در شکل "ایاالت متحده آمریکا 

 کند پرداخته است. نتایج حاکی از آن است که وجود رهبریمؤسسات آموزش عالی کمک می
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بخش دیگر تواند بسیار اثربخش باشد و ازجمله عوامل اثرالمللی میهای بینای برای تالشحرفه

و تمرکز بر تسهیل  المللیساختار سازمانی منسجم، وجود پرسنل توانمند در ارتباطات بین

 المللی شدن آموزش عالی یاد کرد.المللی و کیفیت برنامه و سازمان برای بینهای بینفعالیت

    (Zhu,Wang and Helmont, 2013در پژوهشی با عنوان )" های اصلی به تدریس چه صالحیت

فناورانه برای به چهار شایستگی یادگیری، آموزشی، اجتماعی و  "نوآورانه معلمان مربوط است؟

ها حاکی از آن است که سه شایستگی آموزشی، اجتماعی و کنند. یافتهتدریس معلمان اشاره می

ثیر أعملکرد تدریس نوآورانه معلمان ت های اصلی هستند که بر رویشایستگیعنوان بهفناورانه 

علمی هیأت ی های تدریس خوب در اعضا( به بررسی ویژگیSamples, Copeland, 2013). گذاردمی

یافتنی با نظم استاد در ارتباط پرداختند و به این نتیجه دست یافتند که یک تدریس خوب و دست

علمی در هیأت گیری از توان اعضای بهره"( در پژوهشی با عنوانFrisen, 2012مستقیم است. )

یک عامل عنوان بهعلمی هیأت کند که اعضای بیان می "های کانادا المللی شدن دانشگاهفرآیند بین

رویکردهای پژوهشی وابسته  با شدن آموزش عالی است. در این مقاله سعی شدهالمللیاساسی در بین

علمی در حرکت بههیأت اهمیت نقش اعضای  ةدهندها و منطق نشانبه توضیح ادراکات، انگیزه

( در پژوهشی به Ragan, Bigatel and Kennan, 2012)شدن آموزش عالی باشد. المللیسوی بین

هیأت اعضای  که داد نشان هاپرداختند . یافته علمیهیأت اعضای بین  شایستگی تدریس همطالع

 های تدریس که شامل ابعاد مختلف )یادگیری فعال، مدیریت، تدریس فعال،شایستگی در باید علمی

 ها(وانین و سیاستاجرای ق ه و اختالفات دانشجویان در حین تدریس،ألاستفاده از فناوری، حل مس

های علمی باید بر اساس شایستگیهیأت ای اعضای حرفه ی توسعهبرنامه و باشد رشد یابندمی

 . شود طراحی علمیهیأت اعضای 

برتری به  "( انجام دادند براساس مطالعات خود با عنوانRyan, Helmont, 2003)که در پژوهشی     

های منظور بررسی تجارب اساتید برای تدریس و فعالیت کند بهبیان می "واسطه تنوع و گوناگونی

سازد که الزم است اساتید برای تدریس و های استرالیا خاطر نشان میدهی و یادگیری در دانشگاهیاد

ثر بر یادگیری را مورد توجه و ؤهای مهای فرهنگی و سایر زمینهدهی و یادگیری، پایههای یادفعالیت

های الزم المللی نیاز به آموزشین اساتید برای تدریس به دانشجویان بینبررسی قرار دهند همچن

شدن آموزش عالی المللیبین"( با عنوانNaderi, Esamaeilniya, 2011) ر پژوهشی دیگر کهددارند. 

سو شدن دانشگاه از یکالمللیانجام دادند به این نتیجه رسیدند که بین "و ارتقای کیفیت دانشگاهی

های پژوهشی، آموزشی و منظور اقدامات مقتضی برای بهبود فعالیتتگذاری راهبردی بهبه سیاس

ها، ایجاد بستری پویا برای ایجاد لمللی نمودن فعالیت دانشگاهخدماتی نیاز دارد و از طرفی برای بین

 ,Jafari)در پژوهشی که  رسد.یک دانشگاه ضروری به نظر می های مختلفهماهنگی میان بخش

Abdosharifi, 2014ارائه مدل ساختاری از رابطه بین شایستگی تا تدریس ادراک شده  "( با عنوان
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اند تیجه دست یافتهانجام دادند به این ن "علمی و دستاوردهای تحصیلی دانشجویانهیأت اعضای 

که ابعاد شایستگی تدریس ادراک شده اساتید )ایجاد جو مساعد یادگیری، درگیرکردن فعاالنه 

گیران، ارزیابی دانش، مهارت و نگرش فراگیران، تسهیل دستیابی به اهداف آموزشی برای فرا

فراگیران، دادن بازخورد به فراگیران، آگاهی از میزان شایستگی و توانایی تدریس خود، پرورش خود 

د ای، رشراهبری و یادگیری مادام العمر( بر ابعاد دستاوردهای تحصیلی دانشجویان )دستاورد حرفه

( Salimi, Heydari and Keshavarzi, 2014) فردی، تحصیلی و ذهنی( اثر مثبت و معناداری دارد.

ملی بر أعلمی جهت تحقق رسالت دانشگاهی تهیأت شایستگی اعضای "در پژوهشی با عنوان

ترین دهد که از دید دانشجویان دکتری مهمنشان می "ادراکات و انتظارات دانشجویان دکتری

آینده شایستگی پژوهش خواهد بود این در حالی است که در  ةعلمی در دههیأت عضای شایستگی ا

 تری بر خوردار است.علمی از وضعیت مطلوبهیأت شایستگی تدریس اعضای  شرایط موجود

(Jafari, Ghourchiyan, Behboudi and shahidi, 2012در پژوهش خود با عنوان )"  برررسی

های دانشگاه آزاد علمی واحدهیأت ها و تعهد سازمانی اعضای یی خودکارآمدی ،شایستگرابطه

به این نتیجه دست یافتند که خودکارآمدی، شایستگی و تعهد سازمان به "اسالمی با کیفیت تدریس

 ,Jafari) علمی دارند.هیأت ی مثبت و معناداری با کیفیت تدریس اعضای طور مستقیم رابطه

Nadergholi, 2012ارائه الگوی ساختاری برای رابطه خودکار آمدی و "گر با عنوان ( در پژوهشی دی

دهد که نشان می "با کیفیت تدریس آنها در دانشگاه آزاد اسالمی علمیهیأت های اعضای شایستگی

کیفیت تدریس آنها  ثیر مستقیم و مثبتی برأعلمی تهیأت های اعضای خودکارآمدی و شایستگی

 خواهد داشت.

 

 شناسي پژوهشروش 

کنندگان )متخصصان( انش را در دیدگاه مشارکتد ای است کهگونهبنای فلسفی پژوهش حاضر بهزیر

کیفی منجر  کننده تحقیقاتی هستند که به رویکردمنعکس ای فلسفیکند. این زیربنجستجو می

کیفی، در واقع، تحقیقات  شد له حاضر نیز از این رویکرد استفادهأبرای واکاوی مس بنابراین شوند.می

 باشنداجتماعی می -بافت فرهنگی  گرفته ازهای بومی و برتحقیقات مناسبی برای استخراج الگو

(Creswell, 2014) .ای است که مستلزم گونهجا که ماهیت پژوهش فعلی بهاز طرف دیگر، از آن

زش آمو المللی شدننظران حوزه بینبو صاح ها، تجارب و نظرات اساتیدبررسی و تحلیل دیدگاه

های پژوهش از روش، مطالعه موردی استفاده شد. روش مطالعه موردی یکی از روشباشد میعالی 

ها، احساسات و تجارب گروه نمونه در رابطه با پدیده که به برررسی و تحلیل ژرف دیدگاه کیفی است

 علمیهیأت جامعه پژوهش شامل تمامی اعضای Creswell, 2014). ) پردازدهای خاصی مییا پدیده

المللی و یا دارای های مشترک پژوهشی و آموزشی بینتجربهدارای که  بودنددانشگاه شیراز 
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گیری گیری، از روش نمونهمنظور نمونهلذا به ند.باشمیالمللی های بزرگ بینتحصیالت در دانشگاه

مورد  و انتخاب شدند اساتید از نفر 15 معیار استفاده شد که بر این اساس هدفمند مبتنی بر تکنیک

اشباع نظری عمل شد. به عبارتی  یکنندگان بر مبنابرای انتخاب مشارکت مصاحبه قرار گرفتند.

اطالعات  انتخاب نمونه تا زمانی ادامه پیدا کرد که اطالعات جدیدی به اطالعات قبلی اضافه نشد.

هیأت شی اعضای های آموزشی و پژوهشناختی اساتید و متخصصان در حوزه شایستگیجمعیت

 .ده استارائه ش 2شدن آموزش عالی، در جدول المللیرآیند بینعلمی در ف

 
 شدن آموزش عاليالملياساتيد و متخصصان آموزش حوزه بينهای جمعيت شناحتي ويژگي: (2جدول )

 کد مصاحبه شونده
 

 
 مرتبه علمی  رشته تحصیلی  جنسیت

 دانشیار  اقتصاد  مرد  1

 دانشیار  اجتماعیعلوم   مرد  2

 استادیار  زراعت و اصالح نباتات  مرد  3

 استاد  ترویج و اموزش کشاورزی  مرد  4

 استادیار  علوم دامی  مرد  5

 استادیار  مهندسی هسته ایی  مرد  6

 دانشیار  علوم سیاسی  مرد  7

 دانشیار  کودکان استثنایی  مرد  8

 دانشیار  زیست شناسی  مرد  9

 استاد  زیست شناسی  مرد  10

 دانشیار  علوم اجتماعی  مرد  11

 استاد  ترویج و آموزش کشاورزی  مرد  12

 دانشیار  روانشناسی  مرد  13

 استاد  زراعت و اصالحات نباتات  مرد  14

 استاد  اقتصاد  مرد  15

 

ذکر است که در جریان  استفاده شد. شایان 1ساختمندها از مصاحبه نیمهآوری دادهگردبرای     

ها استفاده شد و پس از ها از ضبط صوت برای ثبت دادهکنندهها و با کسب اجازه از مشارکتمصاحبه

، 2های متنی تبدیل شدند. در نهایت محقق با استفاده از روش تحلیل مضموندست نوشتهآن به

با . در این نوع تحلیل ابتدا ها پرداختبه تحلیل و تفسیر داده 4و تدوین شبکه مضامین 3کدگذاری

                                                           
1. Semi-structured  

2. Thematic Analysis 

3. Coding 
4. Content network 
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های مستقل در قالب های تهیه شده، تمامی ایدهمطالعه دقیق متون، برای هریک از مصاحبه

نشانگر از آنها عنوان بهمضامین پایه شناسایی شد و سپس به هرکدام کد اختصاصی داده شد که 

استفاده گردید، سپس براساس تمام مضامین پایه شناسایی شده در کل پژوهش، 

دهنده گردید و در نهایت تری انجام گرفت که منجر به شناسایی مضامین سازمانکلیبندیدسته

مضمون  25. در تحقیق حاضر بندی گردیدنددهنده در قالب مضامین فراگیر طبقهمضامین سازمان

 دهنده )آموزشی،مضمون سازمان 2یه شناسایی شد که از ترکیب این مضامین پایه مشترک پا

دهنده مضامین از ترکیب مضامین سازمان تربندی کلیپس در دستهس .پژوهشی( شناسایی شد

های کیفی از برای تعیین اعتبار دادهفراگیر )پویایی آموزشی، پویایی پژوهشی( استخراج گردید. 

 ةگیری از روش همسو سازی منابع نظری و پیشینتایید پذیری و اعتماد پذیری با بهرههای تکنیک

 کیفی استفاده شد. ةدر مرحل عملی با مضامین کشف شده

 

 های پژوهشيافته

های آموزشی و پژوهشی ایستگیهای اصلی پژوهش که شناسایی شمنظور پاسخگویی به پرسشبه

بود با  د بین المللی شدن آموزش عالی در دانشگاه شیرازعلمی در فرآینهیأت نیاز اعضای مورد

دهندگان ، ابتدا مضامین پایه برگرفته شده از مصاحبه با آگاهیاستفاده از روش تحلیل مضمون

علمی، هیأت های اعضای شایستگی ةهای عملی در حوزکلیدی و اسناد شامل مبانی نظری و پژوهش

دهنده و از ترکیب مجموع ه مشترک، مضامین سازماناستخراج شده و سپس ترکیب مضامین پای

 دهنده، مضامین فراگیر استخراج گردیدمضامین سازمان

علمي در راستای فرآيند بين هيأت های آموزشي و پژوهشي اعضا شايستگي مضامين پايه .1-1

 المللي شدن آموزش عالي

تخراج گردید و در قالب جدول مضمون پایه اس 25های انجام شده، در این مرحله براساس مصاحبه

 گردد.ارائه می 3
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ر راستای علمي دهيأت های آموزشي و پژوهشي اعضا (: مضامين پايه کشف شده از شايستگي3) جدول

 موزش عاليشدن آالملليفرآيند بين

 مضامین پایه  مضامین پایه

 تسلط به زبان انگلیسی  روزبهرمندی از دانش به

 استفاده از فضای سایبری در تدریس  ی نو در تدریسهااستفاده از فناوری

 های اکتسابی و بهسازی خودتوسعه قابلیت  توسعه دانش تخصصی

 های دانش تخصصیآگاهی از حوزه  های علمیداشتن انگیزه

 تربیت دانشجوی متخصص  ایتوسعه حرفه

 مدیریت زمان  تسلط بر چند زبان

 معتبرداشتن تحصیالت   انضباط در تدریس

 روزاستفاده از منابع به  ایپذیری حرفهولیتؤمس

 ایتعهد حرفه  دانش جهانی

 ثار علمی به زبان انگلیسیآانتشار مقاله و   های پژوهشی کاربردییافته

 داشتن شهرت پژوهشی  های آموزشی و پژوهشی جهانشناخت ساختار

 شهمکاری علمی برای تولید دان  توانایی علمی و پژوهشی

های مشترک بینهمکاری برای انجام پروژه

 المللی
 ثار نشر شدهآثیرگذار بودن أت 

 

دارند  شدن راالمللیبین ةاز مضامین پایه استخراج شده از متن مصاحبه با اساتیدی که تجرب    

ای و ای، تعهد حرفهپذیری حرفهئولیتؤهایی همچون: انضباط در تدریس، مستوان به ویژگیمی

 ریت زمان اشاره کرد.مدی

هایی همچون انضباط در کنند باید از ویژگیالمللی فعالیت میاساتیدی که در سطح بین"    

کلی اساتید رطوبه ای برخوردار باشندای، مدیریت زمان، تعهد حرفهپذیری حرفهولیتؤتدریس، مس

شایستگی مثل انضباط در  های اخالقی باشد وجودالمللی باید دارای صالحیتویژه اساتید بینبه

پذیری یک استاد سبب اعتماد به او و جدی گرفتن درس ولیتؤتدریس و وقت شناسی استاد و مس

ها از اهمیت دو چندان المللی این شایستگیهای بینویژه در دانشگاهشود بهاز سوی دانشجو می

ها اهمیت برخی از فرهنگباشد برای مثال در ها بسیار متفاوت میبرخوردار است چرا که فرهنگ

ن بنای ارتباط بین استاد و دانشجو همیاهمیت زیادی برخوردار است و زیر دادن به زمان از

 سال سابقه(. 37کشاورزی  علمی دانشکدههیأت )عضو  "های اخالقی اساتید استصالحیت

آمدی به روز توانعلمی میهیأت های اعضای شایستگی ةاز دیگر مضامین استخراج شده در حوز    

زبان و همچنین تسلط بر چندین  روز در تدریس،دانش تسلط بر زبان انگلیسی و استفاده از منابع به

 تخصصی اشاره کرد. ةاگاهی کامل از حوز

 شود بنابراین الزمه برقراری ارتباطزبان علم شناخته میعنوان بهزبان انگلیسی در حال حاضر "    
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بر تسلط به زبان انگلیسی باید المللی عالوهانگلیسی است یک استاد بین علمی در دنیا تسلط بر زبان

هایی که با آنها همکاری های کشورهای محلی دانشگاهویژه زبانبتواند بر چندین زبان در دنیا به

علمی دارد مسلط باشد. استفاده از زبان بومی در دنیای علم نه تنها موجب محدودیت در جذب 

های یک استاد گذاری آثار نشر شده ازجمله مقالهثیرأتواند بر میزان تبر آن میعالوهشود دانشجو می

 سال سابقه(. 18اقتصاد  ةعلمی دانشکدهیأت )عضو  "توجهی بگذاردثیر قابلأت

 المللی باید در مرز دانش حرکت کنند به این مفهوم که ضمنعلمی در سطح بینهیأت اعضای "    

المللی های بینها و کارگاهتخصصی خود با شرکت در کنفرانس ةکسب دانش جدید در حوز

روز بودن تخصصی خود آگاهی داشته باشد. به ةدر حوز های جدیدروز و رفرنساز منابع به تخصصی،

ها به هنگام  گیری از جدیدترین فناوریچه در بهره های جدید تدریس وچه در شیوه یک استاد

 المللی شناختهالمللی و دانشگاه بینها برای استاد بینترین ویژگیاصلی یکی ازعنوان به تدریس

 سال سابقه(. 19شناسی علمی دانشکده علوم تربیتی و روانهیأت )عضو  "شودمی

به آن اشاره  هاالمللی، در مصاحبهعلمی در سطح بینهیأت هایی که برای اعضای شایستگی از دیگر

 نمود. های اکتسابی و دانش گستری وی اشارهد، توسعه قابلیتعلمی استا ةتوان به انگیزشد می

باشند های آموزشی و پژوهشی میالمللی در حال فعالیتهای بزرگ بیناساتیدی که در دانشگاه"    

شوند و براساس توانایی باالی خود در تخصصی خود دیده می ةافرادی شناخته شده در حوزعنوان به

اند. بنابراین یک استاد در چنین تخصصی به این مرتبه و درجه دست یافتهآموزش و پژوهش  ةحوز

ضمن  استادی خود بپردازد. ةهای خود در طول دورها و قابلیتسطحی باید دائمًا به توسعه توانایی

دانش  ةچه در حوز ویژه در دوران کنونی که تحوالتهای اکتسابی بهقابلیت ةبیان این نکته که توسع

 اید. بنابراین توسعه مداوم حرفهی پایانی ندارافتد نقطهفناوری بسیار سریع اتفاق می ةحوزو چه در 

بر آن انگیزه باشد. عالوهالمللی الزم و ضروری میهای اکتسابی برای یک استاد در سطح بینو قابلیت

علمی و پژوهشی عنوان موتور محرک وی باشد که هم سبب ارتقا توانایی تواند بهمی علمی یک استاد

کار بردن توانایی خود در مسیر گسترش مرز دانش خدمت وی شود و هم به ةیک استاد در طول دور

 سال سابقه(.10حقوق و علوم سیاسی  علمی دانشکدههیأت )عضو  "تخصصی خود ةدر حوز

لی الملعلمی در فرآیند بینهیأت های اعضای ازجمله مضامین استخراج شده برای شایستگی     

ر آثار علمی به المللی، انتشار مقاله و سایتوانمندی در تولید دانش جهانی و بین توان،را می شدن

های پژوهش کاربردی آثار نشر شده و همچنین یافته ةوسیلثیرگذاری جهانی بهأزبان انگلیسی و ت

 برشمرد.

 ةراین چه در زمینترین نقش هستند بنابعلمی در آموزش عالی دارای کلیدیهیأت اعضای "    

)عضو  "گذاری باال باشند.ثیرأتربیت دانشجوی متخصص و چه در تولید دانش باید دارای توان و ت

 .سال سابقه( 28علوم اجتماعی  علمی دانشکدههیأت 
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هيأت و پژوهشي اعضا  کيد بر تدريسبا تأ های آموزشيشايستگي دهندهسازمان مضامين .2-1

 شدن آموزش عاليالملليينعلمي در راستای فرآيند ب

دهنده استخراج دوم، از ترکیب مجموع مضامین کلیدی در طبقات مشابه، مضامین سازمان ةدر مرحل

یک از این مفهومی هر ةپایه و با توجه به دامن های مضامینگردیدند. در این مرحله براساس ویژگی

المللی دستههای بیناد در عرصههای یک استخاصی از شایستگی ةمضامین و داللت آنها بر دامن

عنوان بههای آموزشی استاد بین المللی بود مضمون اولیه که ناظر بر شایستگی 17شدند. بندی

پویایی آموزشی که شامل روزآمدی دانش، تسلط بر زبان انگلیسی، استفاده از  ةدهندمضمون سازمان

تحصیالت معتبر، انضباط در تدریس و ..... ای مداوم، داشتن حرفه ةهای نو در تدریس، توسعفناوری

بندی شدند و در های پژوهشی اساتید دستهمضمون با توجه به شایستگی 8قرار داده شدند. 

توان به توانمندی تولید دانش جهانی و آن می ةر گرفتند. که ازجملهای پژوهشی قرای پویاییحیطه

المللی، داشتن های بیننش با همکاران در عرصههای پژوهشی کاربردی، تولید داالمللی، یافتهبین

 دهنده اشاره شده است.به این مفاهیم سازمان 3 توانایی علمی و پژوهشی و ... اشاره کرد. در جدول

 
 مضامین پایه  مضامین سازمان دهنده

 

 

 

 

 

 

 

 کید بر تدریسبا تأ آموزشی

 روزمندی از دانش بهبهره 

 تسلط بر زبان انگلیسی 

 ستفاده از فناوری نو در تدریسا 

 دانش تخصصی ةتوسع 

 های اکتسابی و بهسازیقابلیت ةتوسع 

 استفاده از فضای سایبری در تدریس 

 علمی ةداشتن انگیز 

 دانش تخصصی ةآگاهی از حوز 

 ایحرفه ةتوسع 

 انممدیریت ز 

 تسلط بر چند زبان 

 تربیت دانشجوی متخصص 

 صیالت معتبرداشتن تح 

 انضباط در تدریس 

 روز در تدریسب بهساستفاده از منا 

 ایپذیری حرفهولیتؤمس 

 

 

 

 ایتعهد حرفه 

 تولید دانش جهانی 

 انتشار مقاله و آثار علمی انگلیسی 

 های پژوهشی کاربردییافته 
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 شهرت پژوهشی جهانی  پژوهشی

 ی جهانهای آموزشی و پژوهششناخت ساختار 

 همکاری علمی برای تو 

 توانایی علمی و پژوهشی 

 ثیرگذار بودن آثار نشر شدهأت 

 . مضامين فراگير3-1

هدهنده بامین سازماندر این قسمت از پژوهش، مضمون فراگیر به عبارتی از ترکیب مجموع مض

ت است از پویایی حاصل ترکیب مضامین فراگیر عبار 3جدول شماره  دست آمده است با توجه به

 .آموزشی و پویایی پژوهشی

 

علمي در راستای فرآيند بينهيأت های آموزشي و پژوهشي اعضا شايستگي شبکه مضامين .4-1

 شدن آموزش عاليالمللي

المللی علمی در راستای فرآیند بینهیأت های آموزشی و پژوهشی اعضا شایستگیشبکه مضامین 

 شده است. ارائه 1در شکل  شدن آموزش عالی

 
الملليعلمي در راستای فرآيند بينهيأت های آموزشي و پژوهشي اعضا شايستگيشبکه مضامين  :(1شکل )

 شدن آموزش عالي
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 گيریبحث و نتيجه

سو همگام با تغییرات و تحوالت سریع و پویا در جهان در اثر رشد فناوری در آغاز قرن جدید از یک

جمله بین المللی شدن آموزش عالی در جهت های جدید ازلشتباطات و ایجاد چااطالعات و ار

ترین ترین و کارسازپاسخگویی به این تغییرات و تحوالت پویا و از سوی دیگر با توجه به اینکه مهم

است که باشد در نتیجه شایسته علمی آن میهیأت عامل در هر نظام تعلیم و تربیتی اعضای 

های این عنصر کلیدی نظام آموزش ری در راستای بهبود شایستگیبیشت هایریزیو برنامه مطالعات

های ها و مهارتگذشته شایستگی ةشدن این نهاد انجام گیرد. در دهالمللیعالی در جهت بین

 است.شدن آموزش عالی مورد توجه محققان بوده المللیعلمی و ارتباط آن با روند بیناعضای هیأت 

علمی در هیأت های اعضای به کشف مضامین مربوط به شایستگیدر این پژوهش با روش کیفی 

المللی نفر از اساتیدی که داری تجارب بین 15شدن پرداخته شده است. ابتدا با المللیفرآیند بین

 ةمضمون پایه استخراج گردید که با توجه به دامن 25بودند مصاحبه شد. با کدگذاری مصاحبه 

عنوان بهپویایی  طراحی شد. در پژوهش حاضر این دودهنده انمضمون سازم 2هر مضمون مفهومی 

تحلیل  ةشود. پس از سنجش روایی هریک از مضامین به شیودهنده تعیین میمضامین سازمان

( که وهشیدهنده )پویای آموزشی، پویایی پژییدی، بار عاملی هریک از مضامین سازمانأعامل ت

لذا در شرح  علمی بود مشخص شد.هیأت های اعضای ستگیشای ةدهندبیانگر روایی مضامین سازمان

رعایت انضباط در  توان گفت کهمی در حوزه شایستگی آموزشیخی از این مضامین پایهو تفسیر بر

این شایستگی در  تید به آن اشاره شده است.هایی که در مصاحبه با اسایکی از شایستگی تدریس

که ویژه اساتیدی علمی بههیأت اعضای . گیردی قرار میپویایی آموزش انجام شده در حوزه پژوهش

تدریس خود را داشته  ریزی برای هرجلسهوانایی برنامهکنند باید تالمللی فعالیت میدر سطح بین

 ةتنها سرمایترین سرمایه برای هر انسان وقت و زمان است لذا شایسته است اساتید نهباشند. مهم

رود که زندگی خود نیز ارزش قائل باشند. انتظار می ةلکه برای سرمایزندگی دانشجو را ارج نهند ب

اساتید نهایت بهره را برای خود و دانشجو در هر جلسه تدریس با برنامه از پیش تعیین شده و عمل 

های مختلفی همچون تدریس، فعالیت خود باید اساتید برای هر جلسه تدریس اینبنابر به آن ببرند.

عنوان به مدیریت زمان های علمی، سنجش و ارزیابی دانشجو را داشته باشد.دیدبحث گروهی، باز

توان شایستکی آموزشیبه آن اشاره شده است که در باب اهمیت آن میة شایستگی دیگردر حوز

زمان یکی از منابع محدود اقتصادی است و چگونگی تخصیص آن توسط رهبران آموزشی  گفت

وری و اثربخشی در موفقیت دانشجویان و اهداف آموزش ایش بهرهعلمی( جهت افزهیأت )اعضای 

هیأت های اعضای یکی از شایستگیعنوان بهمدیریت زمان  ةگذار است. لذا نحوثیرأعالی بسیار ت

المللی شناخته شده است. چگونگی استفاده از زمان و اهمیت دادن به آن تفاوت علمی در سطح بین

علمی در هیأت کند. ارتقا توانمندی اعضای علمی ایجاد میهیأت  برزگی را بین اعضای و تمایز
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وری مدیریت زمان و اهمیت به آن اثرات مثبتی را بر روی رفتار سازمانی دارد و موجب افزایش بهره

المللی میزان آگاهی علمی در سطح بینهیأت های الزم برای اعضای یکی دیگر از شایستگی .شودمی

 ةخود است. این شایستگی در پژوهش حاضر در حوزبا دانش تخصصی رتبط های ماستاد از حوزه

گیرد. لذا اساتید باید دارای توانایی علمی و تخصصی باالیی در حوزه دانش پویایی آموزشی قرار می

ویژه یا مشکالت احتمالی دانشجویان به االت وؤتخصصی خود باشند تا بتوانند قدرت پاسخگویی به س

 ةتر باشد دانشجویان انگیزسواددر یک استاد باق تکمیلی را داشته باشند. هرچه در سطح تحصیالت

هیأت علمی بحث توجه اعضای هیأت های دیگر اعضای از شایستگی بیشتری برای یادگیری دارند.

 حوزهاین شایستگی در پژوهش حاضر در  خدمتشان است. رةعلمی به بهسازی خود در طول دو

های جمله عناصر اصلی ساختارهیأت علمی ازگیرد. با توجه به اینکه اعضای میپویایی آموزشی قرار 

ثیر مستقیمی بر عملکرد نظام آموزش عالی دارد. أها تآموزش عالی هستند افت کمی و کیفی آن

ریزی شده جهت بهبود و ارتقای برخی از پژوهشگران معتقد هستندکه بهسازی یک فعالیت برنامه

علمی از قبیل تدریس، تحقیق و خدمات است بهسازی هیأت اساسی اعضای های دانش و مهارت

علمی دارای ابعاد مختلف پژوهشی، آموزشی، سازمانی، فردی و اخالقی است. توجه به هیأت اعضای 

علمی در سطح بین المللی الزم است زیرا که افزایش توانمندی هیأت این شایستگی برای اعضای 

شود، افزایش های جامعه میایش توان آنها در پاسخگویی به نیازعلمی موجب افزهیأت اعضای 

افزایش  گردد و نهایتاً های نوین میکیفیت تدریس همچنین موجب افزایش دستیابی به فناوری

علمی در سطح هیأت های دیگر برای اعضای از شایستگی اثربخشی و کارایی را به دنبال دارد.

در  ها. این شایستگیاست های جدید در تدریستکنولوژی و فناوریتوانایی استفاده از  ،المللیبین

های جدید و فضای سایبری گیرد. استفاده از فناوریپویایی آموزشی قرار می پژوهش حاضر در حوزه

شود بلکه موجب افزایش خالقیت تنها موجب تسهیل در یادگیری دانشجویان می در تدریس نه

های دیگر که برای از شایستگی گردد.مختلف آموزش و یادگیری میهای دانشجو در برابر موقعیت

باشد. روز در تدریس میاند استفاده از منابع بهالمللی الزم دانستهبینعلمی در سطح هیأت اعضای 

گیرد. با توجه به پیشرفت پویایی آموزشی قرار می حوزهها در پژوهش حاضر در این شایستگی

های جدید روز و پژوهشز دسترسی اساتید و دانشمندان به منابع بهتکنولوژی در جهان امرو

. به همین دلیل در آموزش عالی سراسر جهان جلوگیری از دنبال است تخصصی تسهیل گردیده

روز تبدیل به یک مالک شده است. به تخصصی کردن مطالب تکراری و استفاده از جدیدترین منابع

است شود. بنابراین شایسته هایی در دانشجویان میبه سو رفتار نبودن اساتید در بعضی مواقع منجر

ها، های آموزشی تخصصی از جدیدترین دانشالمللی، کارگاههای بیناساتید با حضور در کنفرانس

ای پذیری حرفهولیتؤتعهد و مس تخصصی خودآگاهی یابند. ةهای انجام شده در حوزمنابع و پژوهش

شود. المللی شناخته میملی و بین علمی در سطحهیأت ای یک عضو حرفه بخشی از اخالقعنوان به
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 هایید قرار گرفته است. این شایستگیأمهم مورد ت هاشایستگی یکی ازعنوان بهدر این پژوهش نیز 

ای پذیری حرفهولیتؤگیرد. داشتن تعهد و مسپویایی آموزشی قرار می در پژوهش حاضر در حوزه

شود. با توجه به آموزش عالی می هبود کیفیت و همچنین تضمین کیفیت دریک استاد موجب ب

رو است بهبود کیفیت آموزش عالی امری الزم است. امروزه آموزش عالی با آن روبه هایی کهچالش

آموزش عالی به  در کیفیت ترین عنصرمهمعنوان بهعلمی هیأت پذیری یک عضو ولیتؤتعهد و مس

علمی به هیأت ها برای اعضای شایستگی دیگری که در مصاحبه شجویان است.سازمان، همکاران، دان

پویایی  شایستگی در پژوهش حاضر در حوزه داشتن تحصیالت معتبر است. این شاره شد،آن ا

موجب افزایش  المللیهای بزرگ بیناز دانشگاه گیرد. داشتن مدرک تحصیلی معتبرقرار می آموزشی

های معتبر دنیا شود چرا که اساتیدی که در دانشگاهعلمی میهیأت ی اطمینان دانشجو به اعضا

های جدید آموزشی و پژوهشی ها و شیوهدر انجام پژوهش های باالتریمهارت از اندتحصیل کرده

علمی در سطح بینهیأت های ذکر شده برای فعالیت یک عضو دیگر شایستگیاز  برخوردار هستند.

ستگی در پژوهش حاضر ای خود دانست. این شایحرفه ةمداوم وی در توسعتوان تالش المللی را می

گیرد. با توجه به تغییرات و تحوالت سریع در جهان امروز اثربخشی پویایی آموزشی قرار می در حوزه

علمی هیأت علمی است. اعضای هیأت آموزش عالی در گرو کارایی منابع انسانی خود به ویژه اعضای 

ای حرفه توسعه باشند.رسانی دانش، مهارت و تخصص خود میروزبع انسانی نیازمند بهایر منامانند س

های انسانی در مراکز آموزش نگهداری سرمایه راهی است برای ایجاد وعنوان به علمیهیأت اعضای 

شی یک استاد در طول های مهم در اثربخلفهؤتحقیقات مختلف حاکی از آن است که یکی از م عالی.

ای مفهومی چند بعدی است و حرفه ت. اما باید توجه داشت که توسعهای اسحرفه ش توسعهخدمت

باشد. های زیادی از جانب دانشگاه و سازمان آموزش عالی و همچنین اساتید مینیازمند بسترسازی

علمی نشان هیأت ای اعضای حرفه اخیر در خصوص پرداختن به توسعه ةده های علمی سهفعالیت

های دانشگاهی است و اثربخشی ای اساتید مسئله آینده زندگی پردیسحرفه هد که توسعهدمی

 .(Farasatkhah, 2009)است  لهأها در گرو پرداختن به این مسپایدار دانشگاه

های مختلف است. های متخصص در حوزههای اصلی در آموزش عالی تربیت نیرورسالتیکی از     

تری عنصر در آموزش عالی نقش بسیار مهمی را در تحقق این کلیدیان عنوبهعلمی هیأت اعضای 

پویایی آموزشی قرار  ةکنند. این شایستگی در پژوهش حاضر در حوزرسالت دانشگاه ایفا می

المللی از این روست که علمی در سطح بینهیأت گیرد. اهمیت این شایستگی برای اعضای می

امی ابعاد توسعه شامل معرفی، استفاده از دانش و فناوری تربیت نیروی انسانی متخصص بر تم

گذارد. جدید، فرهنگ، هویت افراد جامعه، اقتصاد و گسترش روابط ملی و فراملی تاثیر عمیقی می

ترین یکی از مهمعنوان بهعلمی در تربیت نیروی متخصص برای جامعه هیأت لذا توانمندی اعضای 

علمی در این هیأت شود. هرچه توانمندی اعضای الی شناخته میمعیارها در تعیین کیفیت آموزش ع
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اعضای  های مهم برایشایستگی از .حوزه بیشتر باشد یادگیری و عملکرد دانشجویان بهتر خواهد بود

کنند تسلط بر زبان المللی فعالیت میهای بینویژه برای اساتیدی که در دانشگاهعلمی بههیأت 

پویایی آموزشی  ها در پژوهش حاضر در حوزهدنیا است. این شایستگی انگلیسی و چندین زبان در

رو است که امروزه زبان علمی رایج در دنیا زبان ها از اینگیرد. اهمیت این شایستگیقرار می

همچنین بهره بردن از  المللی وهای بینبرقراری ارتباط و همکاری باشد. بنابراین الزمهانگلیسی می

روز تخصصی در جهان دانستن زبان انگلیسی و تلف در دنیا و استفاده از منابع بههای مخپژوهش

داشتن مهارت کامپیوتری است. بسیاری از تحقیقات حاکی از آن است که داشتن مهارت تسلط بر 

آموزش  گردد. مراکز توسعهمند محسوب میهای استاد توانیکی از معیارعنوان بهزبان انگلیسی 

 بر آن در حیطهالوهدر خصوص این شایستگی کارگاهای مدون و نظامندی را برپا کند ع دانشگاه باید

ها را در برنامه درسی مدنظر قرار گونه مهارتتربیت اساتید یعنی در دوره تحصیالت تکمیلی این

 ةها اساتید به آن اشاره کرده بودند داشتن انگیزهای دیگر که در برخی مصاحبهشایستگی از .دهد

ی آموزشی یپویا شایستگی در پژوهش حاضر در حوزه علمی بود. اینهیأت لمی باال برای اعضای ع

رهبر آموزشی عنوان به( معتقد است که در هر سازمانی شخصی که Miller, 2008)گیرد. قرار می

ش گردد. لذا با توجه به اهمیت نقعنصر اصلی در کارایی سازمان محسوب میعنوان بهگیرد قرار می

عنصر اصلی در کارایی این نهاد بزرگ عنوان بهعلمی در نظام آموزش عالی، اساتید هیأت اعضای 

شخصی در اثربخشی و  لفهؤیک معنوان به علمیهیأت علمی اعضای  ةانگیز شوند.محسوب می

زش مندی و تمایل به آموثیرگذار است. عالقهأهای علمی و پژوهشی بسیار تکارایی اساتید در فعالیت

ها مستلزم استعداد، عشق و ذوق است. بدون وجود های پژوهشی همانند سایر حرفهو انجام فعالیت

 .ای امکان رشد و تکامل برای فراگیران وجود نداردچنین انگیزه

ها دست آمد که تفسیر و شرح برخی از آنمضمون پایه به 8های پژوهشی نیز در حوزه پویایی    

 عبارت است از:

المللی داشتن توانایی علمی و پژوهشی وی های اساتید در سطح بینی دیگر از شایستگییک    

ی به گیرد. این شایستگپویایی پژوهشی قرار می وهش حاضر در حوزهباشد. این شایستگی در پژمی

های پژوهش، مالحظات اخالقی در پژوهش و توانمندی چاپ و شیوه معنای داشتن دانش در زمینه

هیأت های الزم برای اعضای یکی دیگر از شایستگی .Jordan,Jones, 2012). )پژوهش استانتشار 

ها است. این شایستگی در کنند بحث شهرت پژوهشی آنعلمی که در سطح بین المللی فعالیت می

علمی از این هیأت مندی اعضای بهره گیرد.پویایی پژوهشی قرار می پژوهش حاضر در حوزه

المللی، دعوت برای های بینفزایش جذب دانشجویان خارجی، افزایش همکاریا شایستگی موجب

شود. بنابراین المللی میالمللی، افزایش مشارکت در نهادهای ملی و بینهای مشترک بینانجام پروژه

علمی که دارای آثار پژوهشی ازجمله کتاب و یا مقاله با کیفیت باال هستند حضور هیأت اعضای 
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های در نظر گرفته شده برای یکی از شایستگی المللی خواهند داشت.های بینر عرصهتری دپررنگ

های کنند بحث سطح تالش برای همکاریعلمی که در سطح بین المللی فعالیت میهیأت اعضای 

المللی است. این شایستگی در پژوهش حاضر های جهانی و بینعلمی در جهت تولید دانش در عرصه

علمی، آموزشی و پژوهشی و یا حتی  ةگیرد. هرگونه تحرک و توسعی پژوهشی قرار میپویای در حوزه

رود که رو انتظار میسسات آموزش عالی است. از اینؤهای علمی در مفناوری در گرو همکاری

علمی هیأت المللی برای اعضای های علمی بینالزم را برای تسهیل این همکاری ها زمینهدانشگاه

های نامهو تفاهم جمله انعقاد قراردادز طریق ایجاد برخی از تسهیالت ازها اسازد. دانشگاهخود فراهم 

های علمی، فرصت مطالعاتی، عضویت مراکز علمی ایجاد تسهیالتی برای مسافرت علمی و فنی،

علمی هیأت های علمی و پژوهشی اعضای همکاری تواند در توسعهمی المللیداخلی در مجامع بین

های بینعلمی که در عرصههیأت های دیگر برای اعضای یکی از شایستگی ثر واقع شود.ؤم خود

کنند و در مصاحبه با برخی اساتید به آن اشاره شده است بحث توانمندی و تالش المللی فعالیت می

های پژوهش المللی و داشتن یافتههای جهانی و بینمنظور تولید دانش در عرصهیک استاد به

گیرد. براساس پویایی پژوهشی قرار می ها در پژوهش حاضر در حوزهبردی است. این شایستگیکار

جلوی محققان کشور در تولید علمی  های اخیر مرکز علم سنجی کشور علیرغم حرکت روبهبررسی

هنوز جایگاه کشور ما از نظر تولیدات علمی و پژوهشی اساتید در تولید دانش بشری مطلوب ارزیابی 

تولید علم بومی بهپردازی و توان در فقر نظریهنمود این ضعف را می. (Sabouri, 2001) .شودنمی

با سازماندهی و اصالح موانع ها دانشگاهعلوم انسانی مشاهده کرد. لذا شایسته است که  ویژه در حوزه

مانی زمانی همچون ساختار، جو سازمدیریتی مثل سبک مدیریت، تخصیص منابع و عوامل سا

های پژوهشی را برای اساتید فراهم کنند. همچنین با بستر سازی در عوامل موجبات تسهیل فعالیت

سیاسی، اقتصادی، فرهنگی زمینه حضور و فعالیت بیشتر اساتید و متخصصان مختلف را جهت 

های علمی موجب افرایش انگیزه و های علمی در کشور فراهم کنند. چرا که این همکاریهمکاری

ها با رود که دانشگاهشود. انتطار میهای علمی جهت تولید دانش تخصصی برای اساتید میجربهت

حفظ استقالل و آزادی علمی اساتید و توجه به مسائل معیشتی اساتید، موجبات توانمندسازی 

علمی در کنار آموزش به پژوهش نیز هیأت بسیاری از اعضای  ها را فراهم کنند.ای آنحرفه

دهند. آنچه از آثار نشر شده حاصل پژوهش خود را در قالب یک مقاله ارائه می ازند و معموالًپردمی

های مهم برای یک استاد مهم است کیفیت و اثربخشی است نه کمیت آن. لذا یکی از شایستگی

آثاری که منتشر  ةوسیلگذاری بر حوزه تخصصی خود بهثیرأعلمی توانمندی در تهیأت اعضای 

میزان  والًگیرد. معمپویایی پژوهشی قرار می حوزه شایستگی در پژوهش حاضر دراین کنند. می

شود. آن تعیین می ت گرفته بهیک استاد براساس میزان استنادات صور اثربخشی آثار نشر شده

هیأت دهند که در حال حاضر استناد به مقاالت اعضای سفانه بسیاری از تحقیقات نشان میأمت
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کیفیتی مقاالت اعضای معنای بیان بسیار کم است. البته باید توجه داشت که این به علمی در ایر

 سوتواند از یکعلمی میهیأت ها به مقاالت اعضای رجوععلمی در ایران نیست بلکه این عدمهیأت 

ت باتوجه به اینکه زبان علم در دنیا زبان انگلیسی اس دلیل عدم استفاده از زبان انگلیسی باشدبه

ها در سایر شوند شانس بیشتری برای استنادبنابراین مقاالتی که با این زبان علمی ارائه می

هیأت تعامل بین اعضای رسد که عدمهای سراسر جهان دارند و از سوی دیگر به نظر میپژوهش

از  ای(رشتههای آموزشی مختلف باهم )تحقیقات میانعلمی هر گروه آموزشی، عدم تعامل گروه

علمی را پایین آورده است. لذا اعضای هیأت یگر عواملی است که میزان استناد به مقاالت اعضای د

توانند با مهارت داشتن بر زبان انگلیسی و چاپ آثار علمی خود به این زبان و علمی میهیأت 

های جهانی المللی میزان اثربخشی و کیفیت مقاالت خود را در عرصههای بینگسترش همکاری

 زایش دهند.اف
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