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 چکیده

از نظر اهداف د. باش علمی می اعضای هیئت های سازنده جذب حاضر شناسایی مؤلفه پژوهش هدف
 یهکلپیمایشی مقطعی است. جامعه آماری  ها کمی از نظر ماهیت و نوع مطالعهکاربردی از نظر داده

گیری تصادفی از روش نمونهباشند  نفر می 434 ای ی و حرفهعلمی دانشگاه فن هیئتجذب  یاعضا
آن از طریق آلفای  ایاییپرسشنامه محقق ساخته پ سنجش ابزار نمونه انتخاب شدند. نفر 134 ایطبقه

برون داد  انجام شد. CVRو  زمان و روایی آن به کمک روایی هم 0/ 11 برابر کرونباخ محاسبه که
غیر از صفر و نتیجه آزمون کرویت بارتلت از لحاظ  دهد دترمینان ماتریس همبستگیاولیه نشان می

و شیوه  PCگانه با روش 42های معنادار است. برونداد عامل 0001/0آماری در سطح کمتر 
اند. هایی که مشترکاً با یک عامل همبسته بودند تشکیل یک پاره تست دادهداده واریماکس دوران و

عوامل سازنده  شاخص به عنوان 148مؤلفه و  42بعد،  8به ترتیب اولویت  نتایج تحلیل عاملی پژوهش
 .علمی معرفی شدند جذب اعضای هیئت

 ایدانشگاه فنی و حرفه اعضای هیئت علمی،جذب، مؤلفه،  های کلیدی: واژه
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 مقدمه -1

های  ارزش در تغییراتی شاهد کنیم کهمی زندگی تغییر حال در سرعت  به جهانی در ما امروزه 
 تقاضای افزایش تغییرات، این نتایج از جوامع هستیم. یکی اجتماعی و سیاسی ساختارهای و اساسی

 به پاسخگویی برای موزش عالیآ .(10 - 4014:84  ،1ابتیسلج)است  عالی آموزش برای اجتماعی

... و انسانی نیروی ریزی،برنامه ساختار، نوسازی در چالش ازجمله های مختلفی چالش با تقاضا این
 ارکان مهمترین از ها یکی دانشگاه علمی هیئت اعضای جذب و توانمندسازی در این بین. است مواجه

 (.1381)یمنی دوزخی، شود می حسوبم عالی آموزش نوسازی فرایند

 خطوط به نیاز  چالش،جهت رفع  علمی هیئت ی حرفه ای اعضای توسعه و های بالندگی طرح ایجاد 

 اعضای های اساسی تعیین شایستگی. کند مشخص ها را برنامه این استراتژی و مسیر که دارد راهنمایی
 برنامه این طراحی به و باشد راه یاری رسان این در تواندمی عالی آموزش مؤسسات توسط علمی هیئت

 (.1111  ،4همکاران و )استریتر دهد جهت
 یفیبا آن روبرو است، توسعه کمی و ک یرانی که آموزش عالی ایهاچالش ینتراز عمده یکی 
کشور و توسعه کشورها بر  یانها است. با توجه به رشد کمی دانشجو هیئت علمی دانشگاه یاعضا

 یشامر ب ینو توجه به ا یتاهم  دانش و فناوری در جهان، ییراتتغ یعمحور و آهنگ سر ییاقتصاد دانا
 از آنجا که نقش آموزش عالی در توسعه ی اقتصادی، اجتماعی، فن (.1381فرهادیان، از گذشته است )

های مختلف بخش یازانسانی متخصص مورد ن یرویکننده است و ن یینوری و فرهنگی کشور تعآ
ها را به  بخش یرتوسعه سا یربنایبخش ز ینو توسعه ا یتشوند، تقومی یتوزش عالی تربتوسط آم

اصلی و مهم نظام آموزشی کشور به شمار  واملاعضای هیئت علمی از ع یان،م یندنبال دارد. در ا
 (.1313قارون،) دارد یمآنها بر عملکرد آموزش عالی تأثیر مستق یستگیروند و توانمندی و شامی

عالی،  آموزش مدیریت ادبیات در علمی هیئت های اعضای شایستگی مبحث به توجه غمر به 
 ی تمرکز نقطه کشور، عالی مراکزآموزش در موضوع این به توجه اخیر هایسال در متأسفانه

 علمی هیئت اعضای نیاز های مورد احراز و نوع شایستگی دیگر سوی از. است بوده های اندکی پژوهش

 در عالی های آموزش محیط در موضوع این کاوش های دانشگاهی و رسالت انجام ایبر آنان نیاز و

 دانشگاه های فکری سرمایه علمی اعضای هیئت. باشد جذاب و مفید تواندمی امروز، تغییر حال

 و های دانشگاهی رسالت انجام جهت های مورد نیاز شایستگی احراز سبب بدین و شوندمی محسوب

                                                 
1. Ljubetis 
2. Stritter et al 
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 بوده عالی آموزش نظام مطالعات موردتوجه همواره ای آنان حرفه های بالندگی هبرنام بودن به روز

 .)1313قارون،( است
 های موثر در جذب اعضای بتوان مؤلفه که گردد پراهمیت تر تواندمی زمانی موضوع این 

ه ای کو حرفه دانشگاه فنی در به ویژه عالی های آموزش برنامه کیفیت در مهمی که نقش علمی هیئت
 مؤسسه یک اعتبار از بخشی یکسو ها را بعهده دارد را به درستی شناسایی کرد. از نقش پرورش تکنسین

 علمی هیئت اعضای مشاوره ای و پژوهشی های آموزشی، ها وصالحیت شایستگی مدیون عالی، آموزش

 نقش نآنا و هستند دانشجویان یادگیری تسهیل مسئول ،علمی هیئت دیگراعضای سوی از و است خود

 به توجه بنابراین،. دارند دانشجویان سوی از دانشگاه ترک احتماالً یا انتخاب دانشگاه ای در تعیین کننده

 ضروری دانشگاهی ی هر آینده مسیر ترسیم برای علمی هیئت اعضای های ضروری برای شایستگی

 باخص است روشن و مش ها دانشگاه علمی هیئتبه  ورود متقاضیان عمومی هایشایستگی است.

 در ندارد. وجود توافقی تخصصی مالکهای مورد در هنوز عمومی، هایمالک بودن روشن به توجه

 تدریس کیفیت به مربوط مسائل مهمترین از یکی اساتید های شایستگی خارجی خصوص کشورهای

 اتید،شایستگی اس دربارة قبلی پراکندة مطالعات به توجه با. (1،4012)ولفهاست دانشگاه در آنان

 یادگیری فعالیتهای مؤثر کنترل و استاد شخصیت و گیریتصمیم تفکر، رفتار، دانش، هایمؤلفه

 اساتید شایستگی برای را مدلی . بالسکودانندمی مناسبآنها  شایستگی تعریف برای دانشجویان را
 بر عالوه یداسات. شودمی تقسیم همکاری و پژوهشی فردی، آموزشی، هایشایستگی به که کرده ارائه

 داشته مثبت رابطۀ گسترش برای را هاییمهارت و هاتوانایی باید خود، تخصصی زمینۀ در مهارت

 مفاهیم کشف و انتقادی تفکر به دانشجویان تشویق دانشجویان، خالقیت انگیزة دانش، انتقال ؛باشند

 هایمالک خصوص به خدام،است های مالک اینکه با توجه به (.1311)جعفری، باشند  دارا باید نیز را

 و هامالک چه که پردازیممی سؤال این بیان به نیست، واضح ایران در چندان تخصصی، و ایحرفه
 است؟ نظر ای مد دانشگاه فنی و حرفه علمی هیئتجذب  در ضوابطی

ها و مراکز آموزش های انسانی دانشگاهترین سرمایهعلمی به عنوان یکی از مهم اعضای هیئت 
های الزم نقش قابل توجهی در توسعه و افزایش اثر ها و شایستگیی، با برخورداری از توانمندیعال

به دلیل پراکندگی جغرافیایی  ایها دارند. اهمیت این نکته در دانشگاه فنی و حرفهبخشی دانشگاه
ش است. انداز توسعه حاکم بر این دانشگاه بیش از پیهای تحت پوشش و چشمآموزشکده و دانشکده

                                                 
1
 . Wolfe 
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جذب و شناسایی و انتخاب اعضای   های مشخصی،ها و شاخصبه دالیل مختلف از جمله نبود مالک
های فنی و ها و آموزشکدهمند در دانشکدههیئت علمی توانمند و شایسته به صورت هدفمند و نظام

انتخاب اعضای ها و گیرد. شناسایی مؤلفهمعموالً از الگوی تبیین شده خاص کمتر بهره می ایحرفه
های ها و ویژگیدر تناسب با توانمندیها هیئت علمی از یک طرف و شناسایی و تعریف این توانمندی

های هر منطقه؛ متناسب با سطح و جایگاه موجود دانشگاه فنی و ها و آموزشکدهحاکم بر دانشکده
 باشد.می ای از اهمیت باالیی در توسعه کیفی ابعاد مختلف دانشگاه برخوردارحرفه

 علمی هیأت اعضای های جذب شایستگی ها وبا مؤلفه ارتباط در پژوهشی پیشینه بررسی در 

 (1310)صادقی ، همکاران و صادقی پژوهش نتایج اساس بر .کرد اشاره زیر هایبه پژوهش توانمی
 ایه شایستگی از حمایتی و نهادی عامل اجتماعی، -فرهنگی مدیریتی، شناختی، -روان شایستگی

 (1314اجتهادی، )همکاران  و اجتهادی که است حالی در باشد. اینمی نیاز اساتید مورد اساسی
 هیأت اعضای هایشایستگی عنوان به را پژوهش در اخالقی و فردی، سازمانی پژوهشی، هایمؤلفه

 در هیئت علمی به سازی موجود وضعیت که گیرندمی نتیجه و دهدمی قرار بررسی مورد علمی

 بررسی به که (1311)جعفری، همکاران  و جعفری مطلوب نیست. پژوهش اسالمی آزاد نشگاهدا

 اعضای هایشایستگی که گیردمی نتیجه پردازدمی های استادانشایستگی و خودکارآمدی رابطه

 در (1314)زاهدی،دارد. زاهدی  اساتید تدریس کیفیت با و معناداری مثبت مستقیم رابطه علمی هیأت

 هایشیوه و آنان ایحرفه توسعه نیازهای درباره علمی هیأت نظر اعضای بررسی به خود پژوهش

 الگوی تدوین به خود پژوهش در نیز( 1314محبی زادگان،) پردازد. محبی زادگانمی نیازها برآوردن

است. سلیمی  پرداخته تهران شهر هایدانشگاه در علمی اعضای هیئت بالندگی برای مفهومی
 بر است پرداخته علمی هیئت اعضای هایشایستگی بررسی به خود پژوهش در (1314)سلیمی،

 شایستگی آینده، یدهه یک در علمی هیئت اعضای شایستگی مهمترین پژوهشاین  نتایج اساس

 تریمطلوب وضعیت از علمی هیئت اعضای تدریس شایستگی موجود، در شرایط و است پژوهش

 یارائه مشاوره، پژوهش، تدریس، هایشایستگی مطلوب و دموجو بین وضعیت و است برخوردار
 دارد. وجود زیادی شکاف همکاران، با علمی هیئت اعضای و همیاری همکاری و خدمات

درپژوهشی به تدوین الگوی شایستگی  (1314،مطهری نژاد) نتایج حاصل پژوهش مطهری نژاد 
شامل دانش و تخصص فنی، استدالل  جهت بهینه سازی فرایند جذب منابع انسانی، هشت شایستگی

ای، کار تیمی، برقراری ارتباط رهبری، خالقیت و نوآوری و و تحلیل مسأله، اخالق و مسئولیت حرفه
پژوهشی با عنوان  (1311اسکندرپور و احمدی،)دیدگاه سیستمی تعیین کرد. اسکندرپور و احمدی 

دادند. آنها در نتایج پژوهش خود سه  یران انجامعلمی در ا هیئت های جذب اعضایمالک ییشناسا
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های های آموزشی، مالک های پژوهشی و مالک های عمومی را به عنوان مالکنوع مالک
 (1311صوفی و امامت،)علمی گزارش کردند. صوفی و امامت  مورداستفاده برای جذب اعضای هیئت

در  یعلم یشت استعدادهانگهدا و عوامل مؤثر بر جذب بندی یتو اولو ییشناساپژوهشی با عنوان 
توجه  ی،علم یدر جذب استعدادها یتبه منظور موفق دادپژوهش نشان  ینا یجنتاانجام دادند.  دانشگاه

 به منظور یناست. همچن یتبرند و شهرت دانشگاه و ارزش و فرهنگ دانشگاه حائز اهم عوامل به
 یس وو فرهنگ و جو تدر موجود، توجه به عوامل ارزش یعلم یدر نگهداشت استعدادها موفقیت

 .است یتآموزش حائز اهم
 هیئت و) 1ویلیامز دارد. هیئت و وجود مشابهی وضعیت نیز خارجی های پژوهش خصوص در 

 پنج را تدریس و پژوهش خدمات، یارائه مشاوره، علمی، هیئت اعضای با همکاری (4011،ویلیامز

 دانش فرهنگی، فرهنگی، آگاهی هایشایستگی دانندمی علمی هیئت اساسی اعضای شایستگی

 حیاتی علمی هیئت اعضای برای را فرهنگی تمایل و مهارت فرهنگی فرهنگی، مواجهه فرهنگی،

 تیمی، کار در رهبری و مدیریت تدریس، پژوهش، (4001ساگومار،) 4کنند. ساگومارمی ارزیابی

 می دانند. علمی یئته اعضای های شایستگی از را های شبکه شایستگی و العمر مادام یادگیری

و  هیجانی فردی هوش هایشایستگی از بردن نام با ،دانشگاهی محیط در را علمی هیئت اعضای
تبیین می  ای حرفه پیشرفت و اطالعاتی و رایانه ای سواد علمی های شایستگی و ارتباطی مهارتهای

-می در تدریس بلوغ زاحرا را علمی هیئت اعضای شایستگی ترینشاخص (4014راگان،(3نماید. راگان

 فناوری، از فعال، استفاده تدریس مدیریت، فعال، یادگیری تدریس، شایستگی که است معتقد داند. وی

 گیرد.می بر در ها راسیاست و قوانین اجرای تدریس، حین در دانشجویان بین اختالفات و مسائل حل

 داند آنانمی علمی هیئت وشایستگی عض را دانشجویان به تحصیلی ایمشاوره تخصص کارآمدیِ

 تنها اما است، شده مطرح اساتید نظر از مهم های شایستگی از یکی عنوان به مشاوره اگرچه معتقدند

 پراکنده تحقیقات هرچند .ای دیده اندحرفه آموزش زمینه این در علمی هیئت اعضای از کمی یعده

 این از هیچکدام اما ته استگرف صورت علمی هیئت اعضای های شایستگی حوزه در متعددی و

 انجام و نیست علمی برخوردار هیئت اعضای هایشایستگی تبیین برای الزم جامعیت از هاپژوهش

 تحقیقات ضعف به با توجه و ضرورت این مبنای بر .دارد ضرورت بسیار زمینه این در جامع پژوهشی

                                                 
1
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های سازنده جذب اعضای  هبه شناسایی مؤلف دارد قصد پژوهش زمینه این این در گرفته صورت
 علمی اقدام نماید هیئت

 اهداف-2
 علمی به ترتیب اولویت . ایعاد سازنده جذب اعضای هیئت شناسابی-1
 علمی به ترتیب اولویت. هر کدام از ابعاد جذب اعضای هیئت های سازنده مؤلفه شناسابی -4
علمی به ترتیب  ئتهای جذب اعضای هی شاخص های سازنده هر کدام از مؤلفه شناسابی -3

 اولویت .

 مبانی نظری-3

ها ( به برخی از آن1) الگوهای تدوین شده که در جدول علمی جذب اعضای هیئتدر خصوص  
 پردازیم:می

 علمی هیئت یجذب اعضا یالگوها(: 1) جدول
 نشان وسال هامؤلفه نام الگو 

1 
-علمی در دانشگاه الگوی جذب هیئت

 های ایران

تایید دانشگاه -4 وجود پست خالی-1
 تأیید هیئت ممیزه-3متقاضی

وزارت علوم تحقیقات و فن 
 (1388آوری )

  سن بازنشستگی -4مرگ و میر-1

4 
علمی در نیروهای  الگوی جذب هیئت

 مسلح

 شناسایی نیروهای تحصیل کرده-1
 شناسایی نیروها برای بورس تحصیلی-4

 (1311احمدی )

 ندادن فراخان به فارغ التحصیال-1
 تأمین قرارداد دانشگاههای کشور-4

 

3 
علمی مبتنی بر  الگوی جذب هیئت

 عدالت اجتماعی

-3قوانین سازمانی-4 فرهنگ سازمانی-1
-1مسئولیت پذیری -2تعهد-4انگیزش

 اهداف سازمان
 (1311) میرکمالی

4 
علمی  الگوی جذب اعضای هیئت

 دانشگاه آزاد

حفظ و -4جذب و به کارگماری-1
 -2ارتفاء-4زش و بهسازیآمو-3نگهداری

 مهارتها و وظایف

 قورچیان و اسالم پناه
(1381) 

2 
علمی در  الگوی جذب اعضای هیئت

 های فنی دانشکده

توانایی -3مؤلفه شغلی-4مؤلفه سازمانی -1
-2مسائل اعتقادی و دینی-4شخصیتی 

 امتیازات ویژه

میرکمالی، حاج خزیمه و 
 (1314) ابراهیمی

1 
علمی  ئتالگوی جذب اعضای هی

 دانشگاه میسوری

-3تامین حقوق و مزایا-4نیازهای آتی-1
اطالع رسانی گسترده -4شرایط احراز

انواع -1متقاضیان شناسایی-2دانشگاه
 (1382) ابراهیمی
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-8شایسته گزینی -1مصاحبه با متقاضیان
 رقابت عادالنه

1 
الگوی جذب اعضای هیئت عملی 

 دانشگاه تورنتو
-3غلی عوامل ش-4عوامل سازمانی-1

 عوامل شخصیتی
 (1381) میرکمالی

 
 شناسی پژوهشروش-4

 ها کمی و از نظر ماهیت و نوع مطالعه پیمایشی از نظر داده  پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی، 
ای از  علمی دانشگاه فنی و حرفه هیئت مقطعی جامعه آماری پژوهش حاضر شامل ؛ کلیه اعضای جذب

گیری گیری براساس روش نمونهباشد. روش نمونه نفر می 411طریق جذب کل کشور به تعداد 
نفر از  134انجام شده است. روش تعیین حجم نمونه، براساس جدول مورگان تعداد  تصادفی طبقه ای

ابزار سنجش  ای، حجم نمونه پژوهش حاضر را تشکیل دادند.علمی دانشگاه فنی و حرفه اعضای هیئت
ای پاسخ  گزینه 1گیری از روش لیکرت ساخته تشکیل داد که با بهرهای پژوهشگر  ماده 148پرسشنامه 

از طریق آلفای کرونباخ اندازه گیری شد که آلفای کل برابر با  داده شد. اعتبار و روایی ابزارسنجش
زمان محاسبه شد که در جدول  و روایی هم CVRو روایی آن از طریق  به دست آمده است 11/0

 نشان داده شده. 4شماره

های الگوی جذب : نتایج آزمون آلفای کرونباخ وروایی برای ابعاد و مؤلفه2 جدول

 علمی اعضای هیئت

 ابعاد
آلفای 

 کرونباخ
CVR هامؤلفه 

آلفای 
 کرونباخ

CVR 

 /11 /.81 آموزشی-علمی

 /81 /.11 دانش تخصصی

 /88 /.14 مهارت تدریس

 /81 81/0 مهارت ارتباطی

 /81 11/0 مهارت تکمیلی

 /84 /.11 پژوش و فناوری
 /11 /.84 خدمات پژوهشی و فناوری

 /81 10/0 خدمات حرفه ای

 /81 /.80 خدماتی
 /88 /.12 خدمات به دانشگاه

 /.88 /.12 خدمات به اجتماع

 /.10 /.83 دانشگاهی /80 /.11 ای مشاوره
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 /.81 81/0 اجتماعی

 /11 /.80 ای رشد حرفه
 /.10 /.11 ارانهمکاری با همک

 /.14 /.10 های شخصیتی ویژگی

 /80 81/0 های بلوغی توانایی

 /.82 /.11 دانش عمومی

 /.81 /.84 دانش تخصصی

 /.81 84/0 تجربه کاری

 /.14 /.18 مهارت فنی

 /.11 /.11 آموزش و کارآموزی

 /81 11/0 اعتقادی

 /.82 82/0 های اخالقی ویژگی

 /.81 18/0 ییجمع گرا

 /.81 84/0 تقوا و خداباوری

 های رهبری توانایی
84./ 
 

80/ 

 /.81 /.84 نفوذ شخصی

 /.81 11/0 اعتماد به نفس

 /.10 10/0 تصمیم گیری

 /.84 /.82 ابتکار و خالقیت

 /.81 81/0 تشخیص و قضاوت

 

 های گردآوری اطالعات روش-5
های پژوهشی در خصوص جذب  مدلها و تحقیقات یافته  الگوها،  ها،ابتدا پژوهشگر کلیه تئوری

-های نهایی حاصل از مطالعه اسناد ملی و بین سپس شاخص 4علمی را مطالعه نمود. اعضای هیئت

علمی مصاحبه  در این مرحله با خبرگان صاحب تجربه در فرایند جذب اعضاء هیئت 3المللی احصاء شد.
های احصاء شده  دراین مرحله شاخص 4های نهایی احصاء گردید. ، شاخصسازی مطالبو پس از پیاده

ای که تصادفی انتخاب شدند،  از دو مرحله قبل در قالب یک پرسشنامه تنظیم و بر روی گروه نمونه
های اصلی  های حاصل به مدد آزمون تحلیل عاملی اکتشافی از نوع تجزیه به مؤلفه داده .2اجرا شد. 

ها و اولویت آنها از دیدگاه  ها و شاخص مؤلفه  یل قرار گرفت. بدین ترتیب ابعاد،مورد تجزیه و تحل
رسم جداول ) داده ها همچنین تجزیه وتحلیل داده ها در دو بخش توصیفکاربران مشخص شد. 

 مشخصه آماری(وتحلیل داده ها )اجرای آزمون تحلیل عاملی اکتشافی( انجام شده است.
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 هایافته-6

هفای  : مشخصفه هاتوصیف داده-الفف  شود:هش حاضر در دو بخش زیر ارائه میهای پژویافته

ای در جداول زیر آمفده  علمی دانشگاه فنی وحرفه های مؤثر در الگوی جذب هیئتآماری ابعاد و مؤلفه
 :است

 (=n 134 های آماری نمرات ابعاد به تفکیک اولویت )( مشخص3جدول ) 

 کشیدگی کجی میانگین ابعاد

 212/4 -/.414 11/2 یاعتقاد

 111/1 -/.104 12/2 آموزشی-علمی

 040/3 -/.421 40/2 پژوهشی

 132/3 -/.144 43/2 خدماتی

 244/4 -144/1 43/2 ای مشاوره

 123/4 -142/1 40/2 ایرشد حرفه

 144/3 -132/1 11/2 های بلوغی توانایی

 118/4 -140/1 11/2 توانایی های رهبری

 

 (=n 134)  یتاولوبه تفکیک  آماری نمرات مؤلفه ها ( مشخص های4جدول )

 کشیدگی کجی میانگین هامؤلفه

 111/1 -104/1 41/2 تقواوخداباوری

 840/4 -/441 42/2 جمع گرایی

 840/4 -/.444 44/2 ویژگی های اخالقی

 432/4 -144/1 32/2 دانش تخصصی

 21/4 -121/1 32/2 مهارت تدریس

 183/4 -444/1 34/2 مهارت ارتباطی

 310/1 -114/1 34/2 مهارت تکنیکی

 24/4 -114/1 34/2 خدمات پژوهشی

 41/4 -120/1 34/2 خدمات حرفه ای

 212/1 -414/1 34/2 خدمات به دانشگاه

 081/1 -214/1 42/2 خدمات به اجتماع

 110/1 -32/1 42/2 دانشگاهی
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 کشیدگی کجی میانگین هامؤلفه

 011/4 -120/1 18/2 اجتماعی

 111/3 -314/4 14/2 همکاری باسایر همکاران

 031/3 -020/4 14/2 ویژگی های شخصیتی

 011/4 -120/1 1/2 دانش عمومی

 -081/4 -/.214 14/4 دانش تخصصی

 310/4 -302/4 11/4 تجربه کاری

 -081/4 -/.214 82/4 مهارتهای فنی

 110/1 -32/1 18/4 آموزش و کارآموزی

 113/1 -32/1 10/4 خالقیت

 -081/4 -302/4 12/4 اعتماد به نفس

 031/3 -/.214 33/4 نفوذ شخصی

 -081/4 -/.214 41/4 تصمیم گیری

 031/3 -302/4 12/3 تشخیص قضاوت

 از ارقام جداول باال می توان موارد زیر را استنتاج کرد:
 دهد که به ترتیب بعد؛های نمونه به گونه کلی نشان میهای هشت گانه از دیدگاه گروهمقایسه میانگین-1

و  یبلفوغ  یهفا  ییتوانفا  ،یا رشفد حرففه   ،یا مشفاوره  ،یخفدمات  ،یو فناور یپژوهش ،یآموزش -یعلم ،یتقاداع
 مؤثرند.علمی  های جذب اعضای هیئت ی درشناسایی مؤلفهرهبر یها ییتوانا

 ،یتقوا و خداباور دهد که به ترتیب مؤلفه؛گانه از دیدگاه گروههای نمونه، نشان می 42های مقایسه میانگین-4
 یهفا  مهفارت  ،یارتباط یها مهارت س،یمهارت تدر ،یدانش تخصص ،یاخالق یها یژگیو ،ییگراجمع
خفدمات بفه دانشفگاه، خفدمات بفه اجتمفاع،        ،یا خدمات حرففه  ،یو فناور یخدمات پژوهش ،یکیتکن

 نفش دا ،یدانفش عمفوم   ،یتیشخصف  یهفا  یژگف یهمکفاران، و  ریبا سا یهمکار ،یاجتماع ،یدانشگاه
نففوذ  ، بفه نففس   اعتمفاد  ت،یف خالق ،یآمفوزش و کفارآموز   ،یفن یها مهارت ،یکار تجربه ،یتخصص
علمی دانشگاه فنفی   جذب اعضای هیئت یالگو در تدوین وقضاوت صیتشخ ،یریگ میتصم ،یشخص

چولگی مثبت بیانگر آن است که چولگی توزیع نسبت به توزیع نرمفال بفه   -4ای مؤثر هستند. و حرفه
 آن است که توزیع نرمال بلندتر است. راست وکشیدگی مثبت دهنده

از  علمی مؤثر بر جذب اعضای هیئت عواملبه منظور شناسایی و اولویت بندی  :هاتحلیل دادهب:

استفاده شد. نتفایج پفس از چنفدین بفار      )واریماکس( های اصلی با روش چرخش متمایل مؤلفه  تحلیل
هفای  متمایل به منظور اسفتخراج عامفل   های مختلف چرخشاجرای تحلیل عاملی با استفاده از روش

بفرداری   هفایی ماننفد شفاخص کفایفت نمونفه     مناسب از نظر تعداد و محتوا و در نظر گفرفتن شفاخص  
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ویژه، درصد تبیین واریفانس،   (، ارزشP< 0001/0؛  =148116814=(، آزمون کرویت بارتلت )114/0)
عامل اشباع شده  8با راک عامل، پرسشنامه کم سه گویه در ی و با داشتن دست 34/0بارعاملی باالتر از 

 .کند واریانس را تبیین می درصد 13641هم در حدود  بروی
های جذب اعضای  مؤلفههای نهایی تحلیل عاملی برای استخراج : مشخصه5جدول 

 علمی هیئت

 

  متغیرها بر روی  بین  مشترک  واریانس  و درصد پوشش  است  بزرگتر از یک  عامل 42  ویژه  هایارزش

 درصد تراکمی درصد واریانس ارزش ویژه 

1 120/3 404/1 811/1 

4 841/3 341/1 118/14 

3 111/3 410/1 312/11 

4 114/3 014/1 244/11 

2 144/3 111/8 312/43 

1 114/3 124/8 812/41 

1 112/3 234/8 821/31 

8 182/3 412/8 824/34 

1 140/3 184/1 113/38 

10 210/3 134/1 311/40 

11 281/3 410/1 128/44 

14 244/3 112/1 824/41 

13 241/3 113/1 142/41 

14 210/3 342/1 181/21 

12 411/3 112/2 124/23 

11 424/3 112/2 814/22 

11 410/3 441/2 814/28 

18 314/3 310/23 432/21 

11 321/3 111/4 281/11 

40 410/3 112/4 812/11 

41 440/3 481/4 014/14 

44 112/3 411/4 128/14 

43 121/4 132/4 182/14 

44 124/4 018/4 0141/13 

42 418/4 041/4 410/13 
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و  14/0برابر با  KMOمقدار ، براین افزون کند.  می  متغیرها را تبیین  واریانس  کل درصد 18/21  هم
  که  گرفت  نتیجه  توان می  . بنابراین است 001/0نیز   بارتلت  کرویت  آزمون  مشخصه  معنادار بودن  سطح
خواهد بود.   توجیه  ، قابل   نمونه  در گروه  حاصل  همبستگی  ماتریس  براساس  عاملی  تحلیل  اجرای
  کهاست غیر صفر   ، عددی همبستگی  ماتریس  مقدار دترمینان  مایانگرنیز ن    ، برونداد اولیه بر این  عالوه
 کرد.  ها اطمینانعامل  استخراج  به  توان ها می داده  این  دهد برپایه می  نشان

ها سفهیم   دهد که عامل تا چه حد در تببین کل واریانس سؤالارزش ویژه هر عامل، نشان می
هفای  های تحلیفل مؤلففه  کند که بر پایه ویژگیدرصد کل واریانس را تبیین می 4/1است. عامل یکم 

درصفد   04/4در تبیین واریانس کل دارد. عامل بیست و پنجم نیفز  اصلی این عامل بیشترین سهم را 
 41/13هفا داراسفت.    کند که کمترین سهم را در تبیین واریانس کفل سفؤال  کل واریانس را تبیین می

 شود.درصد کل واریانس توسط بیست و پنج عامل استخراج شده تبیین می

 
 های مقیاس : نمودار شیب دار مجموعه سؤال1نمودار 

 
 اسکری شده و نمودارپس از تعیین تعداد عوامل مناسب قابل استخراج با توجه به مقدار واریانس تبیین

، چرخش داده شد. هدف این روش، رسیدن به ساختار عوامل استخراجیبرای رسیدن به ساختار ساده، 
ل علمی پس از چرخش در جدو های مؤثر بر جذب اعضای هیئت ساده عامل ساختار .ساده است

 نمایانگراست.
 سؤالی به شیوه واریماکس 148های چرخش یافته مجموعه : ماتریس عامل1جدول 

 شاخص عامل شاخص عامل شاخص عامل شاخص عامل شاخص عامل
 

814/0 
124/0 
132./ 
144./ 
181/0 
141/0 

11 
11 
18 
11 
40 
41 

844/0 
110/0 
181/0 
832/0 

14 
13 
14 
12 

111/0 
141/0 
182/0 
43/0 

8 
1 
10 
11 

841/0 
113/0 
114/0 
131/0 
211/0 

3 
4 
2 
1 
1 

143/0 
118/0 
221/0 

1 
4 
3 
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 شاخص عامل

 

 شاخص عامل
 

 شاخص عامل
 

 شاخص عامل
 

 شاخص عامل
 

118/0 
111/0 
144/0 
131/0 

81 
84 
83 
84 
 

121/0 
114/0 
138/0 
844/0 
112/0 
112/0 
118/0 

14 
12 
11 
11 
18 
11 
80 

142/0 
131/0 
121/0 
844/0 
121/0 
113/0 

18 
11 
10 
11 
14 
13 
 

128/0 
138/0 
844/0 
118/0 
831/0 
101/0 
118/0 

11 
14 
13 
14 
12 
11 
11 
 

142/0 
141/0 
138/0 
118/0 

28 
28 
21 
10 

 
 شاخص عامل شاخص عامل شاخص عامل شاخص عامل شاخص عامل

112/0 
141/0 
801/0 

101 
104 
103 
 

142/0 
830 
114/0 
120/0 
138/0 

11 
11 
18 
11 
100 

121/0 
813/0 
141/0 
841/0 

14 
13 
14 
12 

111/0 
131/0 
844/0 

81 
10 
11 

142/0 
814/0 
121/0 

82 
81 
81 

 شاخص عامل
 

 شاخص عامل
 

 شاخص عامل
 

 شاخص عامل
 

 شاخص عامل
 

141 /0 
124/0 
118/0 
801/0 
138/0 
112/0 
141/0 
140/0 

41 
20 
21 
24 
23 
24 
22 
21 
 

141/0 
148/0 
108/0 
814/0 
832/0 
114/0 
844/0 
111/0 
184/0 
844/0 

31 
40 
41 
44 
43 
44 
42 
41 
41 
48 

114/0 
131/0 
141/0 
113/0 
141/0 
131/0 
141/0 
113/0 
181/0 
131/0 

41 
30 
31 
34 
33 
34 
32 
31 
31 
38 
 

128/0 
112/0 
132/0 
122/0 

42 
41 
41 
48 

124/0 
114/0 
112/0 

44 
43 
44 
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 شاخص عامل صشاخ عامل شاخص عامل شاخص عامل شاخص عامل

124/0 
141/0 
841/0 
101/0 

142 
141 
141 
148 

844/0 
810/0 
113/0 
148/0 
131/0 
141/0 
181/0 

118 
111 
140 
141 
144 
143 
144 

181/0 
143/0 
812/0 
824/0 
830/0 
 

113 
114 
112 
111 
111 

124/0 
843/0 
114/0 
111/0 
843/0 

108 
101 
110 
111 
114 
 

124/0 
141/0 
184/0 
844/0 

104 
102 
101 
101 

 

هفای تعریفف و   عامل استخراج شده که مفالک بیست و پنج براساس تجزیه و تحلیل انجام شده  
هفای اسفتخراجی از   ی متغیرهایی که عاملالف( ماهیت و اندازه اند:از این قرار بوده هانامگذاری عامل

ی نام منظور مالحظه ها و اصطالحات بهها بزرگترین سهم را داشته باشد. ب( بررسی فرهنگ واژهآن
های موجود و نتایج مطالعات پیشفین. بفا   های ضمنی متغیرها. ج( نظریهو ماهیت، چشم انداز و داللت

 و مؤلففه اول: تقفوا  : انفد به شرح زیر نامگذاری شده بیست و پنج گانههای باال، عوامل توجه به مالک
 4اخالقفی )  هفای  ه سفوم: ویژگفی  (، مؤلفف شفاخص  2گرایفی )  (، مؤلفه دوم: جمعشاخص 3خداباوری )

(، مؤلففه  شاخص 1تدریس ) (، مؤلفه پنجم: مهارتشاخص 2تخصصی ) (، مؤلفه چهارم: دانششاخص
(، مؤلفه هشفتم:  شاخص 4) یکیتکن های (، مؤلفه هفتم: مهارتشاخص 3ارتباطی ) های ششم: مهارت

(، شاخص 10) (اجرایی -علمیای )  حرفه (، مؤلفه نهم: خدماتشاخص 10) یفناور و پژوهشی خدمات
(، مؤلففه  شفاخص  4اجتمفاع )  بفه  (، مؤلفه یازدهم: خفدمات شاخص 1دانشگاه ) به مؤلفه دهم: خدمات

 بفا  (، مؤلفه چهاردهم: همکاریشاخص 1(، مؤلفه سیزدهم: اجتماعی )شاخص 1دوازدهم: دانشگاهی )
 ؤلفه شانزدهم: دانش(، مشاخص 4شخصیتی ) های (، مؤلفه پانزدهم: ویژگیشاخص 1همکاران ) سایر
 4) یکفار  (، مؤلففه هجفدهم: تجربفه   شاخص 3) یتخصص (، مؤلفه هفدهم: دانششاخص 3) یعموم

(، شاخص 3) یکارآموز و (، مؤلفه بیستم: آموزششاخص 2) یفن های (، مؤلفه نوزدهم: مهارتشاخص
 حفل  و گیری (، مؤلفه بیست و دوم: تصمیمشاخص 4قضاوت ) و تشخیص مؤلفه بیست و یکم: قدرت

 بفه  (، مؤلفه بیست و چهارم: اعتمفاد شاخص 2شخصی ) (، مؤلفه بیست و سوم: نفوذشاخص 2مسئله )
 ( است.شاخص 2خالقیت ) و (، مؤلفه بیست و پنجم: ابتکارشاخص 1نفس )
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 بحث ونتیجه گیری-7

بر  یپژوهش حاضر مبن افتهی اولینهای پژوهش حاضر بیانگر مطالب زیر است:یافته

مذکور  یکدام است؟ ابعاد سازنده الگوبه ترتیب اولویت  علمی جذب اعضای هیئتسازنده  ابعاد نکهیا
 -4فناوری  و پژوهشی -3آموزشی  -علمی -4 اعتقادی -1است: ریبه شرح زبه ترتیب اولویت 

 توان ی. م.رهبری های توانایی -8بلوغی  های توانایی -1 ای حرفه رشد -1ای  مشاوره -2 خدماتی

 ،(1388)  یآور فن و تحقیقات علوم وزارتهمچون  یپژوهشگران یها افتهیمده با آبدست  افتهیگفت 
 .خوانی داردهم( 1388پناه ) اسالم و قورچیان ،(1311) یرکمالیم ،(1311) یاحمد

به  علمی جذب اعضای هیئتسازنده  یها مؤلفه نکهیپژوهش حاضر در خصوص ا افتهی دومین

از:تقوا و  عبارتند اولویت بیاز ابعاد به ترت کیهای سازنده هر  هکدام است؟ مؤلفترتیب اولویت 
 ،یارتباط یها مهارت س،یمهارت تدر ،یدانش تخصص ،یاخالق یها یژگیو ،ییجمع گرا ،یخداباور
خدمات به دانشگاه، خدمات به  ،یا خدمات حرفه ،یو فناور یخدمات پژوهش ،یکیتکن یها مهارت

 نشدا ،یدانش عموم ،یتیشخص یها یژگیهمکاران، و ریبا سا یمکاره ،یاجتماع ،یاجتماع، دانشگاه
 ،یبه نفس/نفوذ شخص اعتماد ت،یخالق ،یآموزش و کارآموز ،یفن یها مهارتی تجربه کار ،یتخصص

 ،(1314)  یمیابراه و خزیمه حاج های میرکمالی، . این نتایج با یافتهوقضاوت صیتشخ ،یریگمیتصم
همسو ( 4012) هاروارد  دانشگاه و( 4001)کلمبیا  دانشگاه ،(1381) یرکمالیم ،(1382) یمیابراه
 باشد. می

جذب سازنده  های شاخص های هریک از مؤلفه نکهیپژوهش حاضر در خصوص ا افتهی سومین

 پاسخ این بخش در جداول زیر بیان شده: کدام است؟به ترتیب اولویت  علمی اعضای هیئت

 اعتقادیمجموعه بعد  ریز یها ها و شاخص مولفه :7 جدول
 شاخص ها مؤلفه ها بعد

 به عمل دینی، و انسانی های ارزش به توجه دینی، و انسانی های ارزش به توجه خدا، به ایمان تقوا و خداباوری اعتقادی
 شریعت احکام

-به هفم تفالیفی و اجفرای برنامفه مشفترک علمفی       لیتما ، تمایل به تیم سازی و تیم داری جمع گرایی
نفوذ کاری و ارتباطات اجتماعی و بفین   ، ارتباط با دانشجویان و همکاران آموزشی ، پژوهشی

 تعاون و کار گروهی هیروح ، المللی

 ؛ تعهدسخاوت علمی صداقت،و  یپاک ، یا رعایت اصول اخالق حرفه های اخالقی ویژگی
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 آموزشی علمیمجموعه بعد  ریز یها ها و شاخص مولفه :8 جدول
 شاخص ها مؤلفه ها بعد

علمفففففففی 
 آموزشی

 دانش تخصصی 
 
 
 
 

 مهارت تدریس

تسلط بفه   . اعتبار مدرک تحصیلی ) کیفیت دانشگاه محل تحصیل کارشناسی ارشد و دکتری
 در رشته مربوطه( مباحث علمی ) اطالعات عمومی

افتخارات علمی ) مانند  . اطالعات تخصص) آشنایی با مسائل روز مرتبط با گرایش تحصیلی 
هفای ورودی، ففارغ    های اول تا سوم آزمون های ملی، رتبه وی نمونه کشوری، جشنوارهدانشج

 التحصیل ممتاز و غیره

.  قفدرت بیفان و انتقفال مففاهیم     .مهارت تهیه اجرا و ارزیابی طفرح درس  ،تدریس آزمایشی 
مفدل سفازی    ییتوانفا  . بهره گیری از فناوری . شنایی و بکارگیری روشهای مختلف تدریسآ

 یادگیری مادام العمر و مستمر

هفای   بفا اصفول مهفارت    ییآشفنا  .مخاطب شناسی و توانایی ایجاد ارتباط موثر و انتقال پیفام  های ارتباطی مهارت
 هدایت علمی و آموزشی ییتوانا .انگیزشی

ینترنفت، ایمیفل،   توانایی استفاده از ابزارهای نوین آموزشی ) رایانه، نرم افزارهفای آموزشفی، ا   های تکمیلی مهارت
مهارت کشف و جستجوی منابع علمفی در اینترنفت ) توانفایی     .تلگرام، گوگل پالس و غیره(

آشفنایی   ،مهارت تدریس به صورت مجازی .استفاده از منابع الکترونیک و بانکهای اطالعاتی(
 ا سایر زبانهای رایج در مجامع علمی(یبا زبان دوم ) انگلیسی 

 

 فناوری و پژوهشیمجموعه بعد  ریز یها صها و شاخ مولفه:9 جدول
 شاخص ها  مؤلفه ها بعد

–علمفففففففی 

 پژوهشی
 
 
 
 

خدمات پژوهشی 
 و فناوری

 
 
 

 ای حرففه  خدمات 
 (اجرایی -علمی)

 

های پژوهشی  انجام طرح، اعم از کاربردی و بنیادیو خارجی مقاالت چاپ شده در مجالت داخلی 
، تصنیف یفا ترجمفه   فیتال خارجی، های علمی داخلی مایشبا انتشار مقاله در ه یسخنران ،و فناوری 

و مشفاوره پایفان    ییراهنما ،های دانشجویی کارشناسی ارشد راهنمایی و مشاوره پایان نامه،  کتاب
 اثر بدیع و ارزنده هنری انتقادی کتاب حیتصح ، های دانشجویی دکتری نامه

 
علمفی و   یهمکفار  ، شته تخصصفی سابقه موفقیت در ارتباط با صنعت، تجارت و خدمات در ر

سابقه خدمات علمی و آزمایشفگاهی و یفا   ،  دانش بنیانهای  و ایجاد شرکتها  فنی با سازمان
و  یاسفتان  ،یملف هفای   طفرح  یدر اجفرا  یهمکار،  یهای معتبر علم هیعملیات میدانی در نشر

 ینفداز ه او را  یطراحی یا آموزشی ؛ فناور ی،پژوهش ها، اردوها ، شگاهینما ییبرپا ی،منطقه ا
 یریف دب، همکفاری در امفور اجرایفی دانشفگاه ؛      های علمی در انجمن تیعضوها،  ه شگایآزما
 یهای علم شیهما
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 خدماتی بعد مجموعه زیر های شاخص و ها مولفه:11 جدول
 شاخص ها مؤلفه ها بعد

 
ای  فعال بودن در مجامع حرفه ی ،دانشگاهای  امع حرفهفعال بودن در مج ، مشترک یو همکار یمیهای ت مهارت دانشگاه به خدمات خدماتی

پژوهش مشترک با پژوهشگران  ، دانشگاه تیاز رسالت و مامور تیحما ی ،مشاوره ا یمهارتهای ، برون دانشگاه
 کار کردن با گروههای مختلف ییتوانا ی ،خارج

بنیه تصمیم  تیتقو ، های محلی ن مسئولیت انجمنبرعهده گرفت ، ارائه خدمات علمی به اهالی محل زندگی خدمات به اجتماع 
 خود تخصصی حوزهمسائل  موضوعات ، از مردم سازیآگاه  ، های عمومی مرتبط با آحاد جامعه گیری

 ای مشاورهمجموعه بعد  ریز یها ها و شاخص مولفه :11 جدول
 شاخص ها مؤلفه ها بعد

توانایی  شناسی پژوهش پژوهش، ابزارها و روشهای  برخورداری از دانش در حوزه روش دانشگاهی مشاوره ای
همکاری با  بودن دانشجویان دسترس در نوشتاری دانشجویان ها راهنمایی با کیفیت فعالیت

 با ارتباط درپاسخگو  ، گری های مربی مهارت دانشجویان همچون یک همکار پژوهشی
 دانشجویان به پژوهش اخالقآموختن  ، دکتری و ارشد کارشناسیهای  رسالههای  مشاوره

های  در اجرای روند فازهای مطالعاتی پروژه یهمکار ، های صنعتی هدایت و راهنمایی پروژه اجتماعی
ای با  علمی مشاوره یهمکار اجتماع ، و صنعت به خود مطالعات نتایج بازخورددادن  ،صنعتی

ت و خدمات در بخشی به صنع یآگاه ، صنعت در راستای بهبود کیفیت خدمات با محصوالت
بخشی به صنعت و خدمات در خصوص مزایا و معایب خدمات  یآگاه ، خصوص روندهای آینده

 شانو محصوالت

 ای حرفه رشدمجموعه بعد  ریز یها ها و شاخص مولفه:12 جدول
 شاخص ها مؤلفه ها بعد

رشد حرفه 
 ای

همکاری با سایر 
 همکاران

ارشفادگر و   ریمفد  ، تفکفرات گونفاگون   قیشفو ت ،پذیرش دیگران و ارزش قائل شدن برای آنها
اسفتفاده از   ، شناخت و حمایت از اهفداف و رسفالت برنامفه آموزشفی و رشفته      ، خدمت گذار بودن

هفای   مهفارت  ، های دانشگاه، دانشکده و گروه شناخت فرهنگ و سیاست ، فناوری برای ساخت
 بین فردی

هفففففا  ویژگفففففی
 شخصیتی

 و تیف خالق ، پفذیری و پاسفخگویی   تیمسفئول  ،شفتکار و پ تیجد ، کنجکاوی و حقیقت جویی
 نوآوری
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 بلوغی های تواناییمجموعه بعد  ریز یها ها و شاخص مولفه:13 جدول
 ها شاخص ها مؤلفه بعد

های  توانایی
 بلوغی

ها  روابط منطقی پدیده درک داشتن اطالعات الزم برای درک مسائل عمومی و فهم کلی آنها ، دانش عمومی
بودن در درک عمومی، خوش فکری و توانایی در ارائه راه حل  بارز عبیر اطالعات ،و تفسیر و ت

 ها

یی بفا اصفول سفازمان و مفدیریت و     آشنا های آنها ، آشنایی با مکاتب فلسفی و علمی و دیدگاه دانش تخصصی
 به بافت آموزش عالی جامعه، فلسفه، اهفداف  تسلط های سازمانی ، چگونگی شکل گیری پدیده

 ول آنو اص

برخورداری از تجربه کاری الزم برای انجام وظایف محوله، همسویی و تناسب پست با تجربفه   تجربه کاری
نمودن قوانین و مقررات و شرایط الزم جهت استفاده حداکثری از تجارب علمفی   فراهم کاری ،

 های مدون و مشخص جهت افزایش مهارت و تجربه کاریو عملی خود ، تدوین برنامه

 
 های فنی مهارت

یی بفا  آشفنا  بفه روشفهای تفدریس و یفادگیری ،     تسفلط  توانایی انجام برنامه ریزی آموزشفی ، 
یی انجفام  توانفا  یی انجفام ارزشفیابی آمفوزش،   توانفا  بالینی برای کشف مشفکالت ،  روانشناسی

 راهنمایی آموزشی

آمفففففففففوزش و  
 کارآموزی

های و بهبفود سفطح   یش تواناییافزا های الزم جهت انجام وظایف شغلی محوله ،ارائه آموزش
یجاد بینش و بصیرت عمیق تر، دانفش  ا عملکرد و شایستگی آنها از طریق آموزش و بهسازی ،

 و معرفت باالتر در اثر ارائه آموزش و بهسازی

 

 رهبری های تواناییمجموعه بعد  ریز یها ها و شاخص مولفه:11 جدول
 ها شاخص ها مؤلفه بعد

 های توانایی
 ریرهب

قدرت تشخیص و 
 قضاوت

قفدرت تجزیفه و تحلیفل جهفت      داشفتن  توانایی درک رفتار انسانها و تشخیص علل رفتار آنهفا ، 
یی توانا یی قضاوت درست در خصوص رفتارها و علت آن رفتارها ،توانا تشخیص درست مسائل ،

 های مختلف برای تحقق اهداف ها و شیوه منسجم کردن ایده

 
 

تصمیم گیری و 
 سئلهحل م

یی تحمل نسفبی ابهامفات و عفدم    توانا آوری اطالعات ،های حل مسئله و جمعآشنایی با تکنیک
همه جانبه به ابعاد یک مسئله، توانایی پاسخگویی قبول مسئولیت برای  توجه ی ،توانا اطمینان ،

 گیری منطقی و توانایی بکارگیری فرایند و اصول آناصول تصمیم درک آثار تصمیم ها ،

 استفاده یی جلب حمایت و یافتن متحدان ،توانا تقویت توان نفوذ در همکاران و زیردستان ، فوذ شخصین
 یی و حفظ منابع اقتدارشناسا های غیررسمی داشتن قدرت اقناعی ، ازگروه
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،  یدها آزادی عمل در بیان، داشتن اطمینان نسبت به توانایی و نقاط مثبت خود ، اعتماد به نفس
در عمل و رفتار،  استقالل یری نترسیدن از اظهار نظر دیگران ،انتقادپذ نظرات،

 خودکنترلی در شرایط دشوار

فکر باز و منعطف برای  داشتن ها و افکار جدید و توان تحمل آنها ، داشتن روح قدرشناسی از ایده ابتکار و خالقیت
 ق افراد بفه تشفریک مسفاعی ،   یت روح خالقیت و تشویتقو های متنوع انجام کا ر، رسیدن به راه

یی گرفتن نتفایج جدیفد از ربفط    توانا روحیه انتقادی به روشها و سبکها معمول انجام کار ، داشتن
 ها و تجربیات مختلف ایده

 
 میرکمالی ،(1382) ابراهیمی ،(1314)  ابراهیمی و خزیمه حاج های میرکمالی، این نتایج با یافته

 باشد. همسو می( 4012) هاروارد  دانشگاه و (4001)کلمبیا  دانشگاه ،(1381)

که در جهت  ییها به رغم کوشش-1:مانند یی است،هاتیمحدود یپژوهش دارا نیدر مجموع ا
 و فنی دانشگاه علمی هیئت اعضایاصول مربوط به انتخاب نمونه صورت گرفته است اما چون  تیرعا

 اطیاحت یستیها، باسازمان ریدر سا ست آمدهنتایج به د یریرگاند، لذا جهت بکاای انتخاب شده حرفه
 یپژوهش در اثر اجرا نیا یتجرب یها داده. 4شود.  ییآن اقدام و سپس اجرا یساز یکرد و به بوم

 یها اسیگروه نمونه به دست آمده لذا اگر از مق یمؤلفه برا 42بعد و  8ای در  ماده 148 اسیمق کی
. در مجموع 3 تر است.میآن قابل تعم جهیفاده شود نتاست ادتریبا مضمون متفاوت و طول ز یگرید

های شناسایی شده یک ها شاخصتحلیل عامل اکتشافی بیانگر این موضوع است که همه ابعاد مؤلفه
علمی دانشگاه فنی و حرفه ای تبیین می کنند  عامل زیربنایی را در قالب الگوی جذب اعضای هیئت

های فراوان همچنان توان شناسایی نمود که به رغم تالشا میهای دیگری راما قطعاً مؤلفه و شاخص
باشد اگر بصورت آمیخته انجام  روش پژوهش حاضر یک پژوهش کمی می-4اند.مکنون باقی مانده

 شده بود یافته های حاصل اعتبار بیشتری داشت.

عملی  ایهای فنی و حرفه% از دروس و رشته10با توجه به اینکه حدود -1:  پیشنهادات .8

جذب اعضای هیئت علمی با چند سال سابقه کار عملی در نظر گرفته شود. همچنین استفاده  است لذا،
 های فنی، ابتکار و خالقیتهای اخالقی، دانش تخصصی؛ مهارتاز افراد خبره صنعتی که از ویژگی

 4پذیر باشدبرخوردارند با دریافت کد مدرسی به عنوان مدرس امکان
با  علمی جذب اعضای هیئتحوزه با محوریت کشورهای موافق در ت تطبیقی انجام مطالعا -

به منظور  ایهای فنی و حرفهها و دانشکدهعلمی آموزشکده جذب اعضای هیئت یالگوها کردیرو
 .پژوهش نیا یینهایافته های  یاصالح و بروزرسان
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 : منابع فارسی
ها و مؤسسات آموزش عالی ایران و چند  ر دانشگاهعلمی د جذب اعضای هیئت"(. 1382 ) ابراهیمی، یزدان. -1

 .های مجلس شورای اسالمی . تهران: دفتر مطالعات فرهنگی مرکز پژوهش"دانشگاه معتبر جهان
های بهسازی  زاده حمید. شناسایی ابعاد و مؤلفه اجتهادی مصطفی، قورچیان نادرقلی، جعفری پریوش، شفیع -4

دل مفهومی. فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی. علمی به منظور ارائه یک م اعضای هیئت
1310; 11 (4: )41-41 

های دولتی ایران.  (. طراحی مدل جذب منابع انسانی مبتنی بر عدالت برای دستگاه1311 ) احمدی، پرستو. -3
 مجله مدیریت شهری، سال شانزدهم، شماره

علمی در ایران )پژوهش  ای جذب اعضای هیئتشناسایی مالکه (.1311) ینحساسکندرپور، بهروز؛ احمدی،  -4
 .148-141(، 12)1آمیخته(، مدیریت در دانشگاه اسالمی، 

جعفری پریوش، قورچیان نادرقلی، بهبودیان جواد، شهیدی نیما. ارائه الگویی ساختاری برای رابطه  -2
لنامه پژوهش و علمی با کیفیت تدریس آنان . فص خودکارآمدی، شایستگیها و تعهد سازمانی اعضای هیئت

 84-11( :4) 18 ;1311برنامه ریزی در آموزش عالی. 
اعضای  مهارت (.1381فرهادیان، فریبا؛ توتونچی، مینا؛ چنگیز، طاهره؛ حقانی، فریبا و اویس قرن، شهرام. ) -1

هیأت علمی و نیاز آموزشی آنان در مورد روش های تدریس بالینی در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، 
 .101-118، 1، شماره 1علوم پزشکی، دوره آموزش در 

علمی دانشگاه آزاد  (. بررسی وضعیت جذب، حفظ و ارتقاء هیئت1381 ) قورچیان، نادر قلی؛ اسالم پناه، مریم. -1
 ، شماره11اسالمی و ارائه مدلی مناسب جهت بهبود وضعیت موجود. فصلنامه آینده پژوهی مدیریت، دوره 

علمی درباره نیازهای توسعه حرفه ای آنان و شیوه  (. نظر اعضای هیئت1314زاهدی، س.، و بازرگان، ع. ) -8
 81-11(6 11)11های برآوردن نیازها. پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی6 

علمی جهت تحقق  های اعضای هیئت ( . شایستگی1318) . ؛ کشاورزی؛ فهیمها . حیدری . ق سلیمی . -1
 1نوآوری و ارزش آفرینی  فصلنامه و انتظارات دانشجویان دکتری .. رسالت دانشگاهی ؛ تامّلی بر ادراکات

(46 . )82 
علمی دانشگاه اسالمی )مورد  (. تدوین مدل شایستگی های محوری اعضای هیئت1311سنگری، ن. ) -10

 .10-642 ((13) 1)1مطالعه دانشگاه الزهرا )س((. مدیریت در دانشگاه اسالمی6 

(. 1388زاده، ابوالقاسم و مریدالسادات، پگاه ) محمود؛ رضوانفر، احمد؛ شریفاله؛ حسینی، سید صادقی، فتح-11
هفای کشفاورزی، مجلفه تحقیقفات      علمی دانشفکده  ای اعضای هیئت-های تأثیرگذار بر توسعه حرفه واکاوی سازه

 .11-11(، 4)  4،40علوم کشاورزی ایران(، ) یرانااقتصاد و توسعه کشاورزی 
. شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر 1311مامت ؛ میر سید محمد محسن .بامداد صوفی؛جهانیار و ا -14

های مدیریت منابع انسانی ؛ دوره  پژوهش برجذب و نگهداشت استعدادهای علمی در دانشگاه امام حسین.
 .41-11:  3: شماره  10
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ه های وزارت علمی برای دانشگا (. استخراج اقدامات مناسب جذب هیئت1312مصدق، ه.، و حسینی، و. )- -13
-613 (3)4علوم6 تحقیقات و فن آوری: مبتنی بر دیدگاه صاجب نظران جذب. مدیریت سازمان های دولتی6 

84. 
پژوهشهای مدیریت منابع انسانی  منابع انسانی بر مبنای شایستگی. جذب ( . .1314) مطهری نژاد حسین -14

 4ف  11( 14 )1سال نهم، شماره  (ع) ینحسدانشگاه جامع امام 
(. تدوین الگویی برای بالندگی 1314حب زادگان، ی.، و پرداخت چی، م.، و قهرمانی، م.، و فراستخواه، م. )م  -12

 4)11علمی با رویکرد مبتنی بر نظریه داده بنیاد. پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی6  اعضای هیئت
(10 6))1-42. 

شناسایی مدل و تدوین شایستگی های   (1318جعفری )فتحی واجارگاه پریوش  کورش محبت. هدیه ،  -11
توسعه منابع  فصلنامه اعضای هیأت علمی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی ایران: یک مطالعه ی کیفی

 ، 41، سال ششم، شماره  11- 11انسانی
(. شناسایی مالک های جذب و 1314 ) میرکمالی، میرمحمد؛ حاج خزیمه، مجتبی؛ ابراهیمی، صالح الدین. -11

مورد: کارکنان دانشکده های پردیس فنی دانشگاه  مناسب )منابع انسانی و ارائه راهکارهای  نگهداشت
 4، شماره8تهران(. مجله پژوهشهای مدیریت منابع انسانی، دوره 

یمنی دوزی سرخابی، م.، و گلدسته، ا.، و صفری، ر.، و سهرابی، م.، و طرقی، ج.، و حاجی خواجه لو، ص.  -18
ه های راهبردی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی کشور با رویکرد کمّی. آموزش (. مقایسه برنام1311)

 4-61 (3)10عالی ایران6 
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