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Abstract 

Faculty members as one of the crucial human 
capitals each university, can play an 
important role for this purpose. And when, a 
faculty can play a more effective role in the 
international engagements that he has the 
necessary competencies in this filed. Thus, 
the purpose of present research was the 
presenting a pattern for faculty members’ 
competency in the international 
engagements.To achieve the purpose, the 
qualitative approach through 
phenomenological method was used. The 
statistical populations were included experts 
in field of higher education in Iran, which 
selected 21 people as participants in the 
research by purposive sampling. The research 
instrument was semi–structured interview and 
also, data analyses method was qualitative 
inductive content analysis. Validity was 
confirmed through techniques such as 
member checking, and peer checking. 
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Findings showed that conceptual pattern of 
faculty members’ competency in the 
international engagements included six 
competencies; scientific, professional, 
communicational, cross-cultural, 
metacognitive and intellectual. 
 
Keywords: Competency, International 
engagments, Faculty members, Competency 
pattern 
 

 

Volume 8, Number 3, Fall 2016 Journal of 

Science & Technology Policy



 

25 

 
  پژوهشی-فصلنامه علمی

 سیاست علم و فناوري
 

   1395 پائیز، 3، شماره هشتمسال 

 

  

 :المللی در تعامالت بین  اعضاء هیأت علمی ارائه الگوي شایستگی

 یک مطالعه پدیدارشناسانه

  4غالمرضا ذاکر صالحی، 3خدایار ابیلی، 2پورکریمیجواد ، *1محسن نظرزاده زارع

  دانشجوي دکتري مدیریت آموزش عالی، دانشگاه تهران -1
  ریزي آموزشی، دانشگاه تهران استادیار گروه مدیریت و برنامه -2

  ریزي آموزشی، دانشگاه تهران استاد گروه مدیریت و برنامه -3
  عالی، تهرانریزي آموزش  دانشیار مؤسسه پژوهش و برنامه -4

  

  دهیچک
توانند در ایفاء این نقش  و زمانی می دارندالمللی  هاي انسانی هر دانشگاه نقش مهمی در عرصه تعامالت بین ترین سرمایه عنوان یکی از مهم علمی به اعضاء هیأت

المللی است و  علمی در تعامالت بین حاضر ارائه الگوي شایستگی اعضاء هیأت مقالههدف . هاي الزم براي آن برخوردار باشند مؤثرتر عمل کنند که از شایستگی
نظران حوزه آموزش عالی کشور بوده که با  جامعه پژوهش شامل صاحب. ه استبراي نیل به این هدف، از رویکرد کیفی و روش پدیدارشناسی استفاده شد

ساختاریافته و روش تحلیل  ابزار پژوهش، مصاحبه نیمه. کنندگان در پژوهش انتخاب شدند مشارکتعنوان  نفر به 21گیري هدفمند تعداد  استفاده از روش نمونه
کنندگان در پژوهش و بازبینی توسط  هاي پژوهش، از دو روش بازبینی توسط مشارکت  براي حصول اطمینان از روایی داده. ها، تحلیل محتوا استقرایی بود داده

توان در شش مقوله شایستگی تعریف کرد  المللی را می علمی در تعامالت بین نشان داد که الگوي مفهومی شایستگی اعضاء هیأت ها یافته. همکاران استفاده شد 
  .فرهنگی، شایستگی فراشناختی و شایستگی فکري اي، شایستگی ارتباطی، شایستگی میان شایستگی علمی، شایستگی حرفه: که عبارتند از

  علمی، الگوي شایستگی المللی، اعضاء هیأت تعامالت بینشایستگی، : ها کلیدواژه
  

  1مقدمه -1
اي و بازاري  گسترش پدیده جهانی شدن و متعاقب آن توده

شدن آموزش عالی به عالوه شرایط پیچیده محیطی طی 
ها  هاي اخیر، منجر به ایجاد رقابت شدید میان دانشگاه دهه

ها و مؤسسات آموزش عالی  در این میان، دانشگاه. شده است
براي حفظ مزیت رقابتی خود در فضاي جهانی، ناگزیرند 

سرعت خود را با شرایط خاص حاکم بر آن انطباق دهند  به
]1[.  

ها  رو، گرایش دانشگاه هاي انطباق با تغییرات پیش یکی از راه
                                                 

  nazarzadeh@ut.ac.ir :دار مکاتبات نویسنده عهده * ⊕

هاي  در این میان دانشگاه. شدن است  المللی سوي فرآیند بین به
هاي جهان و در  منظور همگرایی با سایر دانشگاه به کشورمان

که بر ( علم و فناوري هاي کلی نظام راستاي تحقق سیاست
هاي ارتباطات ملی و فراملی میان  توسعه و تقویت شبکه

1دانشمندان و پژوهشگران و ها، مراکز علمی دانشگاه
برنامه و ) 2

بر گسترش همکاري و تعامل فعال، سازنده که ( ششم توسعه
علم و فناوري با سایر کشورها و مراکز   بخش در حوزه و الهام

2اي و جهانی نطقهعلمی و فنی معتبر م
کرده ناگزیر از تأکید ) 3

                                                 
  هاي کلی علم و فناوري سیاست 8-5بند اشاره به  -21
  هاي کلی برنامه ششم توسعه سیاست 79اشاره به بند  -32
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اما منظور از . المللی شدن هستند توجه و تأکید بر امر بین
  المللی شدن چیست؟ بین

المللی شدن را  فرآیند تلفیق ابعاد  بین ]2[ 1جان نایت
فرهنگی در راستاي کارکردهاي آموزشی،  المللی و بین بین

صیف کرده پژوهشی و خدماتی مؤسسات آموزش عالی تو
  .است

اي در مورد  هاي گسترده المللی شدن، دیدگاه در ادبیات بین
 2عنوان مثال کراوس، کواتیس و جیمز به. ابعاد آن وجود دارد

مسائل مربوط به ) 1: المللی شدن را شامل پنج بعد بین ]3[
پژوهش؛ ) 3علمی؛  اعضاء هیأت) 2آموزش و برنامه درسی؛ 

دانند در  راهبردها می) 5ان و مسائل مربوط به دانشجوی) 4
نُه بعد را براي  ]4[ 3ورث و تیمپلر حالی که ایلکین، فرانس

دانشجویان ) 1: اند که عبارتند از المللی شدن بر شمرده بین
دانشجویان تحصیالت تکمیلی ) 2المللی؛  کارشناسی بین

هاي  برنامه) 4هاي تبادل دانشجویان؛  برنامه) 3المللی؛  بین
علمی در  تعامل اعضاء هیأت) 5علمی؛  اعضاء هیأتتبادل 
المللی؛  هاي بین المللی از قبیل شرکت در همایش هاي بین زمینه

 هاي همکاري) 7المللی با تمرکز بر پژوهش؛  هاي بین برنامه) 6
) 9المللی و  حمایت از دانشجویان بین) 8المللی؛  پژوهشی بین

نیاز  نیز پنج پیش ]5[ جاودانی. المللی ارتباط با نهادهاي بین
) 1: المللی را چنین برشمرده ورود یک دانشگاه به قلمرو بین

اي که دست کم،  گونه هاي آموزشی به افزایش کیفیت برنامه
بخشی به  تنوع) 2اي باشد؛  قابل رقابت در عرصه منطقه

) 3نهادهاي آموزشی براي افزایش توان همگرایی ساختاري؛ 
) 4پذیري نظام ملی آموزش عالی؛  لزوم برخورداري از نرمش

) 5المللی و  بین) هاي کنشی هم(ضرورت گسترش تعامالت 
همچنین . مشخص شدن وضعیت بخش عمومی و خصوصی

علمی در  تعامالت اعضاء هیأت ]6[ 5به نقل از بتی 4الینگبوي
هاي مهم براي  عنوان یکی از مؤلفه المللی را به هاي بین فعالیت
  .اندد المللی شدن می بین
علمی  المللی اعضاء هیأت طور که اشاره شد تعامالت بین همان
المللی شدن به شمار  هاي بین عنوان یکی از ابعاد و مؤلفه به
ترین  همین دلیل پژوهشگران بر این باورند که موفق به. رود می

                                                 
1- Jane Knight 
2- Krause, Coates and James 
3- Elkin, Farnsworth and Templer 
4- Ellingboe 
5- Beatty 

المللی اعضاء  المللی شدن، به تعامالت بین راهبردهاي بین
عنوان  علمی به که اعضاء هیأتعلمی بستگی دارد؛ چرا  هیأت
المللی  هاي بین هاي انسانی کلیدي براي پیشبرد طرح سرمایه

شوند و  ها و مؤسسات آموزش عالی شناخته می در دانشگاه
هاي آموزشی، پژوهشی و  دخالت مستقیمی در مأموریت

تعبیر دیگر،  به. ]6[خدماتی مؤسسات آموزش عالی دارند 
هاي مهم و  یکی از سرمایهعنوان  علمی به اعضاء هیأت

روند که معموالً نقش آنها در  شمار می ارزشمند هر دانشگاه به
تصویر کشیده  سه مفهوم آموزش، پژوهش و خدمات به

هاي  با این وجود نقش چهارم آنها فراتر از فعالیت. شود می
بدین معنی که اعضاء . آموزشی، پژوهشی و خدماتی است

 آموزش عالی  رز بین مؤسساتعلمی در این نقش، در م هیأت
کنند  فعالیت می 6عنوان مرزگستر و محیط بیرونی خود و به

نوعی پل ارتباطی میان دانشگاه و محیط  این نقش به. ]7[
تواند منجر به ایجاد ارتباط و تعامالت  بیرونی است و می

ایفاء چنین نقشی مسلماً مستلزم . بیرونی در آنها شود
  .اي الزم استه برخورداري از شایستگی

علمی یکی از  با در نظر گرفتن این نکته که اعضاء هیأت 
شمار  ها به المللی شدن دانشگاه عوامل تأثیرگذار در فرآیند بین

ها  المللی شدن دانشگاه و تعامالت آنها براي بین ]8[روند  می
بر این اساس . تنها اختیاري نبوده بلکه ضروري است نه

ها،  عنوان ترکیبی از مهارت گی بهبرخورداري آنها از شایست
در  هایی که عملکرد برتر را ها، صفات و انگیزه دانش، ارزش

در راستاي ایجاد و افزایش  ]9[ کند یک شغل تعریف می
  .رسد المللی آنها امري قطعی به نظر می تعامالت بین

علمی در عرصه تعامالت  با وجود اهمیت نقش اعضاء هیأت
و توجه به برخورداري آنها از ها  المللی دانشگاه بین

هاي الزم براي ایفاء این نقش، مستندات موجود،  شایستگی
ها، در  گویاي وجود ضعف در تعامالت و برخی از شایستگی

  :است اي کشوره علمی دانشگاه بین اعضاء هیأت
نتایج مطالعات متعدد  ]10[راد و خسروخاور  بنابه گفته قانعی

اختار ارتباطی و تعامالتی در بین در ایران حاکی از ضعف س
عالوه بر این، نتایج . علمی و پژوهشگران است هیأت  اعضاء
نشان داده که تعامالت و  ]11[راد  دیگري از قانعی  پژوهش

ي کشور پائین است ها علمی دانشگاه ارتباطات اعضاء هیأت

                                                 
6- Boundary spanners 
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که این تعامالت هم عمدتاً در درون ساختارهاي سازمانی 
. گروهی در آنها اندك است هاي برون همکاريمحدود بوده و 

ضعف علمی و  ]12[همچنین فتحی واجارگاه و همکاران 
موجب  را هاي کشور علمی دانشگاه زبانی اعضاء هیأت

المللی آنها  هاي بین محدودیت در تعامالت و همکاري
  .اند دانسته

المللی اعضاء  باتوجه به آنچه بیان شد موضوع تعامالت بین
. مستلزم توجه ویژه است هاي کشور ی در دانشگاهعلم هیأت

علمی در تعامالت  لذا با اذعان به جایگاه اعضاء هیأت
هاي بالندگی  ها و با علم به اینکه برنامه المللی دانشگاه بین

. بایست مبتنی بر شایستگی باشد علمی می اعضاء هیأت
المللی  عنوان یکی از رویکردهاي بین رویکرد شایستگی به

و  ها نگرش دانش، ها، آموزش عالی بر توسعه مهارت شدن
تأکید  کارکنان و علمی هیأت  دانشجویان، اعضاء در ها ارزش
  .]13[دارد 

علمی در  لزوم طراحی الگویی براي شایستگی اعضاء هیأت 
ها، شرایط و زمینه  المللی با در نظر گرفتن ویژگی تعامالت بین

خاص نظام آموزش عالی کشور و در راستاي ایجاد و افزایش 
علمی و متعاقب آن افزایش  المللی اعضاء هیأت تعامالت بین
مسلماً . رسد نظر می ، ضروري بهها المللی دانشگاه تعامالت بین

تواند عالوه بر کمک به  طراحی الگوي شایستگی می
علمی شایسته، در تدوین  ها در انتخاب اعضاء هیأت دانشگاه 

بنابراین . علمی نیز مؤثر باشد هاي بالندگی اعضاء هیأت برنامه
هاي شایستگی  شناسایی ابعاد و مؤلفه ،حاضر مقالههدف کلی 
منظور تدوین  المللی، به ت بینعلمی در تعامال اعضاء هیأت

  .الگوي مفهومی آن است
  
  پیشینه پژوهش -2

هاي اعضاء  هایی در زمینه شایستگی هاي اخیر پژوهش در سال
این در حالی است . ها صورت گرفته است علمی دانشگاه هیأت

هاي شایستگی  ها و مؤلفه که پژوهشی که در آن شاخص
المللی ترسیم گردد در  علمی در تعامالت بین اعضاء هیأت

در ادامه به بررسی . یافت نشدسطح داخل و خارج از کشور 
  گرفته در حوزه شایستگی هاي صورت اجمالی برخی پژوهش

  :علمی خواهیم پرداخت اعضاء هیأت
هاي مورد نیاز  در پژوهشی الگوي شایستگی] 14[ ابراهیمی

ه علمی را در قالب سه شایستگی تدوین کرده ک اعضاء هیأت
هاي  شایستگی) 2هاي شناختی؛  شایستگی) 1: عبارتند از
 .هاي عملکردي شایستگی) 3عاطفی و 

هاي مورد  در پژوهشی به شناسایی شایستگی] 15[ساز  چیت
هاي کشور در سه محور اصلی  علمی دانشگاه نیاز اعضاء هیأت

) 3دانش و آگاهی و ) 2نگرش؛ ) 1: اقدام کرده که عبارتند از
  .ها مهارت

هاي  به بررسی شایستگی] 16[لیمی، حیدري و کشاورزي س
و  جهت تحقق رسالت دانشگاهی پرداخته علمی اعضاء هیأت

ترین شایستگی اعضاء  به این نتیجه رسیدند که مهم
  .علمی به این منظور، شایستگی پژوهش است هیأت

در ) 1980( 1و هانسن وتیال ،]15[ساز  به نقل از چیت
 هاي عمومی و ی مدلی براي شایستگیپژوهشی به دنبال طراح
عنوان  آنها پنج طبقه اصلی زیر را به. اصلی مدرسان بودند

) 1: هاي عمومی و اصلی مدرسان ارائه دادند شایستگی
) 4هاي فنی؛  مهارت) 3یه؛ دانش پا) 2هاي ارتباطی؛  مهارت
  .فردي هاي میان مهارت) 5هاي اداري و  مهارت

در پژوهشی ) 2006( 3ونگی] 17[ 2به نقل از کیویان و کین
ها را شامل هشت  علمی کالج ي اعضاء هیأت ها شایستگی

ایجاد ) 2تفکر منطقی؛ ) 1: ویژگی برشمرده که عبارتند از
بازیابی ) 5روابط فردي؛ ) 4؛ 5گرایی پیشرفت) 3؛ 4رابطه

  .نوآوري) 8خلق کردن و ) 7پذیري؛  مسئولیت) 6؛ 6اطالعات
در ) 2006( 7ژانگ و ژیانهو ]17[به نقل از کیویان و کین 

اي  هاي حرفه علمی کالج ي اعضاء هیأت ها پژوهشی شایستگی
اي؛  شایستگی حرفه) 1: عالی را شامل سه شایستگی برشمردند

  .شایستگی عملکردي) 3شایستگی روانی و ) 2
علمی  مدل شایستگی اعضاء هیأت] 17[کیویان و کین 

) 1: اند بعد ارائه دادههاي کاربردي را در چهار  دانشگاه
شایستگی تحقیق ) 3شایستگی تعاملی؛ ) 2خصوصیت فردي؛ 

 .شایستگی آموزشی) 4و توسعه و 

در پژوهشی چارچوب شایستگی مدرسان براي ] 18[ 8پفیانکو
: را در چهار مجموعه یادگیري ارائه کرده است 21براي قرن 

                                                 
1- Olivaa and Hanson 
2- Qiuyan and Qin 
3- Wangyi 
4- Relationship establishment 
5- Achievement orientation 
6- Information retrieval 
7- Zhang and Jianhui 
8- Pefianco 
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) 3یادگیري براي عمل کردن؛ ) 2یادگیري براي دانستن؛ ) 1
  .یادگیري براي باهم زندگی کردن) 4ادگیري براي بودن و ی

هاي  مدلی براي شایستگی] 19[ 1یکندورثیک و گوس میلنر،
هاي علوم پزشکی در  علمی دانشگاه سازمانی اعضاء هیأت

) 1: ی استاصلاند که شامل چهار مؤلفه  آمریکا ارائه داده
شایستگی ) 3شایستگی شناختی؛ ) 2شایستگی اجتماعی؛ 

 .شایستگی  فرا) 4لکردي و عم

 2بلند و همکاران] 19[ثورندیک  و گوسیک به نقل از میلنر،
هاي الزم براي اعضاء  پژوهشی شایستگی در) 2009(

هاي  شایستگی) 1: اند دانسته علمی را شامل این موارد هیأت
) 3هاي آموزشی؛  شایستگی) 2اي؛  علمی و حرفه

) 5ارتباطی و هاي  شایستگی) 4هاي پژوهشی؛  شایستگی
  .هاي اداره کردن  شایستگی

در پژوهشی به تحلیل مشخصات ] 20[ 3بالزکووا و همکاران
هایی که باید  علمی و شایستگی اي اعضاء هیأت حرفه- فردي

داشته باشند پرداخته و به این نتیجه رسیدند که الگوي 
هایی  بایست از شایستگی علمی می شایستگی اعضاء هیأت

اي، شایستگی آموزشی، شایستگی  حرفهمانند شایستگی 
انگیزشی، شایستگی ارتباطی، شایستگی شخصی، شایستگی 

 .پژوهشی و همچنین شایستگی نشر تشکیل شود-علمی

علمی و  با بررسی الگوهاي شایستگی اعضاء هیأت
شده در این خصوص، دو نکته قابل تأمل  هاي انجام پژوهش
گرفته در  اي صورته نکته اول، اینکه الگوها و پژوهش: است

ها  علمی صرفاً به ارائه شایستگی زمینه شایستگی اعضاء هیأت
 ها علمی دانشگاه اي اعضاء هیأت هاي حرفه و صالحیت

مربوط به تعامالت  هاي پرداخته و در هیچکدام از آنها جنبه
نکته دوم هم اینکه، اجزاء . المللی در نظر گرفته نشده است بین

علمی در هریک از الگوها  عضاء هیأتهاي شایستگی ا و مؤلفه
گرفته از جامعیت و مانعیت الزم  هاي صورت و پژوهش

برخوردار نبوده و صرفاً در چند جزء یا مؤلفه با یکدیگر 
  .اند همپوشانی داشته

  
  روش پژوهش -3

اي بود که مستلزم  گونه اینکه هدف کلی پژوهش به با توجه به 

                                                 
1- Milner, Gusic and Thorndyke 
2- Bland, Taylor, Shollen, Weber-Main and Mulcahy 
3- Blaskovaa, Blaskoa and Ikovaa 

و تجارب  ها تفحص و بررسی در نظرات، دیدگاه
کننده در پژوهش بوده بنابراین از روش  نظران شرکت صاحب

. پدیدارشناسی براي انجام پژوهش استفاده شده است
هاي پژوهش کیفی است که به  یکی از روش 4پدیدارشناسی

ها، احساسات، عقاید و  بررسی، تحلیل و تفحص تجربه
رفتن با در نظر گ. ]21[پردازد  کنندگان می هاي مشارکت دیدگاه

اینکه پژوهش حاضر کمتر بر تفسیرهاي پژوهشگر متکی بوده 
هاي  از شایستگی نظران و بیشتر بر توصیف تجارب صاحب

المللی تکیه داشت لذا از  علمی در تعامالت بین اعضاء هیأت
  .روش کیفی پدیدارشناسی تجربی استفاده شد

 حوزه آموزش عالینظران  جامعه مورد پژوهش شامل صاحب
) الف: اند حائز الاقل یکی از این سه شرط بودهو  کشور

کارشناسی، ( یدانشگاهحداقل یکی از مقاطع تحصیالت 
هاي  خود را در دانشگاه) دکتري ارشد، دکتري و فوق کارشناسی

تجربه تدریس، پژوهش یا ) خارج از کشور گذرانده؛ ب
) هاي خارج از کشور را داشته؛ ج فرصت مطالعاتی در دانشگاه

المللی در قالب نوشتن  بین با همتایان علمی  مکاريتجربه ه
  .اند هاي پژوهشی مشترك را داشته مقاله، کتاب یا انجام طرح

و تا آنجا  هصورت هدفمند بود گیري در این پژوهش به نمونه 
 .دوشده حاصل ش ادامه یافت که اشباع در اطالعات گردآوري

  .عنوان نمونه انتخاب شدند نظران به نفر از صاحب 21بنابراین 
 مصاحبههاي پژوهش حاضر،  ابزار گردآوري داده

بدین . بوده که به صورت قیاسی پیاده شد 5ساختاریافته نیمه
هاي اعضاء  شایستگی  معنی که ابتدا سؤالی کلی در ارتباط با

اساس  بر المللی پرسیده و سپس علمی در تعامالت بین هیأت
تري  شوندگان، سؤاالت جزئی هاي مصاحبه ها و پاسخ دیدگاه

دلیل استفاده از این نوع . در راستاي هدف پژوهش مطرح شد
مصاحبه هم آن بود که پژوهشگر با طرح سؤال باز درصدد 

هاي  بود تا بدون محدود کردن عقاید و نگرش
  .ها و نظرات آنها مطلع شود ها از دیدگاه شونده مصاحبه

. بود 6ها، روش تحلیل محتواي استقرایی روش تحلیل داده
ها، پژوهشگر اقدام به  بدین صورت که پس از انجام مصاحبه

شده بر روي کاغذ و سپس  هاي ضبط پیاده کردن مصاحبه
صورتی کامالً باز و بدون هیچگونه  شناسایی کدها به

                                                 
4- Phenomenology 
5- Semi-structured 
6- Inductive content analysis 
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کد باز از  236در مرحله اول کدگذاري باز، . محدودیتی نمود
کدهاي باز این سپس پژوهشگر . ها استخراج گردید مصاحبه

شده در مرحله اول کدگذاري را در یک فرآیند مکرر  استخراج
ها و  با یکدیگر مقایسه و بعد از مراجعه مکرر به مصاحبه

دست آمده بعد از حذف کدهاي  بازبینی آنها، تعداد کدهاي به
در . سیدکد ر 77تکراري، در مرحله دوم کدگذاري باز به 

دست  کد به 77مرحله بعد پژوهشگر با توجه به ماهیت این 
آمده از مرحله دوم کدگذاري باز و ارتباط مفهومی آنها با 

بندي آنها در مرحله اول کدگذاري محوري  یکدیگر، به مقوله
دست  به) مؤلفه(  زیرمقوله 17در این مرحله تعداد . پرداخت

ي، پژوهشگر باز هم در مرحله دوم از کدگذاري محور. آمد
زیرمقوله و شباهت مفهومی آنها با  17با توجه به ماهیت این 

تر قرار و عنوانِ  یکدیگر، هریک از آنها را در طبقات کلی
با طی این فرآیند . مقوله یا شایستگی را به آنها اختصاص داد

در مرحله دوم از کدگذاري محوري، شش مقوله یا شایستگی 
  .دست آمد اصلی به

 بودن  دقیق پژوهش یعنی روایی از اطمینان حصول يبرا
تحلیل و بازبینی توسط ) 1: شد انجام زیر ها، اقدامات یافته

توسط  3تحلیل و بازبینی) 2و  2در پژوهش 1کنندگان مشارکت
پژوهشگر پس از تحلیل محتوایی ( پژوهش همکاران
قرار ها، نتایج آن را در اختیار اساتید راهنما و مشاور  مصاحبه

داد تا نظر تخصصی و کارشناسی خود را در زمینه تحلیل 
شایان ذکر است که فرآیند انجام . )ها ارائه دهند داده

ماهه و از  5ي این پژوهش، طی یک دوره زمانی ها مصاحبه
  .انجام شده است 1394اواسط پائیز تا اواخر زمستان 

  
  ها هاي حاصل از تجزیه و تحلیل داده یافته -4

هاي حاصل از تحلیل محتواي استقرایی  یافتهبراساس 
علمی در تعامالت  اعضاء هیأت  ها، شایستگی مصاحبه

اي، ارتباطی،  المللی در شش شایستگی علمی، حرفه بین
مشخصات . بندي شد فرهنگی، فراشناختی و فکري تقسیم میان

ارائه شده  1هاي آنها در جدول  این شش شایستگی و مؤلفه
ها  توصیف هریک از این شایستگی در ادامه به. است

                                                 
1- Members checking 

کننده در مصاحبه، درخواست بررسی  در این روش، پژوهشگر از چند مشارکت -2
 .کند هاي پژوهش را می دقت یافته

3- Peer checking 

  .پردازیم می
  شایستگی علمی 1- 4

المللی علم  آگاهی از جریان بین) 1این شایستگی از دو مؤلفه 
اي تشکیل شده  اي و فرارشته رشته دانش میان) 2و دانش و 

  .است
  المللی علم و دانش آگاهی از جریان بین 1-1- 4

دهد که  نشان میها  دست آمده از تحلیل داده هاي به یافته
شوندها بر این باور بودند که یکی از عوامل مهم براي  مصاحبه

راحتی در عرصه تعامالت  علمی بتواند به اینکه یک هیأت
المللی شرکت کند میزان برخورداري او از دانش جهانی  بین

المللی علم و  نوعی آگاهی از جریان بین در رشته خود و یا به
کت بر روي مرزهاي دانش در دانش در حوزه تخصصی و حر

اظهار  4شونده شماره  براي مثال مصاحبه. رشته خود است
  :داشت

المللی داشته باشد  خواهد تعامل بین علمی می اگر یک هیأت"
باید در جریان علم دنیا در حوزه تخصصی خود قرار داشته 

توانید در جریان علمی حوزه خود قرار نداشته  شما نمی. باشد
المللی حوزه کاري خود  الً مجالت یا محتواي بیننباشید و مث

  ."المللی داشته باشید را رصد نکنید و بعد انتظار تعامالت بین
  اي اي و فرارشته رشته دانش میان 1-2- 4

اي و توانایی  اي و فرارشته رشته برخورداري از دانش میان
پیوند بین دانش خود و دانش جهانی از جمله مواردي است 

اند و معتقد بودند که  ها به آن اشاره داشته شونده که مصاحبه
علمی در عرصه  ها براي یک هیأت برخورداري از این دانش

شونده  براي مثال مصاحبه. المللی ضروري است تعامالت بین
  :اظهار داشت 19شماره 

اي و  رشته علمی نیازمند داشتن دانش میان یک هیأت"
را داشته باشد که دانش اي است و باید توانایی این  فرارشته

کنشی بهتري در  خودش را با دانش جهانی پیوند دهد تا هم
  ."المللی داشته باشد عرصه تعامالت بین

  اي شایستگی حرفه 2- 4
) 2المللی؛  مهارت زبان بین) 1این شایستگی از چهار مؤلفه 

مهارت پژوهش و ) 3مهارت نگارش و انتشار آکادمیک؛ 
اشتیاق فردي براي ایجاد تعامالت  و  انگیزه) 4پژوهشگري و 

  .المللی تشکیل یافته است بین
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  المللی مهارت زبان بین 2-1- 4
المللی  علمی از مهارت زبان بین برخورداري یک عضو هیأت

المللی، از جمله  عنوان مبنایی براي ایجاد تعامالت بین به
ها بر آن تأکید  شونده هاي مهمی است که مصاحبه مهارت
هاي  اند و بر این باور بودند که برخورداري از مهارت  داشته
صحبت کردن، خواندن و نوشتن به یک زبان زنده  شنیدن،
عنوان مثال  هب. المللی ضروري است المللی براي تعامل بین بین

  :اظهار داشت 3شونده شماره  مصاحبه
المللی نیازمند این  علمی براي داشتن تعامالت بین یک هیأت"

است که با یک زبان زنده دنیا آشنایی داشته باشد و بتواند 
  ."راحتی به آن زبان صحبت کند و بخواند به
  مهارت نگارش و انتشار آکادمیک 2-2- 4

علمی براي داشتن  دند که یک هیأتبو ها معتقد شونده مصاحبه
نوشتن مقاله مشترك و کتاب  قالبالمللی در  بینعلمی تعامل 
آشنایی با قوانین و قواعد نوشتن در سطح  نیازمند، المللی بین
نگارش و انتشار آکادمیک در المللی و یا به نوعی مهارت  بین

 13شونده شماره  عنوان مثال مصاحبه به .استالمللی  سطح بین
  :اظهار داشت

علمی باید با سبک نوشتن آکادمیک  به نظر من یک هیأت"
مثالً براي نوشتن . المللی آشنا باشد در سطح بین) انگلیسی(

بایست با سبک نوشتن  المللی، می یک فصل از یک کتاب بین
 ."آکادمیک آشنایی داشته باشد

  مهارت پژوهش و پژوهشگري 2-3- 4
علمی براي داشتن  ه یک هیأتبودند ک ها معتقد شونده مصاحبه

بایست از  با همتایان علمی خود میالمللی  تعامل بین
. هاي الزم در پژوهش و پژوهشگري برخوردار باشد مهارت

  :اظهار داشت 1شونده شماره  عنوان مثال مصاحبه به
المللی،  علمی در سطح بین همکاري و تعامالت یک هیأت"

ري در سطح نیازمند داشتن مهارت پژوهش و پژوهشگ
  ."المللی است بین

  و اشتیاق فردي براي ایجاد تعامالت  انگیزه 2-4- 4
ه انگیزه و اشتیاق یک عضو بودند ک ها معتقد شونده مصاحبه
تواند در ایجاد و  المللی می علمی براي تعامل علمی بین هیأت

شونده  عنوان مثال مصاحبه به. افزایش این تعامل مؤثر باشد
  :داشتاظهار  7شماره 

علمی چه در سطح داخلی و چه در  تعامالت یک هیأت"

  المللی در تعامالت بین علمی هیأتهاي مربوط به شایستگی اعضاء  کدهاي باز و مقوله) 1جدول 

  هاي فرعی مقوله  شده هایی از کدهاي باز استخراج نمونه
هاي  مقوله

  اصلی
پدیده 
  محوري

  المللی علم و دانش آگاهی از جریان بین  حوزه تخصصی خودآگاهی نسبت به دانش جهانی در 
  علمی

اء 
عض
ی ا
ستگ

شای
أت
هی

 
می
عل

 
ین
ت ب
مال
تعا

در 
 

لی
لمل
ا

  

  اي اي و فرارشته رشته دانش میان  توانایی علمی الزم براي پیوند زدن دانش خود با دانش جهانی
  المللی بینبرخورداري از مهارت زبان   المللی صحبت کردن به یک زبان بینمهارت 

  اي حرفه
  مهارت نگارش و انتشار آکادمیک  نوشتن آکادمیک المللی آشنایی با اصول و سبک بین

  مهارت پژوهش و پژوهشگري  المللی هاي پژوهشی بین وانایی الزم براي مدیریت پروژهت
  و اشتیاق فردي براي ایجاد تعامالت  انگیزه  اشتیاق براي تسهیم دانش

  هاي ارتباطی اثربخش مهارت  المللی با همتایان علمی مدیریت تعارض در ارتباطات بین توان
  ارتباطی

  فنون مذاکره  المللی بینها و فنون مذاکره  شیوهآشنایی با 
  خودآگاهی فرهنگی  آگاه بودن نسبت به فرهنگ کشور خود

  فرهنگی میان
  شناخت فرهنگی دیگر هاي آگاه بودن نسبت به فرهنگ

  احترام فرهنگی  احترام قائل بودن براي آداب و رسوم فرهنگ طرف مقابل
  رواداري فرهنگی  المللی نوایی فرهنگی در سطح بین  توانایی هم

  خودمدیریتی  المللی توانایی مدیریت و رهبري خود در سطح بین
  فراشناختی

  خودآگاهی فردي  هاي خود ها و قابلیت شناخت درست از توانایی
  تفکر خالق  المللی ارائه مسائل پژوهشی جالب و جذاب در سطح بین

 تفکر انتقادي  المللی توانایی تحمل نقد خود در سطح بین  فکري

 تفکر تحلیلی المللی بینی مسائل در سطح بین پیش
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هاي فردي از سوي  سطح خارجی مستلزم داشتن انگیزه
یعنی اگر انگیزه فردي باشد تعامل و . علمی است هیأت

همچنین باید . شود المللی ایجاد می همکاري در سطح بین
گذاري دانش  علمی از اشتیاق الزم براي به اشتراك عضو هیأت

المللی برخوردار باشد؛ چرا که با این کار به  سطح بیندر 
 ."افتد المللی اتفاق می افزایی دانشی درسطح بین نوعی هم

  شایستگی ارتباطی 3- 4
هاي ارتباطی اثربخش و  مهارت) 1این شایستگی از دو مؤلفه 

  .فنون مذاکره تشکیل شده است) 2
  هاي ارتباطی اثربخش مهارت 3-1- 4

ه برخورداري عضو بودند ک معتقدها  شونده مصاحبه
المللی،  هاي ارتباطی در سطح بین علمی از مهارت هیأت
المللی او کمک  گیري تعامالت علمی بین تواند به شکل می
  :اظهار داشت 6شونده شماره  عنوان مثال مصاحبه به. کند

هاي ارتباطی مناسب در سطح  برخورداري از مهارت"
ایجاد تعامالت علمی  المللی، نقش مهمی را براي بین
  ."کند علمی ایفاء می المللی یک عضو هیأت بین

  فنون مذاکره 3-2- 4
ه آشنا بودن یک عضو بودند ک ها معتقد شونده مصاحبه
المللی، براي ایجاد  علمی به فنون مذاکره در سطح بین هیأت

عنوان مثال  به. المللی با همتایان علمی مؤثر است تعامل بین
  :اظهار داشت 15اره شونده شم مصاحبه

علمی با اصول و فنون مذاکره جهت  آشنایی یک عضو هیأت"
المللی او الزم است؛ چرا که در  ایجاد تعامالت بین

هاي  ها یا همایش هاي علمی در سطح انجمن نشست
هاي خود را به طرف  وانند ایدهت المللی، معموالً کسانی می بین

ها  خیلی وقت. آشنا باشندمقابل ارائه دهند که با فنون مذاکره 
 ."کننده خوبی نیستیم هاي خوبی داریم ولی مذاکره ما ایده

  فرهنگی شایستگی میان 4- 4
) 2خودآگاهی فرهنگی؛ ) 1این شایستگی از چهار مؤلفه 

رواداري فرهنگی ) 4احترام فرهنگی و ) 3شناخت فرهنگی؛ 
  .تشکیل یافته است

  خودآگاهی فرهنگی 4-1- 4
علمی  ه آگاه بودن عضو هیأتبودند ک معتقد ها شونده مصاحبه

نسبت به فرهنگ خود و نداشتن خودباختگی فرهنگی به او 
عنوان  به. کند المللی کمک می گیري بهتر تعامل بین در شکل

  :اظهار داشت 15شونده شماره  مثال مصاحبه
المللی در آغاز  علمی در عرصه تعامالت بین یک عضو هیأت"

منظور . از فرهنگ خود داشته باشدباید یک آگاهی نسبی 
شناخت درست و دقیق از فرهنگ خود بوده و از سوي دیگر 
او نباید دچار خودباختگی فرهنگی شود یا اینکه دچار تعصب 

  ."کورکورانه نسبت به فرهنگ خود شود
  شناخت فرهنگی 4-2- 4

ه توانایی یک عضو بودند ک ها معتقد شونده مصاحبه
هاي فرهنگی در راستاي  تفاوت علمی در فهم و درك هیأت

گیري و افزایش تعامالت  شناخت فرهنگی، به او در شکل
اظهار  20شونده شماره  مصاحبه مثال. کند المللی کمک می بین

  :داشت
المللی  علمی در عرصه تعامالت بین یک عضو هیأت"
هاي  بایست از توانایی الزم براي فهم و درك تفاوت می

المللی برخوردار باشد؛ چرا که  بینهاي مختلف  فرهنگی محیط
کند و  این فهم و درك به او در شناخت فرهنگی کمک می

  ."شود باعث ایجاد تعامل بهتر می
  احترام فرهنگی 4-3- 4

ه برخورداري یک عضو بودند ک ها معتقد شونده مصاحبه
کند تا  علمی از توانایی احترام فرهنگی به او کمک می هیأت

. هتري با همتایان علمی خود داشته باشدالمللی ب تعامالت بین
  :اظهار داشت 5شونده شماره  عنوان مثال مصاحبه به
المللی  برخورداري از توانایی احترام فرهنگی در تعامالت بین"

علمی  به این معنی که هیأت. علمی مهم است براي یک هیأت
بایست با کسی که مثل او نیست به  المللی می در عرصه بین
ك در مورد یک چیز فکر کند؛ پس به نوعی به صورت مشتر

به . و احترام فرهنگی را رعایت کرده است  او احترام گذاشته
توانید از من متنفر باشید ولی باید به  ها شما می قول انگلیسی

  ."من احترام بگذارید
  رواداري فرهنگی 4-4- 4

علمی باید از  ه یک عضو هیأتبودند ک ها معتقد شونده مصاحبه
راحتی بتواند  برخوردار باشد تا بهنوایی فرهنگی  ایی همتوان

عنوان مثال  به. المللی داشته باشد تعامل علمی بین
  :اظهار داشت 9شونده شماره  مصاحبه

تواند با  المللی نمی علمی در تعامالت بین یک عضو هیأت"
هاي دیگر نگاه کند و باید فاقد  تعصب نسبت به فرهنگ
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  ."ی و فرهنگی باشدداوري مذهبی، قوم پیش
  شایستگی فراشناختی 5- 4

خودآگاهی ) 2خودمدیریتی و ) 1این شایستگی از دو مؤلفه 
  .فردي تشکیل یافته است

  خودمدیریتی 5-1- 4
علمی براي  ه یک عضو هیأتبودند ک ها معتقد شونده مصاحبه

بایست از توانایی الزم براي تنظیم و  المللی می تعامالت بین
عنوان  به. المللی برخوردار باشد سطح بینمدیریت خود در 

  :اظهار داشت 12شونده شماره مثال مصاحبه
برخورداري از توانایی مدیریت و رهبري خود در عرصه "

علمی خیلی مهم  المللی، براي یک عضو هیأت تعامالت بین
علمی وارد یک  عنوان یک هیأت است؛ یعنی وقتی شما به

تان  راحتی خودتان و زندگیشوید بتوانید به  محیط جدید می
  ."را با آن محیط تنظیم کنید

  خودآگاهی فردي 5-2- 4
فهم و درك یک عضو  بودند ها معتقد شونده مصاحبه
هاي خود به او در داشتن  ها و قابلیت علمی از توانایی هیأت

عنوان مثال  به. کند المللی کمک می تعامل علمی بین
  :اظهار داشت 16شونده شماره  مصاحبه

بایست به فهم و درکی از خودش و  علمی می یک هیأت"
هایش رسیده باشد تا اقدام به داشتن تعامل در سطح  توانایی
علمی شناخت  به این معنی که وقتی یک هیأت. المللی کند بین

لمللی ا هاي خودش در سطح بین ها و قابلیت درستی از توانایی
تواند  مینداشته باشد شاید خودش را دست کم بگیرد و این 

  ."اي براي او به شمار رود ه عامل بازدارند
  شایستگی فکري 6- 4

تفکر تحلیلی و ) 2تفکر خالق؛ ) 1این شایستگی از سه مؤلفه 
  .تفکر انتقادي تشکیل یافته است) 3
  تفکر خالق 6-1- 4

ها یا مسائل جالب  ه ارائه ایدهبودند ک ها معتقد شونده مصاحبه
تواند در  علمی می یأتو نوآورانه از سوي یک عضو ه

. المللی او نقش مهمی داشته باشد گیري تعامل علمی بین شکل
  :اظهار داشت 14شونده شماره  عنوان مثال مصاحبه به
المللی  المللی در قالب پژوهش مشترك بین ایجاد تعامل بین"

علمی از توانایی  نیازمند این است که یک عضو هیأت
یعنی یک . برخوردار باشدالمللی  پردازي در سطح بین ایده

  ."پرداز خوبی باشد علمی باید ایده عضو هیأت
  تفکر تحلیلی 6-2- 4

ه برخوردار بودن یک عضو بودند ک ها معتقد شونده مصاحبه
تواند در اشکال  علمی از توانایی تفکر تحلیلی، می هیأت

. المللی کمک کند مختلف به او در داشتن تعامل علمی بین
  :اظهار داشت 20شونده شماره  حبهعنوان مثال مصا به
علمی باید از توانایی و قدرت تحلیلی براي  یک عضو هیأت"

  ."المللی برخوردار باشد بینی مسائل و روابط بین پیش
  تفکر انتقادي 6-3- 4

که داشتن توانایی تفکر انتقادي بودند  ها معتقد شونده مصاحبه
علمی  علمی در راستاي ایجاد تعامالت براي یک عضو هیأت

عنوان مثال  به. المللی با همتایان خود ضروري است بین
  :اظهار داشت 19شونده شماره  مصاحبه

علمی باید بپذیرد که ممکن است عقایدي  یک عضو هیأت"
علمی  یعنی یک عضو هیأت. باشد که عقاید او را نقد کند

المللی شود؛  تواند وارد عرصه تعامالت بین  اندیش نمی خشک
کنشی است و آنچه منجر به دانش  ش نیازمند همچرا که دان

  ."المللی است شود داشتن تفکر انتقادي در سطح بین می
  ها و ارائه الگوي مفهومی بندي یافته جمع 7- 4

نظران و تحلیل محتواي کیفی  پس از مصاحبه با صاحب
المللی  علمی در تعامالت بین ها، شایستگی اعضاء هیأت داده

اي، ارتباطی،  علمی، حرفهدر قالب شش شایستگی 
بندي و براساس این  فرهنگی، فراشناختی و فکري تقسیم میان

). 1شکل (ها، الگوي مفهومی نهایی تدوین گردید  شایستگی
  .ها پرداختیم در ادامه به معرفی هریک از شایستگی

شایستگی علمی به عواملی اشاره دارد که مربوط به دانش و 
عبارت دیگر مجموعه  به .علمی است آگاهی اعضاء هیأت

رود یک عضو  هایی است که انتظار می ها و آگاهی دانش
المللی  علمی براي ورود به عرصه تعامالت علمی بین هیأت

  .داشته باشد
اي به عواملی اشاره دارد که مرتبط با  شایستگی حرفه

علمی در  هاي حرفه یا شغل اعضاء هیأت ها و ویژگی مهارت
ها و  عبارت دیگر مجموعه مهارت به. استالمللی  تعامالت بین

علمی  رود یک عضو هیأت هایی است که انتظار می ویژگی
المللی در اشکال مختلف  گیري تعامالت علمی بین براي شکل

کتاب مشترك، مقاله مشترك، پژوهش مشترك، شرکت در (
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  .داشته باشد...) همایش و
شایستگی ارتباطی به عواملی اشاره دارد که مرتبط با 

علمی در  هاي ارتباطی مورد نیاز براي اعضاء هیأت مهارت
عبارت دیگر  به. المللی است عرصه تعامالت علمی بین

رود یک عضو  هایی است که انتظار می مجموعه مهارت
مناسب اطالعات و یا برقراري ارتباط  علمی براي انتقال هیأت

  .المللی داشته باشد مؤثر با همتایان علمی خود در سطح بین
هایی که  ها وانگیزه ها، مهارت فرهنگی به دانش  شایستگی میان
علمی را براي سازگاري و انطباق مؤثر در  اعضاء هیأت

عبارت  به. سازد اشاره دارد فرهنگی توانمند می هاي میان محیط
یگر این شایستگی به توانایی الزم براي سرعت بخشیدن و د

کسب فهم و درك دقیق در راستاي تعامل مناسب و مؤثر 
 .علمی از بسترهاي فرهنگی مختلف اشاره دارد اعضاء هیأت

عنوان آگاهی شناختی و تنظیم  شایستگی فراشناختی به
المللی  علمی در عرصه تعامالت بین شناختی اعضاء هیأت

ی های توانایی و ها دانش  عبارت دیگر مجموعه به. تمطرح اس
علمی در مورد آگاهی از نظام شناختی  است که به یک هیأت

المللی با  خود و چگونگی کنترل او بر آن طی تعامالت بین
  .کند همتایان علمی خود کمک می

علمی  اعضاء هیأت هاي شایستگی فکري به مجموعه توانایی
کشش ذهنی و ظرفیت فکري وي براي درك و فهم، قضاوت، 
عبارت دیگر  به. المللی اشاره دارد در عرصه تعامالت بین

 خودآگاهی فرهنگی

 شناخت فرهنگی

 احترام فرهنگی

  رواداري فرهنگی

 المللی علم و دانش آگاهی از جریان بین

 اي اي و فرارشته رشته دانش میان

  تفکر خالق

  تفکر تحلیلی

 تفکر انتقادي

 خودمدیریتی

 خودآگاهی فردي

  فنون مذاکره

 هاي ارتباطی اثربخش مهارت

 مهارت نگارش و انتشار آکادمیک

 المللی مهارت زبان بین

 مهارت پژوهش و پژوهشگري

انگیزه و اشتیاق فردي براي ایجاد 

 فرهنگی میان

 علمی

 فکري

 فراشناختی

 ارتباطی

 اي حرفه

هاي اعضاء  شایستگی
در  علمی هیأت

 المللی تعامالت بین

  هاي کیفی شده براساس یافته مفهومی طراحیالگوي ) 1شکل 
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علمی در  هایی است که به یک عضو هیأت توانایی   مجموعه
، تجزیه و تحلیل مسائل و پذیرش انتقادها، در ها خلق ایده

  .کند المللی کمک می راستاي داشتن تعامالت علمی بین
  
  بحث -5

المللی شدن  تندات موجود در ارتباط با بینمرور نقادانه مس
هاي داخل براي  دهد که دانشگاه هاي کشور نشان می دانشگاه

یکی از شواهد . نیل به این مقصود با مشکالتی مواجه بودند
ها در  ها و تعامالت پائین دانشگاه روشن این قضیه همکاري

المللی و متعاقب آن تعامالت محدود اعضاء  سطح بین
هاي انسانی مهم هر  عنوان یکی از سرمایه می بهعل هیأت

. المللی است دانشگاه با همتایان علمی خود در سطح بین
کند که  درنگ این سؤال را به ذهن متبادر می اي بی چنین مسئله

هاي الزم براي ایجاد  علمی از شایستگی آیا اعضاء هیأت
المللی برخوردار هستند؟ تحلیل این سؤال  تعامالت بین

هاي شایستگی در تعامالت  تلزم تعریف دقیق ابعاد و مؤلفهمس
بنابراین پژوهش حاضر درصدد بوده تا با . المللی است بین

اتخاذ رویکرد کیفی مبتنی بر روش پدیدارشناسی، پاسخ 
هاي به دست آمده  یافته. روشنی براي این مسئله ارائه دهد

علمی در تعامالت  نشان داد که شایستگی اعضاء هیأت
المللی در قالب شش شایستگی و هفده مؤلفه تقسیم  بین
شایستگی ) 2شایستگی علمی؛ ) 1: شود که عبارتند از می

ارتباطی؛  شایستگی) 4فرهنگی؛  شایستگی میان) 3اي؛  حرفه
  .شایستگی فکري) 6شایستگی فراشناختی و ) 5

شایستگی علمی براساس کدهاي باز احصاء و تبدیل آنها به 
المللی علم و  آگاهی از جریان بین"مربوطه شامل هاي  مؤلفه

اي و  رشته برخورداري از دانش میان"و  "دانش در رشته خود
هرچند با توجه به موضوع پژوهش حاضر، . است "اي فرارشته

تاکنون پژوهشی در این زمینه در سطح داخل و خارج از 
دست آمده را  کشور انجام نشده با این وجود اما نتایج به

شده در ارتباط با  هاي انجام توان با برخی از پژوهش می
. راستا دانست علمی هم اي اعضاء هیأت شایستگی حرفه

المللی علم و دانش  عنوان مثال مؤلفه آگاهی از جریان بین به
که در آن ] 15[ساز  در رشته خود، با نتایج پژوهش چیت

عنوان یکی از  به توانمندي علمی در زمینه تخصصی را
علمی کشور برشمرده  اعضاء هیأت  هاي شایستگی همؤلف

در خصوص مؤلفه برخورداري از دانش . راستا بوده است هم
، با توجه به اینکه این مؤلفه کامالً اي اي و فرارشته رشته میان

المللی است لذا یک مؤلفه مبتنی  مربوط به تعامالت علمی بین
پژوهشی دال بر در نتیجه  و المللی بوده  بر زمینه و بستر بین

علمی  عنوان یک مؤلفه مهم در شایستگی اعضاء هیأت اینکه به
  .تلقی شود هم یافت نشده است

المللی  توان گفت تعامالت علمی بین در تبیین این نتایج می
المللی و جهانی قرار دارند و لذا اعضاء  اغلب حول مسائل بین

مللی ال علمی براي ایفاء نقش بهتر خود در عرصه بین هیأت
بایست از جریان علم و دانش در حوزه تخصصی خود آن  می

هم در سطح جهانی آگاه باشند؛ چرا که دانش یک جریان پویا 
از سوي دیگر، برخوردار بودن آنها از دانش . است
اي باعث تسهیل در حل مسائل پیچیده  اي و فرارشته رشته میان

  .شود المللی می جهانی و بین
ساس کدهاي باز احصاء و تبدیل آنها به اي برا شایستگی حرفه

مهارت "، "المللی مهارت زبان بین"هاي مربوطه شامل  مؤلفه
 "مهارت پژوهش و پژوهشگري"، "نگارش و انتشار آکادمیک

 "المللی و اشتیاق فردي براي ایجاد تعامالت بین  انگیزه"و 
المللی، نتایج این پژوهش با  زبان بین  در خصوص مؤلفه. است
علمی  که آشنایی اعضاء هیأت] 22[فراستخواه   ج پژوهشنتای

عنوان یکی از الزامات آموزشی  المللی را به با یک زبان بین
ها و مؤسسات آموزش عالی  المللی شدن دانشگاه براي بین

مهارت نگارش و    در خصوص مؤلفه. راستا بود بیان کرده هم
مالً مربوط به انتشار آکادمیک، با توجه به اینکه این مؤلفه کا

بوده در نتیجه پژوهشی دال بر المللی  بستر تعامالت علمی بین
علمی  مهم در شایستگی اعضاء هیأت  یک مؤلفهعنوان  اینکه به

در خصوص مؤلفه مهارت . تلقی شود یافت نشده است
پژوهش و پژوهشگري، نتایج این پژوهش با نتایج 

سلیمی، حیدري و کشاورزي  ؛]14[هاي ابراهیمی  پژوهش
که ] 19[و بلند و همکاران ] 20[و همکاران  1بالزکووا ؛]16[

پژوهشی، پژوهش،  هاي به ترتیب عملکرد مرتبط با فعالیت
شناسی پژوهشی و نهایتاً  هاي پژوهش، روش تسلط بر روش

هاي  عنوان مؤلفه هاي پژوهشی را به هدایت و مدیریت پروژه
. راستا است می برشمرده بودند همعل اعضاء هیأت  شایستگی

و اشتیاق فردي براي ایجاد تعامالت   در خصوص مؤلفه انگیزه

                                                 
1- Blaskovaa 
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المللی، بازهم با توجه به اینکه این مؤلفه مبتنی بر زمینه و  بین
عنوان  المللی بوده در نتیجه پژوهشی دال بر اینکه به  بستر بین
د یافت تلقی شوعلمی  اي مهم در شایستگی اعضاء هیأت  مؤلفه

  .نشده است
توان گفت که برخورداري یک عضو  در تبیین این نتایج می

المللی یا به نوعی زبان دوم در  علمی از مهارت زبان بین هیأت
عنوان یکی از  سطح خواندن، صحبت کردن و گوش دادن، به

المللی  اي در تعامالت علمی بین هاي شایستگی حرفه مؤلفه
علمی براي ورود به عرصه  رود و اعضاء هیأت شمار می به

المللی را  المللی نیازمند این هستند که زبان بین تعامالت بین
. هاي زبان دوم خود را بهبود بخشند یاد بگیرند یا الاقل مهارت

داشتن مهارت پژوهش و پژوهشگري از قبیل آشنا بودن با 
هاي پژوهش در حوزه تخصصی و توانایی مدیریت و  روش

عنوان یکی دیگر از  المللی به ژوهشی بینهاي پ کنترل پروژه
علمی در  اي براي هر عضو هیأت هاي شایستگی حرفه مؤلفه

رسد؛ چرا  نظر می المللی ضروري به عرصه تعامالت علمی بین
هاي پژوهشی  المللی در قالب پروژه که داشتن تعامل بین

علمی از این  مشترك، بدون برخورداري یک عضو هیأت
داشتن مهارت نگارش . پذیر نیست ها امکان مهارت و توانایی

هاي شایستگی  عنوان یکی دیگر از مؤلفه و انتشار آکادمیک، به
علمی که تمایل دارد در یکی از  اي براي هر عضو هیأت حرفه
المللی از قبیل نوشتن مقاله یا  هاي تعامالت علمی بین قالب

نظر  المللی شرکت کند ضروري به کتاب مشترك در سطح بین
علمی از انگیزه و اشتیاق  برخوردار بودن اعضاء هیأت. رسد می

عنوان یکی دیگر  المللی، به فردي در راستاي داشتن تعامل بین
تواند در ایجاد و افزایش  اي، می هاي شایستگی حرفه از مؤلفه

تعامل آنها نقش بسزایی داشته باشد؛ چرا که انگیزه و اشتیاق 
شتن تعامالت علمی علمی براي دا اغلب اعضاء هیأت

نگري، کسب پیشرفت و تسهیم  المللی در راستاي آینده بین
  .دانش است

شایستگی ارتباطی نیز براساس کدهاي باز احصاء و تبدیل 
هاي ارتباطی  مهارت"هاي مربوطه شامل  آنها به مؤلفه

در خصوص مؤلفه . است "فنون مذاکره"و  "اثربخش
ن پژوهش با نتایج هاي ارتباطی اثربخش، نتایج ای مهارت
 2پفیانکو ،]15[ 1الیوت و هانسن ،]15[ساز  هاي چیت پژوهش

                                                 
1- Elliot 

 و میلنر،] 19[بلند و همکاران  ،]17[ 3کیویان و کین ،]18[
هاي ارتباطی،  ترتیب مهارت که به] 19[ 4یکندورثیک و گوس

، ایجاد و حفظ فردي هاي میان المللی، مهارت ارتباطات بین
اي و برقراري ارتباط مؤثر را  همکاران حرفهشبکه ارتباطی بین 

علمی  اعضاء هیأت  هاي شایستگی عنوان یکی از مؤلفه به
در خصوص مؤلفه فنون . راستا است برشمرده بودند هم

مذاکره، با توجه به اینکه این مؤلفه کامالً مربوط به بستر 
 اي است که مبتنی بر زمینه و  المللی بوده لذا مؤلفه تعامالت بین
 عنوان در نتیجه پژوهشی دال بر اینکه بهو المللی بوده   بستر بین
تلقی شود یافت علمی  مهم در شایستگی اعضاء هیأت مؤلفه

  .نشده است
هاي  توان گفت که داشتن مهارت در تبیین این نتایج می

از قبیل مدیریت تعارض و توانایی تحمل و  ثربخشارتباطی ا
هاي شایستگی ارتباطی،  مؤلفهعنوان  بردباري در ارتباطات به

المللی الزم  علمی در عرصه تعامالت بین براي اعضاء هیأت
علمی که بتواند تعارضات  است؛ چرا که یک عضو هیأت

المللی خود را  آمده در ارتباطات با همتایان علمی بین پیش
مدیریت کرده و از سوي دیگر توانایی تحمل و بردباري در 

تواند تعامل  داشته باشد مسلماً می ارتباط با همتاي خود را
برخورداري اعضاء . المللی داشته باشد بهتري در سطح بین

هاي  عنوان یکی دیگر از مؤلفه علمی از فنون مذاکره به هیأت
ها  علمی به شیوه شایستگی ارتباطی، مستلزم تسلط عضو هیأت

بندي در انجام مذاکره و نحوه  و فنون مذاکره، رعایت زمان
  .المللی است ها به همتایان علمی بین و انتقال جذاب ایدهارائه 

فرهنگی هم براساس کدهاي باز احصاء و  شایستگی میان
، "خودآگاهی فرهنگی"هاي مربوطه شامل  تبدیل آنها به مؤلفه

 "رواداري فرهنگی"و  "احترام فرهنگی"، "شناخت فرهنگی"
ی مانند خودآگاهی فرهنگی، های در خصوص مؤلفه. است
ناخت فرهنگی، احترام فرهنگی و رواداري فرهنگی، با ش

کامالً مربوط به بستر تعامالت  ها توجه به اینکه این مؤلفه
مبتنی بر زمینه و بستر  هاي المللی هستند لذا مؤلفه علمی بین

عنوان  در نتیجه پژوهشی دال بر اینکه به و المللی بوده  بین
تلقی شوند لمی ع مهم در شایستگی اعضاء هیأت هاي مؤلفه

  .یافت نشده است

                                                                            
2- Pefianco 
3- Qiuyan and Qin 
4- Milner, Gusic and Thorndyke 
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توان گفت که شایستگی  در تبیین این بخش از نتایج می
هاي فرهنگی، احترام به  فرهنگی شامل شناخت ارزش میان

هاي دیگر و پذیرش چندفرهنگی در دنیاي آکادمیک  فرهنگ
خصوص در عرصه  علمی به المللی براي یک عضو هیأت بین

نقطه . ز پیش ضروري استالمللی بیش ا تعامالت علمی بین
هاي فراملیتی و  فرهنگی، داشتن دیدگاه شروع شایستگی میان

فرافرهنگی و برخورداري از توانایی دگرپذیري در سطح 
و پذیرا   المللی است که این خود مستلزم ارزش نهادن بین

انداز مثبت به  هاي دیگر، داشتن چشم بودن فرهنگ
رفتار قومی و مذهبی  هاي مختلف و مقاومت در برابر فرهنگ

نکته قابل . ]23[ها است  نسبت به افراد داراي دیگر فرهنگ
علمی براي  تأمل در این زمینه این است که یک عضو هیأت

المللی، چنانچه از آگاهی و  ورود به عرصه تعامالت بین
هاي موجود  شناخت کمتري نسبت به فرهنگ خود و تفاوت

ر خودباختگی فرهنگی در آن برخوردار باشد ممکن است دچا
یا تعصب کورکورانه نسبت به فرهنگ خود شود که در نتیجه 

هاي  قادر نخواهد بود به درستی فرهنگ مقابل و تفاوت
عالوه بر . موجود در آن را درك نموده و به آن احترام بگذارد

علمی براي داشتن تعامل بهتر با همتایان  این، یک عضو هیأت
بایست در کنار  هاي مختلف، می المللی از فرهنگ علمی بین

المللی، از حلم و بردباري  عمومی بین  آگاهی نسبت به فرهنگ
هاي مختلف یا به تعبیر دیگر از رواداري  نسبت به فرهنگ

به این معنی که بپذیرد در . فرهنگی نیز برخوردار باشد
ها و عقاید  المللی ممکن است ارزش تعامالت علمی بین

در . مختلف مورد پذیرش وي نباشدهاي  موجود در فرهنگ
دنبال ممانعت، مداخله و یا پذیرش  نتیجه باید سعی کند که به

آمیز  آنها نبوده و به نوعی با آنها مدارا یا همزیستی مسالمت
  .داشته باشد

دیگر مقوله شایستگی یعنی شایستگی فراشناختی هم براساس 
ه شامل هاي مربوط کدهاي باز احصاء و تبدیل آنها به مؤلفه

در خصوص . است "خودآگاهی فردي"و  "خودمدیریتی"
المللی، نتایج این پژوهش با  مؤلفه خودمدیریتی در سطح بین

بالزکووا و همکاران  ،]19[هاي بلند و همکاران  نتایج پژوهش
عنوان یکی از  که مدیریت بر خود را به] 15[ساز  و چیت ]20[

علمی برشمرده بودند  اعضاء هیأت  هاي شایستگی مؤلفه
در خصوص مؤلفه خودآگاهی فردي، نتایج . راستا است هم

ساز  و چیت ]14[هاي ابراهیمی  این پژوهش با نتایج پژوهش
عنوان  ترتیب شناخت خود و خودآگاهی را به که به] 15[

علمی برشمرده بودند  اعضاء هیأت  هاي شایستگی مؤلفه
  .راستا است هم

توان گفت داشتن خودآگاهی فردي و  در تبیین این نتایج می
هایی فراشناختی، از  عنوان مؤلفه متعاقب آن خودمدیریتی به

علمی در راستاي  جمله عوامل کلیدي براي هر عضو هیأت
روند؛  شمار می المللی به ورود به عرصه تعامالت علمی بین

ها،  علمی که از هیجانات، قابلیت را که یک عضو هیأتچ
راحتی  ، نقاط ضعف و قوت خود آگاهی دارد بهها توانایی
هاي خود را تصحیح نموده و رفتارها  تواند خطاها و ضعف می

و هیجانات خود را کنترل و تنظیم کند که این در نهایت باعث 
مللی ال شود وي در عرصه تعامل با همتایان علمی بین می

  .تر عمل نماید موفق
علمی در اینجا هم  هاي اعضاء هیأت آخرین مقوله از شایستگی

شایستگی فکري است که براساس کدهاي باز احصاء و تبدیل 
تفکر "، "تفکر خالق"هاي مربوطه شامل  آنها به مؤلفه

در خصوص مؤلفه تفکر . است "تفکر انتقادي"و  "تحلیلی
 ]15[ساز  هاي چیت یج پژوهشخالق، نتایج این پژوهش با نتا

هاي  عنوان یکی از مؤلفه که تفکر خالق را به] 18[و پفیانکو 
در . راستا است علمی برشمرده هم اعضاء هیأت  شایستگی

هاي تفکر تحلیلی و تفکر انتقادي، نتایج این  خصوص مؤلفه
که تفکر تحلیلی و ] 18[پفیانکو   پژوهش با نتایج پژوهش

علمی  اعضاء هیأت  هاي شایستگی ن مؤلفهعنوا انتقادي را به
  .راستا است برشمرده هم

هاي فکري از جمله تفکر خالق، تحلیلی و  داشتن توانایی
علمی در عرصه تعامالت  انتقادي براي یک عضو هیأت

المللی ضروري است؛ چرا که وي با داشتن تفکر خالق  بین
اي جالب و جذابی در راستاي همکاري و ه تواند ایده می

با داشتن تفکر . المللی ارائه دهد تعامل با همتایان علمی بین
تواند با جزئیات و عمق بیشتري به مسائل مشترك  تحلیلی می

راحتی آن مسائل را  در تعامالت با همتایان علمی بنگرد و به
 در نهایت داشتن تفکر انتقادي سبب. بینی کند تحلیل و پیش

راحتی انتقادات نسبت  علمی بتواند به گردد که عضو هیأت می
شده از سوي  به خود را پذیرفته و با اندیشه صحیح مطرح

  .همتایان علمی خود کنار بیاید
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  گیري نتیجه -6
گیري شایستگی اعضاء  در مجموع براي شناخت و اندازه

بایست به شش  المللی، می علمی در تعامالت بین هیأت
همچنین . صلی مورد اشاره در باال توجه شودشایستگی ا

توان گفت که پدیده  دست آمده می هاي به براساس یافته
  المللی به علمی در تعامالت بین شایستگی اعضاء هیأت

بیان  به .شود می تنیده دیده  صورت یک کلیت و مجموعه درهم
علمی از شایستگی علمی  دیگر، برخورداري یک عضو هیأت

تواند گویاي شایستگی وي در  تنهایی نمی صرف بهاي  یا حرفه
المللی هم باشد و این موارد در کنار سایر  عرصه تعامالت بین

براساس . کنند موارد مطرح بوده و باهم معنا و مفهوم پیدا می
دست آمده از این پژوهش، پیشنهادهاي زیر در  نتایج به

  ارائه علمی المللی اعضاء هیأت راستاي افزایش تعامالت بین
  :شود می

عنوان  الگوي مفهومی پیشنهادي پژوهش حاضر، به •
علمی  هاي اعضاء هیأت مبنایی براي توسعه شایستگی

المللی مورد استفاده  هاي کشور در تعامالت بین دانشگاه
  .قرار گیرد

دست آمده براي  هاي به با توجه به ابعاد و مؤلفه •
مللی، ال علمی در تعامالت بین اعضاء هیأت شایستگی 
هاي کشور باالخص  گردد که دانشگاه پیشنهاد می

المللی در جذب و استخدام  هایی با بستر بین دانشگاه
علمی خود به این ابعاد توجه ویژه داشته  اعضاء هیأت

 .باشند

دست آمده براي  هاي به با توجه به ابعاد و مؤلفه •
المللی،  علمی در تعامالت بین شایستگی اعضاء هیأت

هاي آموزش و بالندگی اعضاء  گردد برنامه یپیشنهاد م
صورتی هدفمند مبتنی بر این ابعاد و  علمی به هیأت
هاي الزم براي  ها باشد تا از این طریق، زمینه مؤلفه
گیري و افزایش مشارکت آنها در تعامالت  شکل
  .المللی فراهم شود بین

علمی  المللی اعضاء هیأت از آنجا که تعامالت بین •
ها  المللی شدن دانشگاه اي مهم براي بین ؤلفهعنوان م به
توانند با گسترش  ها می رود دانشگاه شمار می به

هاي  المللی خود در قالب پروژه هاي بین همکاري
المللی، تحرك و جابجایی  پژوهشی مشترك بین

ها مشترك  علمی، برگزاري دوره المللی اعضاء هیأت بین
المللی،  هاي بین تها و نشس المللی، برگزاري همایش بین

علمی خود  المللی اعضاء هیأت به افزایش تعامالت بین
 .کمک کنند

علمی از  با توجه به اینکه برخورداري اعضاء هیأت •
گیري  انگیزه و اشتیاق فردي عامل مهمی در شکل

رود لذا پیشنهاد  شمار می المللی آنها به تعامالت بین
هایی از قبیل  مشوقکارگیري  ها با به گردد تا دانشگاه می

المللی اعضاء  حمایت مالی بیشتر از تعامالت بین
علمی، درنظرگرفتن امتیاز بیشتر براي تعامالت  هیأت
علمی در سیستم ارتقاء و  المللی اعضاء هیأت بین

علمی، سعی در تشویق  افزایش پژوهانه اعضاء هیأت
علمی خود به داشتن تعامالت  بیشتر اعضاء هیأت

  .نندالمللی ک بین
  
 تشکر و تقدیر -7
 و متخصصان نظران، صاحب علمی، هیأت اعضاء تمامی از

 ارائه با که کشور عالی آموزش حوزه کلیدي مطلعین
 را پژوهش این تحقق امکان خویش ارزشمند هاي دیدگاه
 .کنیم می قدردانی و سپاسگزاري نمودند فراهم

 عالی آموزش مدیریت دکتري دوره رساله از مقاله این
 و پژوهش مؤسسه مالی حمایت مورد که گردیده استخراج
  .باشد می عالی آموزش ریزي برنامه
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