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Abstract  
 

This article proposes a professional development 
(PD) model for university faculty members based 
on soft skills components. The present study is a 
qualitative research in which the components of 
professional development based on soft skills 
were identified and extracted using thematic 
analysis and inductive method. The statistical 
population of the study included all faculty 
members of Farhangian, Persian Gulf, and 
Payame Noor universities as well as Islamic Azad 
University of Bushehr, from among whom 30 
faculty members were selected based on 
purposive sampling. The research instrument was 
a semi-structured interview which was used till 
saturation. Finally, the network of themes was 
coded, analyzed and drawn using the Atriad-
Sterling method. The validity of the study was 
confirmed by the referee using the auditing 
technique. To ensure the reliability, the interviews 
were read line by line in two stages and the coding 
was done manually. After coding, the results of 
the two codings were compared with each other 
using the Holstie method. After coding and 
analyzing the interview data, 107 basic themes 
were extracted. From among these basic themes, 
15 organizing themes and finally 5 comprehensive 
themes were formed which include; "Leadership 
and Management Skills", "Individual and 
Professional Development Skills", "Creativity and 
Innovation Skills", "Professional Ethics Skills" 
and "Communication and Partnership Skills", 
which formed the professional development 
model for Faculty members were identified and 
extracted based on soft skills. 
 
Keywords: Professional Development, Soft 
Skills, University, Theme Analysis, Theme 
Network 
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 مقدمه

ای را برای تأمین نیازهای آموزش عالی قرن بیست و یکم، مؤسسات باید الگوهای جدید توسعه حرفه

عه کند، کشف و توسدر حال تحول در یادگیری و تدریس پشتیبانی میکه از استادان در حوزه 

خصوص در امر علمی باعث کیفیت و توان علمی آموزش عالی بهدهند. ازآنجاکه اعضای هیئت

ها در راستای توسعه شوند، مطلوب است که دانشگاهآموزش، پژوهش و تربیت افراد نخبه و متخ: می

 شده، رشد وریزیای برنامهگونههای اساسی برداشته و بهعلمی گامهای اعضای هیئتشایستگی

های (. برنامه2372، 7علمی خود را فراهم آورند )اوجوجانبه اعضای هیئتهای همهارتقای شایستگی

ها و ها، ارزشعلمی شامل فرآیندهایی است که از توسعه دانش، مهارتای اعضای هیئتتوسعه حرفه

ر در ( که منجر به تغییر پایدا2372، 2کنند )کاهارمن و کوزوای حمایت میهای حرفهنگرش

، 0)سازمانی( و فردی )دی و دیلیریس، تحقیق و خدمات( عملکرد شغلیهای اساسی آنان )تدمهارت

( نیز 2377)4(. کوکوك، اوزلو، کایمر و کارال7021صفت، )زارعگرددعلمی می( اعضای هیئت2332

ود ای برای مدرسان یك مؤلفه کلیدی و مهم در تغییرات و بهباند که توسعه حرفهنشان داده

آموزشی، ابتکارات اصالحی منظم، نتایج بهتر فراگیران و باال بردن کیفیت مدرسان است )پورکریمی 

توصیه  مناسب راهکارهای از یکی عنوانبه علمیاعضای هیئت ایحرفه توسعه (.7021پور، و رمضان

 استدالل دبتوانن مشاوره و آموزش هایشیوه در تغییر مناسب و هایآموزش طریق از تا است شده

هول، چیاك، مك کارتی، سیت) بخشند بهبود را جامعه دانشگاهی مورد نیاز مسئله حل و علمی

 سیستم یك کیفیت که دارد( اظهار می2332) 2و لوفگرن (. مالم2371، 1موپینگا، بوکلین و کیبریگ

 استادان و لمانارتقای مع با توانمی رود. بنابراین فراتر آن استادان کیفیت از تواندنمی آموزشی

بخشید. در موج جهانی کنونی تغییر و دگرگونی در آموزش  ارتقا را کشور آموزشی سیستم ها،دانشگاه

عالی، از بسیاری از مؤسسات آموزش عالی خواسته شده است تا هدف خود را از تدریس، یادگیری و 

ش از تأکید بر دستیابی به دهنده تغییر نگرارزیابی دوباره مورد بررسی قرار دهند. این امر نشان

های شناختی به های سخت یا مهارتعنوان مهارتشده بههای فنی شناختهآموزش سنتی و مهارت

های شخصیتی و عوامل ها، ویژگیگرایی، نگرشها که شامل حرفهای از مهارتسمت مجموعه

طور اختی بههای غیرشنهای نرم یا مهارت(. مهارت2373، 1حرکتی است )چیتیجی-اجتماعی

(. تنوع 2370، 1شوند )گاتمن و شونای محسوب میای محرك موفقیت در آموزش حرفهفزاینده

های نرم پیشرفته در محیط کار سازی و فناوری عواملی هستند که بر نیاز به مهارتفرهنگی، جهانی
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تی هر فرد است. ها و کیفیات شخصیهای نرم ویژگی(. مهارت2371، 7نیدا و ورلی) گذارندتأثیر می

ها، عادات و چگونگی تعامل فرد با طورکلی دربردارنده دیدگاهسازند و بهها ماهیت فرد را میآن

های نرم به توانایی فرد در برقراری رابطه با دیگران، دیگر، مهارتعبارتدیگران هستند. به

ایر موارد اشاره ی و سصورت نوشتاری، گفتارسازماندهی خود و دیگران و ایجاد ارتباط به

های نرم صفات شخصی است که تعامل استاد، عملکرد شغلی و (. مهارت2371، 2)جاشیدارد

تحقیقات، به نقل از دانشکده پروتکل  (.2371، 0کند ) تانگهای شغلی او را تقویت میدیدگاه

شده نشان واشنگتن دی سی و دانشگاه هاروارد، بنیاد کارنگی و مؤسسه تحقیقاتی استنفورد انجام

درصد دلیل اشتغال فرد، حفظ شغل و پیشرفت در  71های فنی و دانش حدود دهد که مهارتمی

، 4های افراد است )رائومانده از موفقیت شغلی مبتنی بر مهارتدرصد باقی 11آن شغل است و 

ه بینی کرد کدر گزارشی پیش (2371) 1(. مؤسسه عالی پیشرو مشاوره در اقتصاد استرالیا2371

به خود اختصاص خواهند  2303های نرم قوی، دو سوم کل مشاغل را تا سال مشاغل دارای مهارت

های نرم اده مؤثر از مهارتداد. بنابراین، عملکرد شغلی و موفقیت شغلی کارکنان مستلزم استف

های جدید، تحول سازی و توسعه فناوریدر نتیجه روند جهانی (.2372، 2نصرت و سلطانااست)

ریزی، توسعه و طورکلی و در برنامهگیری در سطح جهان و در مفهوم الگوی آموزشی بهچشم

، 1یادگیری دانشجویان ایجاد کرده است )رودریگو و الزکانو-ویژه در فرآیند یاددهیاعتبارسنجی و به

و « نوشتن»، «خواندن»بود:   Rوپرورش بر ترویج سه ، تأکید در آموزش2333(. پیش از سال 2374

و «2ارتباط»، «1دقت زیاد»اند از: عبارت R؛ امروزه و در قرن بیست و یکم، این سه «حساب»

دیگر، دیگر الزم نیست که به عبارت(. به2370، 77)اسمیت و هو« 73های دنیای واقعیمهارت»

 ،72ها چگونه آموختن را بیاموزیم )تئودانشجویان بیاموزیم که چه چیزی یاد بگیرند بلکه باید به آن

های سخت، بحث در مورد ها با مهارتهای نرم و تکمیل آنوری از مهارت(. آگاهی از بهره2372

ها برانگیخته است ولی متأسفانه مطالعه هدفمند و سامانمند از نقش سیستم آموزش را در توسعه آن

گرفته ها صورت نگرفته و مطالعات به شکل پراکنده در کشورهای مختلف صورت این مهارت

( در پژوهشی به تدوین مقیاسی برای 2323) 74(. به عنوان مثال عثمان و وارنر2372، 70)بالکارتاس
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ها نشان داد که این مقیاس ابزاری قابل های آنسنجش میزان انگیزه استادان پرداختند. یافته

های صرف شده اطمینان برای سنجش انتظارات معلمان برای اجرای موفق، ارزش اجرای آن و هزینه

جنبه اجتماعی آموزش »( در پژوهشی با عنوان 2323) 7از اجرای آن است. بیکر، دویل و یون

با تمرکز بر استفاده « ایهای اجتماعی برای طراحی توسعه حرفهاستادان: پیامدهای تحقیقات شبکه

ز ها در آموزش معلمان، پژوهشی مروری و تلفیقی اهای اجتماعی برای مطالعه شبکهاز تحلیل شبکه

وتحلیل پتانسیل ات و تجزیههفت پژوهش مفصل انجام داده است. نتایج حاصل از این مطالع

های اجتماعی در آموزش و برای تأثیرگذاری بر طراحی آینده های حاصل از تحقیقات شبکهیافته

ای با عنوان ( در مقاله2372) 2های آموزش مدرسان است. کیم، رازا و سیدمنها و برنامهشیوه

به بررسی توسعه « 27: کلید یادگیری مؤثر در قرن 27های تدریس در قرن بود مهارتبه»

عنوان ها بههای قرن بیست و یکم و توجه روزافزون به آنعنوان مهارتشده بههای شناختهشایستگی

ها این کار را با برجسته کردن کند. آنای برای بهبود کیفیت آموزشی معلمان جلب میوسیله

های معلمان و فرآیندهای کالس با استفاده از گیری شیوهشده برای توسعه و اندازهای انجامهتالش

ور مختلف: اوگاندا )متوسطه(، ( در سه کشTIPPS) 0سیستم تمرینات و معلومات معلمان

ها امیدوارند با بررسی چگونگی استفاده از چنین دبستانی( انجام دادند. آن)ابتدایی( و غنا )پیشهند

های معلمان بزاری برای بازخورد معلمان، تمرین بازتابی و بهبود مستمر، راه را برای پیشرفت مهارتا

ای ( در مقاله2372) 4هموار کنند. امری، ماهر و ایبرت می 27نوبه خود فراگیران قرن و به 27قرن 

به « 1STEMعنوان بخشی از اکوسیستم پیچیده آموزش عالی ای بهمطالعه توسعه حرفه»با نام 

پرداختند. عناصر طراحی  STEMای در آموزش عالی بررسی وضعیت فعلی ارزیابی توسعه حرفه

دهند و یك ای بر مربیان پیشنهاد میمطالعه را برای استفاده در هنگام بررسی تأثیر پیشرفت حرفه

کنند. ای توصیف میهای توسعه حرفهطرح تحقیق طولی جدید را برای ارزیابی فعالیت

ای برای بهبود عملکرد همکار الگوی آموزش توسعه حرفه»ای با عنوان ( در مقاله2371)2فاراکالس

ای بر عملکرد تدریس مشترك معلمان پرداختند. به بررسی تأثیر یك بسته آموزشی حرفه« آموزش

ن، زماای در آموزش همکننده در آموزش توسعه حرفهها نشان داد که معلمان شرکتوتحلیلتجزیه

زمان تدریس نسبت به کسانی که طور معناداری باالتر از ارزیابی عملکرد همآزمون را بهنمرات پس

اهمیت کسب »ای با عنوان ( در مقاله2371) 1در آموزش شرکت نکرده بودند، نشان دادند. تانگ

تعیین  های نرم استادان وبه کشف مهارت« های نرم توسط استادان در مؤسسات آموزش عالیمهارت

های نرم در حرفه تدریس پرداخت. او با استفاده از روش آمیخته به این نتایج رسید؛ اهمیت مهارت
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های نرم ترین مهارتالعمر مهمهای یادگیری مادامهای کمی نشان داد که کار گروهی و مهارتیافته

های نرم سب مهارتهای مهم کهای کیفی نشان داد که جنبهمدرسان بودند. عالوه بر این، یافته

. مدیریت 0سازی شغلی و . پیشرفت و غنی2. ارائه آموزش مؤثر و باکیفیت 7اند از: عبارت

شود و کند و جایگزین آن میها به آموزش کمك میطور خالصه، این یافتههای دانشجویی. بهمهارت

دهد. در ایران نیز پورکریمی توجهی را نسبت به توسعه آگاهانه و فزاینده کشور ارائه میاظهارات قابل

 آموزش علمیهیئت اعضای ایحرفه توسعه الگوی»( در پژوهشی با عنوان 7021پور )و رمضان

وتحلیل داده از طریق تحلیل مضمون به این نتیجه با تجزیه« کیفی کشور: پژوهشی الکترونیکی

 اصلی؛ یعنی: بعد بعد به پنج باید الکترونیك آموزش علمیهیئت اعضای توسعه رسیدند که برای

نگرش )با  دو بعد(، توسعه توانایی ) با بعد(، توسعه چهار بعد(، توسعه مهارت )با سه )با دانش توسعه

( در 7021واجارگاه و جعفری )نمود. محبت، فتحی توجه ها )با سه بعد(ویژگی توسعه و بعد( سه

 و مؤسسات هادانشگاه علمیهیئت اعضای هایشایستگی تدوین و مدل شناسایی»پژوهشی با عنوان 

 چند در هامصاحبه از آمده بدست اطالعات تحلیل و به تجزیه« مطالعۀ کیفی ایران: یك عالی آموزش

 توانمی که داد نشان آمده نتایج بدست پرداختند. تحلیل مضمونی راهبرد از استفاده با و مرحله

 سازمانی، آموزشی، پژوهشی، هایشایستگی بعد شش در را علمیهیئت اعضای هایشایستگی

ای با ( در مطالعه7021صابر )دیبایی .نمود بندی طبقه شایستگی زیر 44و  ایحرفه و فردی اخالقی،

ها؛ علمی دانشگاهای اعضای هیئتنقش مدیریت دانش در توسعۀ شایستگی حرفه»عنوان 

ان داد که ابعاد ایجاد دانش، نش« علمی پردیس فارابی دانشگاه تهرانموردمطالعه: استادان هیئت

جذب دانش، انتشار دانش، کاربرد دانش، سازماندهی دانش و ذخیره دانش به ترتیب بیشترین 

ای دیگر که توسط ای دارند. در مطالعهارتباط را با گرایش استادان به کسب شایستگی حرفه

مدرسان دانشگاه ای و توانمندسازی بررسی نقش توسعه حرفه»( با عنوان 7021میرجلیلی )

انجام « های فرهنگیان یزدفرهنگیان بر ادراك دانشجویان از کیفیت تدریس؛ مطالعه موردی دانشگاه

ای تأثیر مثبت و معناداری بر ادراك از کیفیت تدریس شده این یافته حاصل شد که توسعه حرفه

نشجویان از کیفیت تدریس ای تاثیر غیرمستقیم از طریق توانمندسازی بر ادراك دادارد. توسعه حرفه

ای و توانمندسازی مدرسان دانشگاه های پژوهش بر نقش توسعه حرفهدارد. در مجموع یافته

( 7021کنند. غالمی و شیربیگی )فرهنگیان بر ادراك دانشجویان از طریق کیفیت تدریس تأکید می

 فرصت» راهبرد با زش عالیآمو در انسانی منابع ایحرفه توسعه کیفی ارزیابی»در تحقیقی با عنوان 

 را علمیهیئت اعضای شخصی و دانشگاهی هایارزش مطالعاتی هایفرصت نشان داد که «مطالعاتی

 اعضای که بود آن گویای هااست. روایت داده تغییر زندگی شخصی سبك و ایحرفه توسعه قالب در

وهله  در بود کرده فراهم آنها برای مطالعاتی فرصت که تجاربی از گیریبهره با اندتوانستهعلمیهیئت

 برنامه بلندمدت داشتن که بدهند هایشاننگرش و خود شخصی زندگی سبك در تغییراتی نخست

 اند. درجمله از آن همکاران با ترمثبت تعامالت و اجتماعی مسئولیت احساس خانواده، و خود برای
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 همکاران و دانشجویان حمایت از روهی،گ کارهای به گرایش دانشگاه، و آکادمیك ایحرفه کار حیطه

 به جای کیفیت به دادن و اهمیت خارجی هایدانشگاه با رابط یك عنوانبه علمی پیوندهای ایجاد با

( در 7021نهنجی، اسفندیاری و عرفانی )بودند. کاشی مطالعاتی فرصت دستاوردهای از کمیّت

معلمان دانشگاه  -ای دانشجوه حرفهتدوین مدل ساختاری استاندارد توسع»پژوهشی با عنوان 

های سواد اطالعاتی بر توسعه نشان دادند که شاخص« هافرهنگیان بر مبنای سواد اطالعاتی آن

ای معلمان از جوانب متعدد تأثیر مثبت دارد. معلمی که از سواد اطالعاتی باالتری برخوردار حرفه

 ای بیشتری خواهد داشت. باشد، توسعه حرفه

تواند های نرم میوری از مهارتعاملی که در جهت دستیابی به آگاهی از بهره ترینمهم

علمی آن رسان نظام آموزش عالی باشد نیروی انسانی فعال در آموزش عالی و اعضای هیئتیاری

تواند نقش مؤثری علمی میهای باال و بهسازی مداوم اعضای هیئتاست و وجود اساتید با شایستگی

( ضمن 2371)2(. عیسی، پادیل، سالمت و ادریس2372، 7داشته باشد )فیندلو در این موضوع

های نرم در فرآیند آموزش و دارند که کاربرد اثربخشی مهارتحمایت از این مسئله، بیان می

های تفکر، های دیگر مانند مهارتهای نرم با مهارتیادگیری به مهارت استادان در ادغام مهارت

هارت در ارزیابی و ارزشیابی از فرآیند بستگی دارد. برای تحقق آرزوی آموزش مهارت یادگیری و م

عنوان یك شخصیت اصلی باید دانشگاه را هدایت کنند تا عملکرد مناسب و عالی، استادان به

مؤثرتری در افزایش موفقیت دانشگاه و دانشجویان داشته باشند. با توجه به مطالب گفته شده به نظر 

های نرم در تدریس و در الگوهای رفتاری مدرسان که بر کاربرد به کاربرد مهارت رسد، توجهمی

های انسانی و شایستگی در محیط کار متمرکز هستند بتوان به سطح قابل قبولی از توسعه و مهارت

بنابراین، ضروری است که استادان دانشگاه  ای در آموزش عالی رسید.های حرفهپیشرفت شایستگی

 27های افراد در قرن عنوان شایستگیهای نرم که بهاشتن مهارت سخت و فنی به مهارتدر کنار د

کارگیرند و سبب یادگیری به -ها را در فرآیند یاددهیآیند، مجهز شوند و این مهارتبه شمار می

تبع آن افزایش کیفیت و اثربخشی های شغلی و فردی خود و بهبهسازی و توسعه شایستگی

شده توسط پژوهشگر، تاکنون مدل جامعی های انجامبر اساس بررسی آموزشی گردند.های فعالیت

ای در حوزه آموزش باشد مشاهده نشده های نرم در زمینۀ توسعه حرفهدهنده کاربرد مهارتکه نشان

ای شده، هدف پژوهش حاضر ارائه مدلی از توسعه حرفهاست. لذا با توجه به خأل پژوهشی مشاهده

ها است که بر اساس این هدف، های نرم در دانشگاههای مهارتعلمی مبتنی بر مؤلفهئتاعضای هی

ای اعضای های توسعه حرفهپژوهشگر سعی در پاسخگویی به دو سؤال دارد. اول اینکه مؤلفه

سازی آن در توان برای پیادههای نرم کدامند؟ و اینکه چه مدلی را میعلمی مبتنی بر مهارتهیئت

 ه ارائه داد؟ دانشگا

                                                           
1. Findlow 

2. Esa, Padil, Selamat & Idris. 



 1                                                             .…بر مبتنی علمیهیئت اعضای ایحرفه توسعه الگوی ارائه 

 شناسیروش

مضمون یا تم، این پژوهش یك الگوی کیفی است که با استفاده از روش تحلیل مضمون انجام شد. 

حدی، معنی و مفهوم الگوی موجود  ها و سؤاالت تحقیق است و تامبین اطالعات مهمی درباره داده

طورکلی، مضمون، ویژگی . به(2332، 7دهد )براون و کالركها را نشان میای از دادهدر مجموعه

دهنده درك و تجربه خاصی در رابطه با سؤاالت تکراری و متمایزی است که به نظر پژوهشگر، نشان

های گوناگونی قابل اجر و استفاده (. تحلیل مضمون به روش2373، 2تحقیق است )کینگ و هاروکس

( استفاده شده 2337) 0رلینگاست –آتریاد « شبکه مضامین»است. در این پژوهش، از روش تحلیل 

 را ( آن2337) استیرلینگ– آتراید که است مضمون تحلیل در مناسبی روش مضامین است. شبکه

 دهندهسازمان اصل مثابه به تارنما شبیه اینقشه کندمی عرضه مضامین شبکه آنچه است. داده توسعه

 کلیدی نکات و )کدها ایهپ مضامین روندی مشخص، اساس بر مضامین، است. شبکه نمایش روش و

 مضامین و پایه( مضامین تلخیص و ترکیب از دست آمده دهنده )مضامین بهسازمان متن( مضامین

 این سپس کند؛می مندنظام کل( را مثابه به متن بر حاکم اصول عالی دربرگیرنده )مضامین فراگیر

همراه با  سطح سه این از یك هر برجسته مضامین و رسم تارنما، شبکه هاینقشه صورتبه مضامین

(. ازآنجاکه 7023زاده،شود )عابدی جعفری، تسلیمی، فقیهی و شیخها نشان داده میروابط میان آن

های تحلیل مضمون، تحلیل کیفی است، پاسخ روشن و سریعی برای این وجود ندارد که مقدار داده

چقدر است. بنابراین، مضمون  – که داللت بر وجود مضمون یا اطالق آن کند –مناسب مورد نیاز 

لزوماً به معیارهای کمی بستگی ندارد بلکه به این بستگی دارد که چقدر به نکته مهمی درباره 

(. در این پژوهش، با استفاده از تحلیل مضمون تعداد 7023زاده، سؤاالت پژوهش می پردازد )شیخ

یا عالی بدست آمد. این مضامین  مضمون فراگیر 1دهنده و مضمون سازمان 71مضمون پایه،  731

ها بود. در این مرحله با علمی دانشگاهحاصل تحلیل متون بدست آمده از مصاحبه با اعضای هیئت

ها به سمت تکرار علمی مصاحبه به عمل آمد و با توجه به این که مصاحبهنفر از اعضای هیئت 03

رتی داده به مرز اشباع رسید، پیش رفت و داده جدیدی برای پژوهشگر فراهم نشد و به عبا

استفاده از  ها بر اساس همان تعداد صورت گرفت. روایی پژوهش باها متوقف و تحلیلمصاحبه

صورت دستی دست آمد. برای محاسبه پایایی، کدگذاری بهتکنیـك ممیزی کردن از سوی داور به

ایسه و از روش هولستی برای صورت گرفت و بعد از اتمام کدگذاری نتایج دو کدگذاری با یکدیگر مق

 محاسبه پایایی استفاده شد:
)2+n1PAO = 2M/ (n 

PAO  ،)به معنی درصد توافق مشاهده شده )ضریب پایاییM  تعداد توافق در دو مرحله

 دوم مرحله در کد گذاشته تعداد واحدهای 2nو اول مرحله در های کدگذاشتهواحد تعداد 1n کدگذاری

                                                           
1. Braun & Clark 
2. King & Horrocks 

3. Attride - Stirling 
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است. پاسخ نتیجه محاسبه برای  متغیر یك )توافق کامل( تا هیچ توافق(رقم بین صفر ) است. این

 دهد مضامین از پایایی باالیی برخوردار است.محاسبه شد که نشان می 24/3پژوهش حاضر برابر با 

 

 هایافته

 اند؟علمی کدامای اعضای هیئتهای نرم جهت توسعه حرفههای مهارتمؤلفه سؤال اول پژوهش:

وتحلیل متن، اکتشاف متن و سپس ی در تحلیل شبکه مضامین که شامل تجزیهسه گام اصل

 ها است که در پژوهش حاضر به شرح زیرآورده شده است:سازی اکتشافیکپارچه

 وتحلیل متن. تجزیه7

در گام اول از تحلیل مضمون از متن اصلی، مضامین پایه )کدها و نکات کلیدی متن( استخراج 

علمی نفر از اعضای هیئت 03های مصاحبه با متون اصلی حاصل تحلیل شدند. در این پژوهش

های مصاحبه، ها بود، انتخاب شدند و در قالب کدهایی سازماندهی شدند. هر کدام از بخشدانشگاه

شود. این مضامین به جهت اینکه از حاوی مضمونی است که با خواندن آن متن به ذهن متبادر می

 731شوند که در پژوهش حاضر تعداد نامیده می« مضامین پایه»اند شدهمتن اصلی استخراج

 دست آمد که به شرح زیر است:مضمون پایه به
 دست آمده از متن اصلیمضامین پایه به (1جدول )

 مضامین پایه

 علمیحقوق و دستمزد مکفی اعضای هیئت

 علمیتأمین امکانات رفاهی اعضای هیئت

 توجه به کار تیمی و گروهی

وجه و رسیدگی به مسائل محیط کاری اعضای ت

 علمیهیئت

افزایش حس ارزشمندی و احترام در اعضای 

 علمیهیئت

 علمیایجاد انگیزه در اعضای هیئت

 توجه به جبران خدمت اعضا

 داشتن شخصیت کاریزماتیك

 آگاهی از نقاط ضعف و قوت خود

 های قانونی و مقرراتیبرطرف نمودن خأل

 مشتری مدارینهادینه کردن اصل 

 گیری سریع و صحیح و به موقعقدرت تصمیم

 هاپوشانی در پروژهعدم وجود هم

 نیاز سنجی آموزشی و پژوهشی

 علمیتوجه به منزلت اجتماعی اعضای هیئت

 شفافیت سازمانی

 ایرفتار سازمانی حرفه

های مادی و معنوی اعضای توجه به ارزش

 علمیهیئت

 طپایبندی به ضوابط به جای رواب

 علمی اعتماد آفرینی میان اعضای هیئت

 رعایت نظم و انضباط محیط کار

 پاسخگویی و مسئولیت پذیری

 ارزش قائل شدن برای شأن و جایگاه همکاران

 برقراری ارتباط محترمانه با همکاران

 داشتن بیان و کالم محترمانه و معقول

 داشتن پوشش آراسته

 احترام به حریم خصوصی سایرهمکاران

 ز از مسائل حاشیه ای در محیط کاریپرهی

 داشتن سعه صدر در برخورد با دانشجویان



 2                                                             .…بر مبتنی علمیهیئت اعضای ایحرفه توسعه الگوی ارائه 

 دست آمده از متن اصلی( مضامین پایه به1جدول )ادامه 

 مضامین پایه

 های تحقیقاتیافزایش بودجه

 داشتن مهارت حل مسئله

 انعطاف پذیری

های گذارینیاز به تحوالت ساختاری در سیاست

 تکوتاه مدت و بلند مد

 آگاهی از محیط رقابتی جهانی

توانمندسازی دانشجویان جهت رقابت در محیط 

 نامطمئن ومتغیر دنیای امروز

 ایجاد تعهد سازمانی قوی و پایدار

 های مجازیفرهنگ سازی درزمینۀ آموزش

لزوم تغییر توجه از کمیت گرایی در همه 

 های آموزشی و پژوهشیزمینه

 رد نیاز بازار کارهای مولزوم تغییر توجه به رشته

 ها توانائی تحلیل سریع و صحیح موقعیت

 توانمندی در مدیریت بحران

 عنوان مغز متفکر جامعهدرك جایگاه دانشگاه به

های آموزشی و نظارت بر حسن اجرای برنامه

 پژوهشی 

 های پیشرفتههای قوی و دستگاهوجود آزمایشگاه

ی هاایجاد دانش الزم برای استفاده از فناوری

 اطالعاتی و ارتباطی پیشرفته

 های اطالعاتی و ارتباطی پیشرفته استقرار فناوری

 های آموزش مجازیفراهم سازی زیر ساخت

های آموزشی و برگزاری سمینارها و کارگاه

 هاانعکاس بازخورد آن

 تنوع منابع یادگیری

 انعطاف پذیری فکری و مهارتی

 سازگاری و انطباق با محیط

 انگیزه در یادگیرنده توانائی ایجاد

 روز آمد سازی مهارت و دانش فردی و سازمانی

 استفاده از تجارب قبلی خود و دیگران

 داشتن سعه صدر در برخورد با دانشجویان

 های فرهنگی و فردی دانشجویاندرك تفاوت

علمی در لزوم مشارکت اعضای هیئت

های آموزشی و سازیها و تصمیمگیریتصمیم

 پژوهشی

های کالن گذاریاستادان در سیاست مشارکت

 آموزشی و پژوهشی

تشویق و ترغیب استادان به کارکردن بر روی 

 های برون دانشگاهیطرح

 ها و انجام کار تیمیمشارکت در پروژ

 های گوناگونتوانایی کارکردن با فرهنگ

برقراری ارتباطات میان فردی منسجم میان 

 علمیاعضای هیئت

م و مؤثر میان استاد و برقراری ارتباط منجس

 دانشجو

 داشتن رفتار و نگرش تأثیرگذار در دیگران

 های عاطفیدریافتن و دادن حمایت

 ها توسط دیگرانبیان نیازهای فردی و درك آن

 توانائی توسعه ارتباطات و پایداری آن

لزوم توجه هر چه بیشتر به ارتباط دانشگاه و 

 صنعت 

علمی هیئتتعامل و همکاری اثربخش با اعضای 

 المللیسایر دانشگاه در سطح بین

سازمانی اعضای هماهنگی و تعامل درون

 علمیهیئت

توانمندی هماهنگی و تعامل با مجموعه اجرایی 

 دانشگاه

 های علمیتعامل اثربخش و مستمر با انجمن

های ارتباطی در توانمندی در استفاده از فناوری

 آموزش و پژوهش

 ینیاهتمام به مقوله کارآفر
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 دست آمده از متن اصلی( مضامین پایه به1جدول )ادامه 

 مضامین پایه

 استفاده از تجارب قبلی خود و دیگران

های آموزش ضمن بازنگری در مباحث و روش

 خدمت

 مدیریت زمان

 مدیریت استرس

 های خارجیعلمی به زبانتسلط اعضای هیئت

 داشتن روحیه جستجوگری و پرسشگری

 دهدفگذاری هوشمن

 خودآگاهی 

 خود راهبری و خود انگیختگی

 داشتن بیان شیوا و رسا

 توانمندسازی استادان درحوزه تخ:ی شان

افزایش تجارب علمی استادان از طریق ایجاد 

 های مطالعاتی فرصت

 های علمی شرکت در کنگره

آشهایی استادان با آخرین دستاوردهای مطالعاتی 

 حوزه تخ:ی خود

 های نوین تدریسوشتوانمندی در اجرای ر

 تواهایی گسترش دانش در مرزهای رشته تخ:ی 

 توانمندی در مدیریت کالس درس

 های نوینتوانائی خلق ایده و حل مسئله به شیوه

 هانظام پیشنهاد

 هافراخوانی و جذب ایده

 های خالق و سودآورگذاری بر روی ایدهسرمایه

 های ابتکاریگذاری دانشگاه روی طرحسرمایه

 های بارش فکری برای حل مسائلجاد اتاقای

 کیفیت و سطح یادگیری دانشجو

 یادگیری -توجه به کیفیت فرآیند یاددهی 

 های آموزشی و پژوهشیکیفیت امکانات و فناوری

 هانامهتوجه به اثربخشی و کارآمدی پایان

 های آموزشی و پژوهشیتوجه به استاندارد

 هاارت آپهای دانش بنیان و استتوجه به شرکت

 های جدیدلزوم توجه به ایجاد و راه اندازی رشته

های گیری هر چه بیشتر به سمت آموزشجهت

 معنادار و کاربردی

 بروز رسانی منابع درسی

ها به سمت موضوعات غیر تکراری نامههدایت پایان

 و کاربردی

 یادگیری الکترونیك

 های دانش بنیانتوجه هر چه بیشتر به شرکت

 

 یل مضامین. تبد2

دهنده )مضامین بدست آمده از ترکیب و تلخیص پس از استخراج مفاهیم پایه، مضامین سازمان

مضامین پایه( و مضامین فراگیر )مضامین عالی دربرگیرنده اصول حاکم بر متن به مثابه کل( از 

به مضامین  مضامین پایه انتزاع شدند. در این مرحله سعی شد که با سازماندهی مجدد مضامین اولیه

تر رهنمون سازد. در این مرحله از تحلیل تر و فراگیرتر دست یابیم که ما را به مضامین اصلیانتزاعی

(، 2مضمون فراگیر استخراج شد. در جدول ) 1دهنده و تعداد مضمون سازمان 71مضمون، تعداد 

 دهنده و فراگیر آورده شده است:مجموع مضامین پایه، سازمان
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 علمیای اعضای هیئتدهنده و فراگیر توسعه حرفهمضامین پایه، سازمان (2جدول )

مضامین 

 فراگیر

 مضامین

 دهندهسازمان
 مضامین پایه

های مهارت

رهبری و 

 مدیریتی

 

 
 های انسانیمهارت

 علمیحقوق و دستمزد مکفی اعضا هیئت

 علمیتأمین امکانات رفاهی اعضای هیئت

 توجه به کار تیمی و گروهی

 علمیه و رسیدگی به مسائل محیط کاری اعضای هیئتتوج

 علمیافزایش حس ارزشمندی و احترام در اعضای هیئت

 علمیایجاد انگیزه در اعضای هیئت

 توجه به جبران خدمت اعضا

 داشتن شخصیت کاریزماتیك

 آگاهی از نقاط ضعف و قوت خود

 

 
 های ادراکیمهارت

 یهای قانونی و مقرراتبرطرف نمودن خأل

 نهادینه کردن اصل مشتری مداری

 گیری سریع و صحیح و به موقعقدرت تصمیم

 هاپوشانی در پروژهعدم وجود هم

 نیاز سنجی آموزشی و پژوهشی

 های تحقیقاتیافزایش بودجه

 داشتن مهارت حل مسئله

 انعطاف پذیری

 مهارت تفکر راهبردی

دت و های کوتاه مگذارینیاز به تحوالت ساختاری در سیاست

 بلند مدت

 آگاهی از محیط رقابتی جهانی

 توانمندسازی دانشجویان جهت رقابت در محیط نامطمئن و

 متغیر دنیای امروز

 ایجاد تعهد سازمانی قوی و پایدار

 های مجازیفرهنگ سازی درزمینۀ آموزش

های آموزشی لزوم تغییر توجه از کمیت گرایی در همه زمینه

 و پژوهشی

 های مورد نیاز بازار کاره رشتهلزوم تغییر توجه ب

 هاتوانائی تحلیل سریع و صحیح موقعیت

 توانمندی در مدیریت بحران

 عنوان مغز متفکر جامعهدرك جایگاه دانشگاه به
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 علمیای اعضای هیئتدهنده و فراگیر توسعه حرفه( مضامین پایه، سازمان2جدول )ادامه 

مضامین 
 فراگیر

 مضامین
 دهندهسازمان

 ین پایهمضام

های مهارت
رهبری و 
 مدیریتی

 
 

 های فنیمهارت

 های آموزشی و پژوهشینظارت بر حسن اجرای برنامه
 های پیشرفتههای قوی و دستگاهوجود آزمایشگاه

های اطالعاتی و ایجاد دانش الزم برای استفاده از فناوری
 ارتباطی پیشرفته

 های اطالعاتی و ارتباطی پیشرفتهاستقرار فناوری
 های آموزش مجازیفراهم سازی زیر ساخت

های آموزشی و انعکاس بازخورد برگزاری سمینارها و کارگاه
 هاآن

 
 
 
 
 
 
 
 
های مهارت

توسعه فردی و 
 ایحرفه

 
 

 العمریادگیری مادام

 تنوع منابع یادگیری
 انعطاف پذیری فکری و مهارتی

 سازگاری و انطباق با محیط
 دگیرندهتوانائی ایجاد انگیزه در یا

 روز آمد سازی مهارت و دانش فردی و سازمانی
 استفاده از تجارب قبلی خود و دیگران

 های آموزش ضمن خدمتبازنگری در مباحث و روش

 
 

 های فردیتوانمندی

 مدیریت زمان

 مدیریت استرس

 های خارجیعلمی به زبانتسلط اعضای هیئت

 داشتن روحیه جستجوگری و پرسشگری

 ندهدفگذاری هوشم

 خودآگاهی
 خود راهبری و خود انگیختگی

 داشتن بیان شیوا و رسا

 
 
های توانمندی
 ایحرفه

 شانتوانمندسازی استادان درحوزه تخ:ی
های افزایش تجارب علمی استادان از طریق ایجاد فرصت

 مطالعاتی
 های علمیشرکت در کنگره

آشنایی استادان با آخرین دستاوردهای مطالعاتی حوزه تخ:ی 
 خود

 های نوین تدریستوانمندی در اجرای روش

 تواهایی گسترش دانش در مرزهای رشته تخ:ی

 توانمندی در مدیریت کالس درس
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 علمیای اعضای هیئتدهنده و فراگیر توسعه حرفه( مضامین پایه، سازمان2جدول )ادامه 

مضامین 

 فراگیر

 مضامین

 دهندهسازمان
 مضامین پایه

 

 

 

 

 

های مهارت

اخالق 

 ایحرفه

 

 

 اخالق محیط کاری

 علمیتوجه به منزلت اجتماعی اعضای هیئت

 شفافیت سازمانی

 ایرفتار سازمانی حرفه

 علمیهای مادی و معنوی اعضای هیئتتوجه به ارزش

 پایبندی به ضوابط به جای روابط

 علمیاعتماد آفرینی میان اعضای هیئت

 رعایت نظم و انضباط محیط کار

 پذیریپاسخگویی و مسئولیت

 

 

 نزاکت کاری

 ارزش قائل شدن برای شأن و جایگاه همکاران

 برقراری ارتباط محترمانه با همکاران

 داشتن بیان و کالم محترمانه و معقول

 داشتن پوشش آراسته

 احترام به حریم خصوصی سایرهمکاران

 پرهیز از مسائل حاشیه ای در محیط کاری

 رخورد با دانشجویانداشتن سعه صدر در ب

 های فرهنگی و فردی دانشجویاندرك تفاوت

 

 

 

 

 

های مهارت

ارتباطی و 

 مساعیتشریك

 

 

اصل مشارکت و 

 همکاری

ها و گیریعلمی در تصمیملزوم مشارکت اعضای هیئت

 های آموزشی و پژوهشیسازیتصمیم

های کالن آموزشی و گذاریمشارکت استادان در سیاست

 پژوهشی

های برون و ترغیب استادان به کارکردن بر روی طرحتشویق 

 دانشگاهی

 ها و انجام کار تیمیمشارکت در پروژه

 های گوناگونتواهایی کارکردن با فرهنگ

 روابط میان فردی

فردی منسجم میان اعضای برقراری ارتباطات میان

 علمیهیئت

 برقراری ارتباط منجسم و مؤثر میان استاد و دانشجو

 فتار و نگرش تأثیرگذار در دیگرانداشتن ر

 های عاطفیدریافتن و دادن حمایت

 ها توسط دیگرانبیان نیازهای فردی و درك آن

 توانائی توسعه ارتباطات و پایداری آن
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 علمیای اعضای هیئتدهنده و فراگیر توسعه حرفهمضامین پایه، سازمان (2جدول )ادامه 

مضامین 

 فراگیر

 مضامین

 دهندهسازمان
 مضامین پایه

 ارتباطات سازمانی 

 لزوم توجه هر چه بیشتر به ارتباط دانشگاه و صنعت

علمی سایر تعامل و همکاری اثربخش با اعضای هیئت

 المللیدانشگاه در سطح بین

 علمیسازمانی اعضای هیئتهماهنگی و تعامل درون

 توانمندی هماهنگی و تعامل با مجموعه اجرایی دانشگاه

 های علمیش و مستمر با انجمنتعامل اثربخ

های ارتباطی در آموزش و توانمندی در استفاده از فناوری

 پژوهش

 

 

 

 

 

 

مهارت 

خالقیت و 

 نوآوری

 

 خالقیت و ابتکار

 اهتمام به مقوله کارآفرینی

 های نوینتوانائی خلق ایده و حل مسئله به شیوه

 هانظام پیشنهاد

 هافراخوانی و جذب ایده

 های خالق و سودآوربر روی ایدهگذاری سرمایه

 های ابتکاریگذاری دانشگاه روی طرحسرمایه

 های بارش فکری برای حل مسائلایجاد اتاق

 

 کیفیت محوری

 کیفیت و سطح یادگیری دانشجو

 یادگیری -توجه به کیفیت فرآیند یاددهی 

 های آموزشی و پژوهشیکیفیت امکانات و فناوری

 هانامهدی پایانتوجه به اثربخشی و کارآم

 های آموزشی و پژوهشیتوجه به استاندارد

 

 

توجه به فناوری و 

 ها نویننوآوری

 هاهای دانش بنیان و استارت آپتوجه به شرکت

 های جدیدلزوم توجه به ایجاد و راه اندازی رشته

های معنادار و گیری هر چه بیشتر به سمت آموزشجهت

 کاربردی

 یبروز رسانی منابع درس

ها به سمت موضوعات غیر تکراری و نامههدایت پایان

 کاربردی

 یادگیری الکترونیك

 های دانش بنیانتوجه هر چه بیشتر به شرکت
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 . کشف و توصیف شبکۀ مضامین0

. 2های رهبری و مدیریتی . مهارت7با بررسی و تحلیل مضامین مرتبط پنج مضمون فراگیر شامل: 

ای های اخالق حرفه. مهارت4های خالقیت و نوآوری . مهارت0ای ههای توسعه فردی و حرفمهارت

صورت شبکۀ مساعی استخراج شد. در نهایت مضامین فراگیر بههای ارتباطی و تشریك. مهارت1

( 7شود. شکل )تارنما از مضامین ترسیم شد. در ادامه شبکه مضامین به همراه توصیف آن آورده می

 های نرم است.علمی مبتنی بر مهارتای اعضای هیئتوسعه حرفهدهنده شبکه مضامین تنشان

 
 های نرمای مبتنی بر مهارتشبکه مضامین توسعه حرفه (1کل )ش

 

 « های رهبری و مدیریتیمهارت»الف: مضمون فراگیر 

های رهبری و مدیریتی ای، مهارتهای نرم در توسعه حرفهیکی از پنج مضمون فراگیر مؤلفه مهارت

مهارت تفکر »علمی است. این مضمون از چهار مضمون، شی و پژوهشی اعضای هیئتآموز

تشکیل شده است. « های ادراکیمهارت»و « های فنیمهارت»، «های انسانیمهارت»، «راهبردی

علمی ای اعضای هیئتهای مهم در توسعه حرفهطور حتم، مهارت تفکر راهبردی یکی از مؤلفهبه

عنوان مغز متفکر جامعه، آگاهی از محیط رقابتی جهانی، ایگاه دانشگاه بهشود. درك جمحسوب می

توانمندسازی دانشجویان جهت رقابت در محیط نامطمئن و متغیر دنیای امروز، نیاز به تحوالت 

مدت و بلندمدت، ایجاد تعهد سازمانی قوی و پایدار، های کوتاهگذاریساختاری در سیاست

های گرایی در همه زمینههای مجازی، لزوم تغییر توجه از کمیتزشسازی در زمینۀ آموفرهنگ

آموزشی و پژوهشی، لزوم تغییر توجه به سمت نیازهای بازار کار، توانائی تحلیل سریع و صحیح 
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ای اعضای گیری توسعه حرفهها، توانمندی در مدیریت بحران از عوامل مهم در شکلموقعیت

های علمی، مهارتای اعضای هیئتون مهم دوم در توسعه حرفهها است. مضمعلمی دانشگاههیئت

علمی، علمی، تأمین امکانات رفاهی اعضای هیئتحقوق و دستمزد مکفی اعضای هیئتانسانی است. 

توجه به جبران خدمت استادان، توجه به کار تیمی و گروهی، توجه و رسیدگی به مسائل محیط 

علمی، ایجاد انگیزه در زشمندی و احترام در اعضای هیئتعلمی، افزایش حس ارکاری اعضای هیئت

علمی، داشتن شخصیت کاریزماتیك و آگاهی از نقاط ضعف و قوت خود از عوامل مهم اعضای هیئت

عنوان مضمون سوم در های فنی بهعلمی است. مهارتای اعضای هیئتدهنده توسعه حرفهشکل

های نظارت بر حسن اجرای برنامهمطرح است. ای استادان های نرم توسعه حرفهبحث مهارت

ایجاد دانش الزم برای ، های پیشرفتههای قوی و دستگاهآموزشی و پژوهشی، استقرار آزمایشگاه

های اطالعاتی و ارتباطی استقرار فناوری، های اطالعاتی و ارتباطی پیشرفتهاستفاده از فناوری

های آموزشی و زی، برگزاری سمینارها و کارگاههای آموزش مجاپیشرفته، فراهم سازی زیر ساخت

دهنده از عوامل مهم شکل ای و متخ:بکارگیری کارشناسان تحصیلی حرفه، هاانعکاس بازخورد آن

دهنده شود. آخرین مؤلفه شکلعلمی محسوب میای اعضای هیئتهای فنی در توسعه حرفهمهارت

های ادراکی علمی، مهارتای اعضای هیئتههای رهبری و مدیریتی توسعه حرفدر زمینۀ مهارت

قدرت ، مدارینهادینه کردن اصل مشتریهای قانونی و مقرراتی، است. برطرف نمودن خأل

نیاز سنجی آموزشی و ، هاگیری سریع و صحیح و به موقع، عدم وجود همپوشانی در پروژهتصمیم

و انعطاف پذیری از عوامل  هداشتن مهارت حل مسئلو  های تحقیقاتیافزایش بودجه، پژوهشی

 علمی بود.های ادراکی اعضای هیئتدهنده مهارتتشکیل

 «ایهای توسعه فردی و حرفهمهارت»ب: مضمون فراگیر 

های علمی، مهارتای اعضای هیئتهای نرم توسعه حرفهدومین مضمون فراگیر درزمینۀ مهارت

یادگیری »ای از سه مضمون حرفههای توسعه فردی و ای است. مهارتتوسعه فردی و حرفه

تشکیل شده است. تنوع منابع « ایتوانمندی توسعه حرفه»و « توانمندی توسعه فردی»، «العمرمادام

پذیری فکری و مهارتی، سازگاری و انطباق با محیط، توانائی ایجاد انگیزه در یادگیری، انعطاف

، استفاده از تجارب قبلی خود و دیگران، یادگیرنده، روز آمد سازی مهارت و دانش فردی و سازمانی

های آموزش ضمن خدمت از عوامل تشکیل گذاری هوشمند و بازنگری در مباحث و روشهدف

علمی هستند. دومین مضمون ای اعضای هیئتالعمر در توسعه حرفهدهندۀ یادگیری مادام

است. مدیریت زمان، « توانمندی توسعه فردی»ای، های توسعه فردی و حرفهدهنده مهارتتشکیل

های خارجی، داشتن روحیه جستجوگری و پرسشگری، هدفگذاری مدیریت استرس، تسلط به زبان

دهنده هوشمند، خودآگاهی، خود راهبری و خودانگیختگی، داشتن بیان شیوا و رسا از عوامل شکل

ای، حرفههای توسعه فردی و دهنده مهارتتوانمندی توسعه فردی است. سومین مضمون تشکیل

شان، افزایش تجارب علمی استادان از ای است. توانمندسازی استادان در حوزه تخ:یتوانمندی حرفه
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های علمی، آشنایی استادان با آخرین های مطالعاتی، شرکت در کنگرهطریق ایجاد فرصت

 های نوین تدریس، تواهاییدستاوردهای مطالعاتی حوزه تخ:ی خود، توانمندی در اجرای روش

دهنده این گسترش دانش در مرزهای رشته تخ:ی، توانمندی در مدیریت کالس درس از عوامل شکل

 مضمون است.

 «ایهای اخالق حرفهمهارت»پ: مضمون فراگیر 

های مهارت»علمی، ای اعضای هیئتهای نرم توسعه حرفهسومین مضمون فراگیر در مبحث مهارت

و « اخالق محیط کاری»دهنده رنده دو مضمون سازماناست. این مضمون دربردا« ایاخالق حرفه

علمی، شفافیت سازمانی، رفتار سازمانی است. توجه به منزلت اجتماعی اعضای هیئت« نزاکت کاری»

علمی، پایبندی به ضوابط به جای روابط، های مادی و معنوی اعضای هیئتای، توجه به ارزشحرفه

رعایت نظم و انضباط محیط کار و پاسخگویی و  علمی،اعتماد آفرینی میان اعضای هیئت

دهنده اخالق محیط کاری هستند. مضمون مهم دیگر در این های تشکیلپذیری، مؤلفهمسئولیت

زمینه، مضمون نزاکت کاری است. ارزش قائل شدن برای شأن و جایگاه همکاران، برقراری ارتباط 

و معقول، داشتن پوشش آراسته در محیط کار،  محترمانه با همکاران، داشتن بیان و کالم محترمانه

احترام به حریم خصوصی سایر همکاران، پرهیز از مسائل حاشیه ای در محیط کاری، داشتن سعه 

دهنده های فرهنگی و فردی دانشجویان از عوامل تشکیلصدر در برخورد با دانشجویان، درك تفاوت

 این مضمون هستند. 

 «مساعیارتباطی و تشریكهای مهارت»ت: مضمون فراگیر 

های مهارت»علمی، ای اعضای هیئتهای نرم توسعه حرفهمضمون فراگیر چهارم در ارتباط با مهارت

اصل مشارکت و »دهنده است. این مضمون از سه مضمون سازمان« مساعیارتباطی و تشریك

مشارکت اعضای تشکیل شده است. لزوم « ارتباطات سازمانی»و « فردیروابط میان»، «همکاری

علمی های آموزشی و پژوهشی، مشارکت اعضای هیئتسازیها و تصمیمگیریعلمی در تصمیمهیئت

های کالن آموزشی و پژوهشی، تشویق و ترغیب استادان به کارکردن بر روی گذاریدر سیاست

های هنگهای برون دانشگاهی، مشارکت در پروژه و انجام کار تیمی، توانایی کارکردن با فرطرح

عنوان دومین مؤلفه در به« فردیروابط میان»گیری این مضمون است. گوناگون ازجمله عوامل شکل

علمی است. برقراری ارتباطات میان فردی ای اعضای هیئتهای نرم توسعه حرفهزمینۀ مهارت

شتن رفتار علمی، برقراری ارتباط منسجم و مؤثر میان استاد و دانشجو، دامنسجم میان اعضای هیئت

ها های عاطفی، بیان نیازهای فردی و درك آنو نگرش تأثیرگذار در دیگران، دریافتن و دادن حمایت

دهنده این توسط دیگران و توانائی توسعه ارتباطات و بهبود ارتباطات و پایداری آن، عوامل تشکیل

لزوم توجه هر چه است. « ارتباطات سازمانی»مضمون بودند. سومین مضمون مهم در این مبحث، 

علمی سایر دانشگاه در بیشتر به ارتباط دانشگاه و صنعت، تعامل و همکاری اثربخش با اعضای هیئت

علمی، توانمندی در تعامل مؤثر و سازمانی اعضای هیئتالمللی، هماهنگی و تعامل درونسطح بین
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های علمی و توانمندی در همکاری با مجموعه اجرایی دانشگاه و تعامل اثربخش و مستمر با انجمن

 دهنده این مضمون است.های ارتباطی در آموزش و پژوهش از عوامل شکلاستفاده از فناوری

  «مهارت خالقیت و نوآوری»ث: مضمون فراگیر 

علمی، خالقیت و نوآوری است. این ای اعضای هیئتپنجمین مضمون فراگیر در توسعه حرفه

توجه به »و « کیفیت محوری»، «خالقیت و ابتکار»دهنده نمضمون در برگیرنده سه مضمون سازما

است. اهتمام به مقوله کارآفرینی، توانائی خلق ایده و حل مسئله به « ها نوینفناوری و نوآوری

های خالق و گذاری بر روی ایدهها، سرمایهها، فراخوانی و جذب ایدههای نوین، نظام پیشنهادشیوه

های بارش فکری برای حل های ابتکاری و ایجاد اتاقشگاه روی طرحگذاری دانسودآور، سرمایه

محوری دهنده، کیفیتدهنده این مضمون است. دومین مضمون سازمانمسائل از عوامل تشکیل

های آموزشی و پژوهشی، یادگیری، کیفیت امکانات و فناوری-است. توجه به کیفیت فرآیند یاددهی

ها، کیفیت و سطح یادگیری دانشجو و در نهایت توجه به نامهنتوجه به اثربخشی و کارآمدی پایا

دهنده این مضمون است. سومین مضمون های آموزشی و پژوهشی، از عوامل تشکیلاستاندارد

ها توجه به فناوری و نوآوری»ای، های نرم توسعه حرفههای مهارتدهنده در زمینۀ مؤلفهسازمان

ها، لزوم توجه به های دانش بنیان و استارت آپبه شرکت آموزشی و پژوهشی است. توجه« نوین

های معنادار و گیری هر چه بیشتر به سمت آموزشهای جدید، جهتاندازی رشتهایجاد و راه

ها به سمت موضوعات کاربردی و روز دنیا و نامهکاربردی، بروز رسانی منابع درسی، هدایت پایان

 دهنده این مضمون است.یادگیری الکترونیك از عوامل تشکیل

تواند علمی چگونه میای اعضای هیئتسؤال دوم: مدل پیشنهادی پژوهشگر برای توسعه حرفه

 باشد؟

ای اعضای های نرم اثرگذار در توسعه حرفههای مهارتمدل پیشنهادی پژوهشگر در زمینۀ مؤلفه

 71ه این مدل در بردارنده علمی، مدلی شامل پنج مؤلفه اصلی است. نتایج تحلیل نشان داد کهیئت

های توسعه فردی و های رهبری و مدیریتی، مهارتمهارتعامل بر روی این پنج مؤلفه اصلی یعنی؛ 

های ارتباطی و ای و مهارتهای اخالق حرفههای خالقیت و نوآوری، مهارتای، مهارتحرفه

های مهارت»، «نسانیهای امهارت»، «مهارت تفکر راهبردی»مساعی است. چهار عامل، تشریك

یادگیری »های رهبری و مدیریتی، سه عامل به مؤلفه مهارت« های ادراکیمهارت»و « فنی

های توسعه به مؤلفه مهارت «ایتوانمندی توسعه حرفه» و « توانمندی توسعه فردی» ، «العمرمادام

های اخالق ارتبه مؤلفه مه «نزاکت کاری»و « اخالق محیط کاری»ای، دو عامل فردی و حرفه

ارتباطات »و « فردیروابط میان»، «اصل مشارکت و همکاری»ای مرتبط هستند. سه عامل حرفه

، «خالقیت و ابتکار»مساعی و سه عامل های ارتباطی و تشریكبه مؤلفه مهارت« سازمانی

آوری در های خالقیت و نوبه مؤلفه مهارت «ها نوینتوجه به فناوری و نوآوری» و « محوریکیفیت»
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( نشان داده شده 2علمی در شکل )ای اعضای هیئتارتباط هستند. مدل پیشنهادی توسعه حرفه

 است.

 
 ( مدل توسعه حرفه ای اعضای هیأت علمی مبتنی بر مؤلفه های مهارت های نرم2شکل )

 

 گیریبحث و نتیجه

های نرم و پس ی مهارتهاای مبتنی بر مؤلفههای توسعه حرفهاین پژوهش با هدف شناسایی مؤلفه

ها با استفاده از تحلیل مضمون علمی در دانشگاهای اعضای هیئتاز آن ارائه مدل توسعه حرفه

علمی انجام شد. پس از مطالعه، بررسی، انتخاب و کدگذاری متون نفر از اعضای هیئت 21مصاحبه با 

مضمون  71مین پایه تعداد مضمون پایه استخراج شد. از این مضا 731حاصل از مصاحبه، تعداد 

مضمون فراگیر استخراج شد. این پنج مضمون فراگیر شامل: الف:  1دهنده و در نهایت سازمان

های ارتباطی و ای، پ: مهارتهای توسعه فردی و حرفههای رهبری و مدیریتی، ب: مهارتمهارت

ای بودند. رفههای اخالق حهای خالقیت و نوآوری و ث: مهارتمساعی، ت: مهارتتشریك

علمی شناسایی شد و ای اعضای هیئتهای نرم مؤثر در توسعه حرفههای مهارتدیگر مؤلفهعبارتبه

 ها ارائه شد. علمی مبتنی بر آن مؤلفهای اعضای هیئتسپس مدل پژوهش برای توسعه حرفه

ی نرم در هاهای مرتبط با نقش مهارتای بسیاری از پژوهششده با یافتهمضامین استخراج

( 2323عنوان نمونه، عثمان و وارنر )اند. بهسویی نشان دادهعلمی همای اعضای هیئتتوسعه حرفه

دانند. بیکر دویل ای و عمل میدر پژوهش خود انگیزه را پیونددهنده حلقه مفقوده بین توسعه حرفه

اند. در ای پرداختههای توسعه حرفههای اجتماعی در طراحی برنامه( به نقش شبکه2323و یون )
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علمی از ای اعضای هیئت( اذعان دارند که توسعه حرفه2371) 7پژوهشی دیگر سیتهول و همکاران

های آموزش و مشاوره و از طریق استداللی و حل مسئله سبب بهبود سیستم طریق تغییر در شیوه

دانند که ی را عواملی میسازی و فناورتنوع فرهنگی، جهانی( 2371شود. نیدا و ورلی )دانشگاهی می

های کار مشترك، العمر، روش( یادگیری مادام2371) 2کانست گذارند.در محیط کار تأثیر می

های مختلف و استفاده از بازخورد در حرفه تدریس را از عوامل پیشرفت و توسعه ترکیبی از تخ:

توجه فرآیندهای نوآورانه  ای را شامل( برنامه توسعه حرفه2371)0شمارد. الند و استاینز برمی

( یادگیری مسئله محور و تفکر منطقی و انتقادی را از عوامل اصلی 2370)4داند و زانج و افشاریمی

های سخت به ( تغییر نگرش از آموزش سنتی و مهارت2373داند. چیتیجی )ای میدر توسعه حرفه

 1داند. پاورهای شخصیتی میگیها و ویژگرایی و تغییر نگرشایسمت مهارت نرم را شامل حرفه

ای و سازمانی؛ استاینرت، من، ای را شامل توسعه آموزشی، حرفه( ابعاد و سطوح توسعه حرفه2331)

های رهبری، ای را تقویت نقش( توسعه حرفه 2332) 2سنتینو، دالمنز، اسپنسر، گلوال و پردیو

( در پژوهشی به اهمیت 7021بیگی )داند. غالمی و شیرعلمی میارتباطی و نوآوری اعضای هیئت

( به بعد 7021پور )اند. پورکریمی و رمضانای تأکید کردههای مطالعاتی در بحث توسعه حرفهفرصت

( در 7021واجارگاه و جعفری )اند و محبت، فتحیتوسعه مهارت، توانائی، دانش و نگرش اشاره کرده

های آموزشی، پژوهشی، سازمانی، ایستگیعلمی را در شش بعد شهای هیئتپژوهش خود شایستگی

 بندی نمودند.ای طبقهاخالقی، فردی و حرفه

 که است این در حوزه این در شدهانجام هایپژوهش سایر با تفاوت عمده و اصلی پژوهش حاضر

ای بر اساس حرفه های توسعهها و شایستگیمؤلفه شناسایی به پژوهش این مانند پژوهشی

با  که گفت توانمی طورکلیبه .نگردید یافت باشد، این زمینه پرداخته در رائه مدلهای نرم و امهارت

گیری کرد که گونه نتیجهتوان اینشده و مدل پیشنهادی پژوهش میاستخراج هایتوجه به مؤلفه

های ارزیابی و ارتقا ای نیاز به تجدیدنظر و تجدید ساختار در شاخصبرای ارتقا و بهبود توسعه حرفه

عنوان مغز نمایند. نظام آموزش عالی بهای در سیستم آموزش عالی الزم میدر بحث توسعه حرفه

های دهندگان سرمایهعنوان پرورشعلمی به متفکر جامعه و عناصر اصلی آن یعنی اعضای هیئت 

در بایست هم خود و هم دانشجویان را برای رقابت در دنیای نامطمئن و فکری و نخبگان جامعه، می

حال تغییر آماده سازند. تحقق این مهم تنها از طریق توانمندسازی استادان از طریق ایجاد 

ای اثربخش و کارآمد به یادگیرندگان و تغییر علمی و انتقال آن به شیوههایی در اعضای هیئتمهارت

ته است. علمی نهفای اعضای هیئتدر شیوه نگرش آنان و کسب و ارتقا دانش از طریق توسعه حرفه

                                                           
1. Sithole, Chiyak, McCarthy, Mupinga, Bucklein & Kibirige. 
2. Konst 

3. Lund & Stains 

4. Zanj & Afshari 
5 .Power 

6. Steinert, Mann, Centeno, Dolmans, Spencer, Gelula & Prideaux  
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گزاری و های سخت یا فنی و اهتمام و ارزشالزمه چنین امری تغییر رویکرد از توجه صرف به مهارت

توان است. بنابراین می 27های قرن عنوان مهارتهای نرم بهها به مهارتارتقا بر اساس این مهارت

زمان به ش توجه همعلمی با توجه به تحلیل مضامین پژوهای اعضای هیئتگفت برای توسعه حرفه

های توسعه فردی و های رهبری و مدیریت آموزشی و پژوهشی، مهارتهایی همچون مهارتمهارت

های خالقیت و ای و مهارتهای اخالق حرفهمساعی، مهارتهای ارتباطی و تشریكای، مهارتحرفه

به  توجه حیث این های سخت از اهمیت و لزوم فراوانی برخوردار است. ازنوآوری در کنار مهارت

استادان  ارتقاء و هدایت توسعه، جذب، برای بسترسازی و پژوهش این در شدهتدوین هایمهارت

باشد و منجر به بهبود کارکرد سیستم  و کارآمد اثربخش بسیار تواندمی هااین مهارت بر مبتنی

د گزینش، بهبود ها جهت بهبود رونشود رؤسای دانشگاهآموزش عالی شود. بنابراین توصیه می

علمی خود، در کنار توجه به های توسعه و تقویت روند ارزیابی عملکرد اعضای هیئتبرنامه

ها را نیز مورد بررسی قرار های نرم نیز توجه داشته باشند و آنهای سخت و فنی به مهارتمهارت

 دهند. 
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