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The purpose of this study was to identify the components affecting 
the recruitment of faculty members and provide a model. In terms 
of practical purpose and data, a mixed descriptive approach was 
used. The statistical population consisted of a small number of all 
faculty members of the Technical and Vocational University. The 
sample group was selected from Krejcie and Morgan Table and 132 
people were selected by stratified random sampling method. The 
research community of the qualitative sector included experts in the 
field of recruitment. The method used was conscious sampling 
which is a targeted type of snowball sampling method where 
information was saturated in 30 people. For the quantitative aspect 
of the research, Cronbach's alpha was measured and the total alpha 
was 0.90. Its validity was performed through simultaneous validity 
and CVR. In the qualitative section of the research, national and 
international documents were reviewed and matched with the 
findings of the quantitative section. In order to determine the 
internal validity of the findings, in addition to studying the 
theoretical foundations and interviewing focal individuals, the 
opinions of a group of experts were also taken into account. To 
obtain the external validity of the findings, theoretical saturation 
techniques were used. The findings of the quantitatively identified 
part of the study support the structures of the faculty recruitment 
model. The findings of the qualitative aspect of the research also 
confirm the findings of the quantitative sector, which showed that 
the relevant model includes the doctrinal, scientific, educational, 
research and technology dimensions, services, counseling, 
professional development, maturity and leadership abilities. 
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     مقاله پژوهشی      

الگوي مناسب جذب اعضا  با    ياوحرفه یدانشگاه فن  یعلمئت ی ه  يارائه 
  ی حیتشر ختهیآم کردیرو
   4خورشیديعباس ، 3مهدي شریعتمداري،   * 2فريدیفاطمه حم، 1يعسگر جهیخد
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 اسالمی، اسالمشهر، ایران. استاد، گروه مدیریت آموزشی، واحد اسالمشهر، دانشگاه آزاد  -4
  

  چکیده     اطالعات مقاله 

  06/1399/ 22 دریافت مقاله: 
  26/08/1399 بازنگري مقاله: 
  1399/ 11/ 13پذیرش مقاله: 

و ارائه   یعلم ئت ی ه يمؤثر بر جذب اعضا  ي هامؤلفه  ییهدف پژوهش حاضر، شناسا  
  ي است. جامعه آمار  یحیتشر  ختهآمی  هاو داده   يالگو است. از نظر هدف، کاربرد

. گروه نمونه از  باشدی م  ياوحرفه ی دانشگاه فن  یعلمئت ی ه ياعضا   هیکل  یبخش کم 
نفر انتخاب   132  ياطبقه   یادف تص يریگو مورگان و از روش نمونه  یجدول کرجس

  ي رگین حوزه جذب هستند، روش نمونه خبرگا   ،یف یشدند. جامعه پژوهش بخش ک
برف از نوع هدفمند گلوله  نفر به اشباع    30است که اطالعات در تعداد    یآگاهانه 

شد.   90/0کل برابر  ي شد که آلفا يریگکرونباخ اندازه  يآلفا  ی. در بخش کم دیرس
و   یاسناد مل  یفی انجام شد. در بخش ک  CVRزمان و هم  یی روا قیآن از طر ییروا

  ی اعتبار درون ن ییتع يشد. برا قیتطب  یبخش کم  يها افته یو با  یبررس یالمللن یب
از    ینظرات گروه   ،ی و مصاحبه با افراد کانون  ينظر   یعالوه بر مطالعه مبان   ها،افته ی

حصول اشباع    هايک یتکن  از  هاافته ی  یرونیاعتبار ب   يلحاظ شد. برا  زیخبرگان ن
شد.    ينظر کم   يهاافته یاستفاده  شناسا  یبخش    ي الگو  يهاسازه   شده،یی ابعاد 

  دکننده ییتأ  زین  یف یبخش ک  يهاافته ی.  کنندی م   تیرا حما  یعلمأت یه  يجذب اعضا 
  ی علم  ،يمربوطه شامل ابعاد اعتقاد   ياست که نشان داد الگو   یبخش کم   يهاافته ی
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 مقدمه 
 و  های اساسی ارزش  در  تغییراتی  شاهد  كنیم كه می  زندگی  پیچیده  و  تغییر  حال  در  سرعت  به  جهانی  در  ما  امروزه 
 عالی  آموزش  برای  اجتماعی  تقاضای  افزایش  تغییرات،  این  نتایج  از  جوامع هستیم. یکی  اجتماعی  و  سیاسی  ساختارهای 

 ازجمله معضل نوسازی در  معضالت مختلفی  با  تقاضا  این  به  پاسخگویی  برای  موزش عالی آ  . ۱( ۲۰۱۲  ک، ی وبت ی لج )  است 

ها  دانشگاه علمی  هیئت   اعضای  توانمندسازی جذب و   در این بین، .  است  مواجه ...  و   انسانی  نیروی  ریزی، برنامه  ساختار، 
 . ( ۲۰۱۲و گلدسته،    ی سرخاب   ی دوز   ی من ی )   شود می  محسوب  عالی  آموزش  نوسازی  فرایند  اركان  ترین مهم  از  یکی 

 دارد  راهنمایی  خطوط  به  نیاز  منظور رفع معضل، به علمی  هیئت   ای اعضای حرفه   توسعه  و  های بالندگی طرح  ایجاد 

 مؤسسات  توسط علمی  هیئت   اعضای  های اساسی تعیین شایستگی .  كند  مشخص  ها را برنامه  این  استراتژی  و  مسیر  كه 

 . ۲( ۱۹۹۱  ، و همکاران   تر ی استر )   دهد  جهت  برنامه  این  طراحی  به  و  باشد  رسان راه یاری  این  در  تواند می  عالی  آموزش 
هیئت علمی    ی اعضا   یفی رو است، توسعه كمی و ك ه با آن روب   یران ی كه آموزش عالی ا معضالت   ین تر از عمده   یکی 
  ییرات تغ   یع محور و آهنگ سر یی كشور و توسعه كشورها بر اقتصاد دانا   یان ها است. با توجه به رشد كمی دانشجو دانشگاه 

از آنجا كه نقش   . ( ۲۰۰۷،  و همکاران   ان ی فرهاد )   از گذشته است   یش امر ب   ین و توجه به ا   یت اهم   دانش و فناوری در جهان، 
انسانی متخصص مورد    یروی كننده است و ن یین وری و فرهنگی كشور تع ا آموزش عالی در توسعه اقتصادی، اجتماعی، فن 

ها را  بخش   یر توسعه سا   یربنای بخش ز   ین و توسعه ا   یت شوند، تقو می   یت های مختلف توسط آموزش عالی ترب بخش   یاز ن 
روند و توانمندی  اصلی و مهم نظام آموزشی كشور به شمار می   وامل اعضای هیئت علمی از ع   یان، م   ین به دنبال دارد. در ا 

 . ( ۱۹۹۴قارون،  )   دارد   یم آنها بر عملکرد آموزش عالی تأثیر مستق   یستگی و شا 
های آكادمی، مهارتی  ای در كشور كه آموزش به عنوان دانشگاه متولی آموزش عالی فنی و حرفه ای  وحرفه فنی   دانشگاه 

ها و  بتوانند قوت باید  طور مداوم  ه ب   ی و فناور   ی روز تکنولوژ به   ییرات با توجه به تغ كند  ای به دانشجویان ارائه می حرفه و  
  ی شاه )   ند ن یزی ك ر خود را برنامه   دان ا ت جذب و استخدام اس   یند فرا   یاز مورد ن   ییرات و براساس تغ   یی های خود را شناسا ضعف 

عالی،   آموزش  مدیریت  ادبیات  در علمی  هیئت   های اعضای شایستگی  مبحث  به  توجه  رغم  به  . ( ۲۰۰۶  ، ی و هاشم   ک ی ب 
.  است  بوده  های اندكی پژوهش  تمركز   نقطه  كشور،  عالی  مراكز آموزش  در  موضوع  این  به  توجه  اخیر  های سال  در  متأسفانه 

 های دانشگاهی و رسالت  انجام  برای  آنان  نیاز  و علمی  هیئت   اعضای  نیاز  های مورد احراز و نوع شایستگی  دیگر  سوی  از 

علمی  اعضای هیئت .  جذاب و مفید باشد  تواند می  امروز،  تغییر  حال  در  عالی  های آموزش محیط  در  موضوع  این  كاوش 
فکری سرمایه  انجام شایستگی  احراز  سبب  بدین  و  شوند می  محسوب  دانشگاه  های  برای  موردنیاز  های  رسالت  های 

  قارون، )   است  بوده  عالی  آموزش  نظام  مطالعات  موردتوجه  همواره  ای آنان حرفه  های بالندگی برنامه  بودن  روز به  و  دانشگاهی 
۱۹۹۴ ) . 

 مهمی  علمی كه نقش هیئت   های مؤثر در جذب اعضای بتوان مؤلفه  كه  گردد  تر پراهمیت  تواند می  زمانی  موضوع  این 

ها را به عهده دارد را  ای كه نقش پرورش تکنسین و حرفه دانشگاه فنی  در  به ویژه  عالی  های آموزش برنامه  كیفیت  در 
از به  كرد.  شناسایی  و صالحیت شایستگی  مدیون  عالی،  آموزش  مؤسسه  یک  اعتبار  از  بخشی  سو یک  درستی  ای  ه ها 

 تسهیل  مسئول  علمی، هیئت    دیگر اعضای  سوی  از  و  است  خود علمی  هیئت   اعضای  ای مشاوره  و  پژوهشی  آموزشی، 

 دانشجویان  سوی  از  دانشگاه  ترک  احتمااًل یا  انتخاب دانشگاه  ای در كننده تعیین  نقش  آنان  و  هستند  دانشجویان  یادگیری 

 ضروری  دانشگاهی  هر   آینده  مسیر  ترسیم  برای  علمی هیئت   اعضای  برای های ضروری  شایستگی  به  توجه  بنابراین، .  دارند 

 بودن  روشن  به  توجه  با روشن و مشخص است و   ها علمی دانشگاه به هیئت  ورود  متقاضیان   عمومی  های شایستگی  است. 

 های شایستگی   خارجی،  خصوص كشورهای  در  ندارد.  وجود  توافقی  تخصصی  های مالک  مورد  در  هنوز  عمومی،  های مالک 

 
1 Ljubetic 
2 Stritter 
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 به  توجه  با .  ۱( ۲۰۱۵ون،  پ   ولف و )   هاست دانشگاه  در  آنان  تدریس  كیفیت  به  مربوط  مسائل  ترین مهم  از  استادان، یکی 

 كنترل  و  استاد  شخصیت  و  گیری تصمیم  تفکر،  رفتار،  دانش،  های مؤلفه  استادان، درباره شایستگی   پراكنده قبلی  مطالعات 

 شایستگی  برای  را  مدلی . بالسکو  دانند می  مناسب آنها    شایستگی  تعریف  برای  دانشجویان را  یادگیری  های فعالیت  مؤثر 

 در  مهارت  بر  عالوه  استادان .  شود می  تقسیم  همکاری  و  پژوهشی  فردی،  آموزشی،  های شایستگی  به  كه  كرده   ارائه   استادان 

 خالقیت   انگیزه  دانش،   انتقال  ؛ باشند  داشته  رابطه مثبت  گسترش  برای  را  هایی مهارت  و  ها توانایی  خود باید  تخصصی   زمینه 

با    . ( ۲۰۱۲  ، و همکاران   ی جعفر )   باشند  دارا  باید  نیز  را  مفاهیم  كشف  و  انتقادی  تفکر  به  دانشجویان  تشویق  دانشجویان، 
 این  بیان  به  نیست،  واضح  ایران   در  چندان  تخصصی،  و  ای حرفه  های مالک  خصوص  به  استخدام،  های مالک  اینکه  توجه به 

   است؟  نظر  ای مد علمی دانشگاه فنی و حرفه جذب هیئت  در  ضوابطی  و  ها مالک  چه  كه  پردازیم می  سؤال 
ها و مراكز آموزش عالی، با برخورداری از  های انسانی دانشگاه ترین سرمایه اعضای هیئت علمی به عنوان یکی از مهم 

ها دارند. اهمیت این نکته در  توجهی در توسعه و افزایش اثر بخشی دانشگاه قابل های الزم نقش  ها و شایستگی توانمندی 
انداز توسعه حاكم  های تحت پوشش و چشم ای به دلیل پراكندگی جغرافیایی آموزشکده و دانشکده دانشگاه فنی و حرفه 

جذب و شناسایی و    مشخصی، های  ها و شاخص به دالیل مختلف از جمله نبود مالک بر این دانشگاه بیش از پیش است.  
های فنی و  ها و آموزشکده مند در دانشکده انتخاب اعضای هیئت علمی توانمند و شایسته به صورت هدفمند و نظام 

ها و انتخاب اعضای هیئت علمی از یک  گیرد. شناسایی مؤلفه معمواًل از الگوی تبیین شده خاص كمتر بهره می ای  حرفه 
های  ها و آموزشکده های حاكم بر دانشکده ها و ویژگی ها در تناسب با توانمندی توانمندی   طرف و شناسایی و تعریف این 

ای از اهمیت باالیی در توسعه كیفی ابعاد مختلف  هر منطقه؛ متناسب با سطح و جایگاه موجود دانشگاه فنی و حرفه 
 باشد.  دانشگاه برخوردار می 

 های به پژوهش  توان می  علمی  هیأت  اعضای  های جذب شایستگی  ها و  مؤلفه با   ارتباط  در  پژوهشی  پیشینه  بررسی  در   

 شناختی، روان  شایستگی   ( ۲۰۱۱،  و همکاران   ی جتهاد ا ) همکاران   و  صادقی  پژوهش  نتایج  اساس  بر   .كرد  اشاره  زیر 

 حالی  در  باشد. این می  موردنیاز استادان  اساسی  های شایستگی  از  حمایتی  و  نهادی  عامل  اجتماعی،   - فرهنگی  مدیریتی، 

 به  را  پژوهش  در  اخالقی  و  فردی، سازمانی  پژوهشی،  های مؤلفه   ( ۲۰۱۳بازرگان،    و   ی زاهد ) همکاران   و  اجتهادی  كه  است 

هیئت    بهسازی  موجود  وضعیت  كه  گیرند می  نتیجه  و  دهد می  قرار  موردبررسی  علمی  هیئت  اعضای  های شایستگی  عنوان 
 و  خودكارآمدی  رابطه  بررسی  به  كه   ( ۲۰۱۲و همکاران،    ی جعفر )   پژوهش مطلوب نیست.   اسالمی  آزاد  دانشگاه  در  علمی 

 و معناداری  مثبت  مستقیم  علمی، رابطه  هیئت  اعضای  های شایستگی  كه  گیرد می  نتیجه  پردازد می  های استادان شایستگی 

 درباره  علمی  هیأت  نظر اعضای  بررسی  به  خود  پژوهش  در   ( ۲۰۱۳و بازرگان،    ی زاهد ) استادان دارد.   تدریس  كیفیت  با 

 پژوهش  در  نیز   ( ۲۰۱۳،  و همکاران   محب زادگان ) پردازد.  می  نیازها  برآوردن  های شیوه  و  آنان  ای حرفه  توسعه  نیازهای 

و    ی م ی سل ) است.    پرداخته  تهران  شهر  های دانشگاه  در  اعضای هیئت علمی  بالندگی  برای  مفهومی  الگوی  تدوین  به  خود 
 این پژوهش  نتایج  اساس  بر  است  پرداخته  علمی هیئت    اعضای  های شایستگی  بررسی  به  خود  پژوهش  در   ( ۲۰۱۴  ، همکاران 

 شایستگی  موجود،  در شرایط  و  است  پژوهش  شایستگی  دهه آینده،  یک  در  علمی هیئت    اعضای  شایستگی  ترین مهم 

 های شایستگی  مطلوب  و  موجود  بین وضعیت  و  است  برخوردار  تری مطلوب  وضعیت  از  علمی هیئت    اعضای  تدریس 

 دارد.  وجود  زیادی  شکاف  همکاران،  با  علمی هیئت    اعضای  همیاری و   همکاری  و  خدمات  ارائه  مشاوره،  پژوهش،  تدریس، 
سازی فرایند جذب منابع انسانی، هشت  در پژوهشی به تدوین الگوی شایستگی برای بهینه   ( ۲۰۱۷نژاد،    ی مطهر ) 

ای، كار تیمی، برقراری ارتباط  لیل مسأله، اخالق و مسئولیت حرفه شایستگی، شامل دانش و تخصص فنی، استدالل و تح 
  یی شناسا پژوهشی با عنوان »   ( ۲۰۱۸  ، ی اسکندرپور و احمد ) رهبری، خالقیت و نوآوری و دیدگاه سیستمی تعیین كرد.  

های آموزشی،  یران« انجام دادند. آنها در نتایج پژوهش خود سه نوع مالک در ا علمی  هیئت   های جذب اعضای مالک 

 
1 Wolfe & Poon 
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علمی گزارش  های مورداستفاده برای جذب اعضای هیئت های عمومی را به عنوان مالک های پژوهشی و مالک مالک 
با عنوان    ( ۲۰۱۸و امامت،    ی وف بامدادص ) كردند.   اولو   یی شناسا پژوهشی  نگهداشت    و   عوامل مؤثر بر جذب   بندی یت و 

  ی، علم   ی در جذب استعدادها   یت منظور موفق به   داد پژوهش نشان    ین ا   یج نتا انجام دادند.   در دانشگاه   ی علم   ی استعدادها 
در    موفقیت   به منظور   ین است. همچن   یت برند و شهرت دانشگاه و ارزش و فرهنگ دانشگاه حائز اهم   عوامل   توجه به 

 . است   یت آموزش حائز اهم   یس و موجود، توجه به عوامل ارزش و فرهنگ و جو تدر   ی علم   ی نگهداشت استعدادها 
  اعضای  با  همکاری   ۱( ۲۰۱۱  امز، ی ل ی و و   ئت ی ه ) دارد.   وجود  مشابهی  وضعیت  نیز  خارجی  های  پژوهش  خصوص  در 
-شایستگی  دانند می  علمی هیئت    اساسی اعضای  شایستگی  پنج  را  تدریس  و  پژوهش  ارائه خدمات،  مشاوره،  علمی، هیئت  

هیئت    اعضای  برای  را  فرهنگی  تمایل  و  مهارت فرهنگی  فرهنگی،  مواجهه  فرهنگی،  دانش  فرهنگی،  فرهنگی، آگاهی  ای ه 
العمر  یادگیری مادام  مدیریت و رهبری در كار تیمی،  تدریس،  پژوهش،   ۲( ۲۰۰۹ساگومار،  ) كنند.  می  ارزیابی  حیاتی  علمی 

 با  ، دانشگاهی  محیط  در  را  علمی هیئت    اعضای  دانند. می  علمی هیئت    اعضای  های شایستگی  از  را  های و شبکه شایستگی 

 اطالعاتی و  و  ای رایانه  سواد  علمی  های شایستگی  و  ارتباطی  های فردی هوش هیجانی و مهارت  های شایستگی  از  بردن  نام 

 بلوغ  احراز  را  علمی هیئت    اعضای  شایستگی  ترین شاخص   ۳( ۲۰۱۲  ، و همکاران   راگان ) كند.  تبیین می  ای حرفه  پیشرفت 

 فناوری،  از  فعال، استفاده  تدریس  مدیریت،  فعال،  یادگیری  تدریس،  شایستگی  كه  است  معتقد  داند. وی می  در تدریس 

 تخصص  كارآمدی  گیرد. می  بر  در  ها را سیاست  و  قوانین  اجرای  تدریس،  حین  در  دانشجویان  بین  اختالفات  و  مسائل  حل 

 از  یکی  عنوان  به  مشاوره  اگرچه  معتقدند  داند آنان می  علمی هیئت    شایستگی عضو  را  دانشجویان  به  تحصیلی  ای مشاوره 

 آموزش  زمینه  این  در  علمی هیئت    اعضای  از  كمی  عده  تنها  اما  است،  شده  استادان مطرح  نظر  از  مهم  های شایستگی 

 گرفته است  صورت  علمی هیئت    اعضای  های شایستگی  حوزه  در  متعددی  و  پراكنده  تحقیقات  اند. هرچند ای دیده حرفه 

 انجام  و  نیست  علمی برخوردار هیئت  اعضای  های شایستگی  تبیین  برای  الزم  جامعیت  از  ها پژوهش  این  از  كدام هیچ  اما 

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

بنابراین،  .  كند   توجه   شده   استخدام   تازه   علمی هیئت    اعضای   الگوی شایستگی  طراحی  به  دارد  قصد  پژوهش  این  زمینه، 
 این پژوهش با هدف پاسخ به سؤاالت زیر انجام شده است: 

 ای كدام است؟ سؤال اصلی پژوهش عبارت است از: الگوی مناسب جذب اعضای هیئت علمی دانشگاه فنی و حرفه 

 فرعی پژوهش عبارتند از: های  سؤال 

 علمی به ترتیب اولویت كدامند؟  ابعاد سازنده مؤثر بر جذب اعضای هیئت  -1

 های سازنده هر یک از ابعاد مذكور به ترتیب اولویت كدامند؟ مؤلفه  -2

 های الگوی مذكور به ترتیب اولویت كدامند؟ های سازنده هر یک از مؤلفه شاخص  -3

 های سازنده الگوی مذكور چگونه است؟ و شاخص ها  اعتباریابی الگو، ابعاد و مؤلفه  -4

 مبانی نظری
 پردازیم: ها می به برخی از آن   ۱الگوهای تدوین شده كه در جدول  علمی  جذب اعضای هیئت در خصوص  

 
 
 

 
1 Hyatt & Williams 
2 Sugumar 
3 Ragan 
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 یهیئت علم یجذب اعضا یالگوها .1جدول 
 نشان و سال  ها مؤلفه  نام الگو  ردیف 

علمی در  الگوی جذب هیئت  ۱

 ایران های  دانشگاه 

 تأیید دانشگاه متقاضی - ۲وجود پست خالی  - ۱

 تأیید هیئت ممیزه - ۳

  قات ی وزارت علوم، تحق ) 

 ( ۲۰۱۱  ، ی و فناور 

 مرگ و میر - ۱

 سن بازنشستگی   - ۲

 

علمی در  الگوی جذب هیئت  ۲

 نیروهای مسلح 

 شناسایی نیروهای تحصیل كرده - ۱

 شناسایی نیروها برای بورس تحصیلی - ۲

  و همکاران   ی احمد ) 

۲۰۱۷ ) 

 دادن فراخوان به فارغ التحصیالن - ۱

 های كشور تأمین قرارداد دانشگاه - ۲

 

علمی  الگوی جذب هیئت  ۳

 مبتنی بر عدالت اجتماعی 

- ۴انگیزش  - ۳قوانین سازمانی   - ۲فرهنگ سازمانی - ۱

 اهداف سازمان - ۶پذیری  مسئولیت - ۵عهد  ت 

  ، و همکاران   ی ركمال ی م ) 

۲۰۱۵ ) 

الگوی جذب اعضای   ۴

 علمی دانشگاه آزاد هیئت 

 حفظ و نگهداری - ۲كارگماری جذب و به  - ۱

 مهارتها و وظایف   - ۵ارتفاء - ۴آموزش و بهسازی - ۳

و اسالم پناه،    ان ی قورچ ) 

۲۰۰۷ ) 

الگوی جذب اعضای   ۵

 های فنی دانشکده علمی در  هیئت 

توانایی  - ۳مؤلفه شغلی - ۲مؤلفه سازمانی  - ۱

 امتیازات ویژه - ۵مسائل اعتقادی و دینی - ۴شخصیتی  

  و همکاران،   ی ركمال ی م ) 

۲۰۱۵ ) 

الگوی جذب اعضای   ۶

 علمی دانشگاه میسوری هیئت 

شرایط  - ۳تأمین حقوق و مزایا  - ۲نیازهای آتی  - ۱

شناسایی  - ۵رسانی گسترده دانشگاه  اطالع - ۴احراز  

گزینی  شایسته - ۷انواع مصاحبه با متقاضیان  - ۶متقاضیان 

 رقابت عادالنه - ۸

  ، ی م ی ابراه   زدان ی ) 

۲۰۰۷ ) 

الگوی جذب اعضای هیئت   ۷

 عملی دانشگاه تورنتو 

عوامل  - ۳عوامل شغلی  - ۲عوامل سازمانی - ۱

 شخصیتی 

  ی و نارنج   ی ركمال ی م ) 

 ( ۲۰۰۸  ، ی ثان 

 شناسی پژوهش روش

ها آمیخته تشریحی )كمی و كیفی( و از نظر ماهیت و نوع مطالعه  از نظر داده   پژوهش حاضر، از نظر هدف كاربردی، 
بنیاد خودظهور است. جامعه آماری پژوهش حاضر مشتمل بر دو  در بعد كمی از نوع پایش مقطعی و در بعد كیفی داده 

ای از طریق جذب  وحرفه علمی دانشگاه فنی ه اعضای هیئت بخش است: الف( بعد كمی: در این بعد، جامعه آماری، كلی 
باشد. ب( بعد كیفی: در این بعد، جامعه آماری مشتمل بر خبرگان حوزه جذب اعضای  نفر می   ۲۱۱كل كشور به تعداد  

 باشد.  علمی می هیئت 
بعد كیفی: روش  ای است. ب( در  گیری تصادفی منطقه الف( در بعد كمی: براساس روش نمونه     گیری: روش نمونه 

گیری غیراحتمالی از نوع هوشمند و گلوله برفی است. روش تعیین حجم نمونه، تعیین حجم نمونه حاضر مشتمل  نمونه 
علمی دانشگاه فنی و  نفر از اعضای هیئت ۱۳۲الف( بعد كمی: براساس جدول مورگان تعداد   بر دو مرحله زیر است: 

گیری از روش گلوله برفی  گیری با بهره دهند. ب( بعد كیفی: نمونه یل می ای، این حجم نمونه پژوهش حاضر را تشک حرفه 
ابزار سنجش پژوهش حاضر    اند. ها به اشباع نظری رسیده مصاحبه مشخص گردید. داده   ۳۰پیش رفت كه در نهایت پس از 

ای  ماده   ۱۲۸ ابزار سنجش پژوهش حاضر را پرسشنامه   مشتمل بر دو بخش زیر است: الف( بخش كمی: در این مرحله، 
ای پاسخ داده شد. ب( بخش كیفی: پرسشنامه  گزینه   ۷گیری از روش لیکرت  پژوهشگر ساخته تشکیل داد كه با بهره 

ساختاریافته تنظیم و برای خبرگان ارسال تا  تدوین شده به مدد تحلیل عاملی اكتشافی در قالب یک فرم مصاحبه نیمه 
علمی آگاه بر فرایند اجرایی جذب اعضای هیئت علمی،  حضور اعضای هیئت به مدد فن دلفی و در قالب بارش فکری با  
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گیری  اعتباریابی شد. اعتبار و روایی ابزار سنجش: الف( بخش كمی: ابزار مذكور )پرسشنامه( از طریق آلفای كرونباخ اندازه 
زمان محاسبه شد. ب( بخش  و روایی هم   CVRدست آمده است و روایی آن از طریق  به   ۰/ ۹۱شد كه آلفای كل برابر با  

ها و اجماع  ها، اجماع پژوهشگران، اجماع تئوری سویه )اجماع داده كیفی: اعتبار و روایی در بخش كیفی به مدد اجماع سه 
 دست آمده است. شناسی( به روش 

 علمی هیئتهای الگوی جذب اعضای نتایج آزمون آلفای کرونباخ وروایی برای ابعاد و مؤلفه .2  جدول
 CVR آلفای کرونباخ  ها مؤلفه  CVR آلفای کرونباخ  ابعاد 

 / ۸۶ /.۷۷ دانش تخصصی  / ۷۹ /.۸۱ آموزشی   - علمی 

 / ۸۸ /.۷۴ مهارت تدریس 

 / ۸۷ ۰/ ۸۱ مهارت ارتباطی 

 / ۸۱ ۰/ ۷۹ مهارت تکمیلی 

 / ۷۹ /.۸۴ خدمات پژوهشی و فناوری  / ۸۲ /.۷۷ پژوش و فناوری 

 / ۸۷ ۰/ ۹۰ ای حرفه خدمات  

 / ۸۸ /.۷۵ خدمات به دانشگاه  / ۸۱ /.۸۰ خدماتی 

 /.۸۸ /.۷۵ خدمات به اجتماع 

 /.۹۰ /.۸۳ دانشگاهی  / ۸۰ /.۷۶ ای مشاوره 

 /.۸۹ ۰/ ۸۹ اجتماعی 

 /.۹۰ /.۷۱ همکاری با همکاران  / ۷۶ /.۸۰ ای رشد حرفه 

 /.۹۲ /.۷۰ های شخصیتی ویژگی 

 /.۸۵ /.۷۹ دانش عمومی  / ۸۰ ۰/ ۸۹ های بلوغی توانایی 

 /.۸۹ /.۸۲ دانش تخصصی 

 /.۸۷ ۰/ ۸۴ تجربه كاری 

 /.۹۲ /.۷۸ مهارت فنی 

 /.۹۱ /.۷۶ آموزش و كارآموزی 

 /.۸۵ ۰/ ۸۵ های اخالقی ویژگی  / ۸۱ ۰/ ۷۹ اعتقادی 

 /.۸۶ ۰/ ۷۸ گرایی جمع 

 /.۸۹ ۰/ ۸۲ تقوا و خداباوری 

های  توانایی 

 رهبری 

۸۲./ 

 

 /.۸۹ /.۸۴ نفوذ شخصی  / ۸۰

 /.۸۷ ۰/ ۶۹ نفس اعتمادبه 

 /.۹۰ ۰/ ۹۰ گیری تصمیم 

 /.۸۲ /.۸۵ ابتکار و خالقیت 

 /.۸۷ ۰/ ۸۷ تشخیص و قضاوت 
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 های گردآوری اطالعات روش
 های گردآوری اطالعات مشتمل بر دو بعد است:  روش 

   الف( بعد کمی: 
های پژوهشی در خصوص جذب اعضای هیئت علمی، مطالعه  ها و تحقیقات یافته مدل   الگوها،   ها، ابتدا كلیه تئوری .  ۱

 شد. 

 المللی احصا گردید.  های نهایی حاصل از مطالعه اسناد ملی و بین سپس شاخص .  ۲

علمی مصاحبه و پس از اجرای مطالب،  در این مرحله با خبرگان صاحب تجربه در فرایند جذب اعضای هیئت . ۳
 های نهایی احصا گردید.  شاخص 

ای كه  های احصا شده از دو مرحله قبل در قالب یک پرسشنامه تنظیم و بر گروه نمونه در این مرحله شاخص . ۴
 تصادفی انتخاب شدند، اجرا شد.  

های اصلی، تجزیه و تحلیل قرار شد.  های حاصل به مدد آزمون تحلیل عاملی اكتشافی از نوع تجزیه به مؤلفه داده .  ۵
 ها و اولویت آنها از دیدگاه كاربران مشخص شد.  ها و شاخص مؤلفه   بدین ترتیب ابعاد، 

 ب( در بعد کیفی:  
های شناسایی  ها و شاخص ل ابعاد، مؤلفه آمده حاصل از بخش كمی پژوهش كه شام دست . در این مرحله نتایج به ۱

ها با اسناد مطالعه  ساختاریافته تبدیل شد و به بررسی تطبیقی یافته شده توسط پژوهشگر بود به یک فرم مصاحبه نیمه 
 شده اقدام شد. 

سپس در این مرحله فرم ابتدا به مدد مصاحبه و فن دلفی توسط خبرگان، بررسی شد و پس از اشباع نظری    . ۲
 ها در قالب یک الگو ترسیم و به مدد خبرگان اعتباریابی گردید.  ها و شاخص گان اقدام به ارسال الگو، ابعاد، مؤلفه خبر 

 ها یافته
 های پژوهش حاضر در دو بخش زیر بدست آمد: یافته 

 این خود مشتمل بر دو مرحله زیر است:   بخش کمی:   - 1
داده - الف  مشخصه ها توصیف  و  :  ابعاد  آماری  هیئت مؤلفه های  جذب  الگوی  در  مؤثر  فنی  های  دانشگاه  علمی 

 ای در جداول زیر آمده است: وحرفه 

 (  =n 132 های آماری نمرات ابعاد به تفکیک اولویت )مشخصه .3جدول 
 کشیدگی  کجی  میانگین  ابعاد 

 ۲/ ۵۷۵ - /.۴۷۴ ۵/ ۶۹ اعتقادی 

 ۱/ ۱۷۹ - /.۹۰۴ ۵/ ۶۵ آموزشی - علمی 

 ۳/ ۰۲۰ - /.۴۵۷ ۵/ ۴۰ پژوهشی 

 ۳/ ۱۳۵ - /.۱۴۲ ۵/ ۲۳ خدماتی 

 ۲/ ۵۴۲ - ۱/ ۱۴۲ ۵/ ۲۳ ای مشاوره 

 ۲/ ۶۵۳ - ۱/ ۱۲۵ ۵/ ۲۰ ای رشد حرفه 

 ۳/ ۱۲۴ - ۱/ ۱۳۵ ۵/ ۱۹ های بلوغی توانایی 

 ۲/ ۶۹۸ - ۱/ ۱۲۰ ۵/ ۱۱ های رهبری توانایی 
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 ( =n 132ها به تفکیک اولویت )های آماری نمرات مؤلفهمشخصه .4جدول 
 کشیدگی  کجی  میانگین  ها مؤلفه 

 ۱/ ۱۷۹ - ۱/ ۹۰۴ ۵/ ۴۹ تقوا و خداباوری 

 ۲/ ۸۲۰ - / ۴۲۷ ۵/ ۴۵ گرایی جمع 

 ۲/ ۸۲۰ - /.۴۲۴ ۵/ ۴۲ های اخالقی ویژگی 
 ۲/ ۴۳۵ - ۱/ ۱۴۲ ۵/ ۳۵ دانش تخصصی 

 ۲/ ۵۱ - ۱/ ۶۵۱ ۵/ ۳۵ مهارت تدریس 

 ۲/ ۱۸۳ - ۱/ ۲۴۴ ۵/ ۳۴ ارتباطی مهارت  

 ۱/ ۳۹۰ - ۱/ ۱۷۴ ۵/ ۳۴ مهارت تکنیکی 

 ۲/ ۵۴ - ۱/ ۷۱۴ ۵/ ۳۲ خدمات پژوهشی 

 ۲/ ۲۹ - ۱/ ۱۵۰ ۵/ ۳۲ ای خدمات حرفه 

 ۱/ ۵۷۵ - ۱/ ۴۷۴ ۵/ ۳۲ خدمات به دانشگاه 
 ۱/ ۰۸۹ - ۱/ ۵۱۲ ۵/ ۲۵ خدمات به اجتماع 

 ۱/ ۷۷۰ - ۱/ ۳۵ ۵/ ۲۵ دانشگاهی 

 ۲/ ۰۱۹ - ۱/ ۱۵۰ ۵/ ۱۸ اجتماعی 

 ۳/ ۷۶۹ - ۲/ ۳۱۴ ۵/ ۱۲ همکاری با سایر همکاران 

 ۳/ ۰۳۹ - ۲/ ۰۵۰ ۵/ ۱۲ های شخصیتی ویژگی 

 ۲/ ۰۱۹ - ۱/ ۱۵۰ ۵/ ۱ دانش عمومی 

 - ۲/ ۰۸۹ - /.۵۱۲ ۴/ ۹۲ دانش تخصصی 

 ۲/ ۳۷۰ - ۲/ ۳۰۵ ۴/ ۹۱ تجربه كاری 

 - ۲/ ۰۸۹ - /.۵۱۲ ۴/ ۸۵ های فنی مهارت 

 ۱/ ۷۷۰ - ۱/ ۳۵ ۴/ ۷۸ آموزش و كارآموزی 

 ۱/ ۷۷۳ - ۱/ ۳۵ ۴/ ۷۰ خالقیت 
 - ۲/ ۰۸۹ - ۲/ ۳۰۵ ۴/ ۶۵ اعتماد به نفس 
 ۳/ ۰۳۹ - /.۵۱۲ ۴/ ۳۳ نفوذ شخصی 

 - ۲/ ۰۸۹ - /.۵۱۲ ۴/ ۲۱ تصمیم گیری 
 ۳/ ۰۳۹ - ۲/ ۳۰۵ ۳/ ۹۵ تشخیص قضاوت 

 
 توان موارد زیر را استنتاج كرد: از ارقام جداول باال می 

  ، ی اعتقاد   دهد كه به ترتیب بعد؛ گونه كلی نشان می های نمونه به  گانه از دیدگاه گروه های هشت مقایسه میانگین - ۱
ی درتدوین  رهبر   ی ها یی و توانا   ی بلوغ   ی ها یی توانا   ، ی ا رشد حرفه   ، ی ا مشاوره   ، ی خدمات   ، ی و فناور   ی پژوهش   ، ی آموزش   - ی علم 

 مؤثرند. علمی  الگوی جذب اعضای هیئت 
  ، ی تقوا و خداباور   دهد كه به ترتیب مؤلفه؛ های نمونه، نشان می گانه از دیدگاه گروه   ۲۵های  مقایسه میانگین - ۲
خدمات    ، ی ک ی تکن   ی ها مهارت   ، ی ارتباط   ی ها مهارت   س، ی مهارت تدر   ، ی دانش تخصص   ، ی اخالق   ی ها ی ژگ ی و   ، یی گرا جمع 

  ر ی با سا   ی همکار   ، ی اجتماع   ، ی خدمات به دانشگاه، خدمات به اجتماع، دانشگاه   ، ی ا خدمات حرفه   ، ی و فناور   ی پژوهش 
  ، ی آموزش و كارآموز   ، ی فن   ی ها مهارت   ، ی تجربه كار   ، ی تخصص   نش دا   ، ی دانش عموم   ، ی ت ی شخص   ی ها ی ژگ ی همکاران، و 

علمی  جذب اعضای هیئت   ی الگو   ، در تدوین قضاوت   و   ص ی تشخ   ، ی ر ی گ م ی تصم   ، ی نفوذ شخص   به نفس   اعتماد   ت، ی خالق 
 ای مؤثر هستند. دانشگاه فنی و حرفه 

دهنده آن است  كه چولگی توزیع نسبت به توزیع نرمال به راست وكشیدگی مثبت چولگی مثبت بیانگر آن است  - ۲
 كه توزیع نرمال بلندتر است. 
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 ها تحلیل داده   - ب 
های اصلی با روش چرخش  مؤلفه   تحلیل از  علمی  مؤثر بر جذب اعضای هیئت   عوامل بندی  منظور شناسایی و اولویت به   

های مختلف چرخش  بار اجرای تحلیل عاملی با استفاده از روش استفاده شد. نتایج پس از چندین  )واریماكس(  متمایل 
هایی مانند شاخص كفایت  های مناسب از نظر تعداد و محتوا و در نظر گرفتن شاخص منظور استخراج عامل متمایل به 

ویژه، درصد تبیین واریانس، بارعاملی  (، ارزش P<   ۰/ ۰۰۰۱؛    = ۱۴۸۶۷.۸۱۲=(، آزمون كرویت بارتلت ) ۰/ ۹۷۲برداری ) نمونه 
عامل اشباع شده است. این    ۸كم سه گویه در یک عامل، مشخص شد كه پرسشنامه با  و با داشتن دست   ۰/ ۳۲باالتر از 

 . كند واریانس را تبیین می   درصد   ۶۳.۲۶هم در حدود    وی ر   عامل بر  هشت 

 های جذب اعضای هیئت علمیعاملی برای استخراج مؤلفههای نهایی تحلیل  مشخصه .5جدول 
 

 درصد تراکمی  درصد واریانس  ارزش ویژه 

1 3.950 9.404 9.876 
2 3.827 9.321 12.698 
3 3.791 9.210 16.365 
4 3.762 9.012 19.524 

5 3.742 8.971 23.365 
6 3.712 8.752 29.865 
7 3.695 8.532 31.856 
8 3.685 8.215 34.852 
9 3.620 7.982 38.963 

10 3.590 7.632 40.369 
11 3.587 7.210 44.658 
12 3.542 6.975 47.852 
13 3.521 6.763 49.625 
14 3.510 6.325 51.687 
15 3.497 5.975 53.752 
16 3.452 5.765 55.862 
17 3.410 5.421 58.874 
18 3.392 5.310 59.235 
19 3.351 4.996 61.587 
20 3.290 4.765 61.875 
21 3.240 4.486 62.014 
22 3.195 4.217 62.758 
23 2.951 4.135 62.985 
24 2.652 4.098 63.0147 
25 2.218 4.021 63.260 
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  ۵۹/ ۶۸ هم  متغیرها بر روی  بین  مشترک  واریانس  و درصد پوشش  است  تر از یک بزرگ   ، عامل  ۲۵ ویژه  های ارزش 

  مشخصه   معنادار بودن   و سطح   ۰/ ۷۴برابر با    KMOمقدار  ،  براین افزون  كند.  می   متغیرها را تبیین   واریانس   كل   درصد 
  همبستگی   ماتریس   براساس   عاملی   تحلیل   اجرای   ه ك   گرفت   نتیجه   توان می   . بنابراین است   ۰/ ۰۰۱نیز    بارتلت   كرویت   آزمون 
،  همبستگی   ماتریس   مقدار دترمینان   مایانگر نیز ن   داد اولیه ، برون بر این   خواهد بود. عالوه   توجیه   ، قابل نمونه   در گروه   حاصل 
 كرد.   ها اطمینان عامل   استخراج   به   توان ها می داده   این   پایه   دهد بر می   نشان   كه است  غیر صفر    عددی 

  ۹/ ۴ها سهیم است. عامل یکم دهد كه عامل تا چه حد در تببین كل واریانس سؤال ارزش ویژه هر عامل، نشان می 
های اصلی این عامل بیشترین سهم را در تبیین  های تحلیل مؤلفه كند كه بر پایه ویژگی درصد كل واریانس را تبیین می 

كند كه كمترین سهم را در تبیین واریانس  درصد كل واریانس را تبیین می   ۴/ ۰۲وپنجم نیز  دارد. عامل بیست واریانس كل  
 شود. وپنج عامل استخراج شده تبیین می درصد كل واریانس توسط بیست   ۶۳/ ۲۶ها داراست.  كل سؤال 
 : است   قرار گرفته   توجه   مورد   عمده   شاخص   سه   ، شده   اشباع از چند عامل مورد استفاده  ابزار    كه   مطلب   این   تعیین   برای 

هاست، این مالک كه  ها، توجه به ارزش ویژه سؤال یک مالک ساده و عینی برای تعیین تعداد عامل :  ویژه   ( ارزش 1  
عاملی  های دارای ارزش ویژه یک و باالتر از آن باید در تحلیل  كند كه فقط عامل شود بیان می نامیده می   ۱مالک كیسر 
 حفظ شود. 

هایی كه درصد خیلی كوچکی )برای  بر پایه این مالک عامل :  هر عامل   توسط   شده   تبیین   واریانس   ( نسبت 2
 كند بعید است دارای اهمیت نظری یا عملی باشد. ( از واریانس را تببین می % ۱مثال 
دهد كه  ها را نشان می ویژه سؤال   های این نمودار، طرحی از ارزش :  ویژه   های ارزش   افته ی ( نمودار چرخش 3  

ها با شیبی تدریجی در كنار هم نشان  های بزرگ در باال و سایر عامل شود. در این طرح معمواًل عامل نامیده می   ۲اسکری 
های  های حقیقی و همه عامل های سمت چپ نمودار، عامل شود. در این نمودار فرض بر این است كه همه عامل داده می 

 های خطاست. عامل   سمت راست آن 
 
 
 
 
 
 

 

 های مقیاس  دار مجموعه سؤالنمودار شیب .1نمودار 

برای رسیدن    اسکری   شده و نمودار پس از تعیین تعداد عوامل مناسب قابل استخراج با توجه به مقدار واریانس تبیین 
  ، برخی اوقات .  ساختار ساده است ، چرخش داده شد. هدف این روش، رسیدن به  عوامل استخراجی به ساختار ساده،  

د بود كه تفسیر الگوی عاملی را دشوار  ن تعدادی از متغیرهای مشاهده شده دارای دو یا سه بار عاملی متوسط خواه 
شود بار عاملی متغیر در یک سازه  ها از طریق یک انتقال خطی موجب می سازد. در چنین مواردی، چرخش عامل می 

رود از نظر  هایی كه تصور می ها به وضعیت ها كمینه شود. وقتی عامل همان متغیر در سایر سازه بیشینه و بار عاملی  
ی تعدیل و  ـ شود، اندك ی ـ روانشناسی بامعناتر باشد چرخش داده شود، مقداری از واریانس كه توسط هر عامل توجیه م 

 
1 Kaiser 

2 Scree 
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توجه داشت كه چون ماتریس عاملی چرخش  باید    . شود ها توزیع می تر بین عامل نیز به گونه یکنواخت   ا واریانس خط 
به دست نمی  با معنا  بارهای عاملی آن ساختاری  و  انتقال آن های استخراج ش عامل ـ دهد، چرخ نایافته  و  ها به  شده 

تری كه نمایشگر  شود كه هم كشف هیئت كلی متغیرها و هم تشخیص ساختار ساده ب می ـ موج   ، دید ـ ورهای ج ـ مح 
. برای رسیدن به ساختار ساده،  پذیر گردد امکان   ، های تفسیرپذیر باشد حل برای رسیدن به راه روشن    ًاخطوط اصلی و نسبت 

علمی پس از چرخش  های مؤثر بر جذب اعضای هیئت عوامل به روش آبلیمین چرخش داده شدند. ساختار ساده عامل 
 در جدول نمایانگراست. 

 
 شاخص  عامل شاخص  عامل شاخص  عامل شاخص  عامل شاخص  عامل

۸۷۴ /۰  

۷۵۲ /۰  

۷۳۵./  

۷۴۲./  

۶۸۹ /۰  

۷۴۱ /۰  

۱۶ 

۱۷ 

۱۸ 

۱۹ 

۲۰ 

۲۱ 

۸۴۲ /۰  

۶۹۰ /۰  

۶۸۶ /۰  

۸۳۵ /۰  

۱۲ 

۱۳ 

۱۴ 

۱۵ 

۶۷۱ /۰  

۷۴۹ /۰  

۶۸۵ /۰  

۲۳ /۰  

۸ 

۹ 

۱۰ 

۱۱ 

۸۴۶ /۰  

۷۹۳ /۰  

۷۱۴ /۰  

۶۳۱ /۰  

۵۶۷ /۰  

۳ 

۴ 

۵ 

۶ 

۷ 

۷۲۳ /۰  

۶۷۸ /۰  

۵۵۹ /۰  

۱ 

۲ 

۳ 

 
 شاخص  عامل شاخص  عامل شاخص  عامل شاخص  عامل شاخص  عامل

۷۵۲ /۰  

۷۱۸ /۰  

۸۰۹ /۰  

۷۳۸ /۰  

۷۶۵ /۰  

۷۴۹ /۰  

۷۲۰ /۰  

۵۰ 

۵۱ 

۵۲ 

۵۳ 

۵۴ 

۵۵ 

۵۶ 

 

۷۴۱ /۰  

۷۲۸ /۰  

۷۰۸ /۰  

۸۱۴ /۰  

۸۳۵ /۰  

۷۷۴ /۰  

۸۴۲ /۰  

۷۶۹ /۰  

۷۸۴ /۰  

۸۴۲ /۰  

۷۲۹ /۰  

۳۹ 

۴۰ 

۴۱ 

۴۲ 

۴۳ 

۴۴ 

۴۵ 

۴۶ 

۴۷ 

۴۸ 

۴۹ 

۷۶۲ /۰  

۶۳۹ /۰  

۷۴۱ /۰  

۷۱۳ /۰  

۷۴۶ /۰  

۶۳۹ /۰  

۷۴۹ /۰  

۷۱۳ /۰  

۷۸۹ /۰  

۷۳۱ /۰  

۲۹ 

۳۰ 

۳۱ 

۳۲ 

۳۳ 

۳۴ 

۳۵ 

۳۶ 

۳۷ 

۳۸ 
 

۷۵۸ /۰  

۷۱۵ /۰  

۷۳۵ /۰  

۷۵۵ /۰  

۲۵ 

۲۶ 

۲۷ 

۲۸ 

۷۵۴ /۰  

۷۱۲ /۰  

۷۶۵ /۰  

۲۲ 

۲۳ 

۲۴ 

 

 

 

 
 شاخص  عامل شاخص  عامل شاخص  عامل شاخص  عامل شاخص  عامل

۷۶۸ /۰  

۷۱۹ /۰  

۷۲۴ /۰  

۷۳۶ /۰  

۸۱ 

۸۲ 

۸۳ 

۸۴ 
 

۷۵۶ /۰  

۷۱۲ /۰  

۷۳۸ /۰  

۸۴۲ /۰  

۷۹۵ /۰  

۷۱۵ /۰  

۷۱۸ /۰  

۷۴ 

۷۵ 

۷۶ 

۷۷ 

۷۸ 

۷۹ 

۸۰ 

۷۴۵ /۰  

۷۳۹ /۰  

۷۵۶ /۰  

۸۴۲ /۰  

۷۵۹ /۰  

۷۶۳ /۰  

۶۸ 

۶۹ 

۷۰ 

۷۱ 

۷۲ 

۷۳ 

 

۷۵۸ /۰  

۷۳۸ /۰  

۸۲۴ /۰  

۷۶۸ /۰  

۸۳۱ /۰  

۷۰۹ /۰  

۷۱۸ /۰  

۶۱ 

۶۲ 

۶۳ 

۶۴ 

۶۵ 

۶۶ 

۶۷ 

۷۲۵ /۰  

۷۴۹ /۰  

۷۳۸ /۰  

۷۶۸ /۰  

۵۸ 

۵۸ 

۵۹ 

۶۰ 
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از این    ها های تعریف و نامگذاری عامل شده كه مالک عامل استخراج وپنج  بیست   ، وتحلیل انجام شده براساس تجزیه   
ترین سهم را داشته باشد. ب( بررسی  ها بزرگ های استخراجی از آن الف( ماهیت و اندازه متغیرهایی كه عامل   اند: بوده قرار  

های موجود  های ضمنی متغیرها. ج( نظریه انداز و داللت منظور مالحظه نام و ماهیت، چشم ها و اصطالحات به فرهنگ واژه 
  مؤلفه اول: تقوا :  اند به شرح زیر نامگذاری شده   گانه وپنج بیست های باال، عوامل  و نتایج مطالعات پیشین. با توجه به مالک 

شاخص(، مؤلفه چهارم:    ۴اخالقی )   های شاخص(، مؤلفه سوم: ویژگی   ۵گرایی ) شاخص(، مؤلفه دوم: جمع   ۳خداباوری )   و 
شاخص(،    ۳رتباطی ) ا   های شاخص(، مؤلفه ششم: مهارت   ۶تدریس )   شاخص(، مؤلفه پنجم: مهارت   ۵تخصصی )   دانش 

  شاخص(، مؤلفه نهم: خدمات   ۱۰فناوری )   و   پژوهشی   شاخص(، مؤلفه هشتم: خدمات   ۴تکنیکی )   های مؤلفه هفتم: مهارت 
اجتماع    به   شاخص(، مؤلفه یازدهم: خدمات   ۷دانشگاه )   به   شاخص(، مؤلفه دهم: خدمات   ۱۰)   ( اجرایی   - علمی ای ) حرفه 

  با   شاخص(، مؤلفه چهاردهم: همکاری   ۶شاخص(، مؤلفه سیزدهم: اجتماعی )   ۷شاخص(، مؤلفه دوازدهم: دانشگاهی ) ۴) 
شاخص(،    ۳عمومی )   شاخص(، مؤلفه شانزدهم: دانش   ۴شخصیتی )   های شاخص(، مؤلفه پانزدهم: ویژگی   ۷همکاران )   سایر 

  ۵فنی )   های مهارت شاخص(، مؤلفه نوزدهم:    ۴كاری )   شاخص(، مؤلفه هجدهم: تجربه ۳تخصصی )   مؤلفه هفدهم: دانش 
شاخص(، مؤلفه    ۴قضاوت )   و   تشخیص   ویکم: قدرت شاخص(، مؤلفه بیست   ۳كارآموزی )   و   شاخص(، مؤلفه بیستم: آموزش 

وچهارم:  شاخص(، مؤلفه بیست   ۵شخصی )   وسوم: نفوذ شاخص(، مؤلفه بیست   ۵مسئله )   حل   و   گیری ودوم: تصمیم بیست 
 شاخص( است.   ۵خالقیت )   و   ابتکار وپنجم:  شاخص(، مؤلفه بیست   ۷نفس ) اعتمادبه 

وتحلیل  بارش فکری با خبرگان به تجزیه   فن دلفی،   در بعد كیفی از طریق تطبیق یافته با اسناد، بعد کیفی:    - 2
 های آن توسط خبرگان اعتباربخشی شد. ها و شاخص ابعاد، مؤلفه   كیفی پرداخته شد. بدین ترتیب الگو، 

 گیری بحث و نتیجه
یافته پژوهش حاضر مبنی بر اینکه »الگوی مناسب جذب اعضای هیئت علمی« كدام است؟ پاسخ مشتمل  نخستین  

علمی  های الگوی جذب اعضای هیئت بخش كمی: نتایج بخش كمی به شناسایی ابعاد و مؤلفه   - بر دو بخش زیر است: الف 
 .  منجر گردید 

 شاخص  عامل شاخص  عامل شاخص  عامل شاخص  عامل شاخص  عامل

۷۶۵ /۰  

۷۲۱ /۰  

۸۰۱ /۰  

۱۰۱ 

۱۰۲ 

۱۰۳ 
 

۷۲۵ /۰  

۸۳۴ /۰  

۷۹۴ /۰  

۷۵۰ /۰  

۷۳۸ /۰  

۹۶ 

۹۷ 

۹۸ 

۹۹ 

۱۰۰ 

۷۵۶ /۰  

۸۱۳ /۰  

۷۴۹ /۰  

۸۲۱ /۰  

۹۲ 

۹۳ 

۹۴ 

۹۵ 

۷۷۶ /۰  

۷۳۱ /۰  

۸۴۲ /۰  

۸۹ 

۹۰ 

۹۱ 

۷۴۵ /۰  

۸۱۲ /۰  

۷۵۶ /۰  

۸۵ 

۸۶ 

۸۷ 

 شاخص  عامل شاخص  عامل شاخص  عامل شاخص  عامل شاخص  عامل

۷۵۴ /۰  

۷۲۹ /۰  

۸۲۱ /۰  

۷۰۹ /۰  

۱۲۵ 

۱۲۶ 

۱۲۷ 

۱۲۸ 

۸۴۲ /۰  

۸۱۰ /۰  

۷۶۳ /۰  

۷۲۸ /۰  

۷۳۹ /۰  

۷۴۶ /۰  

۷۸۶ /۰  

۱۱۸ 

۱۱۹ 

۱۲۰ 

۱۲۱ 

۱۲۲ 

۱۲۳ 

۱۲۴ 

۷۸۶ /۰  

۷۴۳ /۰  

۸۱۵ /۰  

۸۵۲ /۰  

۸۳۰ /۰  

 

۱۱۳ 

۱۱۴ 

۱۱۵ 

۱۱۶ 

۱۱۷ 

۷۵۴ /۰  

۸۲۳ /۰  

۷۶۴ /۰  

۷۱۹ /۰  

۸۴۳ /۰  

۱۰۸ 

۱۰۹ 

۱۱۰ 

۱۱۱ 

۱۱۲ 

 

۷۵۴ /۰  

۷۲۱ /۰  

۷۸۴ /۰  

۸۲۲ /۰  

۱۰۴ 

۱۰۵ 

۱۰۶ 

۱۰۷ 



 27-44(، 1399) 17پژوهشی کارافن،  -فصلنامه علمی                                            ..ی.علمئتیه یارائه الگوی مناسب جذب اعضا

40 

 

 

 ای رفهوحدانشگاه فنیعلمی هیئت اعضای  جذبمناسب  یالگو .2شکل 

    
بعد كه عبارتند    ۸مشتمل بر    شده است   ی اب ی مذكور كه توسط خبرگان اعتبار   ی دهد الگو نشان می   ۲  شکل چنانچه  

  های یی و توانا ی  بلوغ   های یی توانا   ی، ا رشد حرفه   ی، ا مشاوره   ی، خدمات   ی، و فناور   ی پژوهش   ی، آموزش   - ی علم   ی، اعتقاد   از: 
  های تدریس، مهارت   تخصصی، مهارت   اخالقی، دانش   های گرایی، ویژگی خداباوری، جمع   و   تقوا مؤلفه    ۲۵و    باشد ی می رهبر 

اجتماع،    به   دانشگاه، خدمات   به   ای، خدمات حرفه   فناوری، خدمات   و   پژوهشی   تکنیکی، خدمات های  ارتباطی، مهارت 
كاری،    تخصصی، تجربه   عمومی، دانش   شخصیتی، دانش   های همکاران، ویژگی   سایر   با   دانشگاهی، اجتماعی، همکاری 

 باشد. گیری، تشخیص و قضاوت می كارآموزی، خالقیت،اعتماد به نفس، نفوذ شخصی، تصمیم   و   فنی، آموزش های  مهارت 
 است.   كیفی بخش    ج ی نتا   د ی مؤ   كمی پژوهش در بخش    افته ی   ن ی نخست   : کمی بخش    - ب 
آمده  دست ه ب   افته ی كردند. در خصوص    د یی را تأ   ی ف ی آمده در بخش ك دست های به افته ، ی افراد نمونه   ی تمام   ب ی ترت   ن ی بد 

همچون    ی پژوهشگران   ی ها افته ی آمده با  دست ه ب   افته ی گفت    توان ی انجام شده، م   ی ها پژوهش   ر ی با سا   یی سو هم   ث ی از ح 
و   ی ركمال ی م ) ، ( ۲۰۰۷و اسالم پناه،  ان ی قورچ ) ، ( ۲۰۱۷و همکاران،   ی احمد ) ، ( ۲۰۱۱  ، ی و فناور  قات ی وزارت علوم، تحق ) 

اه هاروارد،  دانشگ ) و    ۱( ۲۰۱۵  ا، ی دانشگاه كلمب )   ، ( ۲۰۰۸  ، ی ثان   ی و نارنج   ی ركمال ی م )   ، ( ۲۰۰۷  ، ی م ی ابراه )   ، ( ۲۰۱۵همکاران،  
 دارد.   خوانی هم   ۲( ۲۰۱۳

كدام است؟ مشتمل بر دو  به ترتیب اولویت  مذكور  ی ابعاد سازنده الگو  نکه ی بر ا  ی پژوهش حاضر مبن  افته ی   ن ی دوم 
   است:   ر ی بخش ز 

 
1 Columbia University 
2 Harvard University 
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  -۲اعتقادی    - ۱است:   ر ی به شرح ز به ترتیب اولویت  مذكور    ی بخش ابعاد سازنده الگو   ن ی در ا :  کمی بخش    - الف 
  های توانایی   - ۸بلوغی    های توانایی   - ۷ای  حرفه   رشد   - ۶ای  مشاوره   - ۵خدماتی    - ۴فناوری    و   پژوهشی   - ۳آموزشی    - علمی 

 رهبری  
نتایج بخش كمی بوده  های  افته ی   : کیفی بخش    - ب  با  آ دست ه ب   افته ی گفت    توان ی است. م این بخش مؤید  مده 

و    ان ی قورچ )   و   ( ۲۰۱۷و همکاران،    ی احمد )   ، ( ۲۰۱۱  ، ی و فناور   قات ی وزارت علوم، تحق ) همچون    ی پژوهشگران   ی ها افته ی 
 خوانی دارد. هم   ( ۲۰۰۷اسالم پناه،  

كدام است؟ مشتمل  ترتیب اولویت  ی مذكور به سازنده الگو   ی ها مؤلفه   نکه ی پژوهش حاضر در خصوص ا   افته ی   ن ی سوم   
   است:   ر ی بر دو بخش ز 

 از:   اولویت عبارتند   ب ی ترت از ابعاد به   ک ی های سازنده هر  بخش مؤلفه   ن ی در ا   : کمی بخش    - الف 

  ی ها مهارت   ، ی ارتباط   ی ها مهارت   س، ی مهارت تدر   ، ی دانش تخصص   ، ی اخالق   ی ها ی ژگ ی و   ، یی گرا جمع   ، ی تقوا و خداباور    
  ، ی اجتماع   ، ی خدمات به دانشگاه، خدمات به اجتماع، دانشگاه   ، ی ا خدمات حرفه   ، ی و فناور   ی خدمات پژوهش   ، ی ک ی تکن 

آموزش    ، ی فن   ی ها مهارت   ، ی تجربه كار   ، ی تخصص   نش دا   ، ی دانش عموم   ، ی ت ی شخص   ی ها ی ژگ ی همکاران، و   ر ی با سا   ی همکار 
 .  قضاوت   و   ص ی تشخ   ، ی ر ی گ م ی ،تصم ی به نفس/نفوذ شخص   اعتماد   ت، ی خالق   ، ی و كارآموز 

  . است ها مؤید نتایج بخش كمی بوده  دست آمده در این بخش برای هریک از مؤلفه به های  افته ی   بخش کیفی:   - ب 
دانشگاه  )  ، ( ۲۰۰۸  ، ی ثان  ی و نارنج  ی ركمال ی م )  ، ( ۲۰۰۷  ، ی م ی ابراه )  ، ( ۲۰۱۵و همکاران،  ی ركمال ی م ) های یافته این نتایج با 

 باشد.   می   همسو   ( ۲۰۱۳اه هاروارد،  دانشگ )   و   ( ۲۰۱۵  ا، ی كلمب 
اینکه  چهارمین   بر  مبنی  حاضر  پژوهش  فنی آموزش   ی الگو ارزیابی  یافته  اعضای  وحرفه های  جذب  برای  ای 

است؟ هیئت  از دیدگاه كاربران چگونه  یافته   علمی  است كه  آن  به بیانگر  برای  دست های  در بخش كمی    ی الگو آمده 
شاخص، موردتأیید كاربران در    ۱۲۸مؤلفه و    ۲۵بعد،    ۸علمی شامل؛  ای برای جذب اعضای هیئت وحرفه فنی های  آموزش 

ضرایب   اساس  بنابراین بر  بخش كیفی قرار گرفتند. به بیان دیگر نتیجه بخش كیفی با بخش كمی در یک راستا است. 
  ی الگو های  مؤلفه  گیری ابعاد و در اندازه  داری و معنا  ها نقش مهم كه تمامی شاخص  كرد  عنوان  توان آمده، می دست به 

زیربنایی را در قالب   باشند كه مجموعًا یک عامل علمی را دارا می های فنی و حرفه ای برای جذب اعضای هیئت آموزش 
اعضای هیئت های فنی و حرفه الگوی آموزش  ارائه داده ای برای جذب  با یافته   اند. علمی  نتایج  و    ی ركمال ی م ) های  این 

اه هاروارد،  دانشگ )   و   ( ۲۰۱۵  ا، ی دانشگاه كلمب )   ، ( ۲۰۰۸  ، ی ثان  ی و نارنج   ی ركمال ی م )  ، ( ۲۰۰۷  ، ی م ی ابراه )   ، ( ۲۰۱۵همکاران،  
های علمی  دست آمد كه با روش باشد. با توجه به هدفی كه پژوهش حاضر به دنبال آن بود نتایجی به سو می هم   ( ۲۰۱۳

آمده از چند حیث دارای اهمیت است. باید گفت  دست ای و تفاوت در نتایج به تأیید شدند. این نتایج از حیث مقایسه 
تواند  پردازد و می ها و ابعاد در خصوص یک مفهوم می تبیین روابط بین متغیرها، مؤلفه الگوی به دست آمده در مجموع به  

درستی تبیین كند و مسائل را حل، مستند و تأیید شده نماید و روابط بین عوامل را به درستی توصیف و  مفاهیم را به 
استراتژیک به مسئوالن بدهد و به مثابه   انداز و تفکر تواند یک بینش و چشم آمده می دست اولویت بندی كند. الگوی به 

آمده در پژوهش حاضر به ترتیب اولویت  دست در مجموع الگوی به   نما آینده را به درستی برای آنها ترسیم كند. یک قطب 
 شاخص است.   ۱۲۸مؤلفه و    ۲۵بعد،    ۸مشتمل بر  

 مؤسسات  كه  گیرد در برمی  را  هایی   برنامه  ها و فعالیت  از  وسیعی  طیف علمی  هیئت   اعضای  توانمندسازی  به طوركلی، 

 هایی برنامه  كنند. چنین می  ارائه  هایشان ایفای نقش  برای علمی هیئت   اعضای  به  كمک  و  تجدید  منظور  به  عالی  آموزش 

 این   نتیجه .  سازد  متأثر  را  آنان  عمل  و  ادراک  باور،  تواند می  و  شود می علمی  هیئت  های اعضای توانایی  و  دانش  رشد  باعث 

كند.   كمک  یادگیری آنان  كیفیت  بهبود  و  دانشجو  رشد  به  آنان،  در  رضایت  افزایش  و  فردی  منافع  بر  عالوه  تواند امر می 
 استراتژی  و  مسیر  كه  دارد  راهنمایی  خطوط  به  نیاز  علمی، هیئت    ای اعضای حرفه   توسعه  و  های بالندگی طرح  چنین  ایجاد 
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 در  تواند می  عالی  آموزش  مؤسسات  توسط علمی  هیئت   اعضای  های اساسی شایستگی تعیین  .  كند  مشخص  ها را برنامه  این 

 تعیین  بر  تواند مختلفی می  عوامل  كه  است  این  ذكر  قابل   دهد. نکته  جهت  برنامه  این  طراحی  به  و  باشد  رسان راه یاری  این 

 چنین  به  باید  عالی  آموزش  بنابراین، نظام .  باشد  مؤثر  آنها  كیفیت  میزان  و علمی  هیئت   اعضای  های كلیدی شایستگی 

 .  باشد  داشته  وافر  توجه  عواملی 
اصول مربوط    ت ی كه در جهت رعا   یی ها به رغم كوشش   - ۱: مانند   یی است، ها ت ی محدود   ی پژوهش دارا   ن ی در مجموع ا 
  ی ف ی منحصرًا در بخش ك ( بودن صورت گرفته است اما چون گروه نمونه پژوهش  ی رتصادف ی و غ   ی )تصادف   به انتخاب نمونه 

اند، لذا جهت  ای انتخاب شده وحرفه فنی  دانشگاه علمی هیئت   اعضای  ز ی ن  ی حوزه و در بخش كم  ن ی نفر از خبرگان ا   ۳۰
  - ۲  شود.   یی آن اقدام و سپس اجرا   ی ساز ی كرد و به بوم   اط ی احت   ید ها، با سازمان   ر ی شده در سا   ی طراح   ی الگو   ی ر ی رگ كا ه ب 

  ؛ آمده دست گروه نمونه به   ی مؤلفه برا   ۲۵بعد و    ۸ای در  ماده   ۱۲۸  اس ی مق   ک ی   ی پژوهش در اثر اجرا   ن ی ا   ی تجرب   ی ها داده 
. در مجموع  ۳  تر است. م ی آن قابل تعم   جه ی استفاده شود نت   ادتر ی با مضمون متفاوت و طول ز   ی گر ی د   ی ها اس ی لذا اگر از مق 

های شناسایی شده یک عامل زیربنایی را در  ها شاخص تحلیل عامل اكتشافی بیانگر این موضوع است كه همه ابعاد مؤلفه 
های دیگری را  كنند اما قطعًا مؤلفه و شاخص ای تبیین می وحرفه علمی دانشگاه فنی قالب الگوی جذب اعضای هیئت 

 اند. های فراوان همچنان مکنون باقی مانده توان شناسایی كرد كه به رغم تالش می 
ای عملی است؛  های فنی و حرفه درصد از دروس و رشته   ۷۰با توجه به اینکه حدود - ۱  : شود ی م   شنهاد ی پ   ان ی در  پا 

لذا جذب اعضای هیئت علمی با چند سال سابقه كار عملی در نظر گرفته شود. همچنین استفاده از افراد خبره صنعتی  
با دریافت كد مدرسی به عنوان    های فنی، ابتکار و خالقیت برخوردارند های اخالقی، دانش تخصصی؛ مهارت كه از ویژگی 

 پذیر باشد.   مدرس امکان 
جذب    ی الگوها   کرد ی با رو علمی  جذب اعضای هیئت كشورهای موفق در حوزه    ت ی انجام مطالعات تطبیقی با محور   - ۲

 . پژوهش   ن ی ا   یی نها الگوی    ی روزرسان ه منظور اصالح و ب به   ای های فنی و حرفه ها و دانشکده علمی آموزشکده اعضای هیئت 

 و تشکر   ر ی تقد 
مقاله حاضر منتج از رساله دكتری رشته مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مركز است. لذا از كلیه  

 نمایم. استادان گرانقدری كه بزرگورانه ما را در انجام این پژووهش یاری فرمودند بسیار سپاسگزاری می 
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