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  ایران هاي  دانشگاه درعلمی تأ هیي اعضاارائه الگوي مطلوب براي انتخاب
  )در راستاي بهره وري منابع انسانی (

   
  *1نبی اله محمدي

  2دکتر رضا نجف بیگی
  3دکتر مرتضی موسی خانی
  4دکتر اکبر عالم تبریز

  

 چکیده
 هاي دانشگاه در علمی تأهی اعضاي انتخاب معیارهاي براي مطلوب مدل ارائه« باهدف حاضر پژوهش

 تلفیقی صورت به متوالی مرحله سه در و کمی و کیفی رویکرد دو از پژوهش این در .است شده اجرا »ایران
مخاطب  بعد از و مقطعی ،زمان بعد از استقرایی، شیوه به اکتشافی پژوهش یک هدف بعد از .گردید استفاده

 از روش غیرتعاملی ها دادهدر این پژوهش براي گردآوري . شود اي محسوب می استفاده از پژوهش، توسعه
ي و تحلیل محتوا و در روش ا کتابخانههاي  شیوه از تعاملی استفاده شده است که در روش غیرپیمایشیو 

عنوان ابزار گردآوري  به) باز و پرسشنامه بسته یمهنباز، پرسشنامه  پرسشنامه(پیمایشی از سه نوع پرسشنامه 
به استثناي (هاي ایران  علمی دانشگاه جامعه آماري پژوهش اعضاي هیأت. گرفته شده است ، بهرهها داده

 بر متون براي انجام تحلیل محتوا، انتخاب. اند بوده) هاي علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی دانشگاه
تعداد  .است گرفته ورتص باشد، می معمول بنیاد داده که در استراتژي تئوري برداري تئوریک نمونه مبناي

 در آماري حجم نمونه و داشتند مشارکت ساختارمند نیمه مصاحبه در برفی گلوله روش به خبرگان از نفر 21
 نفر ANP، 20پرسشنامه  تکمیل براي کننده مشارکت خبرگان تعداد و نفر 360 تأییدي عاملی تحلیل مرحله
منجر به طراحی مدل  و شد تحلیل بنیادي داده نظریه ياجرا فرایند در کیفی هاي داده اول، بخش در .بودند
 نسبت ،SPSS افزار نرم کمک به تأییدي عاملی تحلیلاز بااستفاده کمی، رویکرد با سپس .گردید شپژوه اولیه

 با ادامه در .شد علمی اقدام هیأت اعضاي انتخاب براي نهایی معیارهاي تعیین و مفهومی مدل اعتبارسنجی به
 هریک از ابعاد، اهمیت ،Super decision افزار نرم از استفاده با اي، خوشه اي شبکه تحلیل فرایند از استفاده

 تواند شده می ارائه الگوي ؛کهشد ارائه پژوهش نهایی الگوي عنوانب؛گردید تعیین مدل هاي شاخص و ها مالك

  .آن،مورداستفاده قرارگیرد یشناس آسیب براي ونیز علمی هیأت اعضاي انتخاب براي ایران هاي دانشگاه در
  ANPبنیاد، تحلیل عاملی تأییدي، علمی، دانشگاه، داده معیارهاي انتخاب، هیأت :هاي کلیدي واژه

                                                           
  nabi_mohammadi@yahoo.com )ه مسؤولنویسند(ی، تهران، ایرانآزاد اسالمآموخته دکتراي مدیریت دولتی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه  دانش-1
 rezanajafbagy@yahoo.com ی، تهران، ایرانآزاد اسالماستاد گروه مدیریت دولتی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه -2
  ی، تهران، ایرانآزاد اسالم دانشیار گروه مدیریت دولتی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه -3
 شگاه شهید بهشتی، تهران، ایران استاد گروه مدیریت صنعتی، دان-4

 »وري بهره مدیریت«
  1395 تابستان _37 شماره _ دهمسال 

  157 - 180 ص ص
  28/11/94: تاریخ دریافت مقاله

 02/05/95: تاریخ پذیرش نهایی مقاله
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  مقدمه
 یک سیستم مدیریت استراتژیک منابع انسانی ،هاي انجام یافته به استناد پژوهش

. کند سدود میرا متحول سازمانی  مسیر دهد و میکاهشعملکرد سازمانی را  صحیح،نا
هاي نوین مدیریت استراتژیک منابع انسانی را که به   شیوهبایدمدیران سو  یکاز لذا 
از سوي دیگر اعمال مدیریت منابع  انجامد پذیرا باشند؛ و  عملکرد سازمان میيارتقا

 کشور و سازمانی باید متناسب با شرایط و اوضاع و احوال سیاسی، هر انسانی در
هاي ایران   دانشگاه،عمل  در.صورت بومی انجام گیرد به...  اجتماعی واقتصادي، فرهنگی،

چنان که باید نتوانسته است نقش  آن  هنوز،کشور عنوان نماد نظام آموزش عالی به
هاي  در توسعه علمی، نوآوري و ارتباط با صنعت در مقایسه با دانشگاهرا اي  برجسته

 و نیزهاي اساسی   به قابلیتدست یابی لذا براي. داشته باشد کشورهاي توسعه یافته
، ها رسالت دانشگاه  و اهداف و1404 انداز  سند چشم علمی و فناوريجهت تحقق اهداف
 اعمال ها، یکی از این گام.  ابعاد مختلف برداشته شوداساسی درهاي  الزم است گام

هاي منابع  در همه کارکرد استراتژیکدیدگاهبا ، و مؤثر مدیریت منابع انسانی کارآمد
 مناسب براي ویژه در کارکرد محوري جذب و استخدام و تعیین معیارهاي انسانی، به

 تا فرایند استخدام با هاي ایران است دانشگاه درعلمی  انتخاب و گزینش اعضاي هیأت
 و ارتقاي بهره وري منابع انسانی شایستگیایجاد نظام منجر به رعایت عدالت محوري 

  .دگرد
هاي  ریزي منابع انسانی مانند سایر زیر مجموعه هاي طرح  راهبرداهداف و طبعاً

 میرسپاسی،. (باشد هاي کالن سازمان می سازمان متأثر از مأموریت، اهداف و راهبرد
و با انگیزه از  استخدام فرایند جذب نیروي انسانی مستعد ،کارفرمااز دیدگاه ). 148 ،1382

ترین وظیفه  عنوان حیاتی  استخدام را به،تلفهاي مخ دیدگاه. میان متقاضیان کار است
این وظیفه در ویژه در انجام  ریزي و به در طرح اما معموالً ؛دانند مدیریت منابع انسانی می

  ).100-104 ،1388 ،1برمن و همکاران( شود  میمشکالتی پدیدارعمل 
 هاي بزرگ و متوسط باید در چارچوب تأمین و تعدیل منابع انسانی در سازمان

 در این راستا تأکید بر تناسب نوع  کهمنابع انسانی باشد) استراتژیک(ریزي راهبردي  طرح

                                                           
Evan Berman and et  -1  
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تعیین نیاز  ،1سربه تعبیر م. ن حائز اهمیت استکار و نوع سازمان با نوع شخصیت شاغال
هاي   اقدامی صرفاً در جهت تعیین پست،هاي امروزي تأمین منابع انسانی در سازمانو 

 بلکه جذب منابع انسانی خالق و ماهر ،هاي خالی نیست کردن محلخالی سازمان و پر 
 یک تصمیم استراتژیک و دگرگون یتاً بنابراین ماه.باشد در مفهوم بازار رقابتی روز می

  ).154 ،1382 میرسپاسی،(آید  حساب می ساز به
 افراد شایسته در هر سازمان با توجه به محیط پویا و متغیر يریکارگ گزینش و به

محور شدن امور و رقابت شدید در دنیاي  ونی و نیز تحوالت سریع فناوري، دانشکن
هایی است که هر سازمان با آن  ترین چالش ترین و اساسی امروزي، یکی از مهم

 استخدام این است که آیا استخدام يها از تناقضیکی ). 1392پندارپور فرد،  (ستروبرو
  ویرزمینیاست یا اغلب فرایندي شخصی نگر، زمبناي مهارت   و برطرفانه ییک فرایند ب

 یک یعنی کدام کند؟ فرایند استخدام بر چه چیزي تأکید می مبتنی بر نفوذ سیاست است؟
 یريکارگ تنوع و به)  ج؛انگیزش) بها؛  توانایی مهارت، دانش،) الف: هستندتر از موارد مهم

 معیارهاي ها و  روشیاآ وفاداري و تعهد؟)  د؛هاي کاري اقلیت و حمایت شده گروه
-107، 1388 برمن و همکاران، (شود؟ مناسبی براي انتخاب و گزینش به کار گرفته می

101.(  
هاي گزاف آموزشی، کم کاري، پایین بودن کیفیت کار و باالخره پایین بودن  هزینه

 ورود عالوه به. رویه است یبسطح کارایی هر مؤسسه تا حدي ناشی از انتخاب ناصحیح و 
هاي خلقی و تربیتی خاص، در رفتار سایر کارکنان و   کارمند جدید به سازمان با ویژگیهر
هر چند تصمیم به انتخاب یک . طور کلی در رفتار سازمان اثر مستقیم خواهد داشت به

اي متقاضی و اطمینان از اینکه فرد منتخب به لحاظ صفات و شرایط  فرد از میان عده
ست، با قاطعیت همراه نیست ولی معموالً افرادي که از طریق  دیگران برتر انظر ازمورد 

 سازگارترهاي سازمان  شوند با اهداف و استراتژي یک گزینش صحیح به کار دعوت می
در تربیت  ها نقش محوري دانشگاهبه با توجه  ).183 ،1382 میرسپاسی،(باشند  می

شود  همه تحوالت قلمداد میها مبدأ  اینکه دانشگاه نیروهاي متخصص مورد نیاز جامعه و
یزي نیروي ر طرح، اگر شود ها محسوب می تحوالت در سازمان  اساس و محور،انسان و

علمی  ی انجام نگیرد و استخدام اعضاي هیأتدرست بهانسانی و مدیریت امور استخدامی 
                                                           

Messer - 1  
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و  ها با برقراري ارتباطات نفوذي و بر مبناي معیارهاي غیرمعقول باشد در دانشگاه
مقدم باشد، افرادي با صالحیت ظات سیاسی اجتماعی در اجراي آن بر منافع کاري مالح

 از بار علمی الزم برخوردار آموختگان دانش آن، تبع بهشوند و  ها می پایین جذب دانشگاه
علمی باید بر بنابراین گزینش اعضاي هیأت. شوند و این به صالح جامعه نخواهد بود نمی

علمی شد تا مناسبترین افراد جهت عضویت در هیأتهاي صحیحی بااساس مالك
 تا در راستاي  آن استبه دنبالپژوهش حاضر . ها انتخاب و به کارگمارده شونددانشگاه

  مدل دستیابی به عدالت محوري،منظور  به و مطرح شدههاي مشکالت و چالشپاسخ به 
طراحی  ایران را هاي علمی در دانشگاه انتخاب اعضاي هیأت مطلوب براي معیارهاي

 انتخاب و در بتواند و باشد برداشتهدر را هاي کلیدي  مالك ها و شاخص که اغلب نماید
هاي ایران و جهت تحقق  شناسی آن در دانشگاه آسیب علمی و گزینش اعضاي هیأت

  .مفید واقع گرددوضعیت مطلوب و افزایش بهره وري در این مورد، 
چنانچه در انتخاب مدیران . طلبد ي خاصی را میها  توانایی و ویژگی،مدیریت تغییر

تغییر و نوآوري در سازمان توفیق الزم   توجه نشود،ساالري یستهکارکنان به موضوع شا و
 يکارگمار به و از دیدگاه سازمان، فرایند جذب ).49، 1388، نجف بیگی(را نخواهد داشت 

 استخدام را ،هاي مختلف گاهدید. نیروي انسانی پایه اصلی سایر کارکردهاي سازمان است
 این وظیفه  در انجامدانند اما معموالً  وظیفه مدیریت منابع انسانی میترین یاتیعنوان ح به

عنوان  به استخدام یک وظیفه محوري است و .شود مشکالتی پدیدار میدر عمل 
شود در صورت   وظیفه مدیریت منابع انسانی محسوب میینتر حساس ترین و حیاتی

 سازمان يور سطح بهره کاهش یافته، هاي سنگین  آن از هزینهآمیز یتموفقاجراي 
  .)104-100، 1388 برمن و همکاران،(تواند افزایش یابد  می

 ۀ براي یک سازمان جنب، نیروي انسانی الیقيکارگمار اتخاذ تصمیم در جذب و به
هاي  ده از روشعالوه بر آن انتخاب معیارهاي صحیح و استفا .حیاتی و استراتژیک دارد

دولتی (ها   سهم مهم و به سزایی دارد، لذا سازمان،معتبر علمی در گزینش نیروي انسانی
وري و حفظ و توسعه عملکردِ مطلوب  منظور افزایش کارایی، بهره باید به) یردولتیو غ

و مسائل مورد تأکید علم مدیریت، در استقرار نظام  خود در جهت کسب مزیت رقابتی
تردید نقش اعضاي  بیدر این میان . دي و مؤثري انجام دهنري اقدامات جدساال شایسته

ها، مراکز علمی و تحقیقاتی در کسب جایگاه برتر علمی، تصاحب  علمی دانشگاه تأهی
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واسطه تربیت  هاي ترقی و شکستن مرزهاي دانش به هسهم اقتصادي بیشتر، فتح قلّ
جانبه در کشور بر کسی  ه پایدار و همهنیروي انسانی متخصص و بسترسازي در امر توسع

  ).1392پندارپور فرد،  (پوشیده نیست
 به عدالت محوري در جذب، ،1ایرانبر جمهوري اسالمی  رهۀ گان26 مانهايفر رد
منظور جذب نیروي انسانی   منابع انسانی به،هاي گزینش معیارها و روزآمدي روش بهبود

 اي، اي و غیرحرفه هاي سلیقه  و نگرشها ينظر توانمند، متعهد و شایسته و پرهیز از تنگ
لذا با اندکی . ساالري مبتنی بر اخالق اسالمی اشاره شده است گرایی و شایسته دانش

از چهار کارکرد اصلی   مشهود است که در حوزه منابع انسانی،، فرمان26تأمل در این 
   .می شوددها تأکید بیشتر از سایر کارکر کارگیري منابع انسانی به کارکرد جذب و به

تأمین ، »ها  دانشگاهعلمی تأ هیي اعضاینامه استخدام ینیآ«با توجه به اینکه در 
 ، تحقیقات و فناوريو توسعه منابع انسانی از اهداف وزارت علوم نیروي انسانی متخصص

؛ درست انجام گیردها  علمی دانشگاه اعضاي هیأتانتخاب بنابراین، اگر تعیین شده است؛ 
با عنایت به   وشوند ها از بار علمی الزم برخوردار می  دانشگاهآموختگان دانش آن، بعت به

ها و جامعه  ، سازمانشود ها محسوب می تحوالت در سازمان  اساس و محور،اینکه انسان
بنابراین، این پژوهش با هدف تحقق وضعیت مطلوب در . شوند  میمند بهرهاز منافع آن 

علمی، به دنبال ارائه مدلی براي آسیب شناسی این  یأتانتخاب و گزینش اعضاي ه
هاي کلیدي،  در این پژوهش سعی شده است شاخص.  استایران هاي  دانشگاهمسأله در
هاي ایران تعیین و وزن  ها و معیارهاي انتخاب اعضاي هیأت علمی در دانشگاه مالك

  .هر یک از آنها مشخص شود) اهمیت(
  

  ابزار و روش
یعت پژوهش علوم انسانی، در اجراي این تحقیق از دو رویکرد کمی با توجه به طب

و کیفی در سه مرحله پیاپی استفاده گردید تا ضمن افزایش روایی و پایایی کار پژوهشی، 
 .تر فراهم شود یغنامکان دستیابی به متغیرهاي مالك بدیع و دستیابی به نتایج 

                                                           
  و روساي قواي سه گانهرهبر جمهوري اسالمی ایران بهتوسط ابالغ بند، 26سیاست هاي کلی نظام اداري در  -1

      1389، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و رئیس ستاد کل نیروهاي مسلح
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  به شیوه کهکتشافی است تحقیقات ااز نوع،  پژوهش حاضر از بعد هدفنوع
با توجه به اینکه پژوهش حاضر، به دنبال طراحی و ارائه . استقرایی صورت گرفته است

 توسعه مجموعه صدد درعلمی است و  معیارهاي نوین براي انتخاب اعضاي هیأت
هاي انتخاب و گزینش اعضاي  ها و شاخص هاي موجود درباره معیارها، مالك دانسته
 چون این تحقیق، به توسعه دانش مدیریت منابع ؛ وباشد ها می شگاهعلمی در دان هیأت

 ؛ کهشود اي محسوب می هاي توسعه انسانی کمک خواهد کرد؛ لذا از نوع پژوهش
 .است بعد زمان مقطعی  نوع پژوهش از.سازد اي را براي کاربرد نیز فراهم می شالوده
  .شده استگردآوري  -94 آذر تا اسفند -هاي الزم در یک مقطع زمانی داده

 دانشگاه آزاد اسالمی، دانشگاه هاي علمی تأ هیيجامعه آماري این پژوهش، اعضا
) سراسري(هاي دولتی  دانشگاهیرانتفاعی، غیردولتی ـ غ آموزش عالی مؤسساتپیام نور، 

هاي  هاي وابسته به سایر دستگاه و دانشگاهفناوري  تحقیقات و     وابسته به وزارت علوم،
  .شود  را شامل میاجرایی

گرایی در  گرایی در پژوهش با عنوان کثرت در این پژوهش نوع دیگري از کثرت
 براي تدوینمنظور گردآوري اطالعات  به .شدکار گرفته ه بها  داده روش و ابزار گردآوري
ي ا از روش کتابخانهچارچوب نظري پژوهش   و عیان سازيادبیات و مبانی نظري
 از برداري یشف هاي اکتشافی و  مصاحبهاین راستا با استفاده ازاستفاده شده است؛ در 

، کتب تخصصی داخلی و خارجی مربوط به منابع انسانی جدیدترین مقاالت علمی و
روش تحلیل  ها، نوع تحقیق از بعد روش گردآوري داده. ي شدآور جمعاطالعات الزم 

اي کلیدي مرتبط، از اسناد و ه طوري که در مرحله اول، داده به.  استپیمایشی و 1محتوا
  :متون زیر گردآوري شد

                                                           
1-Content Analysis 
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  هاي دینی، اخالقی و شخصیتی؛  یافتن برخی شاخصمنظور به البالغه نهج  -
  ؛1404 اسالمی ایران در افق يانداز جمهور سند چشم -
  ؛وظایف و تشکیالت وزارت علوم، تحقیقات و فناوري قانون اهداف، -
  نقشه جامع علمی کشور؛ -
علمی  تأنامه استخدامی اعضاي هی ینآی«علمی مطابق  تأهیشرح وظایف اعضاي  -

  ؛»ها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوري دانشگاه
  ؛)ابالغی مقام معظم رهبري (هاي کلی نظام اداري  سیاست -
ها و مراکز   علمی دانشگاههیأتت عالی جذب اعضاي أتشکیل هی«نامه  آیین -

 مورخ 623 و 608ب جلسات آموزشی عالی کشور با اصالحات بعدي مصو
 ؛» شوراي عالی انقالب فرهنگی10/2/87 و 19/4/86

  هاي آموزشی و پژوهشی؛ سسهؤعلمی م هیأتنامه ارتقاي مرتبه اعضاي  آئین -
 مرتبط مدارك و  اسنادیرو سا -
 

ها در تئوري  بندي داده   گذاري و مقوله هاي مرتبط، از روش کد بعد از استخراج داده
  روش پیمایشی و انجام مصاحبه نیمه  نیز با استفاده از؛ وتفاده شدزمینه بنیادي اس

در این . دل اقدام شدساختارمند، به کمک ابزار پرسش نامه باز، جهت تأیید و تکمیل م
نفر از خبرگان به روش گلوله برفی، با ترکیب مناسبی از خبرگان 21مرحله با 
ر مرحله دوم با استفاده از روش د. هاي مورد مطالعه، مصاحبه به عمل آمد دانشگاه

اي مشتمل بر  هاي الزم از نمونه پیمایشی و به کمک ابزار پرسش نامه نیمه بسته، داده
آوري شد و با روش  هاي مورد مطالعه، جمع علمی دانشگاه  نفر از اعضاي هیأت360

علمی مشخص و  تحلیل عاملی تأییدي، معیارهاي نهایی براي انتخاب اعضاي هیأت
هاي الزم  ، دادهANPدر نهایت با استفاده از ابزار پرسش نامه بسته مخصوص . د شدتأیی
ها و اهمیت  آوري و تحلیل گردید و اهمیت ابعاد، مالك  نفر از خبرگان موضوع جمع20از 

Arc  .هاي انتخاب، تعیین و الگوي نهایی پژوهش ارائه شد نسبی شاخص
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  یافته ها
  ها افتههاي کیفی، و ی تحلیل داده: بخش اول

هاي  براي دستیابی به پاسخ سؤاالت پژوهش، پس از گردآوري انبوهی از داده
 کدهاي حاصله، تحلیل شد و آن دسته از ؛ وي نکات کلیدي گردیدکدگذارکیفی اقدام به 

این محور مشترك، خود را . ي گردیدبند گروهکدها که اشاره به موضوع مشترکی داشت، 
بعد از احصاي مفاهیم، مفاهیم مشترك در . جلی ساختمت» مفهوم« در عنوانی به نام

  . را داد» مقوله«کنار یکدیگر تشکیل یک 
ها تا حدودي  داده. گردید» تئوري«ها در نهایت منجر به ظهور  گیري مقوله شکل

اي از پیش تعیین شده، اما به پشتیبانی مبانی نظري تحلیل شد،  بدون توسل به فرضیه
ي از جاي دیگري تا حدودها دارد؛ زیرا   واقعی ریشه در دادهطور لذا تئوري حاصله به

  .حاصل نشد
  کدگذاري باز: گام اول

هاي کلیدي که از اسناد و متون مرتبط استخراج شده بود،   در این مرحله، داده
براي این منظور جدولی ترسیم شد که این جدول داراي سه . تحلیل و کدگذاري گردید

شماره آیه، شماره خطبه، نامه، ( عالمت اختصاري در ستون نخست،. ستون است
در ستون میانی، نکات . شود قید می...) انداز، سیاست، ماده قانون، ارزش، ویژگی و چشم

 1، نحوه کدگذاري بازشود کدهاي هر نکته کلیدي درج میکلیدي و در ستون سمت چپ 

  . آمده است9 الی 1شماره در این تحقیق، در پیوست 
  
  گیري مفاهیم کلش: گام دوم

هاي نکات کلیدي، با همدیگر مقایسه شد تا مشخص شود آیا  در این مرحله، کد
تسلط «: کدهاي مشابه با آن وجود دارد یا خیر؟ کدهاي زیر داراي نقاط مشترك هستند

 و از 4 و از سیاست 1انداز  از چشم» در رشته مربوط) اطالعات عمومی(به مباحث علمی 
اطالعات (آشنایی با مسائل روز مرتبط با گرایش تحصیلی «، 1 و از ماده 6ارزش 
عضویت در بنیاد نخبگان و دفاتر «، 1 و از ماده 6 و از ارزش 4از سیاست » )تخصصی

نامه علمی از استادان مشهور  توصیه«، 18 و از ارزش 2از ارزش » استعدادهاي درخشان
                                                           

1-Open Coding 
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» اعتبار مدرك تحصیلی«، 10از ارزش » افتخارات علمی«، 7از ارزش » در رشته مربوط
است که این » دانش تخصصی«مشخصه مشترك این کدها . 17 و از ارزش 14از ارزش 

 1  شمارهجدولدر . ها ظهور پیدا کرد مفهوم نخستین مفهومی است که از درون داده
. اند، آمده است کدهایی که داراي نقاط مشترك هستند و یک مفهوم را شکل داده

ي، نظر است و به پشتیبانی مبانی  مدتاً توسط محققان انتخاب شدهعناوین انتخابی ع
هایی که نمایانگر آن است،  سعی بر این بوده تا بیشترین ارتباط و همخوانی را با داده

  .داشته باشند
  

 مفاهیم و کدهاي باز زیرمجموعه هر مفهوم: 1جدول شماره 
  کدهاي باز  مفاهیم

  دانش تخصصی
قانون اهداف،  (1، ماده )هاي کلی نظام اداري از سیاست (4، سیاست )1404انداز  شماز سند چ (1انداز  چشم

 عالی هیأت نامه تشکیل از آیین (18 و ارزش 17، ارزش 14، ارزش 10، ارزش )وظایف و تشکیالت وزارت علوم
 )از مصاحبه (7 و ارزش 6، ارزش 2، ارزش )جذب

  هاي مهارت
  تدریس

 هیأت نامه تشکیل از آیین (22 و 16، ارزش 5، ارزش )علمی وظایف اعضاي هیأتاز شرح  (24 و ماده 23ماده 
 )از مصاحبه( 9و ارزش ) علمی هیأت اعضاي جذب عالی

  هاي مهارت
  و رهبري ارتباطی

از  (6 و ارزش 1ارزش  ،)جذب عالی هیأت نامه تشکیل از آیین (5، ارزش )از نقشه جامع علمی کشور (2ارزش 
 )مصاحبه

  )از مصاحبه (13 و 12ارزش  ،)جذب عالی هیأت نامه تشکیل از آیین (20 و 13ارزش   اي مکمله مهارت

  خدمات پژوهشی
 و فناوري

  

از  (2، ماده )از نقشه جامع علمی کشور (2 و 1، ویژگی 9، ارزش )1404انداز  از سند چشم (7 و 1 انداز چشم
از  (3، ماده )علمی از شرح وظایف اعضاي هیأت (24 و 23ماده ، )قانون اهداف، وظایف و تشکیالت وزارت علوم

نامه  از آیین (19 و 12، ارزش 11، ارزش 9، ارزش 8، ارزش 7، ارزش )علمی نامه ارتقاي مرتبه اعضاي هیأت آئین
 )از مصاحبه (2و ارزش ) علمی هیأت اعضاي جذب عالی هیأت تشکیل

  اي خدمات حرفه
  ) اجرایی-علمی(

 24 و ماده 23، ماده )قانون اهداف، وظایف و تشکیالت وزارت علوم (2، ماده )ی کشورنقشه جامع علم (7ارزش 
نامه  از آیین (15و ارزش  )علمی نامه ارتقاي مرتبه اعضاي هیأت آئین (4  ماده،)علمی شرح وظایف اعضاء هیأت(

 )علمی هیأت اعضاي جذب عالی هیأت تشکیل
 معیارهاي دینی

  
قانون اهداف، وظایف از (، 1، ماده )نقشه جامع علمی کشور (6، ارزش 1، ارزش )لبالغها از نهج (52 فراز 53نامه 

 )هیأت علمی اعضاي جذب عالی هیأت نامه تشکیل از آیین (1و ارزش ) و تشکیالت وزارت علوم

  )از مصاحبه (11 و 3، ارزش )از نقشه جامع علمی کشور (10، ارزش )علمی از شرح وظایف اعضاء هیأت (24ماده   ییگرا جمع

  هاي ویژگی
  شخصیتی

از نقشه جامع  (10 و 4، ارزش 3، ارزش )هاي کلی نظام اداري از سیاست (26، سیاست )البالغه از نهج (46نامه 
 نامه تشکیل از آیین (6 و 4، ارزش )قانون اهداف، وظایف و تشکیالت وزارت علوماز  (1، ماده )علمی کشور

 )از مصاحبه (14 و 10، 4ارزش  ،)جذب عالی هیأت

  هاي ویژگی
  اخالقی

از  (10، ارزش )هاي کلی نظام اداري از سیاست (4 و 3، سیاست )البالغه از نهج (46، نامه 73 و 72 فراز 53نامه 
 8، ارزش )علمی هیأت اعضاي جذب عالی هیأت نامه تشکیل از آیین (3 و 2، ارزش )نقشه جامع علمی کشور

 )از مصاحبه(
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  ها مقولهگیري  شکل: گام سوم
از طریق مقایسه هر مفهوم با مفاهیم دیگر، محورهاي مشترك دیگري یافت 

 این شیوه مستمر مقایسه 1گالسر و استراوس. گیرد شود که عنوان مقوله به خود می می
در این گام، مفاهیم استخراج شده . اند یدهنام 2مفاهیم با یکدیگر را شیوه تطبیقی مستمر

یري فن مقایسه مستمر، موضوع کارگ به از طریق ؛ وکدیگر مقایسه شددر مرحله قبل، با ی
  :ها به شرح زیر یافت شد مشترك آنها یا مقوله

، )2مفهوم (هاي تدریس  ، مهارت)1مفهوم (با ترکیب، مفاهیم دانش تخصصی 
اي با  ، مقوله)4مفهوم (هاي مکمل  ، مهارت)3مفهوم (هاي ارتباطی و رهبري  مهارت
این مقوله . شکل گرفت» )هاي فنی دانش و مهارت( آموزشی -علمیبعد « عنوان

  .ها استخراج شد اي است که از داده نخستین مقوله
 ) اجرایی-علمی(اي  و خدمات حرفه) 5مفهوم (مفاهیم خدمات پژوهشی و فناوري 

  .را شکل داد» يو فناوربعد پژوهشی «اي با عنوان  ، مقوله)6مفهوم (
اي با عنوان  ، مقوله)8مفهوم (یی گرا جمعو ) 7مفهوم (ینی یب، معیارهاي دبا ترک

  .شکل گرفت» بعد فرهنگی«
، )10مفهوم (هاي اخالقی  و ویژگی) 9مفهوم (هاي شخصیتی  ي ویژگیبند گروهبا 
  .شکل گرفت» بعد شخصیتی و اخالقی«اي با عنوان  مقوله

  
  پردازي مرحله نظریه: گام چهارم

با پیوند بین کدهاي مشترك، مفاهیم ظاهر شد و با هاي قبلی،  با عنایت به گام
، تئوري ها مقولهها شکل گرفت و در نهایت با پیوند  ي و پیوند مفاهیم، مقولهبند طبقه

هاي  علمی در دانشگاه تئوري بنیادي معیارهاي انتخاب اعضاي هیأت« ؛ کهشکل گرفت
علمی  عضاي هیأتمعیارهاي انتخاب ا: توان به شرح زیر بیان کرد را می» ایران

 که معیارهاي اساسی الزم را براي هاست شاخصها و  اي از مالك ها، مجموعه دانشگاه
که  يطور به. سازد هاي ایران فراهم می علمی در دانشگاه انتخاب و گزینش اعضاي هیأت

علمی  توانند به انتخاب اعضاي هیأت یري از این معیارها میگ بهرههاي ایران با  دانشگاه

                                                           
1-Glaser, Strauss 
2-comparative method constant 
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هاي باالدستی و در راستاي تحقق مطلوب رسالت و اهداف، اقدام  ب بااستراتژيمتناس
  .، به وضوح مشخص است5 و 4مدل تحلیلی پژوهش در جداول . نمایند

  
  ها تحلیل کمی و یافته: بخش دوم
منظور بررسی اهمیت هر کدام از متغیرهاي کلیدي پژوهش از دو روش زیر  به

  :استفاده گردید
  
  وصیفی جمعیت شناختیتحلیل ت) الف

هاي جمعیت شناختی پاسخ دهندگان به سؤاالت پژوهش،  تحلیل توصیفی ویژگی
هر اندازه . تواند اعتبار تحقیق را تحت تأثیر قرار دهدصورت قابل توجهی می به

هاي جمعیت شناختی نمونه آماري از اعتبار باالتري برخوردار باشد، به همان اندازه  ویژگی
از این رو در این . هاي تحقیق از اعتبار بیشتري برخوردار خواهد بودیافتهنتایج حاصل از 
 نفر بوده، به 360هاي جمعیت شناختی شرکت کنندگان که مشتمل بر  بخش ویژگی

  .گیرد شرح زیر مورد توجه قرار می
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  توزیع فراوانی متغیرهاي جمعیت شناختی مربوط به شرکت کنندگان: 2جدول شماره 

  
، بیشتر باشد )با تجربه(رسد هر اندازه فراوانی افراد با سن باال و با سابقه  به نظر می
 که طوري هماناز این رو . هاي پژوهش افزایش خواهد یافت  به یافتهاتکابه همان اندازه 

ها مربوط به گروه سنی  شود بیشترین توزیع فراوانی داده الحظه می م2در جدول شماره 
 بیشترین توزیع فراوانی مشاهدات مربوط به افراد با سابقه بیش از است؛ و سال 50 تا 45
  .است سال 20

الزم است در زمینه جنسیت، تناسب الزم بین نمونه آماري با جامعه آماري وجود 
ها متعلق به  شود بیشترین توزیع فراوانی دادهه می که مالحظگونه همان. داشته باشد

هاي موجود نیز جامعه آماري  طبق آمار. باشد  درصد فراوانی نسبی می61گروه مردان با 
تواند تأثیر   این ترکیب مناسب میاست؛ کهعلمی مردان بیشتر از زنان  اعضاي هیأت

  درصد فراوانی تجمعی  درصد فراوانی  فراوانی  وحسط  متغیر  ردیف
 9/61 9/61 223 مرد
 100 1/38 137 زن

  
1  

  
  جنسیت

  100 360  جمع
   سال10زیر 

   سال20 تا 10از 
   سال20بیش از 

72 
132 
156 

20 
67/36 
33/43 

20 
67/56 

100 
  سابقه  2

  خدمت
  100 360  جمع
 7/46 7/46 168 استادیار
 9/93 2/47 170 دانشیار
 100 1/6 22 استاد

  
3  

  

  درجه
  علمی
  
   100 360 جمع  

 15/24 15/24 87 سال 40 از کمتر
 95/46 8/22 82 سال 45تا  40 از
 سال 50 تا 45 از

  سال50بیش از 
104 
87 

9/28 
15/24 

85/75 
100 

  گروه  4
  سنی

  100 360 جمع
 2/37 22/37 134 انسانی علوم
 2/74 95/36 133 مهندسی و فنی

 100 83/25 93 پایه علوم
  گروه  5

  تحصیلی
  100 360 جمع
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ان گفت درجه علمی شاید بتو. بسزایی بر قوت نتایج حاصل از پژوهش داشته باشد
ی به نتایج حاصل از پژوهش به اعتباربخش ویژگی در ترین مهمعلمی،  اعضاي هیأت
شود بیشترین توزیع   مالحظه می2طوري که در جدول شماره  همان. رودشمار می

توان اذعان  در این زمینه می. فراوانی در گروه استادیاران و دانشیاران متمرکز شده است
علمی با درجه استادي اوالً محدود بوده و از سوي دیگر رغبت  أتکرد که اعضاي هی

    گونه که مالحظه  در ضمن همان. کمتري به مشارکت در طرح از خود نشان دادند
. باشد شود بیشترین توزیع فراوانی متعلق به گروه علوم انسانی و فنی و مهندسی میمی

علمی متعلق به گروه علوم انسانی  هیأتهاي موجود نیز، جامعه آماري اعضاي  طبق آمار
  .باشد و فنی و مهندسی بیشتر از علوم پایه می

علمی  مناسب از اعضاي هیأت هاي مربوط، با یک ترکیب همچنین داده
هاي وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوري، دانشگاه آزاد اسالمی، دانشگاه  دانشگاه

هاي اجرایی  هاي وابسته به دستگاه ی و دانشگاهپیام نور، مراکز غیرانتفاعی آموزش عال
آوري شد که این ترکیب، قابلیت کاربردي و فراگیر بودن مدل ارائه شده را براي  جمع

  .کند هاي مذکور تبیین می دانشگاه
  

  :هاي پژوهش هاي مربوط به هریک از مؤلفه تحلیل توصیفی شاخص
هاي کلیدي  از شاخصتوزیع فراوانی نظرات پاسخ دهندگان در خصوص هریک 

پژوهش در قالب طیف لیکرت، به همراه میانگین و انحراف معیار که از تحلیل آماري با 
  :باشد  آمده است، به شرح زیر میبه دست SPSSافزار  استفاده از نرم

  
 هاي کلیدي مربوط به دانش تخصصی تحلیل توصیفی هریک از شاخص) 1

. رود علمی به شمار می اعضاي هیأتهاي  ترین مهارت دانش تخصصی یکی از مهم
علمی در حوزة دانش تخصصی از سطح  هر اندازه توانایی داوطلبان عضویت در هیأت

رسد موفقیت ایشان در حوزه عملکردي در طول دوران  باالتري برخوردار باشد به نظر می
اب عنوان یکی از مالك هاي انتخ از این رو، این مؤلفه به. خدمت افزایش خواهد یافت

منظور سنجش اهمیت  به. علمی در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفت اعضاي هیأت
اطالعات (مباحث علمی   تسلط به،اعتبار مدرك تحصیلی:  شاخص، شامل6این مؤلفه 
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اطالعات ( گرایش تحصیلی  با آشنایی با مسائل روز مرتبط،در رشته مربوط) عمومی
افتخارات  و  مشهوراداننامه علمی از است  توصیه،، عضویت در بنیاد نخبگان)تخصصی
ی نظرهاي پاسخ دهندگان را فراوانجدول زیر نتایج توزیع .  مورد توجه قرار گرفتعلمی

  :دهد هاي کلیدي این مؤلفه نشان می نسبت به هریک از شاخص
  

هاي کلیدي مربوط  انگین و انحراف معیار هریک از شاخصمیتوزیع فراوانی، : 3جدول شماره 
  ؤلفه دانش تخصصیبه م

  توزیع فراوانی
  خیلی زیاد  زیاد  متوسط  کم  خیلی کم

یف
رد

  

  شاخص

ین  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد
انگ
می

  

اف
حر
ان

 
یار
مع

  

  96/0  11/4  6/43  157  7/31  114  20  72  5/2  9  2/2  8 اعتبار مدرك تحصیلی  1

 اطالعات(تسلط به مباحث علمی   2
 در رشته مربوط) عمومی

8  2/2  10  8/2  21  8/5  67  6/18  254  6/70  5/4  89/0  

 نایی با مسائل روز مرتبط باآش  3
 گرایش تحصیلی

9  5/2  11  1/3  23  4/6  99  5/27  218  6/60  40/4  91/0  

 عضویت در بنیاد نخبگان و دفاتر  4
 استعدادهاي درخشان

24  7/6  43  9/11  181  3/50  95  4/26  17  4/4  10/3  91/0  

  نامه علمی از اساتید مشهور توصیه  5
  در رشته مربوطه

25  9/6  60  7/16  189  5/52  53  7/14  33  2/9  02/3  98/0  

  78/0  68/3  4/9  34  5/57  207  5/27  99  1/3  11  5/2  9 افتخارات علمی  6

  
تسلط به مباحث علمی « دهد، شاخص گونه که جدول فوق نشان می همان

 از نظر پاسخ دهندگان از بیشترین 5/4با میانگین » بوطدر رشته مر) اطالعات عمومی(
بودن میانگین و فراوانی خیلی زیاد براي شاخص مذکور، نشان باال. اهمیت برخوردار است

دهندة آن است که اغلب پاسخ دهندگان در اهمیت بیشتر این شاخص در موفقیت آتی 
ر این مؤلفه، همگنی علمی اتفاق نظر دارند کوچک بودن انحراف معیا داوطلب هیأت

در حالی که شاخص . دهدنظرات پاسخ دهندگان را در مورد اهمیت این متغیر نشان می
 از نظر شرکت 02/3 با میانگین  مشهور در رشته مربوطتادانعلمی از اسنامه  توصیه

براي رعایت اختصار از ارائه تحلیل توصیفی هر یک از . کنندگان کمترین اهمیت را دارد
  .شود ها خودداري می  کلیدي مربوط به سایر مؤلفههاي شاخص
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   اعتبارسنجی مدل مفهومیتحلیل عاملی تأییدي و) ب
، براي مقایسه )ANP(اي از آنجا که استفاده از تکنیک فرایند تحلیل شبکه

باشد لذا در ابتدا با استفاده از تحلیل عاملی به کمک نرم افزار  معیارهاي متعدد دشوار می
SPSS هاي پژوهش تا حد  عاملی هر کدام از شاخص ها مشخص شد و شاخص، بار

براي آزمون .  اقدام شداعتبارسنجی مدل مفهومیامکان کاهش یافت و نسبت به 
نکته حائز اهمیت در تحلیل . داري از آزمون تحلیل عاملی تأییدي استفاده گردید معنی

هاي اصلی دو به دو عاملی آن بود که به دلیل گستردگی متغیرهاي پژوهش، متغیر
براي نمونه جدول زیر نتایج . انتخاب و از تحلیل دو عاملی و یک عاملی استفاده گردید

    حاصل از تحلیل عاملی را براي دو متغیر دانش تخصصی و مهارت تدریس نشان 
  :دهدمی

  
ش هاي تحلیل یک عاملی و دو عاملی تأییدي براي دو متغیر اصلی دانآماره: 4جدول شماره 

  هاي تدریس تخصصی و مهارت
  GFI AGFI  AIC  CFI  NNFI     شرح

  87/0  85/0  26/850  83/0  82/0  21/2  12/1015  تحلیل یک عاملی
  96/0  93/0  19/289  88/0  92/0  75/1  18/425  تحلیل دو عاملی

  
 نشان می دهد 1 در تحلیل دو عاملی و نزدیک شده آن به عدد GFIکوچک شدن 

هاي تدریس در دو دسته مجزا مطرح  دانش تخصصی و مهارتدر صورتی که دو عامل 
به عبارت . علمی برخوردار هستند شوند، از قابلیت تبیین باالتري در انتخاب اعضاي هیأت

  .اند شدههاي مربوط به این دو متغیر اصلی به خوبی تعریف و تفکیک  دیگر شاخص
   

  ANP 1ستفاده از تکنیک ها با ا ها و شاخص  مالكسنجش اهمیت هریک از ابعاد،) ج

علمی به روش نظرسنجی  ارزیابی اهمیت معیارهاي انتخاب و جذب اعضاي هیأت
لیکن به دلیل برخورداري از سیستم استقالل . هرچند از اهمیت بسزایی برخوردار است

ها، همواره با خطاي سنجش، مشتمل بر آثار محیطی و حاالت طبیعی انسان مواجه گزینه

                                                           
1 -Analytical Network Process  
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اعتی روش فرایند تحلیل سلسله مراتبی و به دنبال آن فرایند تحلیل آقاي س. می شود
ها با تکیه بر مقایسات زوجی،  این روش. اي را براي حل این مشکل توسعه دادشبکه

خطاي حاصل از تأثیر عوامل محیطی و حاالت طبیعی انسان را در سنجش متغیرهاي 
اي  تکنیک فرایند تحلیل شبکهاز این رو با استفاده از. رساندپژوهش به حداقل می

)ANP(هایی که  در مرحله قبل مؤلفه. ، مجدداً اهمیت متغیرهاي پژوهش بررسی گردید
داري الزم برخوردار نبودند،  در تحلیل عاملی مورد تأیید قرار نگرفتند و از سطح معنی

 براي سنجش اهمیت معیارها، با اعتبار بیشتر ANPتا سهولت اجراي . حذف گردید
بدین منظور در این مرحله از پژوهش از ماتریس مقایسات زوجی استفاده . اهم گرددفر

با توجه به دشواري تکمیل ماتریس مقایسات توسط خبرگان، شیوة مصاحبه براي . گردید
 نفر از خبرگان دانشگاهی به روش گلوله برفی 20 با ؛ وتکمیل آنها به کار گرفته شد

            افزار در این مرحله با استفاده از نرم.  شدبراي تکمیل این پرسشنامه اقدام
Super decisionموضوع(اي شامل ساخت مدل و تبدیل مسأله  ، مراحل تحلیل شبکه (

اي، تشکیل ماتریس مقایسه دودویی و تعیین بردارهاي اولویت،  به یک ساختار شبکه
  .ینه برتر، اجرا شدیس حد، انتخاب گزسوپر ماتریس و تبدیل آن به سوپر ماترتشکیل 
   

  ها ها و شاخص تعداد خبرگان در مرحله تعیین اهمیت نسبی ابعاد، مالك: 5جدول شماره 
  جمع  دانشگاه پیام نور  دانشگاه آزاد اسالمی  هاي وابسته به وزارت علوم دانشگاه

   نفر20   نفر3   نفر9   نفر7
  

 استفاده از تکنیک جدول زیر نتایج حاصل از سنجش اهمیت ابعاد و معیارها را با
ANPدهد نشان می:  
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دار تحلیل عاملی و  هاي معنی ها، شاخص ضریب اهمیت ابعاد اصلی، مؤلفه: 6جدول شماره 
  ضرایب اهمیت نسبی آنها 

  هاي کلیدي شاخص  مالك  ابعاد اصلی

ان
عنو

  

ب
ضری

 
ت
همی
ا

  

ان
عنو

  

ب
ضری

 
ت
همی
ا

  

ب  عنوان
ضری

 
ت
همی
ا

  

ت
همی
ب ا
ضری

 
بی
نس

  

ص
شاخ

 از 
ک
ر ی
ه ه
رتب

  ها 

  21 0207/0 23/0 ) کیفیت دانشگاه محل تحصیل کارشناسی ارشد و دکتري( اعتبار مدرك تحصیلی -1
  10 0333/0 37/0 در رشته مربوطه) اطالعات عمومی( تسلط به مباحث علمی -2
ش  23 0198/0 22/0 )عات تخصصیاطال( آشنایی با مسائل روز مرتبط با گرایش تحصیلی -3

دان
صی  
خص
ت

 

09/0 

  هاي  هاي ملی، رتبه مانند دانشجوي نمونه کشوري، جشنواره(افتخارات علمی  -4
 )التحصیل ممتاز و غیره هاي ورودي، فارغ اول تا سوم آزمون

18/0 0162/0 27  

 3 0442/0 34/0 )آشنایی با اصول و فنون نوین تدریس( تدریس آزمایشی -5

 20  0208/0 16/0 )مهارت تهیه، اجرا و ارزیابی طرح درس(ریزي درسی   توانایی برنامه- 6 

رت 6 0377/0 29/0  قدرت بیان و انتقال مفاهیم-7
مها

 
  هاي
س
دری
ت

  

13/0 

 16 0273/0 21/0 هاي مختلف تدریس کارگیري روش  آشنایی و به-8

 22 0203/0 29/0 توانایی ایجاد ارتباط مؤثر و انتقال پیام مخاطب شناسی و -9

رت 12 0315/0 45/0 هاي انگیزش  آشنایی با اصول و مهارت- 10
مها

 
ی و   هاي

باط
ارت

ري
رهب

  

07/0 

 25 0182/0 26/0  توانایی هدایت علمی و آموزشی- 11
  موزشی،افزارهاي آ رایانه، نرم( توانایی استفاده از ابزارهاي نوین آموزشی - 12

 )الس و غیرهپاینترنت، ایمیل، تلگرام، گوگل 
27/0 0108/0 30 

  توانایی استفاده از منابع( مهارت کشف و جستجوي منابع علمی در اینترنت - 13
 )هاي اطالعاتی  الکترونیک و بانک

24/0 0096/0 32 

 33 0084/0 22/0 صورت مجازي  مهارت تدریس به- 14
صی
خص
و ت

ی 
علم

عد 
ب

 

32/0 

رت
مها

 
اي 
ه

  
مل
مک

  

04/0 

 30 0108/0 27/0 )هاي رایج در مجامع علمی  یا سایر زبانانگلیسی(زبان دوم آشنایی با  - 15
  علمی پژوهشی، علمی ترویجی، ( مقاالت چاپ شده در مجالت داخلی - 16

 )علمی تخصصی
26/0 0312/0 13 

   از کاربردي و بنیادي مقاالت چاپ شده در مجالت خارجی اعم- 17
) ISC Scopus, Pub Med, ISI- JCR, ISI Listed ( 

28/0 0336/0 9 

 32 0096/0 08/0 )مجري، همکار یا ناظر(هاي پژوهشی و فناوري   انجام طرح-18 

 28 0132/0 11/0 المللی هاي علمی داخلی و بین  سخنرانی یا انتشار مقاله در همایش-19 

 24 0192/0 16/0 لیف، تصنیف یا ترجمه کتاب تأ-20 

مات
خد

  
شی
ژوه
پ

ري
فناو

 و 
  

12/0 

 28 0132/0 11/0 هاي دانشجویی نامه  راهنمایی و مشاوره پایان- 21

 34 0072/0 18/0  سابقه موفقیت در ارتباط با صنعت، تجارت و خدمات در رشته تخصصی- 22

 35 0064/0 16/0 بنیان دانش هاي ایجاد شرکتها وهمکاري در سازمانهاي علمی وفنی با   همکاري- 23

 29 0112/0 28/0 )صحرایی و غیره( سابقه خدمات علمی و آزمایشگاهی و یا عملیات میدانی - 24

 36 0052/0 13/0 )ت تحریریه و غیرهأولی، سردبیري، هیؤمدیر مس(هاي معتبر علمی  عضویت در نشریه - 25

ري
ناو
و ف

ی 
هش
ژو
ت پ
دما
خ

  

19/0  

رفه
ت ح

دما
خ

  اي 
) 

می
عل

-
ایی
اجر

 
(  

04/0 

  31 01/0 0/ 25  هاي علمی  دبیري همایش- 26
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  هاي کلیدي شاخص  مالك  ابعاد اصلی

ان
عنو

  

ب
ضری

 
ت
همی
ا

  

ان
عنو

  

ب
ضری

 
ت
همی
ا

  

ب  عنوان
ضری

 
ت
همی
ا

  

ت
همی
ب ا
ضری

 
بی
نس

  

ص
شاخ

 از 
ک
ر ی
ه ه
رتب

  ها 

 2 0544/0 34/0  ایمان به خدا- 27

 5 04/0 25/0 هاي انسانی و دینی  توجه به ارزش- 28

هاي
عیار
م

  
ینی
د

  

16/0 

 1 0656/0 41/0  عامل به احکام شریعت- 29

  19 0/ 0216 27/0  تمایل به گروه سازي و گروه داري- 30
گی  14 0/ 0304 38/0  پژوهشی- تمایل به هم تألیفی و اجراي برنامه مشترك علمی- 31

رهن
د ف
بع

  

25/0 

 جمع
ایی
گر

  

08/0 

  15 0/ 028 35/0  روحیۀ تعاون و کار گروهی- 32
 7 0375/0 25/0 جویی یقت کنجکاوي و حق- 33

 11 033/0 22/0  جدیت و پشتکار- 34

 4 0435/0 29/0 پذیري و پاسخگویی ولیتؤ مس- 35

گی
ویژ

 
یتی  هاي
خص
ش

  

15/0 

 8 036/0 24/0  خالقیت و نوآوري- 36

 17 0252/0 21/0 اي  رعایت اصول اخالق حرفه- 37

  9 0/ 0336 28/0  پاکی و صداقت- 38
  26 0/ 0168 14/0  سخاوت علمی- 39
 19 0216/0 18/0  تعهد- 40

قی
خال
و ا

ی 
صیت
شخ

  

24/0 

گی
ویژ

 
  هاي
القی

اخ
  

12/0 

  18 0/ 0228 19/0 حوصله  صبر و- 41

  
دانش و ( آموزشی -گونه که در جدول باال نشان داده شده است ابعاد علمی همان

اخالقی و پژوهشی و فناوري به ترتیب با ضرایب -، فرهنگی، شخصیتی)هاي فنی مهارت
رم را در انتخاب  درصد اولویت اول تا چها19 درصد و 24 درصد، 25 درصد، 32اهمیت 

هاي تدریس،  هاي شخصیتی، مهارت معیارهاي دینی، ویژگی. علمی دارد اعضاي هیأت
هاي  گرایی، مهارت خدمات پژوهشی و فناوري، معیارهاي اخالقی، دانش تخصصی، جمع

اي  ، خدمات حرفه)مجازي، زبان دوم و غیره(هاي مکمل  ارتباطی و رهبري، مهارت
 درصد، 12 درصد، 13 درصد، 15 درصد، 16 با ضرایب اهمیت به ترتیب)  اجرایی-علمی(

 درصد، اولویت اول تا هشتم را در 4و   درصد4 درصد، 7 درصد، 8 درصد، 9 درصد، 12
دو مؤلفه خدمات پژوهشی و فناوري، معیارهاي . علمی را دارند انتخاب اعضاي هیأت

رك در رتبه چهارم صورت مشت ، هر دو به) درصد8(اخالقی با ضرایب اهمیت یکسان 
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و خدمات ) مجازي، زبان دوم و غیره(هاي مکمل  هاي مهارت  مؤلفهمشابه نیز ؛ وباشد می
صورت مشترك در رتبه  ، به) درصد4(با ضرایب اهمیت یکسان )  اجرایی-علمی(اي  حرفه

 .هشت قرار دارد
هاي پژوهش نیز نشان دهندة آن بود که شاخص  بررسی اهمیت نسبی شاخص

عضویت در  از بیشترین اهمیت و معیار 0656/0 احکام شریعت با ضریب عامل به
 با ضریب ،)ت تحریریه و غیرهأولی، سردبیري، هیؤمدیر مس(هاي معتبر علمی  نشریه
؛ علمی برخوردار است  از کمترین اهمیت در انتخاب داوطلبان عضویت در هیأت0052/0
   بر اساس ضرایب اهمیت نسبی، رتبه هر یک که

 آمده 7علمی در ستون آخر جدول شماره  هاي انتخاب اعضاي هیأت اخصاز ش
مقاالت چاپ شده در مجالت خارجی اعم از کاربردي و «در ضمن دو شاخص . است
صورت  به) 0336/0(با ضرایب اهمیت نسبی یکسان » پاکی و صداقت«و » بنیادي

با » تعهد«و » داريتمایل به گروه سازي و گروه «  دو شاخص؛ و را دارد9مشترك رتبه 
دو شاخص .  را دارد19صورت مشترك رتبه  به) 0216/0(ضرایب اهمیت نسبی یکسان 

راهنمایی و «و » المللی هاي علمی داخلی و بین سخنرانی یا انتشار مقاله در همایش«
صورت  به) 0132/0(با ضرایب اهمیت نسبی یکسان » هاي دانشجویی نامه مشاوره پایان
  .ا دارد ر28مشترك رتبه 
رایانه، (توانایی استفاده از ابزارهاي نوین آموزشی « دو شاخص مشابهو نیز 

آشنایی با زبان «و » )الس و غیرهپافزارهاي آموزشی، اینترنت، ایمیل، تلگرام، گوگل  نرم
با ضرایب اهمیت نسبی یکسان » )هاي رایج در مجامع علمی  یا سایر زبانانگلیسی(دوم 

مهارت کشف و « همچنین دو شاخص.  را دارد30ترك رتبه صورت مش به) 0108/0(
هاي  توانایی استفاده از منابع الکترونیک و بانک(جستجوي منابع علمی در اینترنت 

با ضرایب » )مجري، همکار یا ناظر(و فناوري  هاي پژوهشی انجام طرح«و » )اطالعاتی
در ضمن رتبه هریک .  را دارد32صورت مشترك رتبه  به) 0096/0(اهمیت نسبی یکسان 

ها در درون گروه مربوطه؛ در جدول مذکور بر اساس ضرایب اهمیت مشخص  از شاخص
  .است
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  بحث و نتیجه گیري
 ي اعضا براي معیارهاي انتخابارائه الگوي مطلوب«هدف پژوهش حاضر 

بود که در راستاي هدف مذکور چارچوب کلی الگوي » هاي ایران دانشگاهدر علمی  هیأت
براي دستیابی به پاسخ سؤاالت پژوهش، . ریزي شد علمی پی  اعضاي هیأتانتخاب
هاي کیفی، از اسناد و متون مربوط و از طریق مصاحبه نیمه ساختارمند گردآوري شد  داده

و با رویکردي مبتنی بر فرایند نظریه داده بنیاد، تحلیل و کدگذاري شد و مدل اولیه 
سپس با رویکرد کمی، با استفاده از .  ارائه شد شاخص54 مؤلفه و 10 بعد، 4پژوهش در 

علمی  هاي نهایی براي انتخاب اعضاي هیأت تحلیل عاملی تأییدي مالك ها و شاخص
 شاخص ارائه شده، در مدل باقی ماند که 54 شاخص از 41مشخص و تأیید شد و نهایتاً 

 نفري مرکب از 360هاي مربوط به این مرحله، با ابزار پرسش نامه، از یک نمونه  داده
هاي حاصل از آمار  آوري شد که یافته هاي مورد مطالعه، جمع علمی دانشگاه اعضاي هیأت

  . آمده است2توصیفی این مرحله از پژوهش، در زیر جدول شماره 
، ضرایب اهمیت )ANP(اي در نهایت با استفاده از تکنیک فرایند تحلیل شبکه

آوري شده از نمونه  هاي جمع شده به کمک دادههاي مدل ارائه  ها و شاخص ابعاد، مالك
عنوان الگوي نهایی تحقیق در   به؛ و نفري از خبرگان، مورد سنجش قرار گرفت20

هاي ایران براي  تواند در دانشگاه  الگوي ارائه شده می؛ که ارائه شد7جدول شماره 
  .قرارگیرد تفادهاس مورد آن، معیارهاي شناسی آسیب براي نیز و علمی هیأت اعضاي انتخاب

  

  
  هاي تحقیق پیشنهادهاي مبتنی بر یافته

  :گردد یمهاي زیر ارائه  یشنهادپدر این قسمت بر اساس مدل ارائه شده در این پژوهش 
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و  علمی هیأتهاي ایران براي انتخاب اعضاي  گردد دانشگاه توصیه می -
 .شناسی آن از مدل ارائه شده در این پژوهش استفاده نمایند آسیب

 ي، تحقق وضعیت مطلوب در انتخاب و گزینش اعضاف آرمانی این تحقیقهد -
  که در ابتداي مقاله اشاره شد درطور همانهاي ایران بود؛  علمی در دانشگاه هیأت
هبود  بعدالت محوري در جذب،به  ،) گانه26فرامین  (هاي کلی نظام اداري سیاست

منظور جذب نیروي انسانی  هاي گزینش منابع انسانی به معیارها و روزآمدي روش
اي و  هاي سلیقه  و نگرشها ينظر توانمند، متعهد و شایسته و پرهیز از تنگ

هاي کمتر توسعه   جذب نیروهاي متخصص در استانسازي ینه زم،اي غیرحرفه
  ،یافته

 اشاره شده است؛ لذا ساالري مبتنی بر اخالق اسالمی گرایی و شایسته دانش -
کارگیري مدل ارائه شده در این پژوهش،  توانند با به ه میهاي مورد مطالع دانشگاه

 .ها فراهم سازند ها را در دانشگاه سازي این سیاست یادهپبستر 
هاي ایران در استفاده از مدل ارائه شده در این پژوهش  گردد دانشگاه توصیه می -

ها و  علمی، ضریب اهمیت هریک از ابعاد، مالك هیأتبراي انتخاب اعضاي 
 .ها را اعمال نمایند شاخص

شود بر اساس الگوي ارائه شده در این پژوهش، اصالحات و بازنگري  توصیه می -
ها و   علمی دانشگاههیأت عالی جذب اعضاي هیأتنامه تشکیل  آیین«الزم در 

ویژه در فرم مربوط به امتیازات توانایی علمی  به» مراکز آموزش عالی کشور
 امتیازات صالحیت عمومی داوطلب به عمل داوطلب و فرم مربوط به مربوط به

 .آید
ها و مؤسسات  علمی دانشگاه هیأتنامه استخدامی اعضاي  آئین «5اصالح ماده  -

بر اساس الگوي ارائه شده و اشاره اجمالی به » آموزش عالی، پژوهشی و فناوري
  .معیارهاي مدل ارائه شده، در قانون مذکور

ی براي معرفی مدل ارائه شده و نحوه هاي آموزش ها و دوره برگزاري سمینار -
شناسی آن، چاپ و انتشار  علمی و آسیب هیأتکارگیري آن در انتخاب اعضاي  به

هاي انتخاب اعضاي  ها و شاخص یی در خصوص ابعاد، مالكها کتابمجالت و 
 علمی هیأت
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  :منابع
 قرآن مجید -
 پژوهش کیفی در یناسش روش ،)1390( آذر، عادل حسن و ،فرد ییدانا سید مهدي، الوانی، -

 .اشراقی -انتشارات صفار: تهران. چاپ چهارم. رویکردي جامع :مدیریت
 .نشر شیوه: تهران. چاپ هفتم. مدیریت منابع انسانی ،)1389( حسینسید ابطحی، -
ترجمۀ سید محمد اعرابی و .  مدیریت استراتژیک منابع انسانی،)1384(آرمسترانگ، مایکل  -

 .هاي فرهنگی  دفتر پژوهشنشر: تهران. داوود ایزدي
انتشارات امام : تهران. ی انصاري قمیمحمدعلترجمۀ .  غررالحکم،)1387(آمدي، عبدالواحد  -

 ). عج(عصر 
هاي آموزشی و پژوهشی، شوراي عالی  علمی موسسه نامه ارتقاي مرتبه اعضاي هیأت آئین -

 14/10/1389 مورخه 679انقالب فرهنگی، مصوب جلسه 
و  پژوهشی، مؤسسات آموزش عالی ها و علمی دانشگاه  هیأت اعضايینامه استخدام آئین -

 27/12/1390ي، ابالغیه فناور
علی   ترجمه.آثار و تدوین، اجرا-استراتژي منابع انسانی ،)1389(مشولم، ایلن  و بامبرگر، پیتر -

  . فرهنگیيها  دفتر پژوهش:تهران.  چاپ سوم. محمد اعرابییدپارسائیان و س
ها، فرایندها  تناقص-مدیریت منابع انسانی در بخش دولتی،.)1388( همکاران ایوان و برمن، -

 .ه انتشارات مهکام: تهران.حسن عباس زاده  ترجمه میرعلی سید نقوي و.ها و چالش
علمی برتر با رویکرد  ساالري در انتخاب عضو هیأت شایسته ،)1392(پندارپور فرد، سعید  -

پان نامه کارشناسی . لعه موردي دانشگاه شاهرودمطا - گیري چند معیاره تکنیک تصمیم
   .واحد شاهرود  ،دانشگاه آزاد اسالمیارشد، 

 .1382 هجري شمسی، ابالغیه 1404سند چشم جمهوري اسالمی ایران در افق  -
گانه و  بند، ابالغ توسط رهبر ایران به روساي قواي سه 26هاي کلی نظام اداري در  سیاست -

 .1389ظام و رئیس ستاد کل نیروهاي مسلح، رئیس مجمع تشخیص مصلحت ن
 .حسابداري آمار کاربردي در مدیریت، اقتصاد و ،)1390( ، احمدیرعالم تبریز، اکبر و هژ -

 .انتشارات پوران پژوهشتهران 
هاي  گرایی روش تحقیق در پژوهش کثرت،)1378 (بامدادصوفی، جهانیار فقیهی، ابوالحسن و -

، شماره 1378 دانشگاه عالمه طباطبایی، بهار و تابستان  مجله مطالعات مدیریت،.سازمانی
 .22و21

Arc
hive

 of
 S

ID

www.SID.ir


www.SID.ir

  ایران هاي  دانشگاه درعلمی تأ هیي اعضاارائه الگوي مطلوب براي انتخاب
   

 

179

تمم قانون  متغییرات و ، اصالحات و)1358(قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران، مصوب -
 1368اساسی مصوب 

 1383 /18/5 قانون اهداف، وظایف و تشکیالت وزارت علوم، تحقیقات و فناوري، مصوب -
استراتژیک منابع انسانی و روابط کار با نگرش به روند  مدیریت ،)1391 (میرسپاسی، ناصر -

 .انتشارات میر:  تهران)تمرین و مقاالت (شدن یجهان
 مدیریت استراتژیک منابع انسانی و روابط کار با نگرش به روند ،)1382 (میرسپاسی، ناصر -

 .انتشارات میر: تهران. سازي یجهان
 دانشگاه آزاد :تهران.  نظام اداري ایراننگاهی به-  مدیریت تغییر،)1388( رضا ،نجف بیگی -

 .تحقیقات  واحد علوم و،اسالمی
 1389نقشه جامع علمی کشور، شوراي عالی انقالب فرهنگی، مصوب  -
 .تألیف سید رضی به قلم فیض االسالم،)1371(البالغه  نهج -
. یفی و کمیکرویکرد -هاي پژوهش در علوم اجتماعی  روش،)1390(ویلیام الورنس , نیومن -

 . انتشارات ترمه:تهران. ترجمه ابوالحسن فقیهی
داریوش   میر سپاسی وناصرترجمه . پرورش راهبردي منابع انسانی ،)1392 (والتون، جان -

 .ر می:تهران. زاده غالم
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