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چکیده
هدف پژوهش حاضر ،شناسایی مؤلفههای اصلی توسعه سرمایه انسانی اعضای هیئتعلمی و ارائه یک چارچوب
مفهومی چندسطحی برای آن است که با روش فراترکیب انجام شد .جامعه پژوهش شامل منابع علمی معتبر منتشرشده
در عرصه مطالعات توسعه سرمایه انسانی اعضای هیئتعلمی در سالهای  1950تا  2020در سطح بینالمللی و 1380
تا  1398در سطح ملی است .پژوهشهای منتخب شامل  88مقاله ،گزارش علمی و رساله دانشجویی منتخب از پایگاههای
معتبر علمی ملی و بینالمللی است که به روش نمونهگیری هدفمند و مبتنی بر قاعده اشباع نظری انتخاب شدهاند.
دادههای موردنیاز از متون دستاوردهای کیفی منابع منتخب استخراج ،و با استفاده از تحلیل محتوای استقرایی و روش
فراترکیب ،تجزیهوتحلیل و مقولهبندی شدند.دستاوردهای حاصله ،دربردارندة  6مؤلفه اصلی و 18زیرمؤلفه توسعه
سرمایه انسانی اعضای هیئتعلمی است که اعتبار آن از طریق آزمون کاپای کافمن تأیید گردید .مؤلفههای اصلی شامل
توسعه توانمندیهای شناختی و فراشناختی ،توسعه توانمندیها و شایستگیهای تدریس ،توسعه توانمندیها و
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شایستگیهای پژوهشی ،توسعه شایستگیهای ارتباطی ،توسعه توانمندیها و شایستگیهای رهبری ،و توسعه
توانمندیها و شایستگیهای مدیریتی و راهبری 1بود .همچنین ،بر اساس مبانی نظری پژوهش ،مؤلفههای اصلی توسعه
سرمایه انسانی اعضای هیئتعلمی ازنظر سطح تحلیل ،در دو سطح فردی و سازمانی جایابی شدند .این گروهبندی
میتواند ابزاری مناسب برای برنامهریزی توسعه سرمایه انسانی اعضای هیئتعلمی باشد.
کلیدواژگان :توسعه سرمایه انسانی ،اعضای هیئتعلمی ،فراترکیب ،توانمندیها و شایستگیهای فردی و سازمانی.

مقدمه
امروزه ،منابع انسانی ،جایگاهی ویژه در تولید و انجام فعالیتهای تولیدی هر سازمان یافته است ،به گونهای که از آن
بهعنوان یک سرمایه و بلکه مولدترین نوع سرمایه یاد میشود (نادری .)13 :1395 ،در میان انواع سازمانهای فعال در
هر جامعه ،نظامهای آموزش عالی ،یکی از زیرمجموعههای آن جامعه محسوب میشوند که مانند سایر مجموعهها،
کارکردهایی معین دارند .این نظام بهعنوان نظامی پویا ،هدفمند و هوشمند ،دو بعد کیفی و کمی دارد و رشد مناسب و
متعادل این نظام ،مستلزم رشد متوازن هر دو بعد است (زاهدی و بازرگان .)70 :1392 ،طی بیست سال گذشته ،به علت
افزایش تقاضا برای آموزش عالی ،تعداد دانشگاهها و جمعیت دانشجویی با رشدی سریع افزایش یافته ،اما ابعاد کیفیت
از رشدی هماهنگ با رشد کمی بهرهمند نبوده است (کریمی و همکاران .)1 :1393 ،عوامل مختلفی در رشد کیفی
آموزش عالی نقش دارند .بااینحال ،از مهمترین مؤلفههای تشکیلدهنده کیفیت که در مقیاس سنجش کیفیت
دانشگاههای کشورمان نیز استفاده میشود ،کیفیت و توان علمی اعضای هیئتعلمی (مبینی و عباسپور )5 :1394 ،در
چارچوب فعالیتهای آموزشی ،فعالیت پژوهشی ،مدیریت کالس درس ،تعامالت اعضای هیئتعلمی با یکدیگر،
مشارکت آنان و فعالیتهای برون دانشگاهی است (مجتبیزاده و همکاران.)50 :1395 ،
اهمیت کمیت و کیفیت توانمندیهای علمی اعضای هیئتعلمی در پاسخگویی به تنوع دانشجویان ،ظهور فناوریهای
پیشرفته ،انتظارات و تقاضاهای دانشمحور تخصصی در رشتههای متنوع و رقابت بین دانشگاهها (گاپا.)35 :2005،2

Steering and Managerial capabilities
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دغدغههای پژوهشگران عرصه آموزش عالی کشورمان را به سمتوسوی مطالعه توسعه مستمر اعضای هیئتعلمی بر
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محور اهداف و مأموریتهای در حال تغییر دانشگاه سوق داده است .آنها ظرفیت توانمندیها و شایستگیهای اعضای
هیئتعلمی را در پاسخگویی به نیازهای علمی و حرفهای دانشجویان ،بهویژه دانشجویان تحصیالت تکمیلی و تعامالت
و انتظارات شبکه نهادها و ذینفعان مختلف دانشگاه ،مدنظر قرار دادهاند (یوسفی و همکاران )50 :1398 ،و با مطرح
کردن مسائلی نظیر؛ توانمندیها و مهارتهای ضعیف بهکارگیری روشها و فناوریهای نوین آموزش و یادگیری
(محجوب و مالکپور ،)14 :1395 ،ضعف همکاری پژوهشی بین اعضای هیئتعلمی ،آشنایی محدود آنها با فرایند و
نحوه انجام امور در واحدهای تولیدی و خدماتی مرتبط با رشته تحصیلی فارغالتحصیالن ،کیفیت پایین عملکرد اعضای
هیئتعلمی در تربیت نیروی کار متخصص موردنیاز جامعه ،فقر نظریهپردازی و تولید علم بومی و متناسب با اقلیم
فرهنگی ،اجتماعی ،سیاسی ،و اقتصادی ،حضور کمرنگ در مجامع علمی خارج از کشور (عزیزی،)10-9 :1392 ،
ضعف تعامالت و روابط علمی اعضای هیئتعلمی با یکدیگر (نورشاهی ،)1393 ،مشارکت محدود در انتشار یافتههای
تحقیقی در قالب فعالیتهای ترویجی و همکاری تحقیقی با مرکزهای بینالمللی (شریفزاده و همکاران ،)1386 ،ضعف
مهارت در حوزه تجاریسازی تولیدات دانشی (هاشمنیا و همکاران ،)1388 ،وضعیت کمیت و کیفیت این توانمندیها
و شایستگیها و اقدامات مرتبط با ارتقا و بهبود آنها را نقد کردهاند.
در طی این سالها و همسو با طرح دغدغههای پژوهشگران ،تالشهایی برای بازبینی و بهبود برنامههای توسعه
توانمندیها و شایستگیهای اعضای هیئتعلمی توسط تصمیمگیرندگان ،سیاستگذاران و مدیران آموزش عالی و
دانشگاهها انجام شده است .ازجمله این تالشها میتوان به بازنگریهای متعدد آییننامه استخدامی و ارتقای اعضای
هیئتعلمی دانشگاه تهران ،مصوب  1348بهعنوان اولین آییننامه ارتقای اعضای هیئتعلمی اشاره کرد (عصاره و
عفیفیان .)214 :1396 ،بااینحال ،علیرغم انجام اینگونه تالشها ،بنا به دالیلی همچون آگاهی و شناخت محدود و
نادقیق از ماهیت ،ابعاد و مؤلفههای اساسی توسعه توانمندیها و شایستگیهای اعضای هیئتعلمی ،و عدم تعادل و
تناسب توانمندیها و عملکردهای مورد انتظار برای ایفای نقشهای اعضای هیئتعلمی در مطالعات علمی و در اسناد

ایرادات وارد بر اقدامات توسعه توانمندیها و شایستگیهای اعضای هیئتعلمی ،از قبیل بیتوجهی به الزامات و
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باالدستی و آییننامههای مرتبط ( عصاره و عفیفیان ،)1396 ،دستاوردها بهگونهای نبوده است که مسائل ،چالشها و
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بایستههای اساسی و محوری ،محدود بودن برنامهها به فعالیتهای قالبی و کم کیفیت و نگرش منفی و دلزدگی اعضای
هیئتعلمی (سیدحاتمی و همکاران )101 :1397 ،را مرتفع ساخته ،و یا تقلیل دهد.
با توجه به آنکه شناخت جامع و یکپارچهای از ابعاد و مؤلفههای توسعه سرمایه انسانی اعضای هیئتعلمی میتواند
ابزاری برای پاسخگویی و مرتفع ساختن اینگونه مسائل باشد ،سؤال اساسی این است که چارچوب مفهومی مناسب
برای شناسایی و درک چیستی و ماهیت ابعاد و مؤلفههای توسعه سرمایه انسانی اعضای هیئتعلمی که بتواند نقشه راه
مؤثری را برای تصمیمات و برنامهریزیهای سیاستگذاران و مدیران و جهتدهی تالشهای علمی سازمانیافته و
منسجم پژوهشگران برای مرتفع کردن این مسائل فراهم سازد ،کدام است؟ .در راستای پاسخگویی به سؤال اصلی
پژوهش ،اهداف ذیل مورد نظر قرار گرفت.
 -1تعیین مؤلفههای اصلی توسعه سرمایه انسانی اعضای هیئتعلمی.
 -2مقولهبندی و سطحبندی مؤلفههای توسعه سرمایه انسانی اعضای هیئتعلمی.
 -3تعیین چارچوب مفهومی چندسطحی توسعه سرمایه انسانی اعضای هیئتعلمی.
بهمنظور تحقق اهداف مزبور ،نخست مبانی نظری متعارف توسعه سرمایه انسانی و توسعه اعضای هیئتعلمی ارائه
میگردد .پسازآن ،با شناسایی کموکاستیهای نظری مرتبط با بحث موردنظر و از طریق جستجوی گسترده در ادبیات
پژوهش ،از نظرات و یافتههای پژوهشگران مختلف در رابطه با بحث توسعه سرمایه انسانی اعضای هیئتعلمی استفاده
میگردد .در پایان ،با استفاده از فراترکیب دستاوردهای مطالعات مرتبط ،چارچوب جامع و یکپارچهای از ابعاد و
مؤلفههای توسعه سرمایه انسانی اعضای هیئتعلمی ارائه میشود.

مبانی نظری
تحلیل عامل انسانی در چارچوب مبانی تحلیلی عامل سرمایه ،مقوله جدیدی نیست .اولین کار جدی مفهوم سرمایه
انسانی به ویلیام پتی ،1نخستین آمارگیر و حسابدار ملی در سال  1676برمیگردد .آدام اسمیت )1776( 2نیز اولین کسی
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بود که ارتقای مهارت نیروی کار را بهعنوان منشأ اصلی پیشرفت و افزایش رفاه اقتصادی تشخیص داد .بااینحال ،عزم
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جدی و نظاممند برای توسعه فعالیتهای علمی در این زمینه در اواخر دهه  1950و اوایل دهه  1960میالدی شکل
گرفت؛ یعنی زمانی که اقتصاددانان عالقهمند به درک ماهیت و منابع رشد اقتصادی کشورها و بهاینترتیب انگیزههای
سرمایهگذاری بروی منابع انسانی بودند (نادری .)33-32 :1395 ،مفهوم سرمایه انسانیِ برخاسته از نظریههای اقتصادی
دهه 1950و  1960با دو جهتگیری کلیدی؛ یعنی تأکید بر نیروهای انسانی بهعنوان سرمایههای مولد ،شناسایی و درک
توانمندیهای ارزشآفرین آنها ،سرمایهگذاری برای حداکثرسازی و توسعه این توانمندیها و همچنین تأکید بر
چشمانداز و سیاستهای مشترک سازمان نسبت به ارزشهای محوری ،اهداف و راهبردهای توسعه سرمایه انسانی
(یاندت و همکاران )342 :2004،1همواره موردتوجه و مداقه پژوهشگران بوده است و برای شناسایی ابعاد و عناصر آن،
مطالعات متعددی توسط پژوهشگران انجام شده است .شولتز )1961( 2تحلیلهای جامعی را برای تبیین رفتار سرمایه-
گذاری انسانی ارائه کرد؛ وی "انگیزهها" را در تخصیص منابع به آموزش و سایر انواع سرمایهگذاری انسانی مانند
بهداشت ،مهاجرت و جستجوی شغلی موردتوجه و تأکید قرار داد .بکر )1993( 3نیز بهعنوان یکی از اقتصاددانان پیشگام
عرصه مطالعات سرمایه انسانی ضمن توجه و تأکید بر دانش ،تجارب حرفهای ،سالمت و بهداشت ،مؤلفه " انگیزهها"
را در سرمایهگذاری انسانی بسیار مورد تأکید قرار داده است (نادری .)38-37 :1395،رومر و ویل )1992( 4از دیگر
اقتصاددانان این عرصه مطالعاتی ،برتری نظریه سرمایه انسانی را بر دیگر نظریهها در تبیین رابطه بین آموزش عالی و
دنیای کار به اثبات رساندند و آن را به یک نظریه اقتصادی جامع و مسلط در قرن بیست و یکم تیدیل کردند (انتظاری
و محمدنژاد عالی زمینی .)49 :1399،جیمز هکمن )1999( 5یکی دیگر از صاحبنظران برجسته عرصه مطالعات
اقتصادی سرمایه انسانی ،بر ابعاد و مهارتهای شناختی و غیر شناختی در ذخیره ،انباشت و توسعه سرمایه انسانی تأکید
و توجه کرده است .وی معتقد است ،مهارتهای شناختی عمدتاً از مسیر شکوفایی و توسعه هوش عقلی 6محقق
میگردد ،بااینحال مهارتهای غیر شناختی بهعنوان رفتارها و ویژگیهای شخصیتی و مهارتهای عاطفی – اجتماعی،
1
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میتوانند یادگرفته شوند و بر توسعه ظرفیتهای مولد سرمایههای انسانی اثرگذار باشند .هانوشک )2009( 1نیز در
مطالعه توسعه سرمایه انسانی بر مهارتهای شناختی بهعنوان مؤلفههای محوری توسعه سرمایه انسانی توجه و تأکید
کرده است .رز و همکاران )2013( 2سرمایه دانشی ،شایستگیها (استعدادها ،تواناییها و تالشها) ،نگرشها (رفتار،
صداقت ،انگیزش و رهبری) و چابکی فکری (نوآوری ،الگوبرداری ،تدوین مسئله ،سازگاری و انعطافپذیری و حل
مسئله) را بهعنوان ابعاد ذخیره و انباشت و توسعه سرمایه انسانی موردمطالعه قرار دادند .افزون بر این ،سازمانهای
جهانی نظیر سازمان همکاری و توسعه اقتصادی ،3بانک جهانی ،4یونسکو 5و مجمع اقتصاد جهانی  ،سرمایه انسانی ،ابعاد
و توسعه آن را در گزارشهای علمی خود ،موردمطالعه قرار دادهاند ،ازجمله؛ «مجمع اقتصاد جهانی» در سال 2017
وضعیت توسعه سرمایه انسانی کشورها را در چهار بعد محوری موردمطالعه قرار داده است .1 :ذخیره سرمایه انسانی
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با تأکید بر وضعیت تحصیالت رسمی؛  .2انباشت و بهکارگیری سرمایه انسانی 7با تأکید بر مشارکت فعال افراد در
تجارب و موقعیتهای حرفهای؛  .3توسعه سرمایه انسانی 8با تأکید بر ارتقا و بهبود انباشت سرمایه انسانی و شکلگیری
مهارتهای جدید متناسب با پیچیدگیها و تقاضاهای نوین؛  .4رویکرد سرمایه انسانی 9با تأکید بر ارتقا و بهبود
مهارتهای افراد از طریق ایجاد فرصتهای توسعه حرفهای با ایجاد حداکثر ارزش افزوده (انجمن جهانی
اقتصاد .)4-5 :2017،10در سطح داخلی مطالعات نظری جامع و منسجم در خصوص شناسایی ابعاد و مؤلفههای ذخیره،
انباشت و توسعه سرمایه انسانی توسط نادری ( )1395-1393-1390انجام شده است .وی معتقد است انباشت و توسعه
سرمایه انسانی مستلزم ترکیب مناسب و استفاده مؤثر از مجموعه متنوعی از توانمندیهای شناختی (اطالعات ،دانش،
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1.Hanushek
2.Roos et al
3.Organization for Economic Co-operation and Development
4.World Bank
5.UNESCO
6 Capacity
7 Deployment
8 Development
9 Know – How
10
World Economic Forum
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مهارت و تخصص) ،مهارتهای فراشناختی(آگاهی از فرایند شناختی خود – توان ارزیابی فرایند شناختی خود -توان
اصالح فرایند شناختی خود) ،شایستگیهای عاطفی (خودآگاهی عاطفی – خوداصالحی -خودانگیزی) ،و شایستگیهای
ارتباطی (آگاهی اجتماعی – نوعدوستی -مهارتهای اجتماعی) است .همچنین نادری ( )1395ابعاد و مؤلفههای توسعه
سرمایه انسانی معلمان  /مربیان و استادان را در چارچوب مؤلفههای توانمندیهای شناختی ،مهارتهای فراشناختی،
شایستگیهای عاطفی – ارتباطی ،و سایر شایستگیها (توان یاددهی نحوه یادگیری – توان مدیریت و اداره کالس-
توان ایجاد انگیزه در متعلمین – توان ارزشیابی صالحیتهای متعلمین – توان ارزشیابی دستاوردهای یادگیری) مورد
اشاره قرار داده است.
با مداقه در پیشینه مطالعات نظری ،کم توجهی به دو نکته اساسی در رابطه با کیفیت سرمایه انسانی اعضای هیئتعلمی،
قابل استنباط است؛ نخست ،فقدان نگاه جامع و یکپارچه به ابعاد و مؤلفههای توانمندیها و شایستگیهای اعضای
هیئتعلمی است .اگرچه مبنای نظری – تحلیلی تبیین تالشهای علمی برای توسعه سرمایه انسانی اعضای هیئتعلمی،
«نظریه سرمایه انسانی» است ،بااینحال در مباحث سرمایهگذاری انسانی از یکسو به اعماق و درجات مختلف سرمایه-
های انسانی و از سوی دیگر به جنبههای عاطفی – ارتباطی جز در مطالعه نادری ( )1395توجه زیادی نشده است.
الزمه مرتفع کردن این محدودیت ،توجه به توانمندیها و شایستگیهای مرتبط در مبانی تحلیلی– نظری سایر نظریههای
علوم رفتاری است .به این منظور ،در پژوهش حاضر ،افزون بر نظریة «سرمایه انسانی» ،نظریههای «هوش عاطفی»،1
«یادگیری سلسلهمراتبی بلوم» 2در عرصه علوم اقتصادی ،تعلیم و تربیت و روانشناسی مورد مالحظه و استفاده قرار
گرفته است.
نکته دوم ،غفلت پژوهشگران از ماهیت پیچیده و چندسطحی توسعه سرمایه انسانی اعضای هیئتعلمی در ارتباط با
نقشها و وظایف فردی و سازمانی آنهاست .این جریان با نقد نگاه یکسطحی به ابعاد توانمندیها و شایستگیهای
نیروهای انسانی ،توسط برخی پژوهشگران مورد انتقاد قرار گرفت .بکر ( )1962بهعنوان یکی از نظریهپردازان اقتصاد

1.Emotional intelligence Theory
2.Bloom's theory

7
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از سرمایه انسانی تأکید کرده است که کاربست آنها منجر به ارتقای بهرهوری و منافع اقتصادی فردی و سازمانی شود
(بکر.)22 :1962 ،1
برخی از پژوهشگران نیز با تعبیر مفهوم پدیدة «زایشی و فزاینده» ،2توسعه سرمایه انسانی را بهعنوان پدیدهای معرفی
کردهاند که در بستر آن ،ویژگیهای رفتاری ،عاطفی و شناختی فرد به واسطة توانمندیها و مهارتهای بینفردی و
گروهی تقویت شده ،ضمن متأثر شدن از ساختار وظایف زمینهای سازمان ،به صورت مهارتها و توانمندیهای سازمانی
تجلی و نمود عینی مییابد (کازلووسکی و کلین .)55 :2000 ،3مجموع این تعابیر ،گویای گرایش عمیق مفهوم و ماهیت
چندسطحی توسعه سرمایه انسانی است (پلی هارت .)124-125 :2015 ،4در این خصوص نیز در پژوهش حاضر و با
هدف ملحوظ داشتن ماهیت چندبعدی و چندسطحی توسعه سرمایه انسانی اعضای هیئتعلمی افزون بر نظریههای
مورد اشاره در بند پیشین ،نظریههای «پویایی گروه»« ،5مدیریت سرمایه انسانی»« ،6برنامهریزی سرمایه انسانی» 7و «نظریه
چندسطحی »8مطرح در عرصه سازمان و مدیریت مورد مالحظه و استفاده قرار گرفته است.
بنابراین ،در پژوهش حاضر تالش شده است به مدد جستجوی گسترده در ادبیات پژوهش ،نظرات و یافتههای
پژوهشگران مختلف که میتواند به تحقق یافتههای پژوهش و تدوین چارچوب نظری توسعه سرمایه انسانی اعضای
هیئتعلمی کمک کند تا حد توان پوشش داده شود .لکن علیرغم اینکه هر یک از مطالعات سهم مهمی در شناسایی
بخشی از ابعاد و مؤلفههای توسعه سرمایه انسانی اعضای هیئتعلمی دارند اما هر یک از پژوهشگران با نگاه خود
جنبههای خاصی از این ابعاد و مؤلفهها را مورد بررسی قرار داده و چارچوب جامع و یکپارچهای که توسعه اعضای
هیئتعلمی را با ملحوظ داشتن مفهوم «سرمایه انسانی» ارزشآفرین ،و ماهیت چندبعدی توانمندیها و شایستگیهای

1
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Becker
2.emergence phenomenon
3
Kozlowski & Klein
4
Ployhart
5.Group Dynamics theory
6.Human capital Management theory
7.Human capital Planing theory
8.Multilevel Theory
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اعضای هیئتعلمی در سطوح متنوع نقشهای فردی و سازمانی با تأکید بر ترکیب مناسب و استفاده مؤثر از آنها
بهصورت روشن و مشخص توصیف کند ارائه نشده است ،پژوهش حاضر تالشی در جهت پر کردن این شکاف نظری
است.

روش پژوهش
پژوهش حاضر ازلحاظ هدف کاربردی و ازنظر ماهیت دادهها و سبک تحلیل در گروه پژوهشهای کیفی است .روش
جمعآوری دادهها نیز مبتنی بر اطالعات اسنادی است .جامعه آماری شامل تمام مطالعات و پژوهشهای منتشرشده در
پایگاههای اطالعات علمی معتبر داخلی و خارجی است که بر اساس کلیدواژههای مرتبط مورد جستوجو قرار گرفتند.
چارچوب زمانی جستجوی پژوهشهای مرتبط در مطالعات داخلی شامل سالهای  1380-1398و در مطالعات بین-
المللی شامل سالهای  2020تا  1950بوده است .برای جستجو و شناسایی منابع علمی موردبررسی در قالب مقاالت
مجالت و همایشهای معتبر علمی الکترونیکی و چاپی ،پایاننامهها و رسالههای دانشجویان تحصیالت تکمیلی ،و
گزارشهای پژوهشی معتبر ،از کلیدواژگان مرتبط فارسی و انگلیسی شامل "انباشت سرمایه انسانی ،توسعه سرمایه
انسانی ،سرمایهگذاری در سرمایه انسانی ،1تواناییهای شناختی و غیر شناختی ،2توسعه کارکنان علمی ،3ارتقای
شایستگیهای فردی ،ارتقای تواناییهای شناختی ،بهبود صالحیتهای حرفهای ،شایستگیهای عاطفی و ارتباطی،4
ارتقای شایستگیهای مدیریتی ،توسعه شایستگیهای اعضای هیئتعلمی ،توسعه توانمندیهای اعضای هیئتعلمی،
توسعه صالحیتهای حرفهای اعضای هیئتعلمی ،5پویاییهای گروه ،6وظایف حرفهای گروههای آموزشی ،7نقشهای

1

Investment in Human Capital
cognitive and noncognitive abilities
3
Academic staff Development
4
Emotional-communication competencies
5
Faculty Professional competencies Development
6
Group dynamics
7
The role of department heads
2
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مدیران و رؤسای دانشگاه ".و منابع علمی موجود در بستر پایگاههای اطالعاتی علمی داخلی (بانک اطالعات نشریات
کشور ،پایگاه استنادی علوم جهان اسالم ،مجالت تخصصی نور ،سیویلیکا ،علم نت) و خارجی 1استفاده شده است.
حاصل جستوجوی منابع علمی در جامعه موردمطالعه ،شناسایی  350مطالعه مرتبط با مباحث توسعه سرمایه انسانی
بهعنوان نمونه اولیه بود .از میان مجموعه منابع اولیه شناسایی شده ،با هدف گزینش و انتخاب منابع علمی با کیفیت و
مرتبط ،بر اساس معیارهای ورود به مطالعه2؛  -1ارتباط منابع گزینشی با موضوعات "توسعه سرمایه انسانی ،انباشت
سرمایه انسانی ،ابعاد سرمایهگذاری انسانی ،توسعه توانمندیها و شایستگیها ،نظریه هوش عاطفی ،نظریههای تربیتی و
یادگیری ،پویاییهای گروهی ،ارتقا و بهبود تواناییهای شناختی و غیر شناختی عمومی و تخصصی" -2 ،انجام مطالعات
منتخب با تمرکز بر بستر دانشگاه و با در نظر گرفتن ابعاد متنوع توانمندیها و شایستگیهای اعضای هیئتعلمی مناسب
با ایفای نقش آنها در سطوح فرد ،گروه و سازمان -3 ،انتشار مطالعات منتخب توسط ناشران و پایگاههای منابع علمی
الکترونیکی و چاپی معتبر -4 ،تناسب قابلقبول دستاورد مطالعات منتخب برای پاسخگویی به سؤال اصلی پژوهش،
عنوان ،چکیده ،و مناسبت دستاوردهای مطالعات شناسایی شده و مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفتند .معیارهای خروج

3

از مطالعه نیز شامل پژوهشهایی میشد که به عرصههای غیرآموزشی مرتبط بودند ،جامعه هدف آنها ،کارکنان یا
دانشجویان بودند و یا در آنها از رویکرد شایستگیها و صالحیتها برای بررسی توسعه سرمایه انسانی استفاده نشده
بود .در این مرحله تعداد  88مطالعه معیار برای ورود به مرحلهی بعدی یعنی ،مرور تمام متن انتخاب شد.
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88
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برای تجزیه و تحلیل دادهها ،از روش فراترکیب بهعنوان روش واکاوی مطالعات کیفی به منظور مقایسه مفاهیم ،تجزیه
و تحلیل محتوا ،طبقهبندی یافتهها و بازاندیشی مجدد موضوع پژوهش و رویکرد کدگذاری کوربین و اشتراوس)2008(1
استفاده شد .روش فراترکیب متمرکز بر مطالعات و دستاوردهای کیفی است و به ترجمه مطالعات کیفی به یکدیگر و
فهم عمیق پژوهشگر برمیگردد ( زیمر .)312 :2006،2مهمترین مزیت روش فراترکیب برای پژوهشگران توانایی آن در
شناسایی مضامین مشترک و ساختن چارچوبهای مفهومی از ادبیات مرتبط است (کارسون و پالمر .)131 :2016 ،3به
همین دلیل در پژوهش حاضر از روش فراترکیب بهعنوان یک روش مناسب برای شناسایی مضامین مشترک در ارتباط
با مؤلفههای توانمندیها و شایستگیهای توسعه سرمایه انسانی اعضای هیئتعلمی استفاده شده است .در این راستا
محتوای متون مطالعات منتخب ،به صورت خط به خط تجزیه و تحلیل و همزمان دادهها و اطالعات مورد نیاز با استفاده
از روش تحلیل استقرائی از این متون استخراج گردید .البته ضمن تحلیل متون منتخب ،همچنان فرایند نمونهگیری ادامه
پیدا کرد ،چرا که با تحلیل دادهها و احتمال ظهور استنباطهای جدید ،امکان نمونهگیری و جمعآوری مجدد اطالعات
وجود داشته و این اقدام تا رسیدن به مرحله اشباع نظری به طوریکه دادههای گردآوری شده جدید ،تکرار دادههای
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قبلی بوده و اطالعات جدیدی حاصل نشود ،میتواند ادامه یابد .در ادامه ،مفاهیمی با ارزش محتوایی اندک حذف ،و
مفاهیم مشابه در یکدیگر ادغام شدند ،و بهاینترتیب مجموعهای از مفاهیم پایه استخراج ،و مبتنی بر مبانی نظری و
ادبیات پژوهش در ابعاد و سطوح مختلف دستهبندی و ارائه شدند.

تحلیلها و یافتههای پژوهش
برای پاسخگویی به سؤال اصلی پژوهش " چارچوب مفهومی مناسب برای شناسایی و درک چیستی و ماهیت ابعاد و
مؤلفههای توسعه سرمایه انسانی اعضای هیئتعلمی کدام است؟" با استفاده از مرور نظامند پیشینه پژوهش و کاربست
روش فراترکیب ،محتوای دستاوردهای کیفی منابع علمی منتخب که اطالعات مرتبط با مشخصات پژوهشگران و سال
انتشار آنها در جدول شماره ( )3ارائه شده است ،به روش تحلیل استقرائی خط به خط واکاوی ،و اطالعات و دادههای
مورد نیاز گردآوری شد .حاصل واکاوی و تحلیل محتوای متون منابع منتخب ،استخراج مجموعه نسبتاً گستردهای از
مفاهیم پایه مرتبط با ابعاد متنوع توانمندیهای و شایستگیهای توسعه سرمایه انسانی اعضای هیأت علمی بود ،که از
این میان ،برخی مفاهیم کم ارتباط کنار گذاشته شدند و مفاهیمی که با یکدیگر اشتراک معنایی و مضمونی داشتند نیز با
یکدیگر ادغام شدند .در نهایت با بازبینی و پاالیش مکرر مفاهیم استخراج شده ،به مجموعة منسجمی از مفاهیم شامل
تعداد  100مفهوم پایه تقلیل یافته ،و ارائه شد.
در گام دوم ،مفاهیم پایه منتخب ،بر اساس تناسب و نزدیکی معنایی و محتوایی ،و مبتنی بر ادبیات و مبانی نظری
پژوهش ،ذیل عنوان زیرمؤلفههای توسعه سرمایه انسانی اعضای هیأت علمی دستهبندی و ارائه شدند .حاصل این اقدام،
تعیین تعداد  18زیرمؤلفة توسعه سرمایه انسانی اعضای هیئتعلمی شامل :توسعة اطالعات و دانش ،مهارت و تخصص،
توان یاددهی و یادگیری ،ایجاد انگیزه در فراگیران ،ارزیابی عملکرد و دستاوردهای یادگیری فراگیران ،مدیریت و اداره
کالس درس ،دانش پژوهشگری ،مهارت پژوهشگری ،شایستگیهای ارتباطی – عاطفی ،شایستگیهای ارتباطی –
اجتماعی ،ارشاد و مربیگری همکاران ،هدایت جو و فرهنگ گروه ،جامعهپذیری سازمانی ،تدوین خطمشی آموزشی،

است.

13
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در گام سوم ،ضمن تحلیل ماهیت مفهومی پدیدة توسعه سرمایه انسانی اعضای هیئتعلمی ،و با عنایت به معنای مفهومی
زیرمؤلفهها ،ابعاد دارای اشتراک معنایی و محتوایی با استناد به مبانی نظری و ادبیات پژوهش با یکدیگر ترکیب ،و در
طبقاتی انتزاعیتر و کلیتر با عنوان مؤلفههای اصلی توسعه سرمایه انسانی اعضای هیئتعلمی دستهبندی و ارائه شدند.
حاصل این طبقهبندی معرفی تعداد  6مؤلفة اصلی شامل :توسعه توانمندیهای شناختی و فراشناختی ،توسعه توانمندیها
و شایستگیهای تدریس ،توسعه توانمندیها و شایستگیهای پژوهشی ،توسعه شایستگیهای ارتباطی ،توسعه
توانمندیها و شایستگیهای رهبری ،توسعه توانمندیها و شایستگیهای مدیریتی و راهبری 1میباشد .در نهایت
مؤلفههای اصلی بر اساس سطح و ماهیت محتوای عملکردی آنها در دو سطح توانمندیها و شایستگیهای فردی و
سازمانی جایابی شدند.
همانطور که در جدول شماره ( )4نشان داده شده است ،بر اساس مرور و واکاوی پیشینه مطالعات ،ذیل مؤلفة اصلی
توسعه توانمندیها و شایستگیهای شناختی و فراشناختی تعداد  2زیرمؤلفة" :توسعه دانش و اطالعات" ،و "توسعه
مهارت و تخصص" مقولهبندی و ارائه شده است .ذیل زیرمؤلفة اول 5 ،مفهوم پایه با فراوانی معادل  10مفهوم مرتبط
در مطالعات منتخب ارائه شده است .در واقع مفاهیم پایه حاصل تصفیه و ادغام مفاهیم اولیة شناسایی شده از منابع
منتخب است .به همین دلیل تعداد مفاهیم پایه کمتر از مفاهیم اولیة شناسایی شده هستند ،که البته برای بیان تعداد
ارجاعات دقیق منابع منتخب به هر یک از مفاهیم پایه تعداد فراوانی مفاهیم اولیه قبل از ترکیب همپوشیها است.
همچنین در خصوص زیرمؤلفه دوم نیز 6 ،مفهوم پایه با فراوانی معادل  39مفهوم مرتبط در مطالعات مختلف منتخب
شناسایی شده است .فراوانیهای حاصله نشانگر میزان تعدد و تکثر مفاهیم مرتبط در منابع منتخب و میزان توجه
پژوهشگران به آنها است که نشان میدهد ،توسعه مهارت و تخصص بیشتر از اطالعات و دانش در توسعه سرمایه
انسانی اعضای هیئتعلمی مورد مالحظه و مطالعه پژوهشگران بوده است.
جدول  -4مؤلفهها ،زیرمؤلفهها و مفاهیم پایه توسعه توانمندیها و شایستگیهای شناختی و فراشناختی اعضای هیئتعلمی

Steering and Managerial capabilities

1
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در سطح فردی
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سطوح

زیرمؤلفهها

توسعه توانمندیهای
شناختی و فراشناختی

آگاهی و بهرهمندی از منابع معتبر و روزآمد
اطالعات و
دانش

1-2-57-58-84

علمی
آگاهی از توافقنامههای بینالمللی استاندارد

59

کیفیت آموزشی نظیر توافقنامه بولونیا
آشنایی با انجمنها و مؤسسات دانشگاهی ملی

59

نظیر موسسات و انجمنهای آموزش عالی و
دانشگاهی
آگاهی از طرحهای پژوهشی و فنی و حرفهای

59

آموزش عالی در سطح ملی نظیر طرحهای
نخبگانی و...

آنها

ارتقا و بهبود ترکیب توانمندیها و شایستگیهای فردی توسعه سرمایه انسانی اعضای هیأت علمی و استفاده مؤثر از

مؤلفههای اصلی

مفاهیم پایه

منابع (کد)

برخورداری از دانش فناوری برخط و زبان

1 -4

خارجی برای انجام فعالیتهای دانشگاهی
مهارت کاربرد و استفاده مستقیم از اطالعات به

-59 -60 -87

مهارت و

جای ارائه اطالعات و سخنرانی صرف

4- 5-9-57-58

تخصص

بهرهمندی از مهارتهای فنی و تخصصی

3-6-8-9-1011-57-85-86

توان انجام عملکردهای حرفهای چندمهارتی

65

مبتنی بر تجربه و درک عمیق نقشها
توان بهروزرسانی و حداکثرسازی استعدادهای

15

85-65
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یادگیری خود

-23 -58-57-6
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مهارت خودانگیزشی و برخورداری از انگیزه-

-3-63-65-66

های درونی خالق و نوآور

-28 -23 -17
73 -58

ارزیابی انتقادی نقش خود ،پرسشگری و
مطالبهگری مبتنی بر تجربه

6-7-19-24-2567

در جدول شماره ( )5مؤلفه اصلی توسعه توانمندیها و شایستگیهای تدریس ،تبیین شده است ،که در واقع مکمل
توانمندیها و شایستگیهای شناختی و فراشناختی توسعه سرمایه انسانی اعضای هیئتعلمی است .بر این اساس ،در
مجموع  4زیرمؤلفة " :توان یاددهی و یادگیری"" ،ایجاد انگیزه در فراگیران" " ،ارزیابی عملکرد و دستاوردهای یادگیری
فراگیران " ،و " مدیریت و اداره کالس درس" ذیل این مؤلفة اصلی دستهبندی شده است .تعداد مفاهیم شناسایی شده
ذیل هر یک از زیرمؤلفهها به ترتیب معادل  7مفهوم پایه با فراوانی معادل  46مفهوم اولیه برای زیرمؤلفه اول 4 ،مفهوم
پایه با تعداد فراوانی  9مفهوم مرتبط در منابع منتخب برای زیرمؤلفه دوم 2 ،مفهوم پایه با تعداد فراوانی  16مفهوم مرتبط
در مطالعات منتخب برای مؤلفه سوم ،و  5مفهوم پایه با فراوانی  22مفهوم مرتبط در مطالعات منتخب برای زیرمؤلفه
چهارم است .تعدد مفاهیم پایه ذیل زیرمؤلفه توان یاددهی و یادگیری بیانگر اهمیت و نیز تنوع ابعاد و روشهای مربوط
به آن است .به نحوی که روشهای متنوع برای آموزش و یادگیری از سوی صاحبنظران مورد تأکید قرار گرفته است.
جدول  -5مؤلفهها ،زیرمؤلفهها و مفاهیم پایه توسعه توانمندیها و شایستگیهای تدریس اعضای هیئتعلمی در سطح
فردی

شایستگیهای
تدریس

توان تدوین و تنظیم طرح درس

توان یاددهی و
یادگیری

61

روزانه
آگاهی از برنامههای درسی ،رویکردها
و روشهای نوین تدریس

-17 -59- 60-79
1 -16
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ارتقا و بهبود ترکیب

توانمندیها و

شایستگیهای فردی

توسعه سرمایه

توانمندیها و

انسانی اعضای هیأت

توسعه

علمی و استفاده

سطوح

زیرمؤلفهها
مؤثر از آنها

مؤلفههای اصلی

مفاهیم پایه

منابع (کد)
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آشنایی با سیستم های مدیریت

79--61-64-65-59

برنامههای درسی مبتنی بر وب

20- 73 -87 -66
-14 -15 -16 -17
1 -6

مهارت کاربرد رویکردها و سیستم-

-57 -85 -88 -79

های نوین تدریس و برنامههای درسی

-18 -21-20-28
1 -4 -5 -16 -17

مدیریت تفاوتهای فردی دانشجویان

17-19

در فرایند یاددهی -یادگیری
ایجاد تناسب بین محتوای درسی با

1 -14 -85 -79

توان یادگیری دانشجویان
مشاوره و راهنمایی امور تحصیلی،

5-8-12-18-60

گزارشهای علمی ،پایاننامه و رساله-
های دانشجویی
ایجاد انگیزه در
فراگیران

ایجاد آمادگی ذهنی و نگرشی در

66

فراگیران برای پذیرش تغییرات
فرایندهای یاددهی و یادگیری
ایجاد فرصت مشارکت و دستیاری

1 -16 -19 -22 -85

آموزشی و پژوهشی برای دانشجویان
ایجاد انگیزه و مشوق کسب مهارت-

17 - 19

های حرفهای در دانشجویان

تقاضاهای فراگیران7425

17
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انعطافپذیری در پاسخگویی به

66

 /18فصلنامه علمی پژوهشی آموزش عالی ایران* سال دوازدهم* شماره چهارم* زمستان 1399
ارزیابی عملکرد و
دستاوردهای یادگیری

کاربرد الگوهای جامع و نظاممند
ارزشیابی عملکرد دانشجویان

فراگیران

57-28- -73 -85
1- 14-20 -19 -79
5-15-20

تحلیل عملکردهای فراگیران و ارائه

1 -19 -20-73 -85

بازخوردهای اثربخش به آنها
مدیریت و اداره کالس
درس

پیشبرد جو یادگیری توانمندساز و
تعاملی در کالس درس
آگاهی از روندهای قانونی کالس

-57 -79 -85-20
1 -14 -16 -17
1 -14 -17 -79 -85

درس و پاسخگویی علمی به
تقاضاهای دانشجویان
مدیریت فعالیتها ،منابع و زمان در

-73 -79 -64-85

فرایند تدریس و برنامهریزی جهت

4 -17 -57

بهبود و ارتقای آنها
نظارت بر فعالیتهای دانشجویان و

61

اصالح و ارتقای فعالیتهای تدریس
بر اساس بازخورد آنها
تحلیل نیازهای یادگیری دانشجویان و

65

تقویت مهارتهای یادگیری
خودراهبر در آنها

تالش علمی پژوهشگران و صاحبنظران در زمینه توانمندیها و شایستگیهای پژوهشی اعضای هیئتعلمی و چگونگی
پژوهشگری" ذیل مؤلفة اصلی توسعه توانمندیها و شایستگیهای پژوهشی ارائه شدند .تعداد مفاهیم پایه ذیل هر یک
از آنها به ترتیب معادل  4مفهوم پایه با فراوانی معادل  9مفهوم اولیه برای زیرمؤلفه اول ،و  5مفهوم پایه با تعداد 15
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بهرهمندی از آنها در جدول شماره ( )6ذکر شده است .در این خصوص  2زیرمؤلفة " دانش پژوهشگری" و "مهارت
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فروانی برای زیرمؤلفه دوم ،نشاندهندة میزان توجه بیشتر صاحبنظران به زیرمؤلفه مهارتهای پژوهشگری در توسعه
سرمایه انسانی اعضای هیئتعلمی است.
جدول  -6مؤلفهها ،زیرمؤلفهها و مفاهیم پایه توسعه توانمندیها و شایستگیهای پژوهشی اعضای هیئتعلمی در سطح فردی

توسعه توانمندیها

دانش

تسلط دانشی بر نظریهها و مفاهیم رشته تخصصی

-65 -73 -85

و شایستگیهای

پژوهشگری

پژوهشی

4
توان درک ارتباط بین نظریه و عمل در فعالیتهای

67

پژوهشی
توسعه دانش خوانش و نگارش منابع علمی و

59-67

طرحهای پژوهشی ملی و بینالمللی
دانش دستیابی به منابع خاص ،نظیر کتابها،

67

راهنماها ،مراجع و طرحها در انجام فعالیتهای

استفاده مؤثر از آنها

پژوهشی
دانشافزایی پژوهشی از طریق شرکت در کارگاهها،

67

سمینارها و کنفرانسهای پژوهشی ملی و بین-
المللی
مهارت
پژوهشگری

تسلط بر استفاده از علم اطالعات و ارتباطات در
فعالیتهای پژوهشی
مهارت در کاربرد اصول فنی و روششناسی

-61 -64 -67
59 -60
59

پژوهش
توان انتقال و اشتراک دستاوردهای علمی و
تخصصی خود به دیگران

19

-83 -85 -88
14 -22
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ارتقا و بهبود ترکیب توانمندیها و شایستگیهای فردی توسعه سرمایه انسانی اعضای هیأت علمی و

سطوح

مؤلفههای اصلی

زیرمؤلفهها

مفاهیم پایه

منابع (کد)
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کاربرد دستاوردهای علمی در فعالیتهای تدریس

-59-83-85
60

و آموزش

در جدول شماره ( )7به مؤلفة اصلی توسعه شایستگیهای ارتباطی پرداخته شده است .در این زمینه ،با توجه به
دیدگاههای پژوهشگران ،تعداد  2زیرمؤلفه شناسایی شده است که عبارتند از " :شایستگیهای ارتباطی – عاطفی" و "
شایستگیهای ارتباطی – اجتماعی" .در هر مورد از زیرمؤلفههای مزبور با توجه به پیچیدگی و ابعاد آنها به ترتیب تعداد
 7مفهوم پایه با فراوانی معادل  24مفهوم مرتبط اولیه برای زیرمؤلفه اول ،و  3مفهوم پایه معادل  16مفهوم اولیه برای
زیرمؤلفه دوم شناسایی و ارائه شده است .در این بخش ،تعدد مفاهیم مربوط به زیرمؤلفة توسعه شایستگیهای ارتباطی
– عاطفی نشان دهندة اهمیت و توجه پژوهشگران به توسعه سرمایه انسانی ارتباطی  -عاطفی اعضای هیئتعلمی
دانشگاهها است .به ویژه آنکه پژوهشگران در مطالعات خود ،محدودیت و ضعف شایستگیهای عاطفی را یکی از
آسیبهای جدی تعالی و توسعه سرمایه انسانی اعضای هیئتعلمی میدانند.
جدول  -7مؤلفهها ،زیرمؤلفهها و مفاهیم پایه توسعه شایستگیهای ارتباطی اعضای هیئتعلمی در سطح فردی
مؤلفههای

سطوح

زیرمؤلفهها

مفاهیم پایه

منابع (کد)

توانایی سازگاری و همراهی با انتظارات و

شایستگی-

های ارتباطی

ویژگیهای فردی دانشجویان
شایستگیهای
ارتباطی  -عاطفی

آگاهی و اتکا به توانمندیها و انگیزههای فردی
خود و اشتیاق درونی
برخورداری از جذابیت علمی ،اجتماعی و

-27 -70-21-85
1 -14 -23
-23 -27 -85-73
1
66-69-70-64

شخصیتی ( منشأ اثر بودن)
تابآوری در مقابل ضد انگیزشها و عدم
حمایتهای محیطی

63-66
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ارتقا و بهبود ترکیب توانمندیها و

توسعه

اعضای هیأت علمی و استفاده مؤثر از آنها

شایستگیهای فردی توسعه سرمایه انسانی

اصلی

شناسایی مؤلفههای اصلی توسعة سرمایة انسانی اعضای هیئت علمی دانشگاهها بر اساس رویکرد فراترکیب 21/
توان برقراری انسجام و یکپارچگی بین

66-71

فعالیتهای روزانه زندگی حرفهای
مسئولیتپذیری و احساس مالکیت در قبال

57 -63 -70

توسعه سرمایه انسانی خود
ریسکپذیری اندیشیده در فعالیتهای حرفهای

70

شایستگیهای

آگاهی از نظام ارزشها و باورهای دانشجویان

8 -14 -73

ارتباطی  -اجتماعی

مدیریت ارتباطات علمی با فراگیران برای

-57-64 -6-73

تحقق اهداف مشترک یاددهی-یادگیری

-23-1-17 -23
27-26

برقراری تعامالت دوستانه سنجیده ،ارائه

6-60-85

بازخوردهای اثربخش و کمک به تعالی
دانشجویان

پرواضح است که توسعه توانمندیها و شایستگیهای اعضای هیئتعلمی با هدف توسعه سرمایه انسانی آنها محدود
به ابعاد و مؤلفههای سطح فردی نیست .بلکه ،در راستای توسعه سرمایه انسانی اعضای هیئتعلمی به همان اندازه که
توجه به توانمندیها و شایستگیهای فردی اثرگذار و کلیدی هستند ،توجه و توسعه توانمندیها و شایستگیهای
جمعی و سازمانی نیز از اهمیت برخوردارند .در واقع ،سرمایه انسانی ماهیتی چندبعدی و چندسطحی دارد و این واقعیتی
است که پژوهشگران و صاحبنظران مختلف آن را مورد تأکید قرار دادهاند (بکر1962 ،؛ پولیهارت2015 ،1؛
نادری .)1395،بنابراین در ادامه به تبیین توانمندیها و شایستگیهای سازمانی توسعه سرمایه انسانی اعضای هیت علمی
مستخرج از پیشینه پژوهش پرداخته شده است.

از اهمیت قابل مالحظهای در ارتقاء کمیت و کیفیت دستاوردهای علمی آنها برخوردار است .در جدول شماره ()8
Ployhart

21

1

] [ Downloaded from ihej.ir on 2022-01-19

بدون تردید توسعه سرمایه انسانی اعضای هیئتعلمی در ارتباط با توانمندیها و شایستگیهای مدیریتی و رهبری آنها
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اطالعات مرتبط با مؤلفة اصلی توسعه توانمندیها و شایستگیهای رهبری اعضای هیئتعلمی ارائه شده است .ذیل
این مؤلفة اصلی  3زیرمؤلفه شامل ،" :ارشاد و مربیگری همکاران" " ،هدایت جو و فرهنگ گروه " ،و " جامعهپذیری
سازمانی" ارائه شدهاست .ذیل هر یک از زیرمؤلفههای مورد نظر نیز به ترتیب تعداد  2مفهوم پایه با فراوانی  16مفهوم
اولیه از منابع منتخب برای زیرمؤلفه اول ،تعداد  8مفهوم پایه با فراوانی  32مفهوم اولیه برای زیرمؤلفه دوم ،و  7مفهوم
پایه با تعداد  41فراوانی برای زیرمؤلفه سوم شناسایی و مورد اشاره قرار گرفته است .تعدد منابع مرتبط با مفاهیم پایة
مرتبط با زیرمؤلفه توسعه جامعهپذیری سازمانی نشاندهندة جایگاه و اولویت این بعد از توانمندیهای رهبری اعضای
هیئتعلمی در توسعه سرمایه انسانی سازمانی آنها توسط صاحبنظران و پژوهشگران است.
جدول  -8مؤلفهها ،زیرمؤلفهها و مفاهیم پایه توسعه توانمندیها و شایستگیهای رهبری اعضای هیئتعلمی در سطح سازمان
مؤلفههای

سطوح

زیرمؤلفهها

منابع (کد)

مفاهیم پایه

توسعه

ارشاد و

پیشبرد و تسهیل شرایط توسعه شایستگیها و

توانمندیها و

مربیگری

نگرشهای فردی همکاران

شایستگیهای

همکاران

ارائه مشاوره علمی و حرفهای سازمانیافته و

-39-73-70-41

بازخورد مستمر برای تقویت مهارتها و

-60-29-23-12

رهبری

4 -19 -28

نگرشهای حرفهای همکاران
آسیبشناسی

و

هدایت

-73 -73-70-85

67-64
موقعیتهای

برنامهریزینشده و تعارضات جمعی در اجتماع

-73-60-59-23
6-28 -27

هدایت جو و

همکاران

فرهنگ گروه

سازماندهی و هماهنگی ارتباطات و تعامالت

-60 -63-72-67

نیروهای سازمان برای تحقق مؤثر مأموریتهای

59

علمی در شرایط تحولی
مشارکت فعال و اثربخش در تصمیمگیریها
مبتنی بر خرد جمعی

32 -42 -43-71
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ارتقا و بهبود ترکیب توانمندیها و شایستگیهای سازمانی توسعه سرمایه

انسانی اعضای هیأت علمی و استفاده مؤثر از آنها

اصلی

شناسایی مؤلفههای اصلی توسعة سرمایة انسانی اعضای هیئت علمی دانشگاهها بر اساس رویکرد فراترکیب 23/
سازگار کردن ساختارها و اقدامات گروه با

1-57-20-85

استانداردهای متعارف دانشگاه
هدایت جلسات ویژه و تخصصی گروه با تأکید
بر فرصتهای یادگیری مستمر
ویرایش ،تدوین و تنظیم گزارشهای علمی و

-5-60-70-64
59-12
52 -78-83

جلسات اجرایی و سازماندهی دستاوردها
شفافسازی ،شرح وظایف و نقشهای گروه و

67

تسهیل موقعیت حرفهای همکاران
سازماندهی ،تخصیص و استفاده بهینه از منابع و

81-82

امکانات گروه برای انجام فعالیتهای کلیدی

جامعهپذیری

ارتباط با شبکه دانشگران و همکاران دانشی برای

-57 -73 -85

تحقق اهداف مشترک

-23 -26 -27
1 -6-5 -17 -19

سازمانی
پذیرش هنجارهای مشترک اجتماعات حرفهای و

-34-35-71-42

سالمت در رفتار سازمانی

-73-2-5-1-29
43-38-12-21

پذیرش تنوع دیدگاههای علمی ،اعتقادی و
شخصی و مدیریت تنوع فرهنگ جمعی
الگوی نقش حرفهای و اخالقی بودن و بروز

1-70- – 20-85
73
31-25-85

استعدادهای وجودی خود در هدایت همکاران

دانشگاه و اهداف گروه

23

14

] [ Downloaded from ihej.ir on 2022-01-19

تعهد و وفاداری نسبت به رسالت و مأموریت

-26 -73 -85-25
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مردمی بودن ،احترام به همکاران و توجه به

61-73-85

نیازهای آنها
تعامل اثربخش با همکاران در عرصه فعالیتهای

67

حرفهای و زندگی دانشگاهی

اما آخرین بخش از یافتههای پژوهش حاصل از مرور نظامند و فراترکیب پیشینه پژوهش در جدول شماره ( )9آمده
است .در این خصوص توسعه توانمندیها و شایستگیهای مدیریت و راهبری اعضای هیئتعلمی بهعنوان مؤلفة
اصلی از تعداد  5زیرمؤلفه شامل " :تدوین خطمشی آموزشی" " ،برنامهریزی و توسعه آموزشی " " ،نظارت و ارزیابی
آموزشی" " ،راهبری امور اداری و مالی" ،و "راهبری امور اجتماعی و فرهنگی" تشکیل شده است .تعداد مفاهیم پایه
برای هر یک از زیرمؤلفههای طبقهبندی شده به ترتیب معادل  10مفهوم پایه با تعداد  23مفهوم اولیه برای زیرمؤلفه
اول 6 ،مفهوم پایه با فراوانی معادل  34مفهوم اولیه برای زیرمؤلفه دوم 4 ،مفهوم پایه با تعداد فراوانی معادل  23مفهوم
اولیه از منابع منتخب برای زیرمؤلفه سوم 8 ،مفهوم پایه با تعداد  39مفهوم اولیه برای زیرمؤلفه توسعه راهبری امور مالی
و اداری ،و  7مفهوم پایه با فراوانی معادل  28مفهوم اولیه برای زیرمؤلفه راهبری امور اجتماعی و اقتصادی است .در
خصوص زیرمؤلفة توسعه راهبری امور مالی و اداری با بیشترین میزان فراوانی مفاهیم مرتبط مورد اشاره در مطالعات
منتخب ،میتوان اذعان داشت پژوهشگران در مطالعات خود توجه و تأکید بیشتری به توانمندی مزبور نسبت به سایر
توانمندیهای مدیریتی و راهبری توسعه سرمایه انسانی اعضای هیئتعلمی داشتهاند .در واقع توانمندی اعضای هیأت
علمی برای مشارکت در بهسازی کفایت و تناسب نیروهای انسانی و توسعه امور مالی میتواند ابزار سیاستگذاری و
اجرایی مستعد و ارزشمندی را برای پیشبرد توسعه توانمندیها و شایستگیهای متنوع و متعدد توسعه سرمایه انسانی
اعضای هیئتعلمی در هر دو سطح فردی و سازمانی فراهم سازد.
جدول  -9مؤلفهها ،زیرمؤلفهها و مفاهیم پایه توسعه توانمندیها و شایستگیهای مدیریتی و راهبری اعضای هیئتعلمی در سطح

سطوح

مؤلفههای اصلی

زیرمؤلفهها

مفاهیم پایه

منابع (کد)
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سازمان

شناسایی مؤلفههای اصلی توسعة سرمایة انسانی اعضای هیئت علمی دانشگاهها بر اساس رویکرد فراترکیب 25/

آموزشی و اجرایی

توسعه توانمندیها
و شایستگیهای
مدیریتی و راهبری

44

آگاهی از رسالتها و مأموریتهای نظام آموزشی

45-41-83

تدوین خط-

آگاهی از ابزارها و فنون پیادهسازی سیاستها و

-72-60-83

مشی آموزشی

اهداف کالن آموزشی

45

آگاهی از سیاستها و نوآوریهای علمی منطقهای

67

و ملی و تحلیل آثار آنها بر عملکرد دانشگاه
تحلیل انتقادی چالشهای آموزش عالی با استناد به

67-60-61

اعتبارنامههای بینالمللی نظیر توافقنامه بولونیا
نیازسنجی و تدوین معیارهای تعیین و ارزیابی

67

اهداف ،دستاوردها و شناسایی محدودیتها
آگاهی از اطالعات و دانش روزآمد مرتبط با

71-63

جریانات آموزشی ،روانشناسی ،اقتصادی ،مدیریتی
و قانونی برای مدیریت برنامههای اثرگذار بر ارتقای
رتبه دانشگاه
تمرکززدایی از رویههای مدیریتی و ارتقای گردش

67-72

منظم و دورهای فرصتهای شغلی در میان نیروهای
دانشگاه
تعریف مشخص فعالیتهای زندگی حرفهای اعضا

71

با توجه به تقاضاهای آنها
هدایت و پیشبرد تبادالت علمی با جامعه دانشگران
ملی و بینالمللی

25

41-48
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ارتقا و بهبود ترکیب توانمندیها و شایستگیهای سازمانی توسعه سرمایه انسانی اعضای هیأت علمی و استفاده مؤثر از آنها

برخورداری از تفکر راهبردی در هدفگذاری امور

-68 -83 -85
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نیازسنجی و شناسایی اولویتهای علمی و
برنامهریزی و
توسعه آموزشی

32

عملکردی گروههای آموزشی
آگاهی از تحوالت و تقاضاهای علمی – فنی و
ارزشی رشتههای مختلف در سطوح ملی و

-29-60-46
83-45

بینالمللی
بازنگری و توسعه رشتههای تخصصی و استفاده

-85-12-30

مؤثر از ظرفیتهای آنها با مشارکت همکاران

-29 -58 -67
1 -5 -19 -26

تفکر انتقادی با اتکا به مبانی نظری در طراحی و

61-66-67-

توسعه برنامههای درسی مبتنی بر فناوریهای نوین

-58 -68-69

و کاربردی در پاسخ به نیازهای واقعی دانشجویان

19

شناسایی راهبردهای تدریس گروهی و میانرشتهای

70-21-37-

مبتنی بر نیازها و تقاضاهای جدید علمی

38-73-7229-60

تدوین ،طراحی و ایجاد بانک اطالعات آموزشی،

62-67-83

بهروز رسانی و یکپارچهسازی آنها برای رفع
نیازهای یادگیری دانشجویان
نظارت و

ارزیابی کیفیت عملکرد همکاران برای کمک به

-19-60-26

ارزیابی

توسعه حرفهای مستمر آنها

1-5-15 -20

آموزشی

تمایل و تسلط بر دریافت و ارائه بازخوردهای

1-20-19-

حرفهای با همکاران

60-73-85

رشتههای مختلف و بررسی پیامدهای آنها
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ارزیابی و پایش کیفیت تصمیمات و عملکردهای

64-63
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ارزیابی و پایش پیامد تصمیمات طرحهای دانشی –

-57-18-72

پژوهشی و فنی برای ارتقای دانشگاه

-60-71-63
4 -22

راهبری
امور

آگاهی از استانداردها و روندهای قانونی مدیریت

-50-21-57

سازوکارهای اداری و اجرایی دانشگاه

-67-49-51
19 -47

اداری و مالی
آگاهی از تحوالت نوین مدیریتی و تغییرات سازمانی

63

و انسجام میان آنها
هدایت منظم چالشها و مسائل اجرایی دانشگاه

-25-50-70
47-60

هدایت و بهسازی امور استخدام و ارتقاء منابع

3-4-8-17-

انسانی

21-22-3132-59-6382-84

تحلیل سیاستهای بازار کار مبتنی بر شواهد تجربی

85

و تدوین پیشنهادات سازنده
حمایت مالی و معنوی از تبدیل پروژههای علمی به

52

ارزش اقتصادی در چارچوب اختیارات قانونی
آگاهی از منابع متنوع تأمین مالی و تنوعبخشی به

-41-12-72

منابع درآمدی دانشگاه

4-60-63-53

تخصیص کاراییمحور منابع مالی به تصمیمات،

-56-55-54

27
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برنامهها و فعالیتهای دانشگاه
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گفتمان انتقادی درباره سیاستها و راهبردهای

1-73-72-

دانشگاه و ارائه پیشنهادات عملکردی

25-46-71

راهبری امور

تعامل نزدیک و مستمر با ذینفعان و نهادهای بیرونی

-74 -81-88

اجتماعی و

و پذیرش شیوههای جدید تعامالت بین سازمانی

-67-72 -71

فرهنگی

-64-65-66
14-15
همکاری مستمر در عرصه فعالیتهای تخصصی با

17-63

سایر دانشگاههای کشور
درک فرهنگ و معیارهای ارزشی مسئولیتمحور و

81

انطباق شرایط حرفهای با آنها
هنجارسازی فرهنگ خالقیت و اخالقمحوری در

65

پیشبرد رویکردها و تحوالت سازمانی
هدایت مسائل قومی و زیستمحیطی در عرصههای

4-14-73-74

درون و برون دانشگاهی
ایجاد یک نظام ساختاری و ارزشی مبتنی بر فرهنگ

28-14-71

اعتماد متقابل و پرهیز از ریاستگری

با هدف تعیین اعتبار یافتههای پژوهش ،از مقایسه نظر پژوهشگر با یک خبره (میزان توافق دو اندازهگیری توسط دو
نفر) در مطالعات کیفی استفادهشدهاست .بدین منظور یکی از پژوهشگران آشنا با عرصه پژوهش حاضر ،مفاهیم پایه
مستخرج از متون پژوهشهای علمی منتخب را بدون آگاهی از اطالعات کدگذاری و مقولهبندی انجام شده توسط
همکار از ضریب کاپای کوهن 1استفاده شد .مقدار شاخص کاپا بین صفرتا یک نوسان دارد .نزدیک بودن مقدار این
Cohen’s kappa coefficient

1
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پژوهشگران ،جداگانه کدگذاری و مقولهبندی کرده است .برای ارزیابی میزان توافق نظرات پژوهشگران با کدگذار
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سنجه به عدد یک ،نشاندهنده توافق بیشتر بین رتبهدهندگان ،و نزدیک بودن آن به عدد صفر ،بیانگر توافق کمتر بین
نظرات دو رتبهدهنده است (محقر و همکاران .)1392،نتیجه محاسبه مقدار شاخص با استفاده از نرمافزار  SPSSدر
سطح معنادار  0/001معادل  0/73محاسبه شد که با توجه به کوچکتر بودن عدد معناداری از مقدار ( )α=0/05فرض
استقالل کدهای استخراجی رد ،و پایایی مناسب کدها تأیید گردید.
جدول  -10خالصه محاسبات ضریب کاپای کوهن

کاپای مقدار توافق

مقدار آماره

انحراف استاندارد

سطح معناداری

0/73

0/510

0/001

100

تعداد موارد متغیر

بحث و نتیجهگیری
چگونگی انجام رسالتها و مأموریتهای دانشگاه با ساختار و تشکیالت ویژه برای تولید ستاندههای دانشگاهی ،به
صورت قابل مالحظهای متأثر از کمیت و کیفیت عملکرد اعضای هیئتعلمی و گروههای آموزشی است .بنابراین،
تدوین چارچوبی جامع و یکپارچه از ابعاد و سطوح مؤلفههای توسعه توانمندیها و شایستگیهای اعضای هیئتعلمی
که منجر به حصول دستاوردهای ارزشآفرین باشد ،میتواند نقشه راه اقدامات «توسعه سرمایه انسانی اعضای
هیئتعلمی» و روشنگر مسیر سیاستگذاریها ،برنامهریزیها و تعیین راهبردها و اقدامات ضروری و مرتبط برای
عامالنِ ذینفع ،ذیربط و ذینفوذ در سطوح سیاستگذاری ،عملیاتی و اجرایی باشد .در پژوهش حاضر ،با استناد به
مبانی نظری علوم مرتبط با عرصه توسعه سرمایه انسانی اعضای هیئتعلمی ،یعنی اقتصاد ،مدیریت ،روانشناسی ،تعلیم
و تربیت و علوم اجتماعی و با در نظر گرفتن ابعاد متنوع و متعدد توانمندیهای مورد نیازِ ایفای نقشهای اعضای
هیئتعلمی در ساختار پیچیده و چندالیه دانشگاه ،مجموعهای از منابع کلیدی معتبر انتخاب شد .با واکاوی و تحلیل
متون دستاوردهای کیفی مطالعات منتخب ،مفاهیم پایه ،زیرمؤلفهها و مؤلفههای اصلی توسعه سرمایه انسانی اعضای
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علمی حاصل گردید .سپس مؤلفههای حاصل شده ،در دو سطح فردی و سازمانی با تأکید بر ترکیب مناسب و استفاده
مؤثر از آنها ،جایابی شدند .در ادامه ،یافتههای پژوهش با استناد به مبانی نظری و ادبیات پژوهش تبیین میشوند.

-

الف) ارتقا و بهبود ترکیب توانمندیها و شایستگیهای توسعه سرمایه انسانی اعضای
هیئتعلمی در سطح فردی؛

 .1توسعه توانمندیها و شایستگیهای شناختی و فراشناختی :توانمندیهای شکلگیری ،تکامل و سازمانیابی اندیشه،
تفکر هوشمندانه و عقل در بستر اطالعات ،دانش ،مهارت و تخصص ،نقشی سازنده و مهم در توسعه سرمایه انسانی
عضو هیئتعلمی ایفا میکند .به عبارت دیگر ،تواناییهای شناختی عمومی ،تخصصی و هوشمندانه از طریق کسب
دانش ،مهارت و فراگیری و انتقال آموختهها به موقعیتهای حرفهای و محیط کار ،بر توسعه سرمایه انسانی اثر میگذارند
و با ارتقای توانمندیهایی نظیر آگاهی از رویدادها و مقررات حرفهای محیط کار ،اطالعات ،تجربه ،ارزش ،هنجار،
رویدادها ،فرضیهها و قوانین و ادراک و شناخت موضوعی و زمینهای پدیدههای حرفهای ،ابزار علمی مناسبی را برای
تبیین چیستی ،چرایی و چگونگی پدیدهها در اختیار اعضای علمی قرار میدهند .با این نگاه ،عضو هیئتعلمی باید
نسبت به اطالعات و دانش موضوعی ،نظریهها و یافتههای علمی و چگونگی دستیابی به آنها در حوزههای عمومی و
تخصصی ،تسلط معنادار داشته باشد و بتواند با استفادة مؤثر از انباشت اطالعات و دانش خود در عرصة عملکردهای
سهگانة آموزش ،پژوهش و ارائة خدمات فنی و مشاورهای ،به شناسایی مسائل و چالشهای موجود و پاسخگویی به
تغییرات و تقاضاهای عامالن ذینفع ،ذینقش ،ذینفوذ و ذیربط بپردازد .دستاورد حاصل ،با مطالعات ( الیوت و اودل،1
1999؛ دای2007 ،2؛ مک برایر2012 ،3؛ یمنیدوزی سرخابی و گلدسته1392،؛ نادری )1395،همسو و هماهنگ است.
 .2توسعه توانمندیها و شایستگیهای تدریس :شامل زیرمؤلفههای توان یاددهی و یادگیری ،توان ایجاد انگیزه در
فراگیران ،توان ارزیابی عملکرد و دستاوردهای یادگیری فراگیران و مدیریت و اداره کالس درس است .در نهادهای

1
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3
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2
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دانشگاهی ،با توجه به تحوالت و تقاضاهای جدید آموزشی ،هدایت فرایند یاددهی– یادگیری توسط اعضای
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هیئتعلمی ،مستلزم دگردیسی در شیوههای تدریس است .اعضای هیئتعلمی باید از مسیر اشراف نسبت به وضعیت
دانستهها و افکار خود ،ارزیابی ،بازنگری ،پایش و تجزیه و تحلیل دستاورد عملکردهای علمی خود ،شناسایی،
اولویتبندی ،برنامهریزی و بهکارگیری و بهبود راهبردها ،رویکردها و قواعد اثربخش علمی و در نهایت ،بازآفرینی،
اصالح و تنظیم دانستههای خود ،به توانمندسازی خود در فرایندهای یاددهی– یادگیری بپردازند .از سوی دیگر ،ایجاد
و افزایش توان و انگیزه یادگیری در فراگیران با در نظر داشتن تفاوتهای فردی آنها ،مستلزم استفاده مؤثر اعضای
هیئتعلمی از رویکردهای خالقانه و تسهیلکننده یادگیری و ارزیابی معیارمحور و عادالنه تواناییها و دستاوردهای
یادگیری فراگیران است .مدیریت هوشمند امور کالس درس توسط اعضای هیئتعلمی ،نیازمند توانمندی آنان در ایجاد
محیط و جوی مساعد ،خالق ،تعاملی و برانگیزاننده است ،به گونهای که در نهایت منجر به ایجاد کالسهای درس
سازمانیافتهتر و یادگیری معنادار در یادگیرندگان شود .همچنین ،بهسازی روابط متقابل با یادگیرندگان ،تالش برای
یافتن راه علمی برای مسائل ،رعایت برابری فرصتهای یادگیری ،استفاده کارآمد از منابع محدود برای فعالیتهای
آموزشی و پژوهشی و احترام به حقوق و شأن فراگیران ،بدون تردید مستلزم توسعه شایستگیهای حرفهای و تخصصی
اعضای هیئتعلمی است .در چنین بستر توسعهیافتهای از صالحیتهای عضو هیئتعلمی ،انتظار دستیابی به
ارزشافزوده حاصل از توسعه صالحیتهای حرفهای – تخصصی در چارچوب دستاوردهای یادگیری اثربخش ،محقق
خواهد شد .یافته مذکور با دستاورد مطالعات ( رویر1993،1؛ لوت – جانز2005 ،2؛ ازتر و جونز2012،3؛ نادری)1395 ،
هماهنگ است.
 .3توسعه توانمندیها و شایستگیهای پژوهش :در این بخش ،زیرمؤلفههای دانش پژوهشگری و مهارت پژوهشگری
بهعنوان دو مؤلفه محوری مهارتهای پژوهشی اعضای هیئتعلمی مطرح هستند .عضو هیئتعلمی باید از آگاهی و
تسلط کافی برای بهرهمندی و انتقال دانش موضوعی در عرصههای عمومی ،تخصصی ،بین رشتهای و میان رشتهای
برخوردار باشد .وی باید بهعنوان دانشمندی مسلط بر نظام گردآوری ،ذخیرهسازی و پردازش اطالعات و برخوردار از

Royer
Levett-Jones
3
Eszter & Jonas
2
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دانش علمی -تخصصی روزآمد ،عمیق ،جامع و گسترده ،قادر باشد مفاهیم ،اصول ،قواعد و نظریههای آموزشی را در
عرصههای عمومی و تخصصی عملکرد خود به خوبی بپروراند و ضمن احراز مهارتها و قابلیتهای چندگانه،
قاعدهمند ،فناورانه و مبتنی بر تخصص و ورزیدگی ،از نظام شناختی خود در راستای تغییر اصول و رویکردهای متعارف
و گذار از پارادایمهای سنتی عملکردهای دانشگاهی به سمت پارادایمهای نوین ،نظاممند و ارزشآفرین در مسیر توسعه
سرمایه انسانی خود بهره بگیرد .دستاورد حاضر با نتایج مطالعات (گاندلوف1997 ،1؛ چانگ و همکاران2009 ،2؛ کریمی
و همکاران )1397،همسو است.
 .4توسعه شایستگیهای ارتباطی -عاطفی :بر مجموعه زیرمؤلفههای آگاهی عاطفی ،خوداصالحی عاطفی،
خودانگیزشی عاطفی و خودشکوفایی ،بر آگاهی و مدیریت افراد از احساسات و عواطفشان معطوف است .توسعه
شایستگیهایی نظیر آگاهی از عواطف و احساسات خود ،درجه وقوف به نقاط قوت و ضعف عواطف شخصی،
خودارزیابی و درک وضعیت اعتماد به نفس خود در جهت مدیریت احساسات و عواطف ،افزایش ظرفیت پذیرش
ایدههای جدید و بعضاً متعارض با ایدههای شخصی بهعنوان منشأ ظهور خالقیت ،نوآوری ،خودانگیزشی ،خوشبینی
و تعهد ،آگاهی از رویدادها و احساسات اجتماعی و توان ایجاد و مدیریت تغییرات و تحوالت ارزشآفرین ،بدون
تردید میتواند منجر به خلق فرصتهای ارزشآفرین برای اعضای علمی گردد .در این مسیر ،آگاهی عاطفی عضو
هیئتعلمی ،با آگاهی از سطح شایستگیهای فردی ،ویژگیهای شناختی ،احساسات و آثار آنها بر عملکرد ،خود
اصالحی عاطفی با ارزیابی شایستگیها و شناسایی نقاط قوت و ضعف خود ،خودانگیزشی با مثبتاندیشی و اعتماد به
نفس و خودشکوفایی با خودکنترلی ،وظیفهشناسی ،وجدان کاری ،سازگاری و انطباقپذیری و تمایل به پیشرفت و
ترقی ،معنا و هویت پیدا میکند .نتیجه بهدستآمده ،با دستاورد مطالعات (فوکویاما1997 ،3؛ آروال2000 ،4؛ بندورا،5
2003؛ نادری )1395 ،همسو است.
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 .5توسعه شایستگیهای ارتباطی -اجتماعی :آگاهی اجتماعی ،مهارت اجتماعی و نوعدوستی ،زیرمؤلفههای مؤلفه
مذکور هستند .آگاهی اجتماعی عضو هیئتعلمی در سطح فردی ،بر ایجاد شبکهای از روابط متقابل ،هنجارمند ،پایدار
و مبتنی بر اعتماد متقابل با یادگیرندگان تأکید دارد؛ ابعادی که در صورت کارا و اثربخش بودن آنها ،بستر مناسبی برای
توسعه توان یادگیری دانشجویان فراهم میگردد .در واقع ،توانایی برقراری ارتباط مؤثر بهعنوان یکی از شاخصهای
مهم فرایند تدریس اثربخش میتواند تابعی از ویژگیهای شخصیتی و علمی اعضای هیئتعلمی ،نظیر گشادهرویی،
برخورد مثبت و انرژیدهنده ،اشتیاق و هدایتگری و ایجاد فرصت مباحثه و ارتباط دوستانه دانشجو با وی باشد که در
عین حال ،نقشی مهم در ابعاد مختلف یادگیری دانشجویان ایفا میکند .در چنین بستری ،عضو هیئتعلمی ،فردی است
که ضمن برخورداری و بهرهمندی از اطالعات ،دانش ،مهارت و تخصصهای توسعهیافته ،به طیفی از مهارتهای
اخالقی و رویکردهای عدالتمحور در تعامل با دانشجویان مجهز است .یافته حاصل با دستاورد مطالعات ( شیلر،1
2008؛ بات و رمن2010 ،2؛ بنیداوودی ( )1393و محمدی خانقاهی و حسینزاده ( )1394هماهنگ است.

-

ب) ارتقا و بهبود ترکیب توانمندیها و شایستگیهای توسعه سرمایه انسانی اعضای هیئتعلمی
در سطح سازمان؛

 .1توسعه توانمندیها و شایستگیهای رهبری :بحث شایستگیها و صالحیتهای جمعی اعضای هیئتعلمی ،ریشه
در چارچوب نظریِ تعامل نمادین دارد .بر این اساس ،نگرش اعضای هیئتعلمی به فعالیتهای جمعی ،حاصل تجارب
تعاملی است که در چارچوب فعالیتهای آموزشی آنها شکل میگیرد و در موقعیتهای حرفهای و کاری تداوم پیدا
میکند.
در بستر ایفای نقشها و فعالیتهای گروهی ،توانمندی عضو هیئتعلمی برای ایجاد جو و محیطی اثربخش و حمایتگر
با تأکید بر تقویت صراحت بیان و قاطعیت ،مشارکت و مشاورههای بینفردی ،استقرار جوّ و فرهنگ گروهی
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انعطافپذیر ،یادگیرنده ،حمایتی و دانشمحور توأم با هدایت فعال تعامالت در فعالیتها و اقدامات متنوع تدریس،
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پژوهش ،خدمات ،همکاری و ارشاد و مربیگری ،ضمن ارتقا و بهبود فرصت استقالل و آزادی علمی ،امکان افزایش
آرامش ذاتی و فکری را برای جستوجوی حقیقت برای اعضای گروه به همراه خواهد داشت .از طرفی ،یکی از
مهمترین ویژگیهای سازمانهای موفق ،گرایش به فعالیتهای گروهی و احیای روحیه مشارکت و همکاری سازنده
است .کارگروهی در دانشگاه به ترسیم شفاف چشمانداز و اهداف مشترک کمک میکند و با ایجاد روحیه اعتماد میان
اعضای هیئتعلمی ،حس تعهد و مسئولیتپذیری آنها را برمیانگیزد .در این میان ،عملکرد گروهی اعضا در صورتی
با اثربخشی همراه است که اهداف ،ارزشها ،هنجارها و رویههای عملکردی با یکدیگر سازگاری داشته باشند و همکاری
اعضای هیئتعلمی نیز علیرغم عدم توافق در برخی رویدادها و تصمیمات ،اساساً مبتنی بر اعتماد متقابل ،تعهد به
گروه ،تمایل به افزایش همکاری و ارتباطات باز و وظیفهمحور باشد .در چنین شرایطی ،دانشگاه ،متشکل از گروههای
کاری سازگاریافتهای است که با ایجاد شبکه همیاران دانشی ،مفاهیمی را که در ذهن خود دارند ،با اعتماد متقابل به
یکدیگر انتقال میدهند و با در اختیار داشتن دانش و منابع همافزا ،به پیشبرد اهداف و مأموریتهای جمعی و فردی
یکدیگر کمک میکنند .از سوی دیگر ،در چنین شرایطی هریک از اعضای هیئتعلمی قادر خواهد بود با نگاه واشکافانه
و بدون غرض نسبت به عرصههای علمی ،با وسعت نظر در پذیرش عقاید جدید و متنوع و بهطور کلی با برخورداری
از نگرشی جهانشمول به نوآوریها و درهمتنیدگی عرصههای مختلف دانش و علم و فناوری ،فرصت ارزشآفرینی را
برای گروههای آموزشی افزایش دهد.
در این راستا ،با عنایت به ماهیت عملکردهای تحولی و تغییرات روزافزون نهادهای آموزش عالی و زیرنظامهای آن،
بهرهمندی اعضای هیئتعلمی از مهارتهای رهبری تحولگرا و ارشادی میتواند به ارتقا و بهبود توانمندی آنها برای
آگاهی از رسالت و بینش گروه ،توانمندیهای همکاران ،جهتدهی انگیزه و توجه و تمرکز اعضا بر منافع گروه فراتر
از منافع فردی خودشان منجر گردد .در چنین شرایطی ،عضو هیئتعلمی با رهبری ساختارهای انسانی و سازمانی گروه
و با برخورداری از توان اثرگذاری بر باورها ،نگرشها و اهداف سایر اعضا و هنجارهای گروه ،موجب اثربخش شدن

میتوانند در شرایط غیرمعمول و وقوع رویدادهای پیشبینینشده ،مؤثرتر ،بههنگام و هوشمندانه عمل کرده ،با
برخورداری از توان کنترل فشارهای محیطی ،ارزیابی و تصمیمات مؤثرتری داشته باشند .دستاورد حاصل را مطالعات (
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جوّ و فرهنگ گروه و شکلگیری اعتماد تعمیمیافته در میان اعضای گروه خواهد شد .در نتیجة این رویداد ،اعضا
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فوکویاما1997 ،1؛ هایات و ویلیامز20111 ،2؛ فرناندز و همکاران2002 ،3؛ لیف و آلبرت2012 ،4؛ کرودر2010 ،5؛ لنت
و همکاران1998 ،6؛ قلیچی و مشبکی )1385 ،حمایت میکنند.
 .2توسعه توانمندیها و شایستگیهای مدیریتی و راهبری :بدون تردید ،شکلگیری یک ساختار علمی– اجرایی
مناسب از نقشها و فعالیتهای دانشمحور مبتنی بر انسجام و یکپارچگی میان فعالیتها و امکان استفادة مؤثر از آنها
در امر یاددهی و یادگیری ،مستلزم توان مشارکت اعضای هیئتعلمی در تعیین سیاستهای علمی و آموزشی دانشگاه
است .اعضای هیئتعلمی ضمن آگاهی از رسالتهای آموزشی و پژوهشی دانشگاه ،باید درکی صحیح و دقیق از اهداف
و قوانین دانشگاه و چگونگی تحقق آنها داشته باشند و ضمن انطباق دیدگاه خود با اهداف کالن دانشگاه ،نقش خود
را برای تحقق اولویتهای نهادی بشناسند .این توانمندیها منجر به ایجاد فرصت ارتباط اعضای هیئتعلمی با
سیاستگذاران و مدیران باالدستی در راهبری امور علمی و آموزشی میشود.
هر عضو هیئتعلمی باید با در نظر گرفتن شرایط و وضع موجود دانشگاه و با نگرشی واقعگرایانه و مشارکتی ،از
توانمندی کافی برای تفکر تحلیلی ،شناسایی فرصتها ،تهدیدها ،نقاط قوت و ضعف خود ،دانشجو ،دانشگاه و محیط،
برخوردار باشد .وی باید بتواند با تبدیل راهبردهای دانشگاه به اهداف و برنامهها ،و انطباق آنها با محیط و سیاستهای
کالن آموزشی ،از آنها در فرایند تدوین و طراحی برنامههای درسی و تحقق آموزش اثربخش استفاده کند .از آنجا که
برنامههای درسی ،بهشدت از تغییرات علمی ،اجتماعی ،اقتصادی ،فرهنگی ،محلی ،ملی ،منطقهای و جهانی اثر میپذیرند
و همراه با تغییرات محیطی و تغییر سیاستهای دانشگاهها ،تغییر میکنند ،تحقق اثربخش آنها مستلزم تعامل فعال
عامالن تدوین و اجرای برنامههای درسی ،یعنی برنامهریزان و اعضای هیئتعلمی با محیط ملی ،منطقهای و جهانی و
فرایندهای توسعه علم و فناوری است .بدون تردید در تحقق این مهم ،همکاری اعضا با یکدیگر ،منطبق با مراحل

1

35

] [ Downloaded from ihej.ir on 2022-01-19

Fukuyama
Hyatt & Williams
3
Fernandez et al
4
Lieff & Albert
5
Crowder
6
Lent et al
2

 /36فصلنامه علمی پژوهشی آموزش عالی ایران* سال دوازدهم* شماره چهارم* زمستان 1399

حرفهای و اهداف شغلی و ارزیابی و ارائه بازخورد به فعالیتهای گروهی در توسعه حرفهای آنها بسیار اثرگذار است.
در این خصوص دو عملکرد اساسی تدریس و پژوهش مشارکتی بسیار تعیینکننده هستند .این فعالیتهای گروهی
بهعنوان تالشی در راستای تقویت روحیه کار گروهی میان اعضای هیئتعلمی و گسترش تعامالت علمی بین آنها و
منجر به تقویت مهارتهای گروهی و توسعه همکاری و همیاری ،به جای رقابت و تالش فردی در میان آنها میگردد.
تمایل اعضا برای انجام همکاریهای پژوهشی و ایجاد شبکههای پژوهش جمعی نیز ،بر نظامبخشی تعامالت و تبادالت
دانشی و تجربههای علمی و افزایش همکاری میان آنان در درون هستههای پژوهشی ،اثری قابل مالحظه دارد .در چنین
شرایطی ،اعضای هیئتعلمی از روند تجمیع توانمندیهای یکدیگر حمایت میکنند و ضمن سازگاری و اعتماد متقابل
با همکاران ،موجبات پویاییهای تعاملی و هم افزا و توسعه تواناییهای شناختی و شایستگیهای عاطفی و اجتماعی
یکدیگر را فراهم میسازند.
افزون بر راهبری علمی ،توان مدیریت و راهبری امور اداری و مالی ،از جمله مدیریت تقاضا ،تدوین و تنظیم برنامههای
پولی و مالی ،بودجهبندی ،برقراری تعامالت سازنده و اثربخش با تأمینکنندگان امور مالی ،برونسپاری و توجیه هزینهها
و تخصیص بهینة منابع مالی ،توان ارائه خدمات به دانشگاه و جامعة پیرامون ،بهرهمندی از مهارتهای فنی– کاربردی
چندگانه ،بهویژه ورزیدگی در شناخت واقعیت و پیچیدگیهای بستر صنعت و جامعه ،توان برقراری ارتباط با صنعت،
آشنایی با فرایند فنی– قانونی تبدیل و تحول دانش نظری ،ایده و دستاورد تحقیقات به محصوالت و خدمات قابل
عرضه به بازار ،آگاهی از قواعد و اصول انعقاد قراردادهای پژوهشی و اجرایی با مراکز صنعتی و تجاری و سازمانهای
همتا و حق ثبت اختراع و واگذاری امتیاز دانش فنی ،امکانسنجی توسعه سهم بازار دانشگاهها ،برخورداری از مهارت
بازاریابی و ...از اولویتهای توسعه سرمایه انسانی سازمانی اعضای هیئتعلمی است.
از سوی دیگر ،فرهنگ ،عامل زیست و شکلدهندة رفتار سیستمی است که از باورها ،نمادها ،نظام ارزشها و قواعد
نهادی سرچشمه میگیرد .توان اثرگذاری ،تحول آفرینی و ذینفوذی ،تشکیل حلقهها ،فعالیت گروهی آموزشی و

رویکردهای کالن دانشگاه و همراهی در اجرای بهینة تصمیمها ،نوعاً گویای توانمندی اعضای هیئتعلمی در ایفای
نقشهای فرهنگی و اجتماعی آنهاست .از اعضای هیئتعلمی بهعنوان راهبران سیاستهای اجتماعی و فرهنگی و
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پژوهشی ،ایجاد دغدغة مشترک ،اثرگذاری بر جوّ سازمانی دانشگاه ،ایجاد انسجام و اعتماد گروهی ،مشارکت در
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نخبگان و گروههای مرجع جامعة دانشگاهی ،انتظار میرود ضمن مشارکت در مسئولیتهای اجتماعی دانشگاه در
چارچوب نظام وظیفهگرایی حاکم بر وظایف و نقشهای دانشگاهی ،بین دوگانههایی نظیر مسئولیت اجتماعی و آزادی
علمی ،تأمین منابع دانشگاه در جهان رقابتی و فشار برای مشارکت در بازار جهانی ،تفاوت فهم ارزش و اخالق ،تغییرات
رابطه حکمرانی نهاد آموزش عالی و نبود تعادل در فرایند ارتباط با ذینفعان ،از طریق فراهم کردن بستر گفتوگوی
فعال بین جامعة دانشگاهی و مدنی ،نوعی انطباق و سازگاری ایجاد کند .در واقع ،عضو هیئتعلمی با توانمندی ایجاد
شرایط گفتمان و ارتباط بین قدرت و دانش و بهرهگیری از توان و مهارت مطالبهگری صنفی اجتماع دانشگری میتواند
بر سیاستها و رویههای محدودکنندة موجود غلبه کند .دستاوردهای حاصل را مطالعات ( روی2014 ،1؛ بولر2007 ،2؛
راتکلیف1996 ،3؛ الیویت2006 ،4؛ ویلیمسون2013 ،5؛ واسیلسکو و همکاران2010 ،6؛ آلستت2000 ،7؛ مبینی و
عباسپور ( ،)1393اقبال و همکاران ( ،)1395جوانک و همکاران ( ،)1396بایرامی و موسیپور ( )1396سیدحاتمی
( )1397و سلیمی و همکاران ( )1397مورد تأیید قرار میدهند.

پیشنهادهای سیاستی– اجرایی
 .1تأکید بر تدوین سیاستها و توافقنامههای سازمانی و فراسازمانی در توسعه سرمایه انسانی اعضای هیئتعلمی:
توجه به این امر ،با عنایت به اثر سیاستها و تصمیمات نهادها و متولیان ذینقش ،ذینفع ،ذیربط و ذینفوذ در تدوین
برنامههای توسعه سرمایه انسانی اعضای هیئتعلمی ،میتواند زمینهساز افزایش همراهی آنها در اجرای اثربخش برنامهها
و به حداقل رساندن موانع سیاستگذاری ،مالی و اجرایی پیشرو باشد.
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 .2توجه به ابعاد متنوع شایستگیهای مورد نیاز عملکرد اثربخش اعضای هیئتعلمی در تدوین معیارهای جذب و
ارتقا :توجه به این امر ،هزینههای مالی و غیرمالی ناشی از کیفیت پایین عملکرد اعضای هیأت علمی در تولید ستاندههای
دانشگاهی را به ویژه در بدو خدمت ،به حداقل میرساند.
 .3نگاه یکپارچه و جامع به ابعاد شایستگیها و صالحیتهای توسعه سرمایه انسانی اعضای هیئتعلمی در سطوح
فردی و سازمانی :توجه به ابعاد متنوع اطالعات ،دانش ،تخصص و مهارتهای عمومی و تخصصی مورد نیاز انجام
وظایف و نقش فردی (استادی) ،و نقشهای مدیرتی و اجرایی در برنامههای توسعه سرمایه انسانی اعضای هیئتعلمی،
با عنایت به ماهیت و ساختار چندبعدی و پیچیدة توسعه سرمایه انسانی و گستردگی وظایف و مسئولیتهای آنها،
میتواند نتایج و پیامدهای مؤثری را برای ارتقاء کارایی عملکرد فردی و سازمانی اعضای هیئتعلمی به همراه داشته
باشد.
 .4توجه به اثر موقعیت و عوامل محیطی درون دانشگاهی بر توسعه سرمایه انسانی اعضای هیئتعلمی :توجه به این
امر توسط تصمیمگیرندگان و مدیران دانشگاهی از مسیر ایجاد یک محیط تعاملی نوآور ،خالق ،پیشگام و سازگار مبتنی
بر منافع مشترک بین اعضای هیئتعلمی ،میتواند زمینهساز رشد همافزا و ارزشآفرین عملکرد اعضای هیئتعلمی در
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 .7توجه به تفاوت سطح ،و کمیت و کیفیت شایستگیها و صالحیتهای اعضای هیئتعلمی در برنامهریزی توسعه
سرمایه انسانی آنها :توجه به این بحث در چارچوب اصل اساسی "رعایت تفاوتهای فردی در آموزش" ،منجر به
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تدوین برنامهها و تکالیف واقعی ،و حصول به دستاوردهای کارآمد و اثربخش در توسعه سرمایه انسانی اعضای
هیئتعلمی میگردد.

پیشنهاد پژوهشی
پیشنهاد میشود برنامهها و اقداماتی مبتنی بر چارچوب مفهومی تدوینشده پژوهش حاضر برای توسعه سرمایه انسانی
اعضای هیئتعلمی دانشگاهها طراحی و اجرا شود و سپس دستاورد حاصل از اجرای این برنامهها مورد سنجش و
ارزیابی قرار گیرد.
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