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Article Type 
Research Article 

 Purpose: The present research was conducted with the purpose of 

studying the linguistic concepts and themes of professional 

competence of academic staff members of higher education 

institutions in Iran. 
Materials and Methods: In terms of methodology, the current 

research is a research synthesis (systematic review of texts), but text 

analysis and theme analysis techniques have also been used in it. 
The statistical population included all scientific articles on the 

subject of "Professional competence of university faculty members" 

that are indexed in the ISC citation database. For data analysis, 
bibliometric components of articles were extracted and reported 

using scientometric techniques. Then, using text analysis and theme 

analysis techniques, the competence components of professors' 

professions of different universities were extracted and categorized. 
Analyzes have been done in Excel and Maxquida 10 software. 

Findings: Scientific findings showed that researchers with the 

organizational name "Islamic Azad University" have conducted 
more research on this issue, most of the research conducted has been 

conducted with a quantitative approach, and the professional 

qualifications of the professors of "Jameh Universities" are much 

more than those of other universities. Is. The findings of the theme 
analysis showed that there is a difference between the professional 

competencies of the professors of different universities. All 

universities have in common "individual/personal competences", 
knowledge competences, "educational competences" and 

"communication competences". 

Conclusion: The results obtained from the research is that the type 

and nature of professional competence of professors depends on the 

type of university where the professors are serving. 
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 همکاران  و مسافر لیال 758

 1400زمستان ، 4، شماره 5دوره  پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

 ایحرفه شایستگی زبانشناختی مفاهیم و مضامین

 ایران در عالی آموزش موسسات علمی هیات اعضای

 1مسافر لیال
 دانشگاه، بناب واحد، دولتی مدیریت گروه، دکتری دانشجوی

 آزاداسالمی، بناب، ایران.
 

 *2نژادایرانی فرهاد
 ،آزاداسالمی دانشگاه، بناب واحد، گروه مدیریت دولتی، استادیار

 .)نویسنده مسئول( بناب، ایران
 

 3زاد بیک جعفر
 آزاداسالمی، دانشگاه بناب، واحد دولتی، مدیریت گروه استادیار،

 .ایران بناب،
 

 4کریمی داداش یحیی

 آزاداسالمی، دانشگاه بناب، واحد دولتی، مدیریت گروه استادیار،
 .ایران بناب،

 
 چکیده

 مفاهیم و مضامین هدف مطالعه هدف با حاضر پژوهش: هدف
 آموزش موسسات علمی هیات اعضای ایحرفه شایستگی زبانشناختی

 .است شده انجام ایران در عالی
 سنتز حاضر پژوهش شناختی،روش لحاظ به :ها روش و مواد

 فنون از آن در لیکن است،( متون بر مندنظام مروری) پژوهشی
 آماری جامعه. است شده استفاده نیز مضمون تحلیل و متن تحلیل
 هیات اعضای ایحرفه شایستگی» موضوع با علمی مقاالت کل شامل
 برای. اندشده نمایه ISC استنادی پایگاه در که بودند «دانشگاه علمی

مولفه سنجی،علم فنون از گیریبهره با ابتدا هاداده تحلیل و تجزیه
 گیریبهره با سپس. شدند گزارش و استخراج مقاالت کتابسنجی های

 ایحرفه شایستگی هایمولفه  مضمون، تحلیل و متن تحلیل فنون از
 شده شدنداستفاده بندیدسته و استخراج مختلف هایدانشگاه اساتید
 شده انجام 10 کیودامکس و اکسل افزارهاینرم در هاتحلیل. است
 .است
 سازمانی نام با محققان که دادند نشان سنجیعلم هاییافته :هایافته

داده انجام موضوع این در تحقیقات بیشتر «اسالمی آزاد دانشگاه»
 و است شده انجام کمی رویکرد با شده انجام تحقیقات اکثر اند،

 از بیش بسیار «جامع هایدانشگاه» اساتید ایحرفه هایشایستگی
 نشان مضمون تحلیل هاییافته. است شده انجام دیگر هایدانشگاه

 مختلف هایدانشگاه اساتید ایحرفه هایشایستگی بین که داد
 هایشایستگی» در هادانشگاه همه. دارد وجود تفاوت
 و «آموزشی هایشایستگی» ،«دانشی هایشایستگی ،«شخصی/فردی

 .هستند مشترک هم با «ارتباطات هایشایستگی»

_________________________________ 
1 Maulana 

 است این شودمی گرفته حضر تحقیق از که اینتیجه: گیری نتیجه
 دانشگاهی نوع به وابسته اساتید ایحرفه شایستگی ماهیت و نوع که

 .هستند خدمت مشغول آن در اساتید که است
 

  لمیع هیات اعضای ای،حرفه هایشایستگی شایستگی،: ها واژه کلید
 

 20/08/1400: افتیدر خیتار
 16/11/1400:  رشیپذ خیتار
 f.nejadirani@yahoo.com  نویسنده مسئول:* 

 مقدمه
 نیدر مورد ارتباط ب یگذشته، مطالعات متعدد یهادر طول دهه

عملکرد تحصیلی و  هادانشگاهای اساتید های حرفهشایستگی
معموال از ابعاد خاصی  مطالعات نیااکثر انجام شده است.  دانشجویان

 یامدهایپای از مطالعات، روی اند؛ در دستهموضوع را بررسی کرده
و  1مانند موالناتاکید شده است موضوع خاص  کی در یشناخت

دانشجویان ( در 2)و همکاران،  2ئیو ، اتیاضیر( در 1)همکاران، 
 ینگرشای دیگر از مطالعات روی ابعاد زبان انگلیسی. در دسته

 ییمانند نگرش نسبت به علم، کارآتمرکز وجود داشته است 
توان گفت هم در به طور کلی می (.3و احساس اعتماد ) ،یلیتحص

ها و شواهد انجام شده و هم بر پایه نظریهمطالعات  ها وپژوهش
ای اساتید و عملکرد های حرفهستگیتجربی قدرتمند بین شای

های . با همه اهمیتی که شایستگیدانشجویان ارتباط وجود دارد
ها وجود دارد ولی دامنه و ای اعضای هیات علمی دانشگاهحرفه

 (.4) تعداد مطالعات انجام شده در این زمینه محدود است.
که های محققان حکایت از آن دارند ها، مشاهدات و گزارشیافته

انتظار  یعلم ئتیه یاز اعضاها و موسسات آموزش عالی در دانشگاه
ر د دیاسات شتریحال ب نیکنند، با ا سیتدر به خوبی رود کهیم

ه ککنند های دانشگاهی را شروع مییی فعالیتهاتیموقعوضعیت و 
ندارند.  یکاف یخود آمادگ یهانقش ی پذیرش و انجام مطلوببرا
 ها، وشایستگیشناخت  عضو هیات علمی،عنوان به تیموفق یبرا

 ضروری یهاآموزش تا مهارت مورد نیاز در امر فنون ها )از مهارت
یکی  .(5) است یضرور امری بسیار( های درسیبرنامه یابیدر ارز
های مورد نیاز اساتید ها و مهارتهای شناخت شایستگیاز راه

عه، تجزیه و تحلیل متون لی مطالها و موسسات آموزش عادانشگاه
 وهشی است.پژ

 ،یکاردان اقت،یل یبه معنا یدر فرهنگ لغت عموم یستگیشا واژه
انجام کار برابر استاندارد  ییمهارت و تبحر است و در اصطالح توانا

 یستگیشا زین 2005شده است. فرهنگ آکسفورد در سال  فیتعر
 تیکرده است. صالح فیتعر فهیوظ کیانجام  تیرا قدرت و ظرف

 و ها،مهارت ها،از دانش ایجموعهشغل، م ایدر حرفه  یستگیشا ای
 یررسمیغ ای یرسم هایآموزش یاست که شخص ط هایینگرش

طور موردنظر را به یشغل فیتا بتواند وظا کندیکسب و تجربه م
 تیریدفتر مد فی(. بر طبق تعر6کارآمد و اثربخش انجام دهد )

س است که بر اسا یالگوی دهمانن یستگی، شاکایامور کارکنان آمر
فردی  هاییژگیو گریرفتارها و د ها،ییدانش، مهارت، توانا»آن 
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« موفق یعملکردهای شغل ای کاری هایبرای انجام نقش ازیموردن
 .(7) شودیم دهیسنج

و  هاشگرای ها،از شناخت ایرا شامل مجموعه یستگیشا وونسکی
 توانندیها  مبا کسب  آن یدانشگاه دیکه اسات داندیم هاییمهارت

 یماعاجت ،یعاطف ،یعقل ،یبه پرورش جسم تیو ترب میتعل انیجر به
در  توانیرا م هاتیصالح نیند. انکمک ک رندگانیفراگ یو معنو
کرد. منظور از  یبندطبقه یو مهارت یعاطف ،یتشناخ یطهیسه ح
است  یذهن یهاو مهارت هایآگاه ی)مجموعه یشناخت تیصالح

مسائل و موضوعات  لیرا در شناخت و تحل یدانشگاه دیکه اسات
جموعه )م یعاطف یستگیتوانا سازد. شا تیو ترب میمرتبط با تعل

 مرتبط وعاتبه مسائل و موض یدانشگاه دیاسات قیو عال هاشیگرا
 و هابه مهارت یمهارت هاییستگیاست و شا تیو ترب میبا تعل

 .(8) شودیمرتبط م یریادگی ندیدر فرا اساتید ی علم هایتوانایی
های متعددی در زمینه در سطح آموزش عالی ایران نیز پژوهش
های اعضای هیات علمی شناخت، ارزیابی و کارکردهای شایستگی

اند؛ در این زمینه ها و موسسات آموزش عالی انجام شدهدانشگاه
ین ها و نتایج ااشاره نمود. بررسی یافتهتوان به مطالعات گذشته می

تحقیقات حاکی از آن است که در ادراک محققان از شایستگی 
ها و موسسات آموزش عالی و نیز ای اساتید دانشگاهحرفه

ای اعضای هیات علمی ارائه شده در های شایستگی حرفهچهارچوب
قالب مدل، الگو، چهارچوب یا غیره، شکاف، پراکندگی و عدم 

 (.9مگرایی وجود دارد )ه
-گیری از فنون علماز این رو پزوهش حاضر درصدد است تا با بهره

سنجی و تحلیل مضامین و تحلیل متن دریابد محققان در ایران برای 
ها از چه عناصر، ای اساتید دانشگاههای حرفهتوصیف شایستگی

 اند؟ها، مفاهیم، و اصطالحاتی استفاده نمودهمولفه

 
 روش هامواد و 

مند بر مطالعه حاضر به لحاظ ماهیت، سنتز پژوهشی )مروری نظام
-، جزو پژوهشلیوتحلهیتجزهای ولی به لحاظ روشمتون( است، 

شود. چراکه در بخش های تحلیل متن و تحلیل مضمون محسوب می
 یبراشده استفاده ییمعنا یواحدها و کلمات لیتحل ها، برایتحلیل

ای اعضای های شایستگی حرفههای مولفهتوصیف الگوها و مدل
هیات علمی موسسات آموزش عالی ایران، از فنون تحلیل متن استفاده 

 . (10شده است )
مقاالت منتشرشده در موضوع  یکلیه مشتمل برجامعه آماری 

بودند که در پایگاه استنادی « های ایرانشایستگی اساتید دانشگاه»
. استراتژی جستجو به این صورت بود: اندعلوم جهان اسالم نمایه شده

 شایستگی اعضای»های )مقاالت( مرتبط با برای اینکه تمام پژوهش
استخراج شوند، الزم بود استراتژی « های ایرانهیات علمی دانشگاه

هایی که معنای مفاهیم جستجو به نوعی تدبیر شود که تمام واژه
و « دانشگاه اساتید»مورد نظر را داشتند، یعنی دو مفهوم که 

، بازیابی شوند. برای این منظور جستجو و پایش مقاالت «شایستگی»
و « شایستگی»در دو گام انجام گردید. در گام اول دو واژه 

های بازیابی شده به صورت مجزا جستجو شدند و یافته« صالحیت»
در هم ادغام شده و در یک فایل واحد قرار گرفتند. سپس با مرتب 

، مقاالت تکراری حذف «عنوان مقاله»اساس  کردن مقاالت بر
گردید. در گام دوم، برای مشخص کردن مقاالتی که موضوع آنها 

هستند، مقاالت در « هاهای اعضای هیات علمی دانشگاهشایستگی»
به صورت دستی بررسی شدند. نتیجه « چکیده»و « عنوان»دو سطح 

اد گام اول تعدفرایند جستجو و پایش مقاالت به صورت زیر بود: در 
مقاله بازیابی شده و در یک فایل اکسل مرتب شدند. در گام  1471

مقاله مشخص شدند که موضوع مورد نظر پژوهش  35دوم تعداد 
  (11) حاضر در آنها بررسی شده بود.

در گام سوم، دستیابی به متن کامل مقاالت بررسی شد،؛ در این 
بتدا صفحه اصلی مرحله برای دسترسی به متن کامل مقاالت، ا

نشریات مربوطه بررسی گردید. همچنین برای دسترسی به متن کامل 
های اطالعاتی مانند ها و بانکمقاالت، مقاالت نمایه شده در پایگاه

sid.ir ،magiran.com ،ensani.ir ،noormags.ir.  و
اله از مق بسیاری دیگر نیز بررسی گردید. در انتهای این بررسی سه

ای هگیری از ظرفیتگذاشته شدند چرا که به بهرهتحلیل کنار 
 محیط وب دسترسی به متن کامل آن مقاالت میسر نشد.

-های مربوط به شاخصسنجی و دادهاطالعات کتاب، چهارمدر گام 

آن در قسمت اول  سنجی استخراج و تحلیل شده و نتایجهای علم
 ها ارائه شده است.یافته

گیری از رویکردهای مقاالتی که با بهره، آن دسته از پنجمدر گام 
های شایستگی پژوهش کیفی سعی شده است الگو، مدل، یا مولفه

های مضمون ند برای تحلیلداساتید دانشگاه استخراج و ارائه ش
 انتخاب شدند. 

مقاالتی برای تحلیل برگزیده شدند در گردآوری مقاالت مورد نظر،  
پژوهشی -مقاالت نشریات علمی (1که دارای معیارهای زیر بودند: )

ی اشایستگی حرفه( مقاالتی که به 2دارند؛ ) Peer-Reviewکه 
مقاالتی اند. در بافت و محیط دانشگاه پرداخته اعضای هیات علمی

مقاله برای  34. درنهایت اندکه از رویکردهای کیفی بهره جسته
 تحلیل باقی ماندند.

-های اصلی و فرعی مدلشاخصهای موردنیاز، برای گردآوری داده

ی مرجع استخراج گردید. بر این اساس مجموعه های ارائه شده
 عنوان پیکره مورد تحلیل به دست آمد. برای پاسخگویی به سؤالبه

-رمن گیری ازها در دو سطح انجام شدند ابتدا با بهرهتحقیق، تحلیل

گام  و درتحلیل متن انجام گرفت  2نسخه  TextSTATافزار 
 شناسی تحقیقاتاز روشگیری با بهرهتحلیل مضامین جمالت  بعدی

ندی در ببندی و طبقهکیفی با روش کدگذاری تحلیل مضمونی، مقوله
 .نسخه ده استفاده گردید  MAXQDAافزار نرم
 

 هایافته
-ها در دو قسمت دستهبا توجه به دامنه و اهداف این مقاله، یافته 

-های علممربوط به شاخصهای یافتهبندی و گزارش شدند: الف( 

 .متن و تحلیل مضمونهای تحلیل ؛ ب( یافتهسنجی
 

 سنجیهای علممولفه های مربوط به تحلیلیافته
. در جدول محققان بود« نام سازمانی»های تحلیل یکی از مولفه

 نداتحت بررسی  ارائه شدهندگان مقاالت س، نام سازمانی نوی1شماره 
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 همکاران  و مسافر لیال 760

 1400زمستان ، 4، شماره 5دوره  پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

 : فراوانی نام سازمانی نویسندگان مقاالت تحلیل شده1جدول 
 فراوانی نام دانشگاه فراوانی نام دانشگاه

 2 دانشگاه پیام نور 27 دانشگاه آزاد اسالمی
 1 مدیریت صنعتی 17 دانشگاه شیراز
 1 دانشگاه علوم پزشکی مازندران 12 دانشگاه تهران

 1 دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی 10 دانشگاه شهید بهشتی
 1 دانشگاه شاهد, دانشکده علوم انسانی 4 دانشگاه مازندران
 1 دانشگاه خوارزمی تهران 4 دانشگاه فرهنگیان
 1 دانشگاه تگزاس آمریکا 3 دانشگاه اصفهان

 1 دانشگاه الزهرا )س( 2 آموزش عالیریزی موسسه پژوهش و برنامه
 1 دانشگاه ارومیه 2 دانشگاه سمنان

 1 پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی 2 دانشگاه حکیم سبزواری
   2 دانشگاه تربیت مدرس

دهد که تعداد نویسندگان مقاالت نشان می 1های جدول شماره یافته
 27دهد که تحلیل نام سازمانی نشان مینفر بودند.  96تحت بررسی 

د از بودند و بع« اسالمی انشگاه آزادد»نفر از نویسندگان وابسته به 
نفر وابسته به دانشگاه  12نفر وابسته به دانشگاه شیراز،  17آن 

نفر وابسته به دانشگاه شهید بهشتی بودند. به طور کلی  10تهران و 
دانشگاه  21ست که محققان تحلیل وابستگی سازمانی حاکی از آن ا

اند. از دیگر نکات قابل مختلف به مطالعه موضوع عالقمند بوده

-های مختلف، از قبیل دانشگاهتوجه این است که محققان دانشگاه

های جامع، دانشگاه آزاد اسالمی، دانشگاه پیام نور، دانشگاه 
ریزی های صنعتی، و موسسه پژوهش و برنامهفرهنگیان، دانشگاه

-نموده بررسیوزش عالی به این موضوع عالقه نشان داده و آن را آم

 اند.
های پژوهش حاضر، بررسی ، از دیگر یافته«شناسی پژوهشروش»

-شناسی غالب در مطالعه موضوع مورد مطالعه است که یافتهروش

 نشان داده شده است: 2های مربوطه در جدول شماره 
 

 شناسی پژوهشیزیع فراوانی تعداد مقاالت بر اساس روش: تو2جدول 
 فراوانی شناسینوع روش
 17 کمی

 7 پدیدارشناسی -کیفی
 4 کیفی )ترکیبی(-کمی

 3 اکتشافی -کیفی
 1 کمی-تحلیل محتوایی
 1 فراتحلیل

 1 تحلیل محتوا -کیفی

شده است، رویکرد  ( نشان داده2همانگونه که در جدول شماره )
است به  شناسی پژوهشی غالب در بین محققان رویکرد کمیروش

شناسی کمی استفاده شده مطالعه، از رویکرد روش 17طوری که در 
شناسی مورد نیز از انواع رویکردهای روش 16است. در تعداد 

مختلف کیفی انجام شده است. در بین رویکردهای کیفی، بیشترین 
شناسی کیفی از نوع گیری از روشه بهرهگرایش محققان ب

شناسی پدیدارشناسی است. همچنین در یکی از مقاالت از روش
های تحلیل استفاده شدهاست و در دو مقاله از رویکرد« فراتحلیل

شناسی رویکردهای محتوا استفاده شده است که در یکی از روش
ی استفاده فشناسی کیکیفی و در دیگر از تحلیل محتوا بر مبنای روش

 شده است. 

تحلیل ابزارهای مورد استفاده در مطالعات «: ابزار گردآوری داده»
مطالعه از ابزار پرسشنامه  17منتخب حاکی از آن است که در 

شناسی ترکیبی بهره استفاده شده است. در چهار مطالعه که از روش
زده ها مصاحبه و پرسشنامه است. در یااند ابزار گردآوری دادهبرده

ها فقط مصاحبه بود. در سه مطالعه ابزار مطالعه ابزار گردآوری داده
 مند متون و مصاحبه بوده است.ها مرور نظامگردآوری داده

هایی که در این تحلیل مورد توجه ، یکی از مقوله«جامعه آماری»
های این تحلیل قرار گرفت جامعه آماری تحت مطالعه بود.  یافته

 اده شده است:نشان د 3در جدول 
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 ها و موسسات آموزش عالی: توزیع فراوانی جامعه آماری به تفکیک دانشگاه3جدول 
 18 دانشگاه جامع

 4 دانشگاه آزاد اسالمی
 3 دانشگاه علوم پزشکی )علوم پزشکی بابل(

 3 دانشگاه فرهنگیان
 2 دانشگاه جامع علمی کاربردی

 1 دانشگاه صنعتی

های مربوط به جامعه آماری حاکی از آن است تجزیه و تحلیل داده
های جامع بوده ماری آن اساتید دانشگاهآمطالعه، جامعه  18که در 

های مورد جامعه آماری اعضای هیات علمی دانشگاه 4است، در 
های علوم مورد اعضای هیات علمی دانشگاه 3اسالمی، در  دآزا

پزشکی، در سه مورد  اعضای هیات علمی دانشگاه فرهنگیان، در دو 

مورد اعضای هیات علمی دانشگاه جامع علمی کاربردی و در یک 
 مورد دانشگاه صنعتی بود

-سنجی است که نشان میهای علمیکی دیگر از شاخص« نشریات»

های مطالعات تحت بررسی در چه نشریاتی چاپ شده دهد یافته
 ارائه شده است: 4های این تحلیل در جدول شماره ت. یافتهاس

 
 : توزیع فراوانی نشریاتی منتشر کننده مقاالت4جدول 

 فراوانی عنوان نشریه فراوانی عنوان نشریه
 1 راهبردهای آموزش در علوم پزشکی 3 تدریس پژوهی

 1 و فناوری سیاست علم 2 رهیافتی نو در مدیریت آموزشی
 1 علوم تربیتی دانشگاه شهید چمران اهواز 2 فناوری اطالعات و ارتباطات ایران

 1 علوم روانشناختی 2 فناوری آموزش
 1 فصلنامه تخصصی جامعه شناسی دانشگاه آزاد اسالمی آشتیان 2 مدیریت بهره وری
 1 های آموزشیفصلنامه مطالعات مدیریت و رهبری در سازمان  1 آموزش عالی ایران

 1 مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران 1 آموزش مهندسی ایران
 1 مدیریت در دانشگاه اسالمی 1 آموزش و ارزشیابی

 1 مدیریت منابع انسانی در ورزش 1 آموزش و توسعه منابع انسانی
 1 مشاوره شغلی و سازمانی 1 پژوهش در برنامه ریزی درسی

 1 مطالعات آموزش و یادگیری 1 پژوهش نامه اخالق
 1 نوآوری های مدیریت آموزشی 1 پژوهش های برنامه درسی

 1 رهیافت 1 پژوهش های مدیریت عمومی
 1 زن و جامعه 1 پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطالعات

   1 توسعه آموزش در علوم پزشکی

های شود، یافتهمشاهده می 4همانگونه که در جدول شماره 
مطالعات انجام شده در این زمینه، در طیف وسیعی از نشریات علمی 

های استخراج شده از پایگاه استنادی اند. بر اساس دادهچاپ شده
ISC عنوان نشریه مختلف پذیرش و   29، مقاالت این حوزه در

« پژوهی تدریس»منتشر شده است. بیشترین فراوانی مربوط به نشریه 
ی رهیافت»انی سه مقاله است. بعد از آن در هر کدام از نشریات با فراو

، «فناوری اطالعات و ارتباطات ایران»، «نو در مدیریت آموزشی
دو مقاله منتشر « مدیریت بهره وری»، و نشریه «فناوری آموزش»

 اند.شده
 

 های مربوط به تحلیل زبانشناختییافته
اولین گام در این زمینه مشخص کردن مقاالتی بودند که الزم بود در 
مرحله تحلیل متن و مضمون گزینش شوند. از آنجائی که در 

هایی که از رویکردهای کمی استفاده کرده بودند ابزار پژوهش
های ها رسشنامه از پیش ساخته بود و در آن مدلگردآوری داده

ه شدند لذا از مطالعه کنا گذاشتنمیای اساتید تدوین شایستگی حرفه
شدند. و تنها آن دسته از مقاالتی باقی ماندند که از رویکردهای 

 کیفی بهره جسته بودند.
 های معنادارهایی که انجام گردید، بررسی واژهیکی دیگر از تحلیل

های های اصلی بود. بدین ترتیب که تمام شاخصدر سطح شاخص
شده بودند احصا گردید و به عنوان  اصلی که در مطالعات تدوین

ها حاکی از آن بود که در یک پیکره واژگانی تحلیل شدند. یافته
واژه بودند.  670ها )هجاها( برابر آمده تعداد واژهدستی بهپیکره

بود. هر کلمه به مثابه یک « کلمه»واحد تحلیل متن در این مرحله، 
ه تدا تمام کلماتی که بمنظور گردید. برای شروع تحلیل اب« مفهوم»

شدند  ، محسوب می«شایستگی»عنوان کلمات عمومی، مثل کلمه 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 is

la
m

ic
lif

ej
.c

om
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                               5 / 9

http://islamiclifej.com/article-1-1505-fa.html


 همکاران  و مسافر لیال 762

 1400زمستان ، 4، شماره 5دوره  پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

معنی، مثل حروف اضافه حذف شدند، در گام دوم تمام کلمات بی
و پسوندها یا پیشوندها، حذف گردیدند و کلمات باقیمانده برای 

ای که الزم وارد شدند. نکته 2-استاتافزار تکستتحلیل متن در نرم
به آن اشاره شود این است که چون در زبان فارسی فهرست  است

معنی باشند در دسترس محققان قرار کلماتی که به عنوان کلمات بی
ها به صورت دستی انجام شدند؛ یعنی نداشت این مراحل و بررسی

معنی و کلمات صورت دستی تمام کلمات عمومی، بیمحقق به

ار اکسل حذف نمودند. سپس افزنامربوط را از میان پیکره در نرم
تمام کلماتی که معنای مشترکی داشتند یا در یک حوزه معنایی قرار 
داشتند و یا ریشه آنها مشترک بود با همدیگر ادغام شدند. تمام 
کلماتی که منطبق با اهداف مطالعه حاضر نبودند حذف شدند؛ در 

دست آمدند. ها به ( مفهوم به همراه فراوانی آن74انتهای این فرآیند )
( 5آمده در جدول شماره )دستبهمنتخب و فهرست کامل کلمات 
 شده است:های اول نشان دادهفراوانی و درصد واژه

 
 فراوانی تعداد کلمات دارای بار معنایی: 5جدول 

 فراوانی کلمه فراوانی کلمه
 3 ادراکی 34 شایستگی/صالحیت

 3 ارزشها؛ 13 فردی/فرد/شخصی

 3 ارزشیابی/ارزیابی 12 آموزش/آموزشی

 3 تکنولوژیکی/فناوری 12 مهارت/مهارتی

 3 توسعه/رشد 8 حرفه/حرفهای

 3 دانش/دانشی 7 تدریس

 3 عالقمندی 5 اخالق

 3 عمل/عملکرد/عملی 5 ارتباطات؛

 3 کسب/کسب و کار 5 پژوهش/پژوهشی

 3 نقش/نقشی 5 تخصصی

 2 پرستاری؛ 5 سازمانی

 2 تجربه 5 علمی

 2 تعهد؛ 5 فنی

 2 تواناییهای 5 مدیریت/مدیریتی

 2 خدمات/خدمت 4 یادگیری

   3 اجتماعی

دهند، پس از کلمات با ریشه ( نشان می5های جدول شماره )یافته
شده در (، بیشترین کلمه استفاده34شایستگی/صالحیت )با فراوانی 

انی )با فراو« فرد/فردی/شخصی»شده، کلمات با ریشه تحلیلجمالت 
دهد که از نظر محققان ایرانی فعال در ( است. این یافته نشان می13

حوزه مطالعات شایستگی اساتید، ویژگی یا خصوصیت شایستگی، 
توان گفت که است. در حقیقت می« شخصی»یا « فردی»امری 

ها و دانش و تبحر ا، مهاتهتابع استعدادها و خالقیت« شایستگی»
راد توان گفت که حتی اگر افخود فرد است. لذا بر طبق این یافته می

-در یک بستر یکسان آموزش دیده و رشد نمایند ممکن است تفاوت

های متفاوت شوند. دومین مفهوم های فردی منجر به شایستگی
( 12با فراوانی )« آموزشی/آموزشی»پرتکرار در این یافته، مفهوم 

تواند انتظاری که از یک استاد وجود دارد را است. این یافته می
معنا که مهمترین شایستگی استاد باید در امر منعکس نماید بدین

باشد. از دیگر مفاهیمی که الزم است در مطرح شدن « آموزش»
است این مفهوم « تدریس»به آن توجه شود، مفهوم « آموزش»مفهوم 

 تواناولویت ششم قرار دارد. بدین ترتیب میمورد( در  7با فراوانی )
 «تدریس»مقدم و متفاوت از مفهوم «آموزش/آموزشی»گفت، مفهوم 

تلقی شده است. در مرتبه چهارم، مفهومی که بیشترین تکرار داشت 

بود. این مفهوم داللت بر آن دارد که « مهارت/مهارتی»مفهوم 
زم البته ال«. شیدانش/دان»است نه « مهارتی»شایستگی بیشتر امری 
مورد( در اولویت پنجم  3با فراوانی )« دانش»به ذکر است که مفهوم 

ستگی شای« ماهیت»فراوانی قرار دارد. شاید بتوان گفت این یافته بر 
توان از طریق آموزش و تمرین و تکرار آن را داللت دارد که می

 ارتقا داد. 
مورد قرار  8ی با فراوان« ایحرفه/حرفه»در مرتبه پنجم، مفهوم 

دارد. این یافته داللت بر آن دارد که شایستگی امری مرتبط با حرفه 
توان گفت شایستگی و ها و مشاغل است که میاست و در حرفه

استفاده از آن یا توجه به آن رواست. در اولویت ششم، مفهوم 
مورد( قرار دارد. همانگونه که پیشتر نیز  7با فراوانی )« تدریس»

متفاوت « آموزش»با «  تدریس»ده شد، نوع نگاه به امر توضیح دا
است. بعد از ردیف ششم، تعدادی از مفاهیم با درجه فراوانی یکسان 

 .وجود دارد

 
 های تحلیل مضمونیافته

های ها و مولفهشاخصاستخراج شده، های انجامیکی از تحلیل
نظور م های مختلف بود. برای اینشناسایی شده برای اساتید دانشگاه
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ای اساتید های حرفهشایستگیهای اصلی و فرعی ابتدا کل شاخص
. سپس بدون مالحظه و در گردید، از مقاالت استخراج یدانشگاه

ا بنویسندگان مقاالت،  های انجام شده توسطنظر گرفتن نامگذاری
و نامگذاری  مجددهای اصلی شاخص، یکدست نمودن مفاهیمهدف 
  شدند.تنظیم 

-هها در سامانه رتببندی دانشگاهها، از دستهبندی دانشگاهبرای دسته
پیروی شد بر این  ISCسامانه های ایران و جهان در بندی دانشگاه

های جامع، ها به این صورت است: دانشگاهبندی دانشگاهاساس دسته
های علوم پزشکی، دانشگاه آزاد، دانشگاه پیم نور، دانشگاه دانشگاه

 .کاربردی-های جامع علمیهای صنعتی، دانشگاهدانشگاهفرهنگیان، 
ای هها، دانشگاهبندی دانشگاهبر طبق اصول پذیرفته شده در دسته

های زیرنظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به عنوان دانشگاه
اند. در این مطالعه نیز، آن دسته از مقاالتی که جامع تعریف شده

های وزارت علوم اساتید دانشگاهجامعه آماری تحت بررسی آنها 
های جامع  های دانشگاهها و مولفهبودند برای شناسایی شاخص

مولفه به عنوان  82ها نشان داد که در مجموع استفاده شدند. یافته
های استخراج شاخص اصلی گردآوری شده و تحلیل شدند. شاخص

 1بندی شدند. در شکل شماره شده در قالب ده شاخص کلی دسته
نشان داده شده  MAXQDAافزار ها در نزمبرونداد این شاخص

دا مدل ابت های اساتید،های شایستگیبرای تبیین بهتر شاخصاست. 
ا هپیشنهادی برای شایستگی اعضای هیات علمی هر یک از دانشگاه

ها های دانشگاهتوضیح داده شده است و سپس برای مقایسه شاخص
 مدل کلی ارائه شده است:

 
 

 های اعضای هیات علمی کشور: مدل کلی شایستگی1شکل 

 گیرینتیجه
هایی با ماموریت و اهداف اصلی ها به طور سنتی سازماندانشگاه

. با این حال، در چند دهه گذشته، اندشدهآموزش و پژوهش شناخته 
از آموزش و پژوهش رفته و  ها فراترانتظارات از دانشگاه

تری به انها محول شده ها و اهداف بسیار گستردهنقش ،هاماموریت
های محوله، ترین این انتظارات، نقشجمله از جدیداست که من

های خلق و ایجاد فناوری و پشتیبان ها به عنوان پیشراندانشگاه
 اند.توسعه اقتصادی و رفاه اجتماعی فراخوانده شده

بتوان گفت که مهمترین نکته برجسته شدن تحقیقات کیفی شاید 
ای که در آن دو عامل بسیار مهم زیربنای فلسفی آن است به گونه

( دیدگاه 1شود: در استخراج الگوهای مورد پژوهش بکار گرفته می
اجتماعی پدیده تحت بررسی -( بافت فرهنگی2کنندگان؛ مشارکت

(12) 

 
اکی از آن است که هم در زمینه های تحفقی نیز حبررسی یافته

تحلیل متن و هم در زمینه تحلیل مضامین، بیشترین تعداد مفاهیم و 
هایی است که مربوط به دو مولفه مضامین مربوط به شایستگی

 آموزش و پژوهش هستند. 
ب های منتسها حاکی از آن است که در ارتباط با شایستگیبررسی

های زیادی انجام شده ژوهشها، پبه اعضای هیات علمی دانشگاه
شناسی ویژه )کمی، گیری از روشاست که هر یک از آنها با بهره

ا های اساتید دانشگاهی رکیفی، ترکیبی(، بعد خاصی از شایستگی
اند. با این حال تاکنون هیچیک از تحقیقات انجام شده بررسی کرده

ت هیا های مورد نیاز اعضایبه طور جامع و کامل به بیان شایستگی
(. و از سویی دیگر با در نظر گرفتن نقش 13اند )علمی توجه نکرده

های مختلف )از قبیل و اهداف ویژه هر یک از انواع دانشگاه
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 1400زمستان ، 4، شماره 5دوره  پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

های جامع، آزاد اسالمی، علوم پزشکی، فرهنگیان، جامع دانشگاه
کاربردی، پیام نور، غیرانتفاعی و غیره(  احتمال دارد -علمی

رغم همپوشانی، ها، علییک از این دانشگاههای ویژه هر شایستگی
هایی نیز داشته باشند. از این رو در پژوهش حاضر سعی شده تفاوت

ها و تشابهات است با بررسی متون پژوهشی مرتبط، تفاوت
های مختلف ارائه های مورد انتظار برای اساتید دانشگاهشایستگی

 گردد.
های( ها )مقالهیکی دیگر از موضوعاتی که در بررسی پژوهش

های شایستگی اساتید در منتخب مشخص شد این بود که مولفه
های مختلف به تدریج تغییر می یافتند یعنی اینکه ابتدا دانشگاه

با  اند و سپسشایستگی های عمومی اساتید دانشگاهیی استخراج شده
تغییرات ایجاد شده در بطن اجتماع، و همراستا با انتظارات از 

ها، موضوع های جدید به دانشگاهها و تفویض نقششگاهعملکرد دان
 اند.ها  نیز متفاوت شدهبررسی شایستگی

تاکنون مطالعات مختلفی به بررسی کم و کیف شایستگیهای اعضای 
هیأت علمی در فرآیند بین المللیشدن آموزش عالی در ایران و سایر 

چندین کشورهای دنیا پرداخته است که در این قسمت از پژوهش، 
 مورد از این تحقیقات مرور میشوند.

دهند که اگر ده مؤلفه اول در مقایسه دو سطح تحلیل باهم نشان می
ها هر دو سطح تحلیل باهم مقایسه شوند همپوشانی زیادی بین آن

ها باهم مقایسه شوند بندی مؤلفهوجود دارد ولی اگر ترتیب اولویت
ارآفرینی را بیشتر تحت توان دریافت که محققان در ایران، کمی

دانند می« طلبفرصت»و « پذیرریسک مخاطره پذیر/»سیطره افراد 
ها در مرتبه سوم اولویت قرار دارد. آن« نوآوری»و ویژگی 

که برای تعریف و توصیف کارآفرینی و زیر موضوعات آن درحالی
 کنند.استفاده می« نوآوری»بیشتر از واژه 

 شود این است که:گرفته می ای که از تحقیق حاضرنتیجه
ای هدر تحلیل اصطالحات استفاده شده برای احصاء شایستگیاوالً، 

ها، مشخص شد که شایستگی بیشتر امری اعضای هیات علمی دانشگاه
-است. یعنی اینکه محققان معتقد هستند که ویژگی« فردی/شخصی»

های هر فردی در کسب و ها و ظرفیتها، خصوصیات ، توانمندی
 های آنان نقش بسزایی دارندبلور شایستگیت

ها حاکی از توجه دوم اینکه، چون در هر دو سطح تحلیل، یافته
 های فرد کارآفرین است لذا شاید بتوان نتیجه گرفتبیشتر به ویژگی

های ایران، کارآفرین که متخصصان آموزش کارآفرینی در دانشگاه
 نوعی برو است که بهدانند؛ از همین رشدن را یک ویژگی فردی می

 های افراد کارآفرین تأکید و توجه وجود دارد.ویژگی
سوم اینکه، با توجه به گستره و تنوع مفاهیمی که در متون آموزش 

ی های درسکارآفرینی در ایران به آن توجه شده است لذا شاید برنامه
مصوب و موردقبول همگان برای آموزش کارآفرینی به دانشجویان 

شده بعدی خاص های انجامشته باشد و در هر یک از دورهوجود ندا
مورد آموزش قرارگرفته و بسیاری از موضوعات دیگر مورد غفلت 

 ها فراهم نشود.قرار بگیرد یا زمان الزم برای پرداختن به آن
شود، بامالحظه اهدافی که از کارآفرینی و ترتیب پیشنهاد میبدین

ایی هارکت صاحبنظران امر، سرفصلرود با مشکارآفرینان انتظار می
 های مختلف آموزش داده شود. تدارک دیده شده و برای دوره

 مشارکت نویسندگان
ها، تجزیه و تحلیل پردازی، طرح پژوهش، گردآوری دادهدر امر ایده

ها، نگارش پیش نویس دستنوشته، اصالحات خواسته شده داده
 مشارکت داشتند.

پژوهش، راهنمایی در تجزیه و تحلیل،  پردازی و طرحدر امر ایده
اصالح اساسی نسخه دستنوشته، راهنمایی برای اصالحات خواسته 

 شده مشارکت داشتند.

پردازی و طرح پژوهش، راهنمایی در تجزیه و تحلیل، در امر ایده
اصالح اساسی نسخه دستنوشته، راهنمایی برای اصالحات خواسته 

 شده مشارکت داشتند.
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