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 چكیده

ها، وجود سرمایه انسانی است که از آگاهی، المللی دانشگاهتعامالت بین مدی درهای کاراترین مؤلفهیکی از مهم

ها تواند در رقابت و تعامل با سایر دانشگاهزمانی مییک دانشگاه از سوی دیگر،  ستگی و مهارت الزم برخوردار باشد.شای

ر این دتحقق این امر برخوردار باشد.  در راستای انسانی شایسته هایسرمایه ای را ایفا کند که ازو بایسته نقش شایسته

مقصود  این توانند نقش مهمی برای نیل بهعنوان یکی از منابع انسانی مهم هر دانشگاه، میبه هیأت علمیاعضای  میان،

تیابی برای دس. استالمللی علمی در تعامالت بینهای اعضای هیأت شناسایی شایستگیهدف مقاله حاضر،  کنند.ایفا 

 هایها و پژوهشو تحلیل محتوای کیفی به بررسی مدل هدف، پژوهشگران با استفاده از روش تحلیل اسنادی به این

المللی، ت علمی در تعامالت بینی و شایستگی اعضای هیأالمللبینت علمی موجود در خصوص شایستگی اعضای هیأ

شان داد ن . نتایج پژوهشی، تدوین شدالمللبینت علمی در تعامالت پرداختند. براین مبنا، الگوی شایستگی اعضای هیأ

رتباط اشایستگی فرهنگی، شایستگی میان المللی، شاملعلمی در تعامالت بینهای اعضای هیأت که شایستگی

 .گروهی استالمللی و شایستگی کاربین

 . علمی، دانشگاهالمللی، اعضای هیأت ی، تعامالت بینشایستگ واژگان کلیدی:
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  ساله دوره دکترای مدیریت آموزش ضر از ر ستخراج گردیده و این پژوهش مورد حمایت مالی و علمی مؤسسه پژوهش و برنامهمقاله حا ریزی آموزش عالی انجام عالی، ا

 .شده است

  :نویسنده مسئول مکاتباتNazarzadeh@ut.ac.ir 

mailto:Nazarzadeh@ut.ac.ir
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 مقدمه -1

ها در میزان مزیت رقابتی سازمان ،در هزاره سوم

دانش خردمندانه و شایستگی نیروی  دانایی، هوش،

توجه به موضوع  .[1]ها نهفته است انسانی آن

نظر دیگری نیز نقطه شایستگی نیروی انسانی، از

 کارگماریبه و انتخابتأمل است و آن اینکه قابل

 ائلمس ترینمهم از یکی هر شغل، در افراد ترینشایسته

ای که گونهبه شود،ازمان محسوب میس هایتصمیم و

ا نی رنظران مدیریت، رشد و توسعه نیروی انساصاحب

 نیروی انسانی دردرست  کارگیریدرگرو انتخاب و به

 عبارت. به[2]دانند های سازمانی میمشاغل و پست

ها، انتخاب افراد شایسته و دارای توانایی دیگر،

های خاص را شاید بتوان یکی از استعدادها و ویژگی

 .[3] دانستترین وظایف هر سازمان اساسی
شار وری، فارقابت شدید و تغییرات فناز سوی دیگر، 

ها در های متنوع آنها و شیوهروزافزونی بر سازمان

سازد. این شان وارد میوری نیروی انسانیافزایش بهره

درست همان چیزی است که موجب شده در محیط 

 هاسازمانبنابراین  .[4] ، شایستگی اهمیت یابدیرقابت

خود  هایشایستگی و هاقابلیت پیوسته ناچارند بقا برای

طور به های منابع انسانی خود راشایستگی طور عام وبه

 غیرمت شرایط پاسخگوی بتوانند تا دهند توسعه خاص

 شایستگیمفهوم  بنابراین .[5] باشند محیطی متفاوت و

ها، صفات و ها، دانش، ارزشکه ترکیبی از مهارت

ف یک شغل تعریدر  برتر را کارکردهایی است که انگیزه

 .[6] قرارگرفته استقلب منابع انسانی در  کند،می

ها و مؤسسات آموزش عالی نیز دانشگاه بین،این  در

نی یع از تغییر و تحوالت عصر کنونی خود؛ تأثیربی

افزایش تعداد دانشجویان و متقاضیان، گسترش و تنوع 

های سریع و گسسته در دگرگونی های آموزشی،سازمان

اوری و محیط بیرونی، افزایش کم و کیف رقابت میان فن

تغییر در انتظارات و  ،ننفعاتعداد زیاد بازیگران و ذی

های متقاضیان و مشتریان و مخاطبان، فشارهای ارزش

ی و گذارمشیمالی، پیچیدگی در محیط خط

، های اجتماعیزمینه ازدیاد پیچیدگی در گیری،تصمیم

 .[7] غیره نیستنداقتصادی و سیاسی و 

 عالی، آموزش شدن المللیبنابراین لزوم بین

برآمده  هایچالش برای منطقی پاسخ و راهکار عنوانبه

 ها و شرایط آشوبناک، توسطاز این پیچیدگی

 یهاآن دانشگاه به دنبال و عالی آموزش نظرانصاحب

 تأکید .[8]است  قرارگرفته موردتوجه جهان در پیشرو

 بر عالی آموزش زمینه در ویژهبه شدن المللیبین

 آموزشی، یهابرنامه در فعال، مشارکت مشارکت

 اصالحات به مربوط پژوهشی، مطالعات هایفعالیت

 ملی تحوالت پیامدهای و هافرصت و هاآموزشی، چالش

 .[9]است  جهان سراسر در عالی آموزش المللیبین و

زمند مللی، نیاالیک دانشگاه برای ورود به قلمرو بین

( بر مبنای 1392) یجاودانکه  نیازهایی استپیش

نیازها را چنین شده، این پیشانجاماقدامات و مطالعات 

 :است برشمرده

 ایگونههای آموزشی بهافزایش کیفیت برنامه -

ای کم، قابل رقابت در عرصه منطقهدست که

 باشد.

رای افزایش بخشی به نهادهای آموزشی بتنوع -

 توان همگرایی ساختاری

پذیری نظام ملی نرمش لزوم برخورداری از -

 آموزش عالی

های( کنشیهمتعامالت )ضرورت گسترش  -

 المللیبین

مشخص شدن وضعیت بخش عمومی و  -

 [10]خصوصی 

المللی اشاره شد، تعامالت بینگونه که همان

 به دانشگاهنیازهای ورود یک عنوان یکی از پیشبه

، دیگر رود. از سویشمار میالمللی بهقلمرو بین

ها به دالیل اقتصادی، سیاسی و همچنین فکری دانشگاه

که نحویبه پردازند،ل و همکاری با یکدیگر میبه تعام

ها اشکالی از ارتباطات و تعامالت را با امروزه دانشگاه
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بنابراین تعامل  دهند،ی دیگر انجام میهادانشگاه

تواند پدیده جدیدی المللی در آموزش عالی نمیبین

 ،نیز اشاره کردند 1گونه که نایت و دی ویتباشد. همان

در  المللی،دالل وجود دارد که پدیده تعامل بیناین است

زبان در استفاده از یک 17تا پایان قرن  وسطی و قرون

مشترک، برنامه مطالعاتی و سیستم امتحانی یکنواخت 

دانشجویان،  جاییهمنظور تسهیل تحرک و جابو به

 کارها بهپژوهشگران، اعضای هیأت علمی و تبادل ایده

مللی البه تعبیر دیگر، تعامل بین .[11است ]شده گرفته 

ای است که برای برانگیختن در آموزش عالی پدیده

دانشجویان، پژوهشگران و اعضای تحرک و جابجایی 

ها در بستر و برای ایفای نقش آن هیأت علمی

 .[13و  12] المللی و میان فرهنگی پدید آمده استبین

 مدیکاراهای ترین مؤلفه، یکی از مهماز طرف دیگر

ها، وجود سرمایه انسانی المللی دانشگاهدر تعامالت بین

 رای ایفایاست که از آگاهی، شایستگی و مهارت الزم ب

انی زمیک دانشگاه  این نقش برخوردار باشد، بنابراین

 نقش ی دیگرهاتواند در رقابت و تعامل با دانشگاهمی

انسانی  یهاای را ایفا کند که از سرمایهو بایسته شایسته

کی ی ستای تحقق این امر برخوردار باشد.در را شایسته

مندی از اعضای هیأت های انسانی، بهرهاین سرمایهاز 

 تأهی اعضایچراکه  ،المللی استعلمی در تعامالت بین

 نقش هر جامعه، ارزشمند هایسرمایه عنوانبه علمی

های سرمایه تربیت در سازسرنوشت و حساس یبس

همچنین کارایی  .[14]کنند می ایفا خصصمت انسانی

مراکز آموزشی و پژوهشی نیز به کیفیت کار منابع 

ت اسها وابسته علمی آنویژه اعضای هیأت بهانسانی و 

نظران معتقدند که برخی از صاحبطوریبه ،[15]

بنابراین در  .[5] علمیآموزش عالی یعنی هیأت 

ی، المللتعامالت بینها و مراکز آموزش عالی با دانشگاه

یل علمی تشکترین نیروی انسانی را اعضای هیأت اصلی

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Knight and de Wit 

علمی اما منظور از تعامالت یک هیأت  ،دهندمی

 چیست؟

 ،هیأت علمیدر پاسخ باید گفت که تعامالت یک  

ی رودرروها و تعامالت شامل روابط گروهی، همکاری

در  هیأت علمیپژوهشی اعضای  -اجتماعی یا علمی

های پژوهشی بین کار، همکاری بیرون محلدرون و 

هیأت ، عضویت و مشارکت اعضای هیأت علمیاعضای 

 هیأت علمیهای علمی، تمایل اعضای در انجمن علمی

 شغلی خارجهای جمعی و مالقات شغلی و غیرتبه فعالی

 .[16] از محیط کار است

ر د هیأت علمیبنابراین، با توجه به جایگاه اعضای 

للی و المهایی با تعامالت بینویژه دانشگاهبهها، دانشگاه

ز عنوان یکی ارویکرد شایستگی به با علم به اینکه

ی المللی شدن آموزش عالرویکردهای مطرح در بین

 هانگرش دانش، ها،مهارتتوسعه رود که بر شمار میبه

 و هیأت علمی اعضای دانشجویان، در هاو ارزش

 لزوم توجه به شایستگی ،[17]تأکید دارد  کارکنان

ه با توجه بالمللی تعامالت بین در هیأت علمیاعضای 

ها و نظام ها، شرایط و زمینه خاص دانشگاهویژگی

آموزش عالی در هر کشور، در راستای افزایش تعامالت 

حساس پیش ا از ها، بیشبیشتر و رقابت با سایر دانشگاه

 ده استدر پژوهش حاضر، تالش ش مبناشود. براین می

 بارههای موجود درها و پژوهشبا بررسی مدل

و  المللیبین هیأت علمیهای اعضای شایستگی

تعامالت  در هیأت علمیاعضای  هایشایستگی

می عل هیأتهای اعضای ، الگوی شایستگیالمللیبین

ن در راستای نیل به ایالمللی ارائه شود. در تعامالت بین

 ند شد. خواهبررسی  زیر هایپرسشمقصود، 

علمی در تعامالت  هیأتهای اعضای شایستگی -1

 المللی، کدامند؟بین

علمی در  هیأتهای اعضای الگوی شایستگی -2

 المللی چگونه است؟تعامالت بین
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 مبانی نظری -2

 تعریف شایستگی

مختلفی  هایبا دگرگونی« 1شایستگی» مفهوم

. این اصطالح به حالت یا [18]است بوده  روروبه

کیفیتی از توانایی و مناسب بودن اشاره دارد. در فرهنگ 

عنوان حالتی از لغت انگلیسی واژه شایستگی، به

 .[19] شده است صالحیت کافی یا شایسته تعریف

عنوان ویژگی که شایستگی را به 2کللنددیوید مک

او  .ه استکند، معرفی کردانسان را تعیین می کارکرد

را  دکارکرکه  است یژگیو شایستگی»که  هاظهار داشت

در  کارکردکه هدف شایستگی،  . ازآنجا«کندتعیین می

عی عنوان نوپژوهشگران، شایستگی را به محل کار است،

 کند،شایستگی فردی که به موفقیت در شغل کمک می

بردند. شایستگی یک ویژگی خاص فردی است  کاربه

. [20] شودمیمنجر مؤثر و باالتر در کار  کارکردکه به 

هریک از نویسندگان و پژوهشگران تعاریف مختلفی از 

که در اینجا به تعدادی  اندکردهمفهوم شایستگی ارائه 

  کنیم.از این تعاریف اشاره می

از ای مجموعه منزلهبهشایستگی را  ،3بویزیتس

ی اجتماعی که هاو جنبهها صفات، مهارت انگیزش،

 خن دیگر، ویبه س ه.مرتبط با شغل است تعریف کرد

ی بنیادین یک فرد شاغل که به هاشایستگی را ویژگی

اثربخشی او در حوزه کاری و انجام وظایف او به نحو 

 .[21]شود، تعریف کرده است میمنجر  احسن

عنوان الگوهای رفتاری که شایستگی را به ،4اسپارو

شغلی مربوط است و افراد را از دیگران متمایز  کارکردبه 

  .[22]کند، تعریف کرده است می

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Competency 

2. David McClelland 

3. Boyzatis, 1982 

4. Sparrow, 1982 

5. Marley, 1988 

 هایتوانایی ها،شایستگی که هاظهار داشت ،5مارللی

 ردکارکیک  برای که گیری هستندقابل اندازه انسانی

 .[23]اند الزم مؤثر، شغلی

عنوان ، شایستگی را به6اسپنسر و اسپنسر

 کارکردعلّی به  طوربهتواند ی فردی که میهاویژگی

ود، ش اثربخش و یا برتر در یک شغل یا موقعیت مربوط 

 .[24]اند تعریف کرده

نیز شایستگی را به دانش،  7اولریخ و همکاران

 اند.ی فردی در رفتار تعریف کردههایا تواناییها مهارت

طور که مشاهده شد، بسیاری برای تعریف آنچه همان

 یرو پراکندگ، تالش کردند و ازایناستستگی شای

 اما درمجموع همگی بسیاری در این موضوع وجود دارد،

توافق کردند که شایستگی ترکیبی از امر ها بر این آن

هایی است که صفات و انگیزه ها،ها، دانش، ارزشمهارت

 .[6] کندبرتر را تعریف میکارکرد 

به اطالعات و یادگیری یک فرد اشاره دارد؛ نظیر  دانش:

از حوزه تخصصی که در آن  هیأت علمیدانش یک 

 کند.فعالیت می

به توانایی یک فرد برای انجام یک کار خاص  مهارت:

در  هیأت علمیاشاره دارد؛ نظیر مهارت یک 

 مدیریت کالس درس.

ها و تصورات ها، ارزشبه نگرش ها و مفهوم خود:ارزش

نفس یک اشاره دارد؛ نظیر اعتمادبه راد از خوداف

 های پژوهشی.در انجام فعالیت هیأت علمی

های سازگار یک های جسمانی و پاسخبه ویژگی صفات:

فرد به شرایط یا اطالعات اشاره دارد. خوب گوش 

الزم برای  دادن و خوب صحبت کردن یک صفت

که خودکنترلی  طورهمان است، هیأت علمییک 

 نوعی توانایی برای آرامش تحت نیز أت علمیهییک 

 است. فشار

6. Spencer & Spencer, 1993 

7. Ulrich, Brockbank, yenng & lack, 1995 
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ها نوعی احساسات هستند و شامل انگیزه انگیزه:

های ها، نیازهای فیزیولوژیکی یا انگیزهخواسته

خشند بمی که فعالیت یک فرد را ارتقا مشابه هستند

[19]. 

 المللیبین هیأت علمیهای اعضای یستگیشا

 1ای آموزش آمریکاطور که در گزارش شورهمان

ای رب های الزماز شایستگی باید هیأت علمی، شده انیب

ی اکه این خود به معن المللی شدن برخوردار باشدبین

ها و یکپارچگی اطالعاِت یک ها، ترسیم آنترکیب ایده

ها، از رشته متنوعی در مورد مجموعه هیأت علمی

از  که المللی استها و تجارب بینها، دیدگاهفرهنگ

از سوی  گرفته است. منابع و تجارب متعدد او نشأت

أت هیالمللی برای اعضای داشتن تعامالت بین دیگر،

برخوردار است؛ چراکه  بسیارینیز از اهمیت  علمی

های ها در راستای پیشبرد برنامهداشتن تعامالت به آن

های همتایان پژوهشی و مطلع شدن از دیدگاه

ها و ها در کالسرگیری آنکاالمللی خود و بهبین

های درسی کمک کرده و متعاقب آن همکاری و برنامه

های خارج از مشارکت با همتایان علمی در دانشگاه

 .[25]داشت ها به دنبال خواهد کشور را برای آن

 هیأتهایی که در آرزوی داشتن بنابراین دانشگاه

 المللی هستند، نیازمندهایی بینبا شایستگی علمی

 هیأت علمیهای مختلفی برای کمک به ها و شیوههرا

ه ک باشنداین هدف می در راستای حرکت و دستیابی به

 است: شده اشارهها به تعدادی از آندر اینجا 

ا هنشان دادن عالقه به کشورهای دیگر، فرهنگ -

ها در و تفاوت میان آن هاو مسائل جهان، ارزش

ز طریق توجه به مسائل مختلف. این عالقه ا

ی هادر گروهها، حضور شرکت در بحث

ها و اندیشیو شرکت در هم المللیبین

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. American Council of Education, 2003 

2. Conversant 

3. International meetings 

4. Joint efforts 

اتر از تخصص رشته های آموزشی که فرکارگاه

 .هود استمش طور کاملفرد است، به

های دیگر، کشورها توجهی از فرهنگدرک قابل -

در یک یا  2یا مناطقی از جهان و داشتن تبحر

چند زبان دیگر. این درک از طریق سفر، مطالعه 

 شود.و ارتباط با دیگر کشورها تقویت می

و غیره،  3المللیهای بینشرکت در نشست -

المللی که در ای از همکاران بینتوسعه شبکه

های از قبیل پروژه 4های مشترکیراستای تالش

، تبادل دانشجویان و پیوندها یا ایتوسعه

 یافته است.رسمی تکامل  5هاینامهتموافق

مشارکت و همکاری در رهبری مباحث  -

ها و یا برگزاری اندیشی، هم6ایرشتهمیان

کشورهای دیگر، فرهنگ  هایی در ارتباط بادوره

 المللی.یا مناطقی از جهان و یا موضوعات بین

 یالمللمشاوره به پژوهشگران و دانشجویان بین -

های کالسی کت در بحثها به مشارو تشویق آن

 های زندگی دانشگاهی.ادغام فعالیتو 

 مکدستتجربه زندگی و کار در دیگر کشورها،  -

 .[26]ای خود بار در زندگی حرفهیک

 پژوهش پیشینه -3

در ارتباط با های خوبی های اخیر پژوهشدر سال

در سطح خارج و  هیأت علمیهای اعضای شایستگی

ها در این ه مرور کامل آنگرفته ک انجامداخل کشور 

در ادامه به تعدادی از این  بنابراینگنجد، مقاله نمی

 شده است. طور خالصه اشارهها، بهپژوهش

مدلی برای  ،7یکندورثیک و گوس میلنر،

 هیأت علمیهای سازمانی اعضای شایستگی

5. Agreements 

6. Interdisciplinary discussions 

7. Milner,Gusic & Thorndyke, 2011 
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 که کردندهای علوم پزشکی در آمریکا ارائه دانشگاه

 :زیر است یاصلشامل چهار مؤلفه 

ها و ها، نگرشکه شامل توانایی شایستگی اجتماعی

رفتارهای الزم برای تعامل مؤثر با دیگران ازجمله، 

و  مهارت در ارتباطات، مذاکرات، مدیریت تعارض

 هوش هیجانی و اجتماعی است.

 هایدهنده دانش و مهارتکه نشان شایستگی شناختی

ک شغل های خاصی از یبرای انجام جنبه موردنیاز

 است.

 هایدهنده شایستگیکه نشان کارکردیشایستگی 

 مرتبط با یک شغل است.

های ای از تواناییکه شامل مجموعه شایستگیفرا

ر های دیگبی به شایستگیموردنیاز برای دستیا

 یادگیری»عنوان نمونه، با شایستگی بهاست. فرا

ها شود و شامل مهارتتوصیف می« برای یادگیری

ریزی و برنامه انعکاسی، خودتنظیمیدر عمل 

 .[27] و همچنین رفتار اخالقی است هدفمند

در دانشگاه  ، در پژوهشی که1بالزکووا و همکاران

ژیلینا در جمهوری اسلواکی صورت گرفته بود، به 

ی اعضای احرفه –وتحلیل مشخصات فردی تجزیه

ها باید داشته هایی که آنو شایستگی هیأت علمی

داختند و به این نتیجه رسیدند که اعضای باشند، پر

ی هایی از قبیل، شایستگباید از شایستگی هیأت علمی

ای، آموزشی، انگیزشی، ارتباطی، شخصی، علمی حرفه

و درنهایت شایستگی نشر برخوردار باشند  پژوهشی –

[28]. 

در پژوهشی به بررسی  ،2بالزکووا و همکاران

های گاهدانش هیأت علمیهای اعضای شایستگی

 جمهوری چک و لهستان پرداختند. هدف اصلی این

کلیدی های و ظرفیتها تحقیق شناسایی توانایی

نتایج  .بودها دانشگاهاین  هیأت علمیاعضای 

 به باید هیأت علمینشان داد که اعضای  آمدهدستبه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Blaskovaa, Blaskoa, Ikovaa, 2014 

 تدریسهای چند شایستگی شامل، شایستگی

آموزشی(، ی، مشاوره، تجربیات مرشدگرمربیگری، )

آموزشی های شرکت در دوره)ای حرفههای شایستگی

های داخلی و تبه، استفاده از ردانشگاهی خارجی

ارتباط با مجالت ) ارتباطیهای خارجی( و شایستگی

علمی، مرتفع کردن موانع ارتباطی و یادگیری 

 .[29]های ارتباطی( مجهز باشند مهارت

الگوی »ن (، در کتاب خود با عنوا1390ساز )چیت

ها و مؤسسات دانشگاه هیأت علمیشایستگی اعضای 

های به شناسایی شایستگی ،«آموزش عالی کشور

ها موردنیاز اساتید و سپس تدوین الگوی شایستگی

 نهایت الگویی را در سه بُعد تدوین کرد. پرداخت و در

 هایشان شاملها و شاخصاین سه بُعد با هریک از مؤلفه

 :موارد زیر است

 نگرش . 1

 (انگذاری بر دیگرتأثیرگرایی، رهبری )تحول -

مدیریت بر خود،  یابی )خودآگاهی،خویشتن -

 صدر(تحمل و سعه

العمر، توانمندسازی گرایی )یادگیری مادامکمال -

 نفس(جویان، انگیزه و انرژی، عزتدانش

خداباوری )توکل و حب الهی، اعتقاد به نظارت  -

 گزاری از خداوند(الهی، سپاس

پذیری، احترام به دادگری )انصاف، مسئولیت -

 (تنوع

 دانش و آگاهی . 2

 فرینی، کاربسترویکرد کارآفرینی )مفهوم کارآ -

 مفاهیم کارآفرینی(

 فرهنگ باسازی محیط کالس )آشنایی فراهم -

ها و اختی، مدلشنعمومی، عوامل روان

 رویکردهای تدریس(

2. Blaskova, Blasko, Matuskab, Szyrockac, 2015 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S187704281503030X
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S187704281503030X
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S187704281503030X
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S187704281503030X
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تخصصی )شناسایی و  زمینه توانمندی علمی در -

سازی اطالعات نظری و عملی، همفرا

ریزی درسی، ی، برنامهدهنده منابع آموزشتوسعه

 روش پژوهش(

 ها مهارت. 3

 عنوانهای میان فرهنگی )ایفاگر نقش بهمهارت -

های علمی، فرهنگی و الگو، مشارکت در فعالیت

 دانشجویان، مشاوره به دانشجویان(هنری 

کار ادراکی )ارتباطات،  -های ارتباطیمهارت -

 فردی( تیمی، مهارت میان

های آموزشی )مهارت فنی، مهارت مهارت -

های نوشتاری، تفکر خالق، اجرایی، مهارت

 [30]گیری و حل مسئله( تصمیم

 روش پژوهش -4

روش پژوهش حاضر تحلیل اسنادی و تحلیل 

پژوهش مبتنی  اسنادی، ژوهش. پاستمحتوای کیفی 

کار هباسنادی  و از مطالعه اسناد استبر شواهد برگرفته 

شامل اطالعات و نتایجی  اسنادی پژوهش دررفته 

ر ران قبلی دگکه توسط نویسندگان و پژوهش هستند

کیفی  محتوای تحلیل. اندشدهحوزه موردبحث فراهم 

 هایتحلیل داده برای پژوهش هایروش از یکی نیز

 هایداده محتوایی ذهنی تفسیر که برای متنی است

 دیرمزبن مند،نظام بندیطبقه ندهایطریق فرای از متن

کار شده بهشناخته الگوهای طراحی یا سازیتم و

ر، برای گردآوری بنابراین در پژوهش حاض رود.می

های منابع و مراجع مرتبط با شایستگی ها، از همهداده

ای اعض هایو شایستگی المللیبین هیأت علمیاعضای 

المللی، استفاده شده است. تعامالت بین در هیأت علمی

جوی دقیق واز جست پساین صورت که پژوهشگران به

و  )مقاله، گزارش سند 18اسناد در حوزه مورد بحث، 

 و های اصلی در نظر گرفتندتخراج تماس برایکتاب( را 

برداری از منابع و مراجع مذکور با استفاده از فرم فیش

از  پساصلی کردند و های اقدام به استخراج تم

هایی که بیشترین بسامد را ها، تمبندی آندسته

ها آن برمبنای( و 1)جدول  داشتند، انتخاب شدند

علمی در  هیأتالگوی مفهومی شایستگی اعضای 

 (.1 )شکل المللی طراحی شدتعامالت بین

 های پژوهشیافته -5

ترین شده، عمدهی انجامهاپژوهش با توجه به

 علمی در تعامالت هیأتای اعضای هشایستگی

گی فرهنگی، شایستمیان المللی، شامل شایستگیبین

ی و شایستگی کارگروهی هستند که در المللبینارتباط 

 آورده شده است.  (1)جدول 

 هیأتهای اعضای شایستگیپژوهش:  نخست پرسش

 المللی، کدامند؟علمی در تعامالت بین

ای علمی، به مجموعه هیأتالمللی یک تعامالت بین

ها و تعامالت ها، مشارکتاز روابط گروهی، همکاری

 هیأتپژوهشی اعضای  -وی اجتماعی یا علمیررودر

المللی از جمله مشارکت اعضای علمی در سطح بین

 هایالمللی، انجام طرحهای بینعلمی در نشست هیأت

المللی و مشارکت و پژوهشی مشترک در سطح بین

ی المللعلمی در مجامع علمی بین هیأتعضویت اعضای 

ها پژوهشگران در قالب مدل مبنا،شود. براین گفته می

گوناگونی را برای های های مختلف، شایستگیو پژوهش

 المللی بررسی وعلمی در تعامالت بین هیأت یک عضو

(. در مجموع با بررسی 1 )جدول اندشناسایی کرده

ترین مدههای انجام شده، عها و پژوهشمدل

علمی در تعامالت  هیأتهای اعضای شایستگی

 فرهنگی، المللی شامل الف( شایستگی میانبین

ج( شایستگی  المللی وشایستگی ارتباط بینب( 

 .استگروهی کار
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 المللیعلمی در تعامالت بین هیأتهای اعضای توزیع فراوانی شایستگی -1جدول 

 پژوهشگران

 المللیعلمی در تعامالت بین هیأتهای اعضای شایستگی

 فرهنگیشایستگی میان
شایستگی ارتباط 

 المللیبین
 شایستگی کارگروهی

ش
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 - - - - * - - - - - - - (1980) اولیوا و هنسن

 - - * - - - - - - * - - (1996چیتهام و چیورز )

 - - - - * * * * * * - - (2005چن)

 - * * - - - - - - - * * (2006میجانگوس و همکاران )

 - - - - - - * * * * * * (2009دییردف)

 - - - - - - - - - * * * (2009نور و دوال )

 * *  - - - - - - - - - (2009پفیانکو)

 - * * * - - - - - - - - (2009بلند و همکاران )

 - * * - - - - - - - - - (2010اسمیت و ولویرتن )

 - - - - * * - * * * * * (2011بنت)

 - - - - - - - - - - * * (2011میلنر و همکاران)

 - - - - - - * - - - - - (2012سالمی)

 - - - - - - - - - - - * (2014بالزکووا و همکاران)

 - - - * - - * - - - - - (2015بالزکووا و همکاران)

 - - - - - - * - * * - * (2015آلن)

 - * * - * - - - - - *  (1390عابدیان)

 * - - - - * - - - - - * (1388ابراهیمی )

 * * - - * - - - - * * * (1390ساز)چیت

 3 6 5 2 5 3 5 3 4 7 7 9 فراوانی

 

 1فرهنگیهای میانالف( شایستگی

، شایستگی میان 3، به نقل از گوپال2دییردُرف

عامل مؤثر و عنوان توانایی فرد برای تفرهنگی را به

کرده است  فرهنگی تعریفمناسب در شرایط میان

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Cross Cultural Competence 

2. Deardorff, 2009 

3. Gopal, 2011 

 یفرهنگی از پنج عامل کلید. شایستگی میان[31]

 شده است: تشکیل

و داشتن ذهنیت باز نسبت  )ارزش نهادن 4هانگرش .1

انداز مثبت به ، داشتن چشمهای دیگربه فرهنگ

های مختلف و مقاومت در برابر رفتار فرهنگ

 (مدارانهقوم

4. Attitudes 
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توسعه  داشتن خودآگاهی فرهنگی،) 1دانش و درک .2

اطالعات خاِص فرهنگی از قبیل آشنایی با 

نقش جنسیت در  هاهایی که در آنروش

و همچنین توسعه  شودهای دیگر دیده میفرهنگ

 (دانش زبانی

افزایش استعداد در راستای داشتن ) 2هامهارت .3

پذیری و ل در نقد خودانعکاسی و بازتابتعام

 [31] (برقراری ارتباط در سرتاسر فرهنگ

های دیگری )پذیرا بودن فرهنگ 3المللیذهنیت بین .4

 [32] کنند(فرهنگی را تسهیل میکه تعامالت میان

فرایند کسب دانش نسبت ) 4برداری از فرهنگنقشه .5

های فرهنگی خود و دیگران در راستای به ویژگی

ها و رسیدن به یک درک شناختی از شباهت

  [32]های فرهنگی( تفاوت

 هانگرش( 1

لیدی در فرایند کسب شایستگی عامل ک نخستین

هیأت ها هستند. برای اعضای فرهنگی، نگرشمیان

ها شام به ارزاحتر چگونگیالمللی، یادگیری بین علمی

عالوه بر این، بررسی  های دیگر ضروری است،و فرهنگ

گر و های دیرهنگانگیزه درونی، پذیرا بودن نسبت به ف

 .[31]د ندارمدارانه نیز اهمیت قومهای غیرفرضپیش

آمادگی های دیگر: ارزش نهادن به فرهنگ -

المللی ممکن بین هیأت علمیناکافی اعضای 

ها نفس فرهنگی را در آناعتمادبهاست عدم 

گیری وجود بیاورد و همچنین باعث شکلبه

ارزش بودن دیگر دیدگاه منفی نسبت به بی

؛ بنابراین موفقیت [33]شود  هافرهنگ

فرهنگی، بر توانایی اعضای شایستگی میان

های فرهنگ المللی در مشاهدهبین هیأت علمی

 .[31]است ای مثبت، استوار دیگر به شیوه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Knowledge and Comprehension 

2. Skills 

3. International Mindset 

4. Mapping the Culture 

های در کنار ارزش نهادن به فرهنگانگیزش:  -

أت هیهای اعضای دیگر، بررسی چگونگی انگیزه

فرهنگی و المللی در آموزش میانبین علمی

عامل  های دیگر،یادگیری در مورد فرهنگ

است.  فرهنگیکلیدی در توسعه مهارت میان

درونی و توانایی  تواند چارچوبانگیزش می

ن رایبناب نگی را تغییر دهد.فرهانسازگاری می

 دفرهنگی تا حانگیزش فرد در یک بستر میان

قرار  تأثیرزیادی نوع تجارب یک فرد را تحت

از سوی دیگر، وجود اشتیاق و  خواهد داد.

بین  در گریدهای کنجکاوی در مورد فرهنگ

 نیهمچن ، درک جهانی وهیأت علمیاعضای 

 تینها ردافزایش داده و  توانایی درک افراد را

با ابهامات و مدیریت  ها را برای مقابلهظرفیت آن

 .[34دهد ]افزایش می هاتنش

 از یجنبه دیگر های دیگر:پذیرا بودن فرهنگ -

ها در راستای نگرش ملزومات مربوط به

فرهنگی، توانایی پذیرش شایستگی میان

( 2006) 5های دیگر است. دون و واالسفرهنگ

 هیأت علمیاعضای  کهمعتقدند که هنگامی

فرهنگی به های میانالمللی در محیطبین

با تعلیق  بایدآموزش و تدریس اشتغال دارند، 

 های دیگر باشندهایشان پذیرایِ فرهنگقضاوت

[35].  

های فرضدرک فرد از پیش :6مداریقوم -

دیگر از حقایق مهم در توسعه  مدارانه یکیقوم

 فرهنگیمیان های الزم برای شایستگینگرش

(، به نقل از گوپال 2006) 7است. ایلیس

مداری، باوری (، معتقد است که قوم2011)

فرهنگ  است که در آن فرهنگ فرد نسبت به

 باعث امر که این شوددیگران برتر شناخته می

5. Dunn & Wallace 

6. Ethnocentricity 

7. Ellis 
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در هنگام برقراری  ناخودآگاهآگاهانه و  بیگانگی

 با افراد دیگر از بسترهای فرهنگی ارتباط

 .[31] شودمختلف می

 دانش و درک( 2

رایند پویاِی دانش و درک، دومین عامل کلیدی در ف

ر د هیأت علمیفرهنگی اعضای توسعه شایستگی میان

أت هیکه اعضای المللی است. هنگامیهای بیندانشگاه

الملل، آماده برای آموزش در پردیس بین علمی

ها، توسعه شوند، بررسی خودآگاهی فرهنگی آنمی

های جنسیتی فرهنگی، از قبیل درک نقش دانش خاصِ

و  های دیگر و درک زبان محلی منطقهدر فرهنگ

ها از اهمیت خاصی کارکرد زبان در درون فرهنگ

 .[31] برخوردار است

در پردیس  تدریس :1خودآگاهی فرهنگی -

ر د هیأت علمیالملل، فرصتی برای اعضای بین

که  تها اسراستای بررسی خودآگاهی آن

ها، الگوهای فرهنگ عنوان درک چگونگیبه

ها های تفکر آنو شیوه هاترجیحی رفتار، ارزش

رهنگی، مبنایی شود. خودآگاهی فتوصیف می

ه ب چراکه است، فرهنگیبرای شایستگی میان

دهد که علمی این اجازه را می هیأتاعضای 

های فرهنگی درک عنوان موجودیتخود را به

تر به گی دیگر را آسانهای فرهنکنند، شیوه

های دیگر احترام رسمیت بشناسند، به فرهنگ

های فرهنگی را مدیریت کنند. و چالش بگذارند

پس باید گفت، توانایی درک هنجارها و 

و همچنین به رسمیت  انتظارات فرهنگی

و اساس  های فرهنگی، پایهشناختن تفاوت

فرهنگی فراهم محکمی برای شایستگی میان

 .[31]کند می

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Cultural Self-Awareness 

2. Teekens 

آگاهی از چگونگی  داشتن های جنسیتی:نقش -

شده در بسترهای های جنسیتی مشاهدهنقش

مهمی از توسعه  جنبه میان فرهنگی مختلف،

ی فرهنگنش و درک الزم برای شایستگی میاندا

کند که ( اشاره می2003) 2است. تیکنز

های جنسیتی، فرهنگ خاصی دارند و نقش

برای مثال،  شوند؛نی آموخته میطور ضمبه

برخی دانشجویان ممکن است با مشکل تطبیق 

مرد در  هیأت علمیدادن خود با تدریس یک 

تاکنون به آن  آنچهیک دوره خاص، برخالف 

اعضای  رو شوند، بنابراینروبهعادت داشتند، 

المللی از طریق درگیر شدن در بین هیأت علمی

 در هایشیاندهمای، های توسعه حرفهفرصت

یا از طریق  فرهنگیشایستگی میانزمینه 

در  برای تفکر را های آموزشی، فرصتیکارگاه

 .[36] کنندمورد مشکالتی از این قبیل پیدا می

نیاز اعضای  در کنار درک زبان محلی منطقه: -

برای بررسی اطالعات  المللیبین هیأت علمی

های جنسیتی، از قبیل نقش خاصِ فرهنگی

ه اساسی دیگری از عنوان جنباستفاده از زبان به

 رود.فرهنگی به شمار میکسب مهارت میان

است که از طریق زبان یکی از ابزارهای کلیدی 

اشتراک گذاشته و نشان آن دانش فرهنگی به 

(، 1952) 3آنچه هورف مبنایشود. بر داده می

، استفاده هار داشته(، اظ2011) به نقل از گوپال

 است، هاانتقال ایده یک وسیلهتنها از زبان نه

ا و فرایند تفکر ذهنی شکل هبلکه به ایده

و  های یادگیریبنابراین ایجاد فرصت دهد.می

ک فرهنگی یتفاده مؤثر از زبان در بستر میاناس

 برای هیأت علمیسازی اساسی از آماده جنبه

 .[31] ل استالملهای بینتدریس در پردیس

3. Whorf 
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 هامهارت( 3

دی در فرایند توسعه ها، سومین عامل کلیمهارت

ها خوداندیشی، فرهنگی هستند. آنشایستگی میان

ر های ارتباطی فرد را درگیو توسعه توانایی پذیریبازتاب

ها تنها خاص شایستگی مهارت کنند. اگرچه اینمی

برای پردازش دانش در مورد  نیستند، امافرهنگی میان

ضروری  های دیگر،فرهنگ خودی و همچنین فرهنگ

 .[31]هستند 

یکی از عناصر اصلی توسعه  :1اندیشیخود -

فرهنگی، ها در راستای شایستگی میانمهارت

 2اندیشی( است. اسمیتدرون) اندیشیخود

عنوان توجه، برخورد اندیشی را به( خود2010)

 منظور انتقالر بامعنا، بهو کا معقول، ساخت معنا

 .[37است ]تجربیات یادگیری، توصیف کرده 

، به نقل 4لیتلی جان و دومینیسی :3پذیریبازتاب -

(، اظهار داشتند که 2011) از گوپال

داشتن یک دیدگاه  معنایبهپذیری، بازتاب

با دیگران است. هنگامی انتقادی از تعامل فردی 

هایی که شیوه( از 1پذیر هستیم که: ما بازتاب

یمان دیگران را هادر آن تفسیرها و فعالیت

( از 2دهد، آگاه باشیم. قرار می تأثیرتحت

 قوانینی که راهنمای ما هستند، آگاه باشیم و 

فسیر رابرای ت( بتوانیم بسترها و قوانین دیگری 3

بنابراین،  .میکن، کشف فعال در یک موقعیت

برای ما در راستای  را هاییفرصت پذیریبازتاب

های مختلف نسبت به کشف ایدئولوژی

 .[31] گشایدهای دیگر میفرهنگ

های ارتباطی: داشتن توانایی برای مهارت -

های مختلف نیازمند فرهنگ مذاکره در

 کلیدی که عنصر های ارتباطیِ مؤثر استمهارت

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Self-Reflection 

2. Smith 

3. Reflexivity 

4. Littlejohn and Domenici, 2007 

ب محسو فرهنگیبرای توسعه شایستگی میان

 (2011) از گوپال به نقل 5هانینگان شود.می

های ارتباطی شامل کند که مهارتاشاره می

گوی معنادار و وتوانایی برای ورود به گفت

 .[31]مدیریت موفق ابهامات است 

 المللیذهنیت بین( 4

دهنده نشان روانی، یعنوان فرایندذهنیت به

ذهنیت یک نگرش  الگوهای تفکر فرد یا گروه است.

شود که افراد میمنجر  امر ذهنی ثابت است که به این

ن بنابرای ،خاص مشاهده کنند یچیزها و وقایع را با نگاه

عنوان ابزار مفهومی برای بررسی تواند بهذهنیت می

نگرند یا به می اینکه چرا افراد به یک موضوع خاص

کنند، مشکل روزانه خود عمل میدر حل  یشیوه واحد

و رنی  6ینداراجانآنچه گوپتا و گوو مبنایشمار رود. بربه

اند، (، بیان داشته2005) به نقل از چن ،7اسمیت

المللی با از بین بردن فیلترها در مورد ذهنیت بین

ها، تفکر افراد را های آنهای دیگر و تفاوتفرهنگ

 المللی بر پایهدهد. ذهنیت بینمیگسترش و توسعه 

مداری و یا عدم وجود قوم کاهش پذیرا بودن،

 المللیشود. افراد با ذهنیت بینساخته می 8نظریتنگ

 دارای پنج ویژگِی شخصیتی هستند:

ر دیگعبارتبه ها حساس هستند،نسبت به فرهنگ .1

 حساسیت فرهنگی دارند.

 افرادی پذیرا هستند. .2

 دانش هستند. افرادی آگاه و با .3

  جامع و منتقد هستند. یمتفکران .4

 .[32هستند ]پذیر افرادی انعطاف .5

5. Hannigan, 1990 

6. Gupta and Govindarajan, 1997 

7. Rhinesmith, 1992 

8. Parochialism 
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 اری از فرهنگبردنقشه( 5

 نیازمند توانایی شناختی فرهنگیشایستگی میان 

ها برداری از فرهنگ خود و دیگر فرهنگبرای نقشه

از طریق دانش فرهنگی کسب  است و این توانایی

بنابراین دانستن در مورد فرهنگ همتایان،  شود.می

عنوان یک موجودیت مبنایی برای درک خودمان به

متقابل از دانش فرهنگی به  این آگاهی فرهنگی است.

ای هنسبت به تفاوت دنبال خود، احترام و یکپارچگی

بنابراین آگاهی از دانش  .آوردبه وجود می فرهنگی را

بهام و عدم ا شرط برای کاهشفرهنگی یک پیش

وانایی . تاستفرهنگی قطعیت در فرایند میان

ه ب گر آگاهی فرهنگی است.برداری فرهنگی، تجلینقشه

از طریق فرایند شناختی، دانش و  ما کهصورت  این

م کنیهایی از فرهنگ خود و دیگران را کسب میویژگی

 فرهنگ را برای انعکاس درجه ای ازو شکل یا نقشه

 .[32]کنیم ترسیم می درکمان

 المللیارتباط بین شایستگی ب(

عنوان یکی از ها بهدانشگاه هیأت علمیاعضای 

نیازمند پذیرش دیدگاه  ه جهانیشهروندان جامع

 در بلکهتنها در حوزه تخصصی خود، المللی نهبین

صی تخص انی و اینکه چگونه این مسائل حوزهمسائل جه

قرار  تأثیرعنوان یک کل تحتا و جوامع را بههآن

ها نیز به سخن دیگر، آن .[38] هستنددهند، می

سری شهروندان جامعه، نیازمند یک دیگرهمانند 

ی برای ایجاد تعامالت بهتر المللنیبهای شایستگی

های ها، شایستگییکی از این شایستگی هستند که

المللی را المللی است. شایستگی ارتباط بینارتباط بین

عنوان توانایی افراد برای انطباق و تنظیم با توان بهمی

 . [32]محیط دانست 

 لیدیل کشامل سه عام المللیشایستگی ارتباط بین

 زیر است:
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Second Languge 

2. Unfolding the Self 

3. Lliberating 

 1زبان دوم -1

شامل  بایدآموزش و آموزش عالی جهانی 

. سالمی [39]باشد های ارتباطی در زبان دوم شایستگی

جذب نخبگان در »( در مقاله خود با عنوان 2012)

کارگیری زبان ، اظهار داشت که به«دنیای علمی جهانی

 هاییی دانشگاهتوانا عنوان زبان کاری،انگلیسی به

را در جذب دانشگاهیان خارجی باکیفیت و ی المللینب

ت هیأاعضای  دهد، بنابراینها افزایش میتولید پژوهش

بان المللی به زهای بیندانشگاه ویژههب ،هادانشگاه علمی

های برای انجام پژوهشخود عنوان زبان دوم انگلیسی به

 مقاالت برای مجالت علمی، سازیخود، آماده

المللی و ایجاد ارتباط های بیندر همایش مندیبهره

 .[40] ازمندندینالمللی بین

 2 خودآشكارسازی -2

ست االمللی نیازمند افرادی شایستگی ارتباط بین

پذیری، انعطاف های شخصیتی از قبیلکه ویژگی

اندیشی و انگیزش را آشکار کرده و حساسیت، روشن

 ار کردندیگر، توانایی آشک عبارتبه .گسترش دهند

 های مهم برای گسترش و ارتقایراه خود یکی از

دن المللی شخالقیت، یادگیری و نوآوری در فرایند بین

بنابراین آشکارسازی فردی یک فرایند [؛ 41]است 

انتقال و حرکت از سطح پایین به سطح باالیی از نردبان 

، روند مستمر آموزندگی بیانگر که تکامل انسانی است

های و تزکیه ویژگی 4خودسازی ،3بخشیرهایی

 .[32]خود است  شخصیتی

 5هماهنگی با تعامل -3

ای از موعهالمللی نیازمند مجشایستگی ارتباط بین

که برای تنظیم افراد در  های رفتاری استمهارت

تعامل در جامعه  تغییرات و الگوهای جدید راستای

المللی ضروری است. الزامات رفتاری در هماهنگی بین

4. Purifying 

5. Aligning the Interaction 
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افراد اجازه مذاکره در مورد معانی  المللی بهتعامل بین با

متعدد و مدیریت پیچیدگی و تعارض در بستر 

از سوی دیگر، هماهنگی با تعامل،  .دهدالمللی را میبین

های ها و ظرفیتنیازمند افرادی برای ایجاد مهارت

ور طها بتوانند بهای که آنگونهبه فرهنگی است،میان

 ریزالمللی بدون در محیط ارتباطات بین بمؤثر و مناس

رسیدن  گذاشتن هنجارها و قوانین همتایان خود در پا

 بارتع به .المللی ایفای نقش کنندمدنی بین به جامعه

های ای از مهارتشدن به مجموعهدیگر، برای تبدیل

در جامعه  1رفتاری در راستای تعامل موفق و مولد

 ای ذهنی، عاطفی و شناختی باهتواناییباید المللی بین

 .[32] همدیگر ادغام شوند

 گروهی  کار شایستگی ج(

همکاری و تعامل کاری  اهمیت هیأت علمیاعضای 

و گاهی اوقات مشارکتی با همتایان علمیِ خود در 

و  تعامل بنابرایناند. را تشخیص داده ی دیگرکشورها

 تواند برایالمللی به اشکال مختلف میهمکاری بین

ترین سطح آن، تعامل ها اتفاق بیفتد. در اساسیآن

رت صوبه هیأت علمیاعضای افتد که هنگامی اتفاق می

ها یا شرکت در نشست ،هادر ارائه مشاوره غیررسمی

های پژوهشیِ درگیر شوند. دیگر اشکال ایجاد برنامه

های و همکاری، شامل طرح تر این تعاملعمیق

ی امکانات و گذاراشتراکپژوهشی مشترک، به

های اساسی، اجازه تسهیالت پژوهشی و زیرساخت

 او ارتباط ب های پژوهشی و اکتشافاتبه داده دسترسی

. اما آن [42] های مجازی و مراکز پژوهشی استکهشب

 هیأتچیزی که در زمینه تعامل و همکاری اعضای 

ایان علمِی خود مهم است، برخورداری از علمی با همت

کارگروهی و  شایستگی کارگروهی و همکاری است.

عنوان همکاری کردن با همکاران یا همتایان همکاری به

 سو و هماهنگعلمی در راستای دستیابی به نتایجی هم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Successful and Productive Interaction 

2. Collaboration and Cross Training 

. شایستگی کار گروهی [43]با مأموریت دانشگاه است

ط، همکاری و شامل چهار عامل کلیدی، ایجاد ارتبا

 آموزش متقابل و پیروی از قوانین گروه و ابتکار است.

 ایجاد ارتباط -1

گروهی به ارتباط سریع،  ایجاد ارتباط در کار

اعضای گروه،  دیگرگذاری اطالعات مفید با اشتراکبه

گویی به بازخوردها، صحبت کردن با سایر اعضای پاسخ

 شود.هنگام نیاز به کمک، گفته می گروه در

 2همكاری و آموزش متقابل -2

 ی دانشگذاراشترکرای ایجاد و بهآموزش متقابل ب

در کار گروهی مهم است. این همکاری و آموزش متقابل 

ا، هی بهترین شیوهگذاراز طریق به اشتراکتواند می

ایجاد انگیزه به دیگر افراد گروه، مرجعی برای اعضای 

 اتفاق بیفتد. ،گروه بودن

 3قوانین گروهپیروی از  -3

از قوانین گروه  گروهی پیروی کار یبرای اثربخش

ضروری است. این قوانین شامل  توسط اعضای گروه

 ای از حد و مرزها و انتظارات روشن است.مجموعه

 4ابتكار -4

تواند شامل ابتکار عمل، ابتکار در کار گروهی می

های جدید، حمایت از ن طرحراهنمایی کارکنان، گرفت

 پذیری در تنظیم حجم کاری باشدا و انعطافهتصمیم

[43]. 

های اعضای الگوی شایستگی دوم پژوهش: پرسش

 المللی چگونه است؟علمی در تعامالت بین هیأت

 علمی هیأتشایستگی اعضای  ادبیات مرور از پس

به تحلیل محتوایی  توجه با و المللیدر تعامالت بین

شایستگی  زمینه در موجود هایپژوهش و هامدل

 اعضای المللی و شایستگیعلمی بین هیأتاعضای 

3. Following team rules 

4. Initiative 
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 یطراح زیر الگوی ،المللیعلمی در تعامالت بین هیأت

 به توجه با الگو، این در گرفته قرار متغیرهای .شد

 ودموج متغیرهای سایر به نسبت هاآن بیشتر فراوانی

 هاآن اهمیت بر دلیلی تواندمی خود که پیشینه در

 (.1 )شکل است شده انتخاب باشد،

شامل  فرهنگیدر این الگو، شایستگی میان

، نگرش، هایی از قبیل مهارت، دانش و درکمؤلفه

است.  برداری از فرهنگالمللی و نقشهذهنیت بین

قبیل  هایی ازشامل مؤلفه المللیشایستگی ارتباط بین

زبان دوم، خودآشکارسازی و هماهنگی تعاملی است و 

هایی از قبیل، ایجاد شایستگی کارگروهی شامل مؤلفه

ارتباط، همکاری و آموزش متقابل، پیروی از قوانین 

 گروه و ابتکار است. 

 

 
 منبع: مطالعات پژوهشگران

 یالمللبینعلمی در تعامالت  هیأتاعضای  هایالگوی شایستگی -1شكل 

 گیریو نتیجه بندیجمع -6

ها و مؤسسات آموزش عالی اشکالی امروزه دانشگاه

ها انجام گاهدانش دیگراز ارتباطات و تعامالت را با 

توان در پاسخ به افزایش دالیل متعددی را می دهند.می

عالی به افزایش  ها و مراکز آموزشتمایل دانشگاه

المللی با یکدیگر متذکر شد که ازجمله تعامالت بین

شدن بر ایجاد یک پدیده جهانی تأثیرتوان به ها میآن

اتحاد راهبردی در میان مراکز آموزش عالی در راستای 

ی متعدد در سراسر مرزهای ملی، تعامل بیشتر با شرکا

های ای شدن و بازاری شدن آموزش عالی در دههتوده

اخیر که به رقابت شدید برای بودجه و داشتن 

اما  شده است،منجر  هیأت علمیدانشجویان و اعضای 

مللی الترین دلیل برای افزایش تعامالت بینشاید مهم

 .[11]شد ها با یکدیگر، توانایی برای رقابت بادانشگاه

ها و مؤسسات آموزش عالی برای حفظ دانشگاهبنابراین 

عت، سرمزیت رقابتی خود در فضای جهانی، ناگزیرند به

 [44]خود را با شرایط خاص حاکم بر آن انطباق دهند 
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های انطباق با یکی از راهطور که گفته شد، و همان

سوی فرایند هها ب، گرایش دانشگاهروشیپتغییرات 

 و در این میان، همکاری و المللی شدن استبین

ش عنوان بختواند بهها میالمللی دانشگاهتعامالت بین

 ناپذیری از این فرایند به شمار رود.جدایی

عنوان یکی از ارکان مهم از سوی دیگر، دانشگاه به

تواند در تحوالت نظام آموزش عالی هر جامعه، زمانی می

ی الملله و عرصه تعامالت بیناقتصادی و اجتماعی جامع

اثرگذار باشد که از منابع انسانی کارا که دارای 

های الزم برای ایجاد این تعامالت هستند، شایستگی

 هیأت علمیاعضای  برخوردار باشد. در این میان،

وانند تعنوان یکی از منابع انسانی مهم هر دانشگاه، میبه

 اکهچر کنند، این مقصود ایفا ای نیل بهنقش مهمی بر

، فرهنگ کنندگانتقویت عنوانبه هیأت علمی اعضای

 و علم اقتصادی، تولیدکنندگان توسعه مهندسان

بنابراین در  .[5] اندشده توصیف فناوری کاشفان

المللی اهمیت اعضای هایی با تعامالت بیندانشگاه

ر د بایدها چراکه آن شود،بیشتر نمایان می هیأت علمی

های اصلی و تخصصی ازجمله تربیت نیروی کنار فعالیت

ها نیز دانشگاه المللیانسانی متخصص، در تعامالت بین

تواند مسلماً ایفای چنین نقشی نمی نقش داشته باشند.

 برای تحققها سری شایستگیمندی از یکبدون بهره

شناسایی  این امر برخوردار باشد، بنابراین

د به توانالمللی میدر تعامالت بینالزم  هایشایستگی

 در ایجاد تعامالت بهتر و همچنین هیأت علمیاعضای 

در راستای ارتقای ها ریزان دانشگاهبه مدیران و برنامه

خود در تعامالت  هیأت علمیهای اعضای شایستگی

المللی، کمک شایانی کند. با توجه به موارد فوق، بین

 موردی موجود در هاها و پژوهشبررسی مدلپس از 

گی ی و شایستالمللبینعلمی  هیأتشایستگی اعضای 

ی، المللبینعلمی در تعامالت  هیأتاعضای 

های محوری عنوان شایستگیهای زیر را بهشایستگی

 المللی مدنظر قراردر تعامالت بین هیأت علمیاعضای 

 دادیم:

این شایستگی به  فرهنگی:شایستگی میان -

عامل مؤثر و برای ت علمی هیأتتوانایی اعضای 

فرهنگی بر پایه دانش، مناسب در شرایط میان

این شایستگی خود  .مهارت و نگرش اشاره دارد

، هایی از قبیل مهارت، دانش و درکمؤلفهاز زیر

برداری از المللی و نقشهنگرش، ذهنیت بین

 .فرهنگ تشکیل شده است

به  این شایستگی المللی:شایستگی ارتباط بین -

برقراری که باعث اشاره دارد هایی شایستگی

های از فرهنگ هیأت علمیاعضای  ارتباط مؤثر

. این شودمیالمللی مختلف در جوامع بین

از قبیل زبان دوم،  ییهامؤلفهشایستگی از 

و هماهنگی تعاملی تشکیل  خودآشکارسازی

  .شده است

این شایستگی به  شایستگی کارگروهی: -

 هیأتشود اعضای هایی که باعث مییستگیشا

با همتایان علمِی خود تعامل و همکاری  علمی

از  و اشاره دارد ،مؤثرتری داشته باشند

یی از قبیل ایجاد ارتباط، همکاری و هامؤلفه

آموزش متقابل، پیروی کردن از قوانین گروه و 

 .ابتکار تشکیل شده است

 منابع

بررسی نقش »(. 1392چیذری، م. ) [ غتجی، م؛1]

. «های دولتیمدیریت شایستگی در سازمان

 .ها و راهکارهامدیریت، چالش یالمللنیکنفرانس ب

 کیفیت بر تحلیلی»(. 1390شاکری، ف. ) بردبار، غ؛ [2]

 دانشگاه آموزشی هایگروه مدیران گزینیشایسته

 و تولید مدیریت پژوهشی - علمی مجله. «یزد
 .101-120 ، صص(2) 3، عملیات

انتخاب شایسته؛ »(. 1389قائنی، ز. ) [ باقرلو، م؛3]
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 .14-19 . صص206 مجله تدبیر،. «و کاربردها
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Abstract 

One of the most effective components in the international interactions of universities is human capital, 

which has essential knowledge, competence and skills. On the other hand, a university can play a 

constructive role in the competition and interaction with other universities when it has qualified human 

resources in order to achieve the goal. In the meantime, faculty members as one of the crucial human 

resources at universities, can play an important role in this regard. The purpose of this study was to 

identify the competencies of faculty members in international interactions. To achieve this goal, 

researchers employed the document analysis method and qualitative content analysis to review the 

models and existing researches related to the competencies of international faculty members and the 

competencies of faculty members in the international interactions. Based on content analysis method, 

the competency model of faculty members in the international interactions was developed. The result of 

the research demonstrated that the competencies of faculty members exist in international interactions 

including, cross-cultural, international communication and teamwork competences. 

Keywords: Competence, International Interactions, Faculty Members, University 
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