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های نیکبودی در این پژوهش با هدف شناخت چالش چکیده:

 استادان یاحرفه یتعال یدرس برنامه نیبه تدو لین یبرا بین اساتید

ای با توسعه-دانشگاه پیام نور فارس در قالب یک پژوهش کاربردی

ش ن چالرویکرد آمیخته انجام شد. در بخش اول؛ با روش تحلیل مضمو

 یافهحر یتعال یبرنامه درس نیبه تدو لین یبرا های نیکبودی آکادمیک

 شهایشناسایی شد و در مرحله دوم با رویکرد کمی سوارا چال استادان

شناسایی شده اولویت بندی گردید. در بخش کیفی پژوهش 

که ستان فارس بوده نور ا امیدانشگاه پ اساتیدکنندگان شامل مشارکت

 20با  اریمع یریگهدفمند و روش نمونه کردیبا روه گیری فرایند نمون

ام د انجی مصاحبه نیمه ساختارمناشباع نظرنفر از اساتید تا رسیدن به 

های نیکبودی در قالب ها نشان داد چالشتحلیل یافته .گرفت

های مرتبط با های فزاینده و کاهنده در چهار محور چالشچالش

 ماعی قابل بررسی است. در بخش کمیتدریس، پژوهش، مشاوره و اجت

های الگوی نیکبودی آکادمیک برای تدوین اقدام به تعیین وزن شاخص

ای استادان گردید. به منظور تعیین وزن برنامه درسی تعالی حرفه

دهی تدریجی های موجود از روش تحلیل نسبت ارزیابی وزنشاخص

عالقه شخصی  های مورد بررسی)سوارا( استفاده شد. در میان چالش

حس  جادیا، انیدانشجو یعلم شرفتیپاستاد به تدریس و پژوهش، 

 ولویتااز بیشترین  و امکانات مناسب طیوجود شراو  اعتماد در دانشجو

 برخوردار بودند. 

های  نیکبودی اعضا هیأت نیکبودی آکادمیک، چالش: کلمات کلیدی

 علمی، برنامه درسی تعالی حرفه ای استادان.

Dr. M.Shafiei Sarvestani, M.H. Nasiri, 

Dr.J. Jahani, Dr.M.Mohammadi 
Abstract: This research was carried out with the aim 

of identifying the challenges of Well-Being  among 

faculty members for Nil, the curriculum of 
professional training of professors of Payam Noor 

Fars University in the form of an applied-

developmental research with blending. In the first 
part, using the qualitative method of theme analysis, 

the challenges of academic Well-Being  were 

identified in order to develop a curriculum for the 
professional excellence of professors. The 

participation of faculty members of Payam Noor 

University of Fars province was continued with a 
purposeful method including the sampling process 

until reaching theoretical saturation (20 interviews). A 

semi-structured interview and a questionnaire were 
used to gather the views of the respondents. The 

research studies show Well-Being  in the form of 

increasing challenges in the four axes of challenges 
related to teaching, research, counseling and social 

evaluation.Among the examined challenges, the 

professor's personal interest in teaching and research, 
students' academic progress, creating a sense of 

confidence in students, and the existence of suitable 

conditions and facilities have the highest priority. 
Keywords: Academic Well-Being, challenges of 
Faculty members  Well-Being, Curriculum for 

professional excellence of professors  
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 مقدمه
ر ایران دها و نظام آموزش عالی از جایگاه مهمی برخوردار هستند و در همه کشورها دانشگاه
مورد  ورکش یآرمان یو سند چشم انداز و افق ها توسعهی هاو برنامه نیز در همه اسناد فرادستی

 گاهیه جاب افتنیدست  1404تاکید بسیاری قرار دارند. براساس اهداف بلندمدت کشور در افق 
 نیور تدد زیدر برنامه ششم توسعه کشور نی یک هدف اساسی است. وراو فن یعلم ،یاول اقتصاد

 یناورم و فاول منطقه در عل رتبه به یابیبر دست یها در حوزه آموزش، پژوهش و فناوربرنامه
های ها در عرصه سیاستاین اهداف نشان از اهمیت امر آموزش در دانشگاه شده است. دیتاک
 مراکز یراهبرد نقش به لحاظ بنابراین (.1401ی، احمدی و کرامت ،یاحمدن کشور دارد )کال

ند و به مرکز کنت دانش دیتول بر رودیها انتظار مکشور، از دانشگاه اهداف شبردیدر پ یعال آموزش
ه با توجه دانشگاه ب رایز گمارند؛ کشور همت یو متعهد الزم برا متخصص یانسان یروین تیترب
 یهاهیاسرم نیمهمتر ف،یتوص نیاست. با ا یو رسالت آن، مبدأ تحوالت در هر کشور تیورمأم

 (. 1401)مصلحی و داوری،  آن است یهیات علم یاعضا یهر دانشگاه
تنها اعضای هیات علمی یکی از عوامل اصلی ارتقای کیفیت نظام آموزشی هستند زیرا آنان نه

یجاد دانش را برعهده دارند بلکه در ایجاد بینش و پرورش وظیفه یاری دادن به دانشجویان برای ا
 ،فریخنهای نظام آموزش عالی نیز نقش مهمی دارند )پذیر در چارچوب هدفهای اشتغالمهارت

آنها مستقیماً مسئول ارائه دانش و آموزش به دانشجویان خود (. 1400ی، میابراهو  صحرانورد
ایجاد انگیزه های یادگیری و به معتبر آنهاست که  هستند. این اشتیاق، کار سخت و تعامالت

، 1)شوری، الاو، الاو و انگ کندها کمک میحفظ شهرت و اعتبار دانشگاه و موفقیت دانشجویان
مخاطبان اساتید دانشگاه دانشجویانی هستند که قرار است پس از فارغ  به عبارت دیگر،.(2019

ری شوند؛ لذا نیاز به کسب مهارت و دانش فنی التحصیل شدن وارد مشاغل مختلف صنعتی و تجا
به منظور ایجاد اشتیاق و عملکرد موثر اساتید، دو مفهوم تعالی امروزه باالیی دارند. می توان گفت 

، پارک، اسمیت، کیت و لوری)ت شده است لیضرورت تبد کیبه حرفه ای اساتید و نیکبودی 
هیات علمی و تعالی حرفه ای اعضای هیأت  فراهم آوردن نیکبودی برای اعضأ(. 2020، 2تکیان

سازد؛ بلکه تاثیری بلند مدت بر رفاه و موفقیت علمی، نه تنها عملکرد شغلی را آنان را متاثر می
های آموزش عالی پیشرفته )در کشورهای اروپایی و کلی جامعه خواهد گذاشت. از این رو در نظام

ش سطح نیکبودی اعضاء هیات علمی به اجرا در های دقیقی برای افزایآمریکای شمالی( برنامه
 یعنی ها،دانشگاه یتیو ترب یآموزش تیفیسازهای مهم برای اعتالی ک نهیاز زم یکآمده است تا ی

(.  در این میان آنچه که 2021، 3کالوممحقق شود )مک آنها یای اعضای هیات علمحرفه تعالی
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ها باید الگوهای جدید ویکم، دانشگاهبیستمشهود است برای تامین نیازهای آموزش عالی قرن 
ای اساتید را برای همگامی با تحوالت یادگیری و تدریس در دستور کار قرار دهند. از توسعه حرفه

ای اساتید را ای صورت گیرد که زمینه توسعه حرفهگونهریزی درسی باید بهاین رهگذر برنامه
 (. 1400فراهم سازد )خنیفر و همکاران، 

نظران ارائه گردیده است. ای اساتید دانشگاهی تعاریف متعددی توسط صاحبعالی حرفهاز ت
ها و دانشی داللت دارد که ای اساتید به آن دسته از مهارت( تعالی حرفه2011) 1به زعم کوکرل

ای هیات علمی نیز در شود. نتایج توسعه حرفهای حاصل میدر نتیجه پیشرفت فردی و حرفه
اعضای هیات علمی، ارتقای اثربخشی تدریس و پیامدهای یادگیری دانشجویان بهبود دانش 
ای اساتید دانشگاهی بخشی از (، تعالی حرفه2018) 2گردد. براساس دیدگاه مکلینمنعکس می

العمر آنها است و در واقع مولفه اساسی تغییرات و تحولی است که در آموزش عالی یادگیری مادام
ای است که اساتید متعهد به انجام این توسعه یک فرایند آموزشی حرفه در حال رخ دادن است.

شده، دهیای اساتید یک برنامه سازمان( معتقد است تعالی حرفه2012) 3آن هستند. ردمون
کوشد اعضای هیات علمی در بهبود کیفیت تدریس کمک نماید رسمی یا غیررسمی است که می

 تیبه تمام فعال  دیاسات یتوسعه حرفه اتعریفی دیگر،  (. در1400ی، طاهری و عباس ی،میرح)
متنوع خود به  یعلم یها تیمسئول یبرا دیاسات یآماده ساز یشود که برا یاطالق م ییها

شود  یمحقق انجام م ای توسعه دهنده برنامه و اب،یارز ر،یکننده، رهبر، مد لیعنوان تسه
 (. 2014، 4نرتی)استا

و  یدرس ،یدر سطوح فرد رییتغ جادیا، دیاسات یه حرفه اتوسعاز مهمترین کارکردهای 
 هایبرنامه کلیدی هایویژگی(. 2018،  5خی)اقبال و الشسیستم آموزش عالی است  یسازمان
 تجربی، یادگیری محتوا، ارتباط شواهد، بر مبتنی آموزشی طراحی شامل علمی هیات مؤثر توسعه
 است کار محل به آموزش انتقال و بودن دانشگاهی بازخورد، و تمرین برای هاییفرصت

 هاویژگی این از بسیاری(. 2016، 6استاینرت، من، اندرسون، بارنت، سنتنو، نیسمیت و دولمانس)
 به منجر و گنجاند است، یافته ساختار آن طراحی در که طولی آموزش طریق از توانمی را

 حول علمی هیات توسعه هایلیتفعا اغلب حال، این با. شودمی بارزتر پایداری و اثربخشی
به  و شوند،می اجرا و طراحی سازمانی هایخواسته هایفهرست یا معلمان شده درک نیازهای

 توسعه در چالش یک عنوان که خود به شودنمی دنبال ساختاریافته آموزشی قالب صورت یک
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 ساختار بدون آموزش مسئول توانندمی متعددی عوامل اگرچه. علمی قلمداد می گردد هیات
 منظم آموزشی هایبرنامه طراحی بتواند که است چارچوبی فقدان برجسته، دلیل یک باشند،

 (.2016 همکاران، و استاینرت)کند  هدایت اساتید را
های درسی باید به این نکته توجه داشته کنندگان برنامهاز سوی دیگر در هزاره سوم تدوین

ای تدوین گونههای درسی باید بهمینه داشته باشند. برنامهباشند که باید یک بازنگری در این ز
های متفاوت زندگی آموختگان برای موفقیت آنان در موقعیتهای الزم را دانششود که صالحیت

گرانی که به تحلیل .(1400، رضازادهی و خسرو ی،دعابدیموو شغلی و ایجاد و تقویت کند )
وناگون اند میزان توجه به منابع گامه درسی پرداختهمطالعه تاریخ تحوالت نظری و عملی برن

را  اطالعات، یعنی یادگیرنده، اجتماع و موضوعات مدون درسی، در مقاطع زمانی مختلف
اند. از این رو دانشگاه باید تا ترین عامل در این تحوالت معرفی کردهکنندهترین و تعیینمهم

انشگاه ان دتغال نزدیک شود و دیواری را که میآنجاکه ممکن است به جامعه و عرصه صنعت و اش
کی از یای استادان ی برای تعالی حرفهبرنامه درس نیتدوو جامعه وجود دارد از میان بردارد. 

 (.1398، الیل ی،فتحی و گلزار ی،)احتشام اندرکاران آموزش و پرورش استترین اهداف دستمهم
 دیتاکی، علمی  عالوه بر تدوین برنامه درس به منظور تعالی اعضای هیات ر،یاخهای سال در
 . ستا شده در حوزه آموزش عالی مبحث مهم کی عنوان به نیکبودی آکادمیک برای ندهیفزا

 طول در که یسالمت و یمال ،یلیتحص یهااسترس لیدل به ،19-دیکوو با آغاز شیوع
بیش از  اعضاء هیات علمی نیکبودی کلیه کارکنان دانشگاه اعم از اند،آمده وجود به یریگهمه

 لیپتانس که است شده فیتوص ایپو یحالت عنوان بهنیکبودی . است پیش مورد توجه قرار گرفته
شغلی اعضاء هیات  عملکرد با و ردیگمی بر در را فرد یاجتماع و یشخص اهداف به یابیدست

نیکبودی  ب،یترت نیهم به. است مرتبط ها و موسسات آموزش عالیتمامی دانشگاه در علمی
و بدین ترتیب تاثیری مثبت  کنند،می کمک شغلی تیموفق به که است یعوامل شامل آکادمیک

نیکبودی چه در سطح عمومی و (. 2020 ،1یچا و شک) بر عملکرد کلی دانشگاه خواهد داشت
 است ممکن و است بوده همراه اعضاء هیات علمی یبرا مثبت جینتا با آکادمیک چه در سطح

( را کاهش 19-منفی ناشی از فشار کاری و شرایط پیرامونی )بعنوان مثال بروز کوویدتاثیرات 
 .(2021، 2دهد )داناهو و بورمن

در ارتباط با توسعه حرفه ای اساتید، توجه به نیکبودی آکادمیک یک پیش نیاز است چرا که 
. دهدمی را ییشکوفا و توسعه امکان تیجمع ای فرد به که است داریپا طیشرا کی نیکبودی

 و دارند نهیبه عملکرد کنند،می شرفتیپ نگر کل طور به افراد که دهدمی نشان یکبودین
 منجر تواندمی یکبودین. رسانندمی تیفعل به خود کار محل و یشخص یزندگ در را خود لیپتانس
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 موارد، نیا سه هر که شود کارکنان یریپذ انعطاف و یجانیه هوش ،یذهن استقامت بهبود به
 ن،یبنابرا. دیآیم شمار به کارکنان ییکارا و تیخالق ،یور بهره شیافزا یبرا الزم یندهایشایپ

)پالتس،  است موفق تجارت کی و رونق پر کار یروین باال، عملکرد با کار بستر کارکنان رفاه
 سالمت شامل هحرف ککلی در ی تیوضع بهکه  کارکنان از نیکبودی (2022، 1بریکون و مارشال

سازمان قلمداد می شود و  کی ییدارا نیارزشمندتر عنوان به، دارد اشاره یجسم و یعاطف ،یانرو
 باشد یانسان منابع تیاولو در دیبا کارکنان رفاه مجموع در و یجسمان و یروح سالمت

این رو فراهم آوردن . (2022، 2)سوبرامونی، گولبووسکیا، کیتینگ، سولنت، فیلد و ویتریف
بهبود تجربه شغلی کارکنان شود بعنوان یک اصل کلیدی در مدیریت منابع  شرایطی که باعث

 .(2022، 4؛ وان زونن، تریم و ترهوین2022، 3انسانی مورد توجه قرار گرفت )ابوبکر
 شده فیتعر خوب عملکرد و خوب احساس از یبیترک عنوان به به عبارتی دیگر، نیکبودی  
 بالقوه،های ییتوانا توسعه نیهمچن و تیرضا و یشاد مانند مثبت عواطف تجربه ؛ یعنیاست

و اوتومو،  5هوئرتا) مثبت روابط تجربه و هدف احساس داشتن ،یزندگ بر کنترل یمقدار داشتن
ها است؛ اما به طور خاص در در تمامی سازمان 6اگرچه نیکبودی یک مفهوم عمومی (.2021

طور مشخص، توجه به نیکبودی اعضاء حوزه آموزش عالی از اهمیت مضاعفی برخوردار است. به 
هیات علمی دانشگاه به دلیل ماهیت شغلی که دارند در سالیان اخیر افزایش زیادی داشته است. 
اساتید دانشگاه از یک سو با فشار و تعهد کاری باالیی رو به رو هستند و سطح باالی فرسودگی 

(. 2021، 7)ماگیزی، وتومیو و آمواین کندشغلی در بین اعضاء هیات علمی، این گفته را تایید می
 مختلف هایارزیابی عملکرد آکادمیک دانشگاه یبرا مهم شاخص کی یکبودین که ییآنجا از

 نهیزم با رابطه در یستیبهز که است یمنطق ،جامعه در دانشگاه تیمحور به توجه با و است
 یکبودین فیتعر ردمو در ینظر اتفاق چیه. شود فیتعر( آکادمیک نیکبودی یعنی) یآموزش
 شامل که شودمی فیتوص یبعد چند ساختار کی عنوان به اغلب اما ندارد، ک وجودیآکادم
 مثال عنوان به نیکبودی آکادمیک ،یقبل مطالعات در. (2020)شک و چای،  است ربعدیز نیچند

 ارزش ،امور دانشگاه در مشارکت ،آکادمیک یفرسودگ شده، درک مشکالت خودپنداره، شامل
در واقع در بسیاری از تحقیقات . است شغلی تعریف شده تیرضا و ،دراک شده محیط دانشگاهیا

 مثال، عنوان به) یمنف جنبه دو هر که یبعد چند سازه کی عنوان به نیکبودیپیشین، 

                                                 
1 Platts, Breckon & Marshall 
2 Subramony, Golubovskaya, Keating, Solnet, Field & Witheriff 
3 Aboobaker 
4 Van Zoonen, Treem & Ter Hoeven 
5 Huerta & Utomo 
6 Ubiquitous 
7 Mugizi, Rwothumio & Amwine 
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 پوشش را نیکبودی آکادمیک( ی شغلیریدرگ مثال، عنوان به) مثبت و( یشغل یفرسودگ
 (.2021، 1ت )دینو، دومت، بایکوکا، مهتا، ایوورت، فاستر و بیرومشده اس یساز مفهوم دهد،می

 مشارکتهای متعددی مورد اشاره قرار گرفته است. در رابطه با نیکبودی آکادمیک، شاخص
 شنهادیپ نیکبودی آکادمیک یبرا یمرکز شاخص کی عنوان به نیهمچن که ،امور آکادمیک در
 سه از که شودمی فیتعر مطالعه با مرتبط بخش، تیرضا مثبت، احساس کی عنوان به شود،می
 یباال سطوح با نشاط(. 2021،  2ساویج و موریسی) جذب و ،تعهد ،نشاط: است شده لیتشک بعد
 نیهمچن و بهبود اثربخشی تدریس در یگذار هیسرما به لیتما و عالقه مطالعه، نیح در یانرژ

 بودن متعهد. (2021، 3)تاکر شودمی شخصم مشکالت با مقابله یبرا موثرهای یاستراتژ داشتن
 در است، یریادگی جینتا و ندهایفرآ به نسبت مثبت نگرش داشتن و بودن مشتاق دهندهنشان

باعث  که دارد اشاره خود مطالعات در استاد بودن ریدرگ و کامل تمرکز به 4جذب که یحال
 .(2021، مکالومکشود جدایی وی از انجام تعهدات دانشگاهی مشکل شود )می

اهمیت مفهوم تعالی حرفه ای اساتید و نیکبودی اعضای هیات علمی در پژوهش های  با درک
 5نور، لطیف و دهالنمتعددی به بررسی جایگاه این دو مقوله پرداخته شده است. در این راستا 

ید ( در پژوهشی با عنوان توسعه یک چارچوب اولیه برای برنامه های توسعه حرفه ای اسات2022)
برای اساتید پزشکی مالزی معتقدند که برنامه های توسعه حرفه ای اساتید بایستی شامل مواردی 
همچون مدیریت برنامه درسی، آموزش الکترونیکی، روش تدریس و یادگیری، رهبری آموزشی، 

های تحقیق، شیوه های ارزشیابی، ارتباطات و  ارزیابی برنامه ها باشد. در این راستا، روش
یدی که بر آگاهی شخصی تسلط دارند، به طور بالقوه اساتید خوبی از دیدگاه دانشجویان اسات

خواهند بود. بعالوه مربیانی که دارای مهارت های ارتباطی عالی هستند می توانند نه تنها با 
دانشجویان بلکه با همکاران و مدیریت عالی ارتباط برقرار کنند. عالوه بر این، طراحی آموزشی و 

ویان را قادر به تعامل در یک محیط یادگیری مثبت جتواند اساتید و دانشدگیری الکترونیکی مییا
 کند.

حرفه  ( در تحقیقی  در ارتباط با موضوع توسعه2022) 6کومار، آتوا، شهاتا، االنصاری و دیفال
 باشد ازنی بر مبتنی بایدحرفه ای اساتید  در آموزش پزشکی عنوان می کنند که توسعهای اساتید 

 می توصیه سود و استفاده بهینه حداکثر برای بلند مدت های برنامه. دهد ارائه عملی آموزش و
 هدف به دستیابی برای عملی آموزش و روز به نیازسنجی با باید علمی هیات اعضای توسعه.شود

                                                 
1 Dinu, Dommett, Baykoca, Mehta, Everett, Foster & Byrom 
2 Savage, K., & Morrissey 
3 Tucker 
4 Absorption 
5 Nor, Latif & Dahlan 
2 Kumar, Atwa, Shehata, Al Ansari & Deifalla 
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 مدتطوالنی  و باال کیفیت با تحقیقاتی های برنامه. باشد همراه همه برای سالمت و نیکبودی
. است ضروری پزشکی دانشجویان و اساتید شایستگی بهبود در 1FDP اثربخشی تعیین برای

 نتایج همچنین و دانشجویان یادگیری نتایج بر FDP تأثیر بررسی باید همچنین آینده تحقیقات
 نیرابطه ب( در تحقیقی با عنوان 2021) 2، دیرسو، زاپوال و پیسپیس .بگیرد نظر در را بیماران
به نتایجی رسیدند از جمله اینکه کیفیت  دانشگاه دیاسات نیدر ب یشخصنیکبودی و  یکارحجم 

کار اساتید دانشگاه جدا از کیفیت نیکبودی آنان نیست، بنابراین دانشگاهها ضرورت دارد که با 
کاهش حجم کاری اساتید شرایط نیکبودی بهتری فراهم کنند. بعالوه آنان دریافتند که وجود 

وکراتیک باال در دانشگاه موجب کاهش تمرکز بیشتر اساتید بر فعالیتهای آکادمیک و امور بور
از  دینبا دیاسات ،همچنین افزایش احساس منفی و نگرانی در بین آنان می شود. عالوه بر این 

-یاجتماع یرا از کار و زندگ ییآنها وقت گرانبها رایمسائل منحرف شوند، ز نیتر یبوروکراس
خود دچار وسواس شوند. به عبارت  فیممکن است در مورد وظا جه،یدر نت. رندیگ یم یخانوادگ

توانند در انجام همه  ینم گریآنها د رایهستند، ز دیناام کامل یبه خودمختار ازیاستادان از ن گر،ید
 برخوردار باشند. یخود از خود مختار فیوظا

ه نیکبودی آکادمیک در شرایط ( در پژوهشی با عنوان بررسی تجرب2021داناهو و همکاران )
این دو دانشگاه دارای مشابهت پاندمی به این نتیجه دست یافتند که تجربه نیکبودی آکادمیک در

هایی است. این امر نشان دهنده پیچیدگی باالی مفهوم نیکبودی آکادمیک است که و تفاوت
 در( 2021) 3ساورزاواال ی، کسییلورابینز وراسابسازد. های دقیق آن را مشکل میتبیین شاخص

، یلیتحص فیوظا ی، زمان صرف شده براییجنبه اختالف کمال گرا نیروابط ب پژوهشی با عنوان
به این نتیجه دست  یروانشناخت یعموم یکبودیو ن یو اضطراب کل فهیاضطراب مربوط به وظ

 یباال در کار نم تیافراد با موفق ریرا نسبت به سا یشتریزمان ب ادیکه افراد با اختالف ز یافتند
را تجربه  یتر فیضع یروان یکبودیو ن فهیمربوط به وظ یحال اضطراب کل نیگذرانند، با ا

 .کنندمی
 - یهای اقتصادیاثرات نابرابر یبررس پژوهشی با عنوان در( 2021) 4، دو، لی، وو و چیژائو
پس از چهار سال  SESرشد  تیکه ذهن به این نتیجه دست یافتند یذهن یکبودیبر ن یاجتماع

 لیتعد یذهن SESو  ینیع SES، نیهمراه است. عالوه بر ا یذهن یکبودیاز ن یبا سطح باالتر
نقش  SES یفرد تیهندهد که ذها نشان میافتهی این رابطه بودند. نیدر ا یکننده قابل توجه

آرو، ریمپال، کینون، لیندفورس، سوتو، سالمال دارد. یفرد یذهن یکبودین حیدر توض یمهم

                                                 
3 Faculty Development Program  
2 Pace, D’Urso, Zappulla & Pace 
3 Rassaby, Cassiello-Robbins & Sauer-Zavala 
4 Zhao, Du, Li,Wu & Chi 
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 شبکههای ویژگی دانشجویان و شبکه موقعیت پژوهشی با عنوان در (2020) 1پریلمن و لورن
 بلکه آموزان دانش شبکه فردی موقعیت تنها نه که به این نتیجه دست یافتند مدرسه همساالن

 بدان این. بگذارد دانشجویان تأثیر نیکبودی آکادمیک بر تواند، میمدرسه همساالن شبکه ساختار
 اعضای بین خوب روابط، مدرسه در مثبت فضای ایجاد به منجر مداخالت و اقدامات که معناست

نیکبودی  به تواند، میشودمی تعلق احساس افزایش باعث که هایی شیوه و مدرسه جامعه
 .کند کمک دانشجویان آکادمیک

کارکنان در  نیکبودینقطه عطف: بحران ( در بررسی با عنوان 2022) 2جیمن، گالزارد و رز
 فیاز تضع یکنند. شواهد یکار م شهیاز هم عتریشلوغ تر و سر انیدانشگاه معتقدند که  آموزش

 نیدارد. ا ودبخش وج نیدر ا یشغل یناامن شیو افزا یعلم یآزاد ،یبودن دانشگاه یاحرفه
ه عنوان خود را خارج از فرهنگ عملکرد قرار دهند و همچنان ب انیامکان وجود ندارد که دانشگاه

 شوند.  ستهینگر میعضو ارزشمند ت کی
( در پژوهشی با عنوان 2022) 3بارتکویاک، کروجیلکا، داما، کاستروادمزوک و گاول لوتی

 COVID-19 یفعل یریو احساس خوب بودن در همه گ یدر مورد بهره ور یدانشگاه اساتید
کار از راه دور داشتند و نیاز به  COVID-19دریافتند که وضعیت اساتید در لهستان در طول 

در اوج  ژهیوشده، بهانجام ینظرسنج جینتااین امر بر سطح نیکبودی آنان تاثیر داشته است. 
 یتالیجید یهایستگیها را در رابطه با شاآن یوربهره یابیاز خودارز یسطوح مختلف ،یدمیاپ

 نیگذاشت. چند ریتأث زیها نآن نیکبودی ها به کار از راه دور نشان داد که بر آن ازیمرتبط با ن
و  یکار یزندگ تیفیک جهیخود و در نت یور هرهاز ب یمنف یابیمورد از پاسخ دهندگان ارز

به  لیاز پاسخ دهندگان، برعکس، تما یحال، برخ نیآنها را نشان دادند. با ا نیکبودیاحساس 
 خود را نشان دادند. سیتدر تیو ادامه مأمور یبه خودساز ازیکار، ن
اعضاء هیات علمی  یاحرفه یتعال یبرا یبرنامه درس نیتدولیرغم اهمیت باالی نیکبودی و  ع

های داخل کشور چندان شناسی شغلی در اغلب دانشگاهها، مساله روانو عملکرد کلی دانشگاه
از  یتیو ترب یهای انجام شده توسط کارشناسان آموزشیابیارزمورد توجه قرار نگرفته است. 

ها و از وجود ضعف تیحکاهای کشور در دانشگاه یو پژوهش یهای آموزشتیعالف یچگونگ
براساس  گر،یدانشگاه داشته است. از سوی د یهای اعضای هیات علمتیو ظرف تیفیدر ک ینواقص

و  نهیزم تیها، تقودانشگاه یو توانمندسازی اعضای هیات علم یینامه طرح دانش افزا نیآئ
 هیشده است. سرما یها تلقدانشگاه فیاز وظا یاعضای هیات علم یتیو ترب یهای علمتیظرف

سازد که عملکرد بهتری در را قادر می یاعضای هیات علم نه،یزم نیدر ا یهای منطقگذاری

                                                 
1 Rimpelä,  Kinnunen, Lindfors, Soto, Salmela-Aro, Perelman & Lorant 
2 Jayman, Glazzard & Rose 
3 Bartkowiak, Krugiełka, Dama, Kostrzewa-Demczuk, & Gaweł-Luty 
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ها و بالقوه توانمندتر در دانشگاه یحوزه آموزش و پژوهش داشته باشند. باوجود اعضای هیات علم
خواهند  خواهند آموخت و عملکرد بهتری شتریبهتر و ب انیدانشجو ،یمؤسسات آموزش عال

(. مروری بر تحقیقات انجام شده در دو دهه گذشته نیز به وضوح نشان 1397داشت )بختیاری، 
های تدریس، تکنولوژی آموزشی و دهد که در اغلب تحقیقات پیشین، عواملی چون مهارتمی

شغلی اساتید دانشگاه مورد توجه قرار گرفته  غیره بعنوان پیشایندهای اصلی در رابطه با عملکرد
شناختی و تعیین اهمیت عوامل تأثیر گذار بر آنها کمتر کانون توجه بوده است و مسائل روان

است. از طرف دیگر، بخش بزرگی از ادبیات پژوهش راجع به نیکبودی در سطح کارکنان 
های آکادمیک گرفته در محیط های تجاری و انتفاعی انجام شده است و تحقیقات صورتسازمان

های نظری و سهم پایینی در ادبیات نیکبودی داشته است. در واقع بخش بزرگی از مدل
های انجام شده راجع به نیکبودی حاصل مطالعاتی است که در بین کارکنان سازیمفهوم

تفاوتی های دانشگاهی اکادمیک صورت گرفته است. این در حالی است که محیطهای غیرسازمان
های های صنعتی/تجاری دارند و از این رو الزم است تحقیقاتی مختص بافتماهوی با سازمان

دانشگاهی در رابطه با نیکبودی صورت گیرد. در نهایت باید عنوان کرد که بخش بزرگی از ادبیات 
ند، اداخل کشور با رویکردهای کمی و آزمون فرضیه که مبتنی بر متغیرهای از پیش تعیین شده

صورت گرفته است؛ این امر ضرورت انجام مطالعاتی با رویکرد ترکیبی اکتشافی  متوالی جهت 
های تحقیقاتی سازد. این شکافدرک بهتر نیکبودی آکادمیک در داخل کشور را خاطر نشان می

های آکادمی، انگیزه اصلی از انجام شناسی شغلی در محیطتوجهی نسبی به مسائل روانو بی
 حاضر است. در واقع این پژوهش تالشی است جهت تبیین موشکافانه این سواالت است:پژوهش 

 کدامند؟ ای استادانهای نیکبودی آکادمیک برای تدوین برنامه درسی تعالی حرفهچالش-1 
 ای استادانهای نیکبودی آکادمیک برای تدوین برنامه درسی تعالی حرفهاولویت چالش -2

 به چه صورت است؟
 یمطالعه بررس نیا یطور روشن هدف اصلبه یبررسور روشن هدف اصلی این مطالعه طبه 

 یعالت یبرنامه درس نیبه تدو لین یبرا یهیات علم یاعضا کیآکادم یکبودین یهاچالش
 استادان است. یاحرفه

 شناسی پژوهشروش
های  ای است، زیرا هدف آن تبیین و اولویت بندی چالشتوسعه -پژوهش حاضر کاربردی

در بین اعضای هیأت علمی  ای استاداننیکبودی آکادمیک برای تدوین برنامه درسی تعالی حرفه
)ترکیبی( مورد  1دانشگاه پیام نور استان فارس است. از نظر روش انجام پژوهش، روش آمیخته

د. باشمتوالی می -استفاده قرار گرفته است. روش ترکیبی مورد استفاده از نوع ترکیبی اکتشافی

                                                 
1 Mixed- Method 
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در بخش اول؛ با استفاده از روش کیفی تحلیل مضمون چالش های نیکبودی آکادمیک شناسایی 
شد و در مرحله دوم با رویکرد کمی سورا به اولویت بندی چالش های نیکبودی اعضای هیات 
علمی در دانشگاه پیام نور استان فارس پرداخته شده است. بر همین اساس؛ در بخش کیفی، 

نور استان فارس  امیدانشگاه پ یعلم اتیه ین بالقوه پژوهش حاضر شامل اعضاکنندگامشارکت
هدفمند و روش  کردیبوده که با رو یمهندس -فنی و  هیعلوم پا ،یدر سه گروه علوم انسان

در  یعلم اتیسال به عنوان عضو ه 5انتخاب شدند که حداقل  یدیاسات ار،یمع یریگنمونه
به طور تمام وقت کار کرده  یرسم ای یمانی، پیبه صورت قراردادفارس  ننور استا امیدانشگاه پ
های پژوهش روش گردآوری داده .افتیادامه  یبه اشباع نظر دنیتا رس یریگنمونه ندیباشند. فرا

ساختار یافته با خبرگان بوده است. از آنجا که جهت انجام های نیمدر بخش کیفی مصاحبه
ساختاریافته های نیمشوند مصاحبهو طراحی الگو انجام میمطالعات کیفی که با هدف اکتشاف 

نفر از افراد واجد شرایط  براساس معیارهای تعیین شده مصاحبه نیمه  20ترند، با مناسب
 ساختارمند انجام گردید. 

استفاده شد. برای  1یهولستضریب  از یفیک بخش ییایپادر این پژوهش به منظور ارزیابی 
درصد توافق سپس . شد یدر دو مرحله کدگذار های انجام شدهبهاین منظور متن مصاح

 محاسبه گردید: )PAO( 2شدهمشاهده

 

به  N2و  N1باشد. دو کدگذار می نیمشترک ب یتعداد موارد کدگذار Mفرمول فوق  در
صفر  نیب PAOشده توسط کدگذار اول و دوم است. مقدار  یموارد کدگذار هیتعداد کل بیترت

 PAOمقدار  .باشدیبزرگتر باشد مطلوب م 6/0)توافق کامل( است و اگر از  کیو  )عدم توافق(
بندی مضامین همچنین مقوله .استبزرگتر  6/0از  بدست آمده است که 712/0در این مطالعه 

بنابراین  محاسبه شد بنابراین 649/0نیز با کاپای کوهن اعتبارسنجی گردید و میزان کاپای 
حلیل تروش تجزیه و تحلیل داده ها  در بخش کیفی  .تبار کافی استدارای اع تحلیل کیفی

 بهره گرفته شد.  Maxqda   مضمون بوده است و بدین منظور از نرم افزار 
( برای SWARA) 3در بخش دوم و به عبارتی بخش کمی پژوهش،  از روش سوارا

این بخش خبرگان  بندی چالش های نیکبودی آکادمیک استفاده شد. جامعه آماری دراولویت
مشارکت کننده بالقوه بخش  20همان   ،هدفمند کردینور بوده که با رو امیدانشگاه پ آکادمیک

کیفی، مشارکت نمودند. ابزار تحقیق در بخش کمی، پرسش نامه بوده است  و  تحلیل داده ها با 

                                                 
1 Holsti 
2 Percentage of Agreement Observation 
3 Step-Wise Weight Assessment Ratio Analysis 
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 لیو تحل هیجزتروش سوارا ) استفاده از روش سورا، در محیط نرم افزار اکسل انجام شده است.
باشد و دهی تدریجی می( به معنی روش تحلیل نسبت ارزیابی وزنگام به گام اوزان یابیارز
وزن آنها  نییتع ندیدر فرآ ارهایمع تینظر خبرگان در مورد اهم یابیآن امکان ارز یاصل یژگیو
توسط  2010های جدید تصمیم گیری چندمعیاره است که در سال . سوارا یکی از روشباشد یم

ویولتا کرشالینه به همراه زاوادسکاس و تورسکیس معرفی شد. از این روش برای محاسبه وزن 
شود. در روش سوارا ابتدا کارشناسان معیارها را به ترتیب اهمیت مرتب معیارها استفاده می

اساس گیرد. در نهایت معیارها برگیرد و امتیاز یک را میکنند. مهمترین معیار ابتدا قرار میمی

مراحل انجام روش سوارا )کرشالینه و  شوند.بندی میمقادیر متوسط اهمیت نسبی رتبه

 آورده شده است.  1( در شکل 2010همکاران، 

 
 

 (2010مراحل روش سوارا )کرشالینه و همکاران،   -1شکل 
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 یافته های پژوهش

 های بخش کیفی پژوهشیافته
ای رفهحئه الگویی برای یک نیکبودی آکادمیک برای تدوین برنامه درسی تعالی جهت ارا

د. آمار شاستفاده  نور فارس امیدانشگاه پ یعلم اتیه یاعضانفر از  20از دیدگاه  استادان
 10ارائه شده است. از منظر جنسیت  1شناختی خبرگان در جدول توصیفی و مشخصات جمعیت

نفر  8لوم پایه و عنفر  5نفر علوم انسانی،  7د. از منظر زمینه آموزشی نفر زن بودن 10نفر مرد و 
 2می، ه علفنی و مهندسی بودند. همه اعضای هیات علمی تحصیالت دکتری داشتند. از نظر مرتب

فر ن 3نظر سابقه کاری،  نفر استاد بودند.  در نهایت از 3نفر دانشیار و  7نفر استادیار،  8نفر مربی، 
 اشتند.دسال سابقه کاری  15نفر بیش از  2سال و  15تا  10نفر بین  15سال،  10کمتر از 

 لمی دانشگاه پیام نور فارسیعآمار توصیفی اعضای هیات  -1جدول 

 درصد فراوانی شناختیهای جمعیتویژگی

 جنسیت
 %50 10 مرد

 %50 10 زن

 زمینه

 %35 7 علوم انسانی

 %25 5 علوم پایه

 %40 8 فنی و مهندسی

 مرتبه علمی

 %10 2 مربی

 %40 8 استادیار

 %35 7 دانشیار

 %15 3 استاد

 %100 20 دکتری تحصیالت

 کاریسابقه

 %15 3 سال 10تا  5

 %75 15 سال 15تا  10

 %10 2 سال 15باالی 

 %100 20 کل
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ای استادان، رنامه درسی تعالی حرفهبرای تدوین ب نیکبودی آکادمیکالگوی جهت ارائه 
یافته با اساتید هیات علمی دانشگاه پیام نور فارس صورت ساختارهای تخصصی نیممصاحبه

ول طدر  گرفت. در این مرحله پیش از شروع مصاحبه، شش سوال باز در نظر گرفته شده است و
 یبرا یدی نیز مطرح شود.رفته شده است که سواالت جدبینی در نظر گفرایند مصاحبه این پیش

ها و همکرر داد یبازخوان به اقدامها آشنا شود داده ییبا عمق و گستره محتوا پژوهشگر نکهیا
  رده است.کو الگوها(  یمعان یها به صورت فعال )جستجوخواندن داده

وتحلیل قرار گرفت. تحلیل مضمون ها با روش تحلیل مضمون مورد تجزیهنتایج مصاحبه
منظور متن  نیا ی. برا( صورت گرفت2001) 1استرالینگ-ای اتریدر روش شش مرحلهمبتنی ب
)از  یفیتوص اتییهمراه با جزها ، ترانویسی دادهشد، بعد از اتمام مصاحبهها ضبط میمصاحبه

و...(، کار  یطیمح طیها، شراجمله نحوه ابراز احساسات مصاحبه شونده در مواجهه با پرسش
گام ستون  نی. ادیگردیتوسط پژوهشگر آغاز م هیاول یهادهیها و نوشتن اآنمطالعه چند باره 
و  هایدرباره کدگذار یخوب یهادهیگام است که ا نی. در ادهدیرا شکل م یفقرات مراحل بعد

را آغاز کند.  یکدگذار ندیکار، پژوهشگر، آماده است فرا نی. پس از اردیگیالگوها شکل م
، کد ی. دوباره مصاحبه بعدشودیم فیو تعر ردیگیصورت م لیتحل ندیدر کل فرا یکدگذار

ها تا وتحلیل با اضافه شدن هر مصاحبه به همین ترتیب تکرار شد. مصاحبهو جریان تجزیه یگذار
رسیدن به اشباع داده ادامه یافت. مالک دستیابی به اشباع داده رسیدن به تکرار در کدهای 

کد شناسایی گردید. در نهایت از طریق  172کدگذاری باز  استخراجی بوده است. در مرحله
دست پیدا  مضمون پایه 49دهنده و مضون سازمان 8مضمون فراگیر،  2کدگذاری محوری به 

نور فارس با هدف  امیدانشگاه پ یعلم اتیه یاعضا نیدر ب کیآکادم یکبودین یهاچالششد. 
 ارائه شده است. 2جدول لیل مضمون در ها به روش تحمستخرج از مصاحبهانتخاب و انتصاب 

در  ای استادانبرای تدوین برنامه درسی تعالی حرفه کیآکادم یکبودین یهاچالش -2جدول 

 نور فارس امیدانشگاه پ

 مضامین پایه دهندهسازمان فراگیر

ش
چال

ده
ین

زا
ی ف

ها
 

 مرتبط با تدریس

ایجاد روابط عاطفی با »؛ «مندی دانشجو به تحصیلعالقه»

مشارکت دانشجو در »؛ «تاثیرگذاری روی دانشجو»؛ «دانشجو

انتقال دانش به »؛ «پیشرفت علمی دانشجویان»؛ «تدریس

؛ «ارتباط با نسل جوان»؛ «ایجاد انگیزه در دانشجو»؛ «دانشجو

عالقه شخصی استاد به »؛ «وجود شرایط و امکانات مناسب»

 «اولویت دادن پرورش به تدریس»؛ «تدریس

                                                 
1 Attride-Stirling 
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 مضامین پایه دهندهسازمان فراگیر

 مرتبط با پژوهش

؛ «هاپذیرش و نشر مقاله»؛ «پژوهش در زمینه شکاف علمی»

؛ «عالقه شخصی استاد به پژوهش»؛ «دستاوردهای مناسب»

پشتیبانی مالی دانشگاه در »؛ «کارگروهی مناسب در پژوهش»

 «زمینه پژوهش

 رهمرتبط با مشاو

؛ «حل مشکالت دانشجو»؛ «ایجاد حس اعتماد در دانشجو»

مندی پیگیری و عاقه»؛ «دستیابی دانشجویان به موفقیت»

 «دانشجو

مرتبط با خدمات 

 اجتماعی

شرکت در همایش و »؛ «برگزاری کارگاه آموزشی توسط استاد»

 «هاانجمن

ش
چال

ده
هن

کا
ی 

ها
 

 مرتبط با تدریس

؛ «اجباری بودن منابع تدریس» ؛«منابع نامناسب در تدریس»

عدم »؛ «عدم حضور اجباری دانشجو»؛ «محدودیت زمان تدریس»

عدم عالقه و انگیزه دانشجو به »؛ «یادگیری مطالب درسی

سطح علمی پایین »؛ «امکانات مجدود آموزشی»؛ «تحصیل

ه عدم احترام دانشجو ب»؛ «عد رعایت قوانین کالسی»؛ «دانشجو

 «رایانه به علمگنگاه مادی»؛ «استاد

 مرتبط با پژوهش

؛ «عدم پشتیبانی در زمینه پژوهش»؛ «عدم دسترسی به منابع»

؛ «هاامتیاز دهی ناناسب به مقاله»؛ «وجود بوروکراسی اداری»

؛ «نبود امکانات پژوهشی»؛ «عدم همکاری تیمی در کار پژوهشی»

 ؛«هارجحیت رابطه بر ضابط»؛ «اجباری بودن پژوهش برای اساتید»

 «افزایش سرقت علمی»

 مرتبط با مشاوره
عدم »؛ «گرایی دانشجومدرک»؛ «عدم اهمیت دانشجو به مشاوره»

 «ثمربخش نبودن مشاوره»؛ «وجود ابزار و شرایط مشاوره

مرتبط با خدمات 

 اجتماعی

خدمات رفاهی »؛ «عدم پشتیبانی مالی در خدمات اجتماعی»

 «نامناسب استاد

 
ای رفهحاضر نیکبودی آکادمیک برای تدوین برنامه درسی تعالی حپدیده محوری مطالعه 

بندی است. های فزاینده و کاهنده قابل دستههای موجود نیز در قالب چالشاست. چالش استادان
ا ب مرتبطو  با مشاوره مرتبط، ژوهشپبا  مرتبط، سیمرتبط با تدرهای ها در قالب چالشچالش

ش نمای 2های نیکبودی آکادمیک در شکل است. الگوی چالش بندیی قابل دستهخدمات اجتماع
 داده شده است. 
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 اعضای هیات علمی ایبرای تدوین برنامه درسی تعالی حرفه الگوی نیکبودی آکادمیک  -2شکل 

 

 های بخش کمی پژوهشیافته
های الگوی نیکبودی آکادمیک برای تدوین برنامه درسی تعالی پس از شناسایی شاخص

های موجود از ای استادان اقدام به تعیین وزن آنها شده است. برای تعیین وزن شاخصحرفه
دهی تدریجی )سوارا( استفاده شده است. روش سوارا یکی از روش تحلیل نسبت ارزیابی وزن

توسط ویولتا کرشالینه به  2010گیری چندمعیاره است که در سال های جدید تصمیمروش
سکیس معرفی شد. در روش سوارا ابتدا کارشناسان، معیارها را به ترتیب همراه زاوادسکاس و تور

گیرد. سپس اهمیت گیرد و امتیاز یک را میکنند. مهمترین معیار ابتدا قرار میاهمیت مرتب می
موجود های شاخصنسبی هر معیار نسبت به معیارهای قبلی مشخص شده است. در نهایت 

 تیمتوسط اهم»شوند. این مقادیر در ستون بندی میرتبه نسبیبراساس مقادیر متوسط اهمیت 

 (.1401باشد)حبیبی و آفریدی، می درج شده است که همان  3جدول در « ینسب

شاخص  برای محاسبه شده است. میزان ضریب  درگام سوم از روش سوارا ضریب 
های خصشاباشد. برای سایر که از بیشترین اهمیت برخوردار است، یک می ندیتجربه خوشا جادیا

دار ای استادان نیز این مقالگوی نیکبودی آکادمیک برای تدوین برنامه درسی تعالی حرفه
 ست.امحاسبه شده است. برای محاسبه وزن اولیه هر معیار، از رابطه زیر استفاده شده 
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یی از محاسبه وزن نها درج شده است. برای 3جدول در « وزن اولیه»این مقادیر در ستون 
 روش نرمال کردن خطی مطابق رابطه زیر استفاده شده است.

 

ای ای تدوین برنامه درسی تعالی حرفهبرنیکبودی آکادمیک  های فزایندچالش یبندتیاولو -3جدول 

 با روش سوارا استادان

 های فزایندهچالش
متوسط اهمیت 

 نسبی
Kj 

وزن 

 اولیه

وزن 

 نرمال

 1 1 1 133/0 (A10عالقه شخصی استاد به تدریس )

 09/0 09/1 917/0 122/0 (A15عالقه شخصی استاد به پژوهش )

 24/0 24/1 740/0 098/0 (A20دستیابی دانشجویان به موفقیت )

 05/0 05/1 705/0 094/0 (A09وجود شرایط و امکانات مناسب )

پشتیبانی مالی دانشگاه در زمینه پژوهش 

(A17) 
19/0 19/1 592/0 079/0 

 27/0 27/1 466/0 062/0 (A04مشارکت دانشجو در تدریس )

 11/0 11/1 42/0 056/0 (A18ایجاد حس اعتماد در دانشجو )

 05/0 05/1 4/0 053/0 (A08جوان ) ارتباط با نسل

 09/0 09/1 367/0 049/0 (A06انتقال دانش به دانشجو )

 12/0 12/1 328/0 043/0 (A11اولویت دادن پرورش به تدریس )

 21/0 21/1 271/0 036/0 (A07ایجاد انگیزه در دانشجو )

 18/0 18/1 23/0 03/0 (A02ایجاد روابط عاطفی با دانشجو )

ارگاه آموزشی توسط استاد برگزاری ک

(A22) 
25/0 25/1 184/0 024/0 
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 های فزایندهچالش
متوسط اهمیت 

 نسبی
Kj 

وزن 

 اولیه

وزن 

 نرمال

 18/0 18/1 156/0 021/0 (A12پژوهش در زمینه شکاف علمی )

 31/0 31/1 119/0 016/0 (A05پیشرفت علمی دانشجویان )

 04/0 04/1 114/0 015/0 (A21مندی دانشجو )پیگیری و عاقه

 11/0 11/1 103/0 014/0 (A03تاثیرگذاری روی دانشجو )

 21/0 21/1 085/0 011/0 (A19حل مشکالت دانشجو )

 09/0 09/1 078/0 01/0 (A14دستاوردهای مناسب )

 013/0 (A01ه تحصیل )مندی دانشجو بعالقه
013/

1 
077/0 01/0 

 09/0 09/1 071/0 009/0 (A13ها )پذیرش و نشر مقاله

 12/0 12/1 063/0 008/0 (A16کارگروهی مناسب در پژوهش )

 22/0 22/1 052/0 007/0 (A23ها )شرکت در همایش و انجمن

 
 133/0( با وزن A10) سیاستاد به تدر یشاخص عالقه شخصهای فزاینده، در میان چالش

در  122/0( با وزن A15استاد به پژوهش ) ینخست قرار دارد. شاخص عالقه شخص تیدر اولو
 تیدر اولو 098/0( با وزن A20) تیبه موفق نایدانشجو یابیدوم قرار دارد. شاخص دست تیاولو

چهارم  تیدر اولو 094/0( با وزن A09) اسبو امکانات من طیسوم قرار دارد. شاخص وجود شرا
 تیر اولود 079/0( با وزن A17پژوهش ) نهیدانشگاه در زم یمال یبانیقرار دارد. شاخص پشت

 پنجم قرار دارد.
 با روش سوارا نیکبودی آکادمیک اعضای هیات علمی های کاهندهچالش یبندتیاولو -4جدول 

 های کاهندهچالش
متوسط اهمیت 

 نسبی
Kj 

وزن 

 اولیه

وزن 

 نرمال

 1 1 1 0976/0 (B02اجباری بودن منابع تدریس )

 07/0 07/1 935/0 0913/0 (B14وجود بوروکراسی اداری )

 011/0 (B22گرایی دانشجو )مدرک
011/

1 
924/0 0903/0 

 09/0 09/1 848/0 0828/0 (B19ارجحیت رابطه بر ضابطه )

 21/0 21/1 701/0 0684/0 (B20افزایش سرقت علمی )

 04/0 04/1 674/0 0658/0 (B13عدم پشتیبانی در زمینه پژوهش )
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 های کاهندهچالش
متوسط اهمیت 

 نسبی
Kj 

وزن 

 اولیه

وزن 

 نرمال

 06/0 06/1 636/0 0621/0 (B07امکانات مجدود آموزشی )

 16/0 16/1 548/0 0535/0 (B17نبود امکانات پژوهشی )

 31/0 31/1 418/0 0409/0 (B26خدمات رفاهی نامناسب استاد )

 05/0 05/1 398/0 0389/0 (B08سطح علمی پایین دانشجو )

 19/0 19/1 335/0 0327/0 (B09عد رعایت قوانین کالسی )

 27/0 27/1 264/0 0257/0 (B10عدم احترام دانشجو به استاد )

 05/0 05/1 251/0 0245/0 (B18اساتید ) اجباری بودن پژوهش برای

عدم پشتیبانی مالی در خدمات اجتماعی 

(B25) 
19/0 19/1 211/0 0206/0 

 27/0 27/1 166/0 0162/0 (B04حضور اجباری دانشجو )

 11/0 11/1 238/0 0232/0 (B12عدم دسترسی به منابع )

عدم عالقه و انگیزه دانشجو به تحصیل 

(B06) 
05/0 05/1 226/0 0221/0 

عدم همکاری تیمی در کار پژوهشی 

(B16) 
09/0 09/1 208/0 0203/0 

 08/0 08/1 192/0 0188/0 (B05عدم یادگیری مطالب درسی )

 12/0 12/1 172/0 0168/0 (B03محدودیت زمان تدریس )

 06/0 06/1 162/0 0158/0 (B01منابع نامناسب در تدریس )

 06/0 06/1 196/0 0191/0 (B11)گرایانه به علم نگاه مادی

 21/0 21/1 162/0 0158/0 (B15ها )امتیاز دهی ناناسب به مقاله

 18/0 18/1 137/0 0134/0 (B21عدم اهمیت دانشجو به مشاوره )

 08/0 08/1 127/0 0124/0 (B23عدم وجود ابزار و شرایط مشاوره )

 12/0 12/1 113/0 0111/0 (B24ثمربخش نبودن مشاوره )

 
در  0976/0( با وزن B02) سیبودن منابع تدر یشاخص اجبارهای کاهنده، میان چالشدر 

دوم  تیدر اولو 0913/0( با وزن B14) یادار یوجود بوروکراس شاخصنخست قرار دارد.  تیاولو
سوم قرار دارد.  تیدر اولو 0903/0( با وزن B22دانشجو ) ییگرامدرک شاخصقرار دارد. 
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 شاخصچهارم قرار دارد.  تیدر اولو 0828/0( با وزن B19ضابطه ) رابطه بر تیارجح شاخص
 پنجم قرار دارد. تیدر اولو 0684/0( با وزن B20) یسرقت علم شیافزا

 گیریبحث و نتیجه
ای های نیکبودی برای تدوین برنامه درسی تعالی حرفهاین مطالعه با هدف شناخت چالش

هشی ی پژوپیام نور فارس انجام شد. دستاوردها در میان اعضای هیات علمی دانشگاه استادان
ل تحو ونشان داد که چارچوب تدوین شده در زمینه تجارب احساس نیکبودی به دنبال تغییر 
اتید . اساساسی در زمینه تدریس، پژوهش، مشاوره و راهنمایی و خدمات در سطح دانشگاه است

گی و ماهنف و انتظارات، طراحی، هسعادتمندی که باتولید چشم اندازهای مشترک، تدوین اهدا
رتقاء و ا ارزشیابی تدریس و برنامه درسی، مشارکت اساتید در فرایندها تحقیقاتی و پژوهشی

ای، ایجاد بستر ارتباطی قوی راهنمایی و مشاوره، انتخاب، توسعه و فراهم های حرفهصالحیت
، اه، فعالی آگتربیت شهروندان کردن ابزار هوشمند و امکانات الزم توسط دانشگاه بتوانند برای

احساس  ند وبااخالق و خالق تالش نمایند و خودشان نیز از انجام وظایف استادی خود لذت ببر
 نیکبودی داشته باشند.

ه مندی های فزاینده، موارد مرتبط با تدریس بود که شامل مواردی مانند عالقیکی از چالش
اری روی یرگذدانشجو، ارتباط با نسل جوان و تاث به تحصیل، ایجاد روابط صمیمانه و عاطفی با

بر روابط  ( همسو است. آنها نیز2021دانشجو است که با نتایج مطالعات داناهو و همکاران )
 مانند به اند. عوامل مرتبط با اساتیددوسویه با دانشجویان جهت نیکبودی آکادمیک صحه گذارده

از  دریسه تدریس و اولویت دادن پرورش به تروز شدن اطالعات استاد، عالقه شخصی استاد ب
د توجه ( نیز مور2021های فزاینده هستند. این عوامل در مطالعه پیس و همکاران )دیگر چالش
شود. انتقال دانش به دانشجو، مشارکت اند و از این منظر همسویی مشاهده میقرار گرفته

د شرایط وجو جاد انگیزه در دانشجو ودانشجویان در هنگام تدریس، پیشرفت علمی دانشجویان، ای
ن انتقال های فزاینده نیکبودی آکادمیک هستند. نتایج پیراموو امکانات مناسب نیز دیگر چالش

سویی هم (2021ی و همکاران )راسابدانش و پیشرفت تحصیلی دانشجویان با نتایج مطالعات 
 دارد.

ی احساس نیکبودی آکادمیک   های افزایش دهنده که به عنوان تجربهیکی دیگر از چالش
توسط اعضای هیات علمی دانشگاه پیام نور بیان شد موارد مرتبط با پژوهش بود که شامل 
مواردی مانند پژوهش در زمینه خال علمی، پژوهش و چاپ مقاالت، به دست آوردن نتایج مطلوب 

الی دانشگاه پژوهشی، عالقه شخصی استاد به پژوهش، کارگروهی مناسب در پژوهش و حمایت م
است. که به منظور شناخت دقیق تر تجربه احساس نیکبودی آکادمیک الزم دیده شد تا 

های های کاهش دهنده اعضای هیات علمی دانشگاه پیام نور بررسی شود، که چالشچالش
کاهش دهنده در بعد مرتبط با پژوهش شامل مواردی مانند عدم دسترسی به منابع، عدم حمایت 
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حوزه پژوهش، وجود بروکراسی اداری، امتیاز دهی نامناسب به مقاالت، عدم همکاری دانشگاه در 
تیمی در کار پژوهشی، نبود امکانات پژوهشی، اجباری بودن پژوهش برای استاد، ارجحیت رابطه 

باشد. از عوامل تاثیر گذار بر احساس نیکبودی اساتید به جای ضابطه و افزایش سرقت علمی می
اند عوامل مدیریتی، ساختار سازمانی، فرهنگ سازمانی و عوامل دیگری همچون تودانشگاه می

های پژوهش هرچه عملکرد عوامل اجتماعی، اقتصادی و تکنولوژی اطالعات باشد. بر اساس یافته
پژوهشی دانشجویان باالتر باشد مشکالت عدم نیکبودی کمتر بروز خواهد کرد. همچنین با بهبود 

یابد و نشجویان و حتی خود اساتید، احساس نیکبودی آنها نیز بهبود میرفتارهای پژوهشی دا
های انجام شده اکثر اساتید رضایت شغلی باالتری خواهند داشت. در این بعد بر اساس مصاحبه

دلیل عدم احساس نیکبودی خود را به وجود قوانین و ساختار دانشگاه نسبت دادند بنابراین 
که  رابطه مثبت داردط با نیکبودی با عوامل سازمانی و رفتار سازمانی تحوالت قابل توجه در ارتبا

های مثبت از قبیل امید و انعطاف پذیری در میان کارکنان  و ایجاد هدف از آن ایجاد انگیزه
 .شرایط مثبت سازمانی است

های افزایش دهنده که به عنوان تجربه ی احساس نیکبودی آکادمیک از دیگر چالش     
اعضای هیات علمی دانشگاه پیام نور بیان شد موارد مرتبط با مشاوره و راهنمایی بود که توسط 

شامل مواردی مانند ایجاد حس اعتماد در دانشجویان، حل مشکل دانشجو، به موفقیت رسیدن 
دانشجو، پیگیر و عالقه مند بودن دانشجو است. که به منظور شناخت دقیق تر تجربه احساس 

های کاهش دهنده اعضای هیات علمی دانشگاه پیام ک الزم دیده شد تا چالشنیکبودی آکادمی
های کاهش دهنده در بعد مرتبط با مشاوره و راهنمایی شامل مواردی نور بررسی شود، که چالش

مانند عدم اهمیت دانشجو به مشاوره، مدرک گرایی دانشجو، عدم وجود ابزار و شرایط مناسب 
استاد راهنما در فعالیتهای پژوهشی و آموزشی کمک باشد. مشاوره میمشاوره و ثمر بخش نبودن 

لمی به دانشجو کمک و راهنمایی های عکننده به دانشجو بوده و در راه موفقیت در انجام فعالیت
در . استاد بستگی داردو کند. موفقیت انجام پایان نامه به تعامل زیاد و مثبت بین دانشجو می

در فرایند تحقیق موجب رضایت خاطر و نهایتا احساس نیکبودی در  واقع نقش فعال دانشجو
گردد.  تعامل بین استاد و دانشجو در دوره تحصیالت تکمیلی یکی از مهمترین استاد راهنما می

ارتباط موفقیت آمیز در یک پروژه تحقیقاتی نه تنها به تصمیم گیری  .های این دوره استجنبه
شود، بلکه تأثیر مهمی در پیشرفت بیشتر شخصی و نجر میدرباره یک مسئله علمی خاص م

بنابراین، فعالیت پژوهشی از نظر محتوا و الزامات آن برای دانشجویان خاص  دارد. اساتیدشغلی 
بسیار مهم است. برای برقراری  اساتید و احساس نیکبودی است و برای رشد شخصی و شغلی

اساتید راهنما ابتدا نیازهای دانشجویان را در مراحل ارتباط موفق در پروژه تحقیقاتی، الزم است 
های تحقیقاتی درک کنند، و دوم اینکه، به طور دقیق پتانسیل تحقیق دانشجویان مختلف پروژه

های تواند منجر به ایجاد راهرا ارزیابی کنند. تفسیرو برداشت نادرست از انگیزه دانشجویان می
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تواند به این های شناختی میشود، دست کم گرفتن توانایی ناکافی در تعامل و تشویق دانشجویان
د و این واقعیت منجر شود که اساتید سطح الزم استقالل را برای دانشجویان فراهم نمی کنن
 مساله باعث ایجاد احساس نیکبودی ضعیف در بین استاد و همچنین دانشجو خواهد شد.

نوان تجربه ی احساس نیکبودی های افزایش دهنده که به عای دیگر از چالشدسته
ود که ات بآکادمیک  توسط اعضای هیات علمی دانشگاه پیام نور بیان شد موارد مرتبط با خدم

ها است. به منظور ها و انجمنشامل مواردی مانند برگزاری کارگاه آموزشی و شرکت در همایش
دی اهش دهنده نیکبوهای کشناخت دقیق تر تجربه نیکبودی آکادمیک الزم دیده شد تا چالش

های کاهش دهنده اعضای هیات علمی که اعضای هیات علمی نیز بررسی شود. همچنین چالش
نابع دن مدر این بعد بیان شد شامل مواردی مانند منابع نامناسب برای تدریس و اجباری بو

ده مشاه نیز (2020ریمپال و همکاران )تدریس است. عوامل مرتبط با منابع درسی در مطالعه 
شجو، شود و از این منظر همسویی دارند. محدود بودن زمان تدریس، عدم حضور اجباری دانمی

ی، موزشآعدم یادگیری مطلب درسی، عدم عالقه و انگیزه دانشجو به تحصیل، امکانات محدود 
 گاه مادیو ن سطح علمی پایین دانشجو، عدم رعایت قوانین کالسی، عدم احترام دانشجو به استاد

 یبرا و جو حاکم یجاد فضاا بر عالوه دانشگاه های آکادمیک درانه به علم است. فعالیتگرای
 روابط و احساس نیکبودی تحصیلی، انگیزه در مستقیمی تأثیر آموزشی و پژوهشی،های فعالیت

مره ای عوامل مانند امکانات آموزشی و مسائل مالی از زبرخی از .دارد دانشجویان اجتماعی
وثر بر تجربه ذیل عنوان عوامل اقتصادی م (2021و همکاران ) ژائود که در مطالعه عواملی هستن

است  جسته بودهاند. عوامل اجتماعی نیز در مطالعه آنها بسیار برنیکبودی مورد مطالعه قرار گرفته
 بنابراین با نتایج مطالعه حاضر همسویی دارد.

ضای هیات علمی در بعد تدریس و های کاهش دهنده نیکبودی اعجهت فائق آمدن بر چالش
های درسی به طور کامل و با استفاده از آموزش نیازمند است که منابع آموزشی از جمله کتاب

منابع به روز بازنگری شود. همچنین نیازمند تجدید نظر در آئین نامه های آموزشی از جمله در 
های کاهش دهنده ط با چالشارتباط با حضور دانشجو و افزایش ساعات دروس هستیم. در ارتبا

نیکبودی اعضای هیات علمی در بعد پژوهش فراهم کردن امکانات و تجهیزات نرم افزاری و 
های آموزشی به ویژه جهت اساتید جوان و کم تجربه، کسب بیشتر سخت افزاری، برگزاری کارگاه

پیام نور بدهند، امتیاز مجالت تخصصی که اولویت را به چاپ مقاالت پژوهشی اساتید دانشگاه 
های های پژوهشی اساتید دانشگاه پیام نور، امتیاز دهی به فعالیتحمایت بیشتر مالی از فعالیت

پژوهشی با دید و نظر مثبت تر می تواند نیکبودی اعضای هیات علمی دانشگاه پیام نور را بهبود 
هیات علمی در های کاهش دهنده نیکبودی اعضای بخشد . همچنین جهت فائق آمدن بر چالش

بعد مشاوره و راهنمایی تغییر فرهنگ و جو دانشگاه که دانشجو شرکت در جلسات مشاوره و 
راهنمایی را مهم قلمداد کند و از طرفی تالش گردد تا هر چه بیشتر تعامل بین استاد و دانشجو 
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واقع  افزایش یابد. همچنین تغییر جو فرهنگ مدرک گرایی در جامعه نیز می تواند مثمر ثمر
گردد. ایجاد انگیزه های جدید در دانشجویان، به ویژه دانشجویان تحصیالت تکمیلی نیز می تواند 

های کاهش دهنده نیکبودی اعضای یک امر با اهمیت باشد و در ارتباط با فائق آمدن بر چالش
و ها های آموزشی و شرکت در همایشهیات علمی در بعد خدمات می توان با برگزاری کارگاه

ها، حمایت مالی از اساتید جهت شرکت در موارد فوق و همچنین فراهم کردن امکانات انجمن
های مناسب و با بهره کم رفاهی و خدماتی مانند خانه های سازمانی، امکانات گردشگری، وام

جهت مسکن و غیره نیز می تواند در افزایش نیکبودی اعضای هیات علمی دانشگاه پیام نور نقش 
 داشته باشد.مثبتی 
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