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 3فرجلیلی
بسیار مهم توسعه تحصیالت دانشگاهی یکی از عوامل  چکیده:

د هاست و اعضای هیأت علمی برای اینکه در این فرایناقتصادی کشور-اجتماعی

بایست بر دانش و مهارتهای مربوطه تسلط نقش خود را بخوبی ایفا کنند می

های شایستگی باباشند. این دانش و مهارتها به دالیل گوناگون ممکن است داشته

رنامه هدف اصلی این پژوهش بررسی بلذا بدو استخدام استادان متفاوت باشد. 

-نشگاهدر دا ای مستمر اعضای هیأت علمی و شیوه پاسخگویی به آنتوسعه حرفه

ه ا کلیجامعه آماری این پژوهش رهای شهر اهواز به روش ترکیبی تبیینی بود. 

ضای ه اقتهای شهر اهواز تشکیل دادند که باعضای هیأت علمی تمام وقت دانشگاه

ی اگیری تصادفی طبقهروش نمونه با استفاده ازش، در بخش کمی روش پژوه

 تفادهاس با کیفی بخش انتخاب شدند. در مورگان نفر، براساس جدول 341تعداد 

صل حا نظری اشباع که زمانی تا -موارد مطلوب-هدفمند  گیرینمونه روش از

ه از فادها در بخش کمی با استیافت. داده ادامه گردآوری داده شد، فرآیند

 و در 89/0ای مستمر با ضریب پایایی پرسشنامه محقق ساخته توسعه حرفه

شان ناند. نتایج پژوهش گردیده جمع آوریبخش کیفی مصاحبه نیمه ساختمند، 

رد اعضای هیأت علمی موای راهبرد برای توسعه حرفه 12 داد به طور کلی

شوند  ق اهداف مختلفیث تحقتوانند باعگیرد. گرچه راهبردها میاستفاده قرار می

 وزشی وهای آمهای مورد مطالعه تأکید بیشتر بر توسعه مهارتدر دانشگاهاما 

ی ارفههای توسعه حپژوهشی است. همچنین یافته ها نشان از ناکافی بودن فرصت

اعضای هیأت علمی، پیچیدگی واکنش اعضای هیأت علمی به استفاده از 

مر ای مستحرفه های توسعهیرگذاری مثبت فعالیتای، تأثراهبردهای توسعه حرفه

ز ده ابر فرایندهای مختلف دانشگاه و رویکرد متفاوت دانشگاهها برای استفا

 باشد.ای میراهبردهای توسعه حرفه

ای، ای مستمر، راهبردهای توسعه حرفهتوسعه حرفه: کلمات کلیدی

 مهارتهای استادان

M.Hosseini, Dr.Hamid Farhadi Rad, 

Dr.A.Jalilifar 
Abstract: Academic studying is a significant factor in the 

socio-economic development of nations. Faculty members 

play an effective role in this process besides their initial 

academic and skills qualifications. The present study 

investigated the Continuous Professional Development (CPD) 

system and the implementation strategies in Ahvaz 

universities by adopting mixed-methods research. The 

statistical population of this study consisted of all the full-

time faculty members of Ahvaz universities. In the 

quantitative phase of the study, 341 participants were selected 

based on Morgan table. In the qualitative part, snowball 

sampling was used and interviews continued until saturation 

was reached. A researcher-made CPD questionnaire with a 

reliability coefficient of 0.89 and a semi-structured interview 

were employed to gather the necessary quantitative and 

qualitative data respectively. The results showed that, in 

general, 12 strategies are used for professional development 

of faculties in Ahvaz universities. Although strategies could 

facilitate the achievement of different goals in the sample 

universities, more emphasis seems to be placed on the 

development of educational and research skills. The findings 

also revealed the inadequacy of professional development 

opportunities for faculties, the complexity of faculty 

members’ responses to the use of professional development 

strategies, the positive impact of continuous professional 

development activities on various university processes, and 

the different approaches of universities to implementing the 

professional development strategies. 
Keywords: Continuous Professional Development, 

professional development strategies, faculty skills 
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 مقدمه
و پیامدهای  دانش بشری با سرعت بسیار زیادی در حال تحول و دگرگونی است و آثار

توان به تحوالت های مختلف قابل مشاهده است؛ از جمله این آثار میرشد سریع آن در حوزه
دنیای کسب و کار و ظهور انقالب صنعتی نسل چهارم اشاره کرد. زیستن در چنین محیطی 

ای متنوعی از قبیل مهارت مذاکره، روز، مستلزم مهارتهای حرفهعالوه بر دانش تخصصی به
گیری اشتراکی، تفکر انتقادی و مهارتهای تیمی، هوش هیجانی، تصمیم تهای شناختی، کارمهار

به طور خالصه . (Amiron, Abdul Latib, & Subari, 2019) پیچیده حل مسئله است
توان به چهار دسته مهارتهای پایه از قبیل توانایی مهارتهای زیست خالقانه در این فضا را می

زمان؛ مهارتهای نرم مانند خالقیت، حل مسائل پیچیده، توانایی برقراری  معرفی خود و مدیریت
ارتباط و هوش هیجانی؛ مهارتهای فنی به معنی توانایی خلق و بهسازی فرصت و انتخاب 

 & Renjen)تقسیم کرد ، آموزشهای هدفمند و نهایتاً مهارتهای ایجاد فرصت کارآفرینی

Brown, 2018) .گاهها ضمن مشارکت فعال در خلق و نشر دانش، رود که دانشانتظار می
باشند و ترویج نمایند. لذا های این تحوالت را داشتهگیری از ظرفیتهای الزم برای بهرهمهارت

امروزه با این سوال کلیدی مواجه هستند که آیا نیروی انسانی شاغل در آنها با  یها دانشگاه
ی فضاایجاد  از ظرفیتهای این تحوالت از قبیل گیریدانش تخصصی و مهارتهای الزم برای بهره

ی عدم ایمزااستفاده از  یبرا یافزارنرم یبسترها ی، استفاده ازجهان گسترش ارتباطات، یهمکار
تواند تایج این پژوهش میاز این دست برخوردار هستند؟ ن یی دانشگاهی و مواردنیکارآفرتمرکز، 

تر معرفی نموده شگاههای ایران را به صورت شفافای اعضای هیأت علمی داننه توسعه حرفهزمی
 ای را شناسایی و معرفی نماید. و راهبردهای متعدد توسعه حرفه

ترین رکن دانشگاه برای استفاده از فرصتهای نهفته در اعضای هیأت علمی به عنوان مهم
می برای ها و رویکردهای علتغییرات و گوناگونیهای محیط بیرونی، نیازمند داشتن دیدگاه

روز رسانی مهارتها و ای خود، هستند. پایش مدام نیازهای آموزشی، تالش برای بهمدیریت حرفه
ویکم شایستگیها و به طور کلی مدیریت کارراهه شخصی، برای استادان دانشگاه در قرن بیست

عه یک ضرورت اجتناب ناپذیر است. بهترین توصیف از این مفهوم را شاید بتوان در عبارت توس
سعی کرد این  1987 سال دریکی از اولین کسانی بود که  2گاف مشاهده نمود. 1ای مستمرحرفه

ای اعضای هیأت علمی عبارت است از اعتالی مفهوم را تعریف نماید؛ به اعتقاد وی توسعه حرفه
ای و فردی ها و به عبارت دیگر تسهیل رشد حرفهاستعداد، گسترش عالیق، ارتقای صالحیت

 & Ahmadabadi, Karamiهیأت علمی مخصوصاً در نقش مربی است ) اعضای
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) 2014Ahanchian, )ای اعضای ( هم با دیدگاهی مشابه توسعه حرفه2009)1. دای و دالی
دانند که به منظور بهبود عملکرد های پشتیبانی شده سازمانی میهیأت علمی را کلیه فعالیت

 Dee)شوندای طراحی و اجرا میزندگی کاری و حرفه ها و ابعاداعضا هیأت علمی در همه جنبه

& Daly, 2009.)  ،و برنامه نوع از هر عبارت علمی هیأت ارتقاء اعضاء و توسعهبه بیان دیگر 
 تقویت انگیزش ها وارزش سازیشفاف فردی، هایها، تواناییمهارت افزایش آن هدف که فعالیتی

توان به طور کلی می (Ahmadi & Sayyah Bargard, 2017) باشدعلمی می هیات اعضاء
 هیأت اعضای به باشد کهفردی و سازمانی می نظام یافته ای مستمر، برنامهگفت توسعه حرفه

و  ، پژوهشی، خدماتیآموزشی ای، حرفه سازمانی، ابعاد در جانبه همه رشد راستای در علمی
 افزایش همچنین و دانشگاهی ینمتخصص عنوان به خود نقش بهتر چه هر ایفای زمینه در فردی

های رسمی و غیر رسمی اعم از توسعه رسانند و شامل دورهمی یاری عالی آموزش کیفیت
ها، مطالعه انفرادی و مستقل، مشارکت در ای محل کار، شرکت در کارگاههای حرفهمهارت

 باشد.ها و انجام کارهای آموزشی و پژوهشی میکنفرانس
توان می را دیدگاه دو علمی، هیأت اعضای ایحرفه توسعه های لمد و رویکردها درباره

علمی  هیأت اعضایای حرفه توسعه هایفعالیت و بر محتوا هاآن در که هاییکرد: مدل مالحظه
 هیأت اعضای توسعه برنامه طراحی و مدیریت محور اصلی آنها  هایی کهمدل و شود تأکید می

های که بر محتوا و فعالیت هاییمدل جمله از .(Zahedi & Bazargan, 2013)علمی است 
(، 1975)2کوئیست  برگ و فیلیپس توان به مدلاستوار هستند می توسعه اعضای هیأت علمی

 4و چورز چیتمن ایحرفه هایشایستگی (، مدل1990) 3(، مدل شوستر1975مدل گاف )
توسعه  اساساً ها ر این مدلاشاره کرد. د (1978) 6( و مدل سنترا1995)5(، مدل لومن1996)

اذعان کرد  توانمی فردی نقش محوری دارند.و پژوهشی، خدماتی، سازمانی  آموزشی،های مهارت
مختلف علیرغم گوناگونیهایی که  هایپژوهش ای درتوسعه حرفه اصلی هایمؤلفه و عناصر که

( 1جدول )نی دارند. در ای تأکید فراوابر سه عنصر مشخص توسعه فردی، سازمانی و حرفه دارند
 مطالعه مورد مختلف هایپژوهش در که علمی هیأت اعضای ای مستمرتوسعه حرفه اصلی ابعاد

 دهد:می نشان را گرفته قرار
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 پیشین هایپژوهش در علمی هیأت اعضای ای: ابعاد توسعه حرفه1جدول 

 ای مستمرابعاد توسعه حرفه سال  نظراناسامی صاحب ردیف

 سازمانی -آموزشی -فردی 1977 کوئیستبرگ و پسفیلی 1

 سازمانی -آموزشی -ایحرفه 1977 گاف 2

های فعالیت -های سنتیفعالیت -مک آموزشیهای کفعالیت -مشارکت باال 1978 سنترا 3

 ارزشیابی

وسعه ت -وسعه شغلیت -وسعه سازمانیت-یاتوسعه حرفه -توسعه آموزشی 1987 ریگل 4

 شخصی

 سازمانی -ایحرفه -فردی 1990 شوستر 5

 فردی -ازمانیس -ایحرفه -آموزشی 2000 کامبلین و استیگر 6

 مانیساز -ایحرفه -آموزشی 2008 پاور 7

 سازمانی -آموزشی -فردی -حرفه 1386 جمشیدی 8

 ارتباطی -اجرایی -پژوهشی -آموزشی 1392 زاهدی و بازرگان 9

میرکمالی، پورکریمی و  10

 حجری

 سازمان -فردی -دمات تخصصیخ -ژوهشیپ -موزشیآ 1394

 زبان – علمی انتشارات – اطالعاتی شبکه – تخصصی خدمات – پژوهش 1395 بهار و همکارانشعبانی 11

 تدریس و انگلیسی

های رهبری و وسعه مهارتت -دایت بالینیه -هدایت آموزشی و پژوهشی 1396 لیاولی و همکارانجوانک 12

 دیتوسعه فر -مدیریت

 اجرایی_اداری -فردی -های نظارتیبرنامه 1397 صفت و همکارانزارع 13

 فردی الندگیب -خدماتی بالندگی - پژوهشی بالندگی -آموزشی بالندگی 1399 حجازی 14

 
ای مستمر اعضای هیأت علمی عالوه بر ساختارها برای تحقق امر بالندگی و توسعه حرفه

زش عالی و خواستها و تمایالت شخصی اعضای هیأت علمی، های سازمانی مراکز آموو برنامه
ها در جهت رشد و رود دانشگاههای تابعه نیز ضروری است. انتظار میپشتیبانی وزارت خانه

های مستمری جهت رسیدن به توسعه همه جانبه اعضای هیأت علمی خود گام برداشته و برنامه
در سراسر دهد ( نشان می2010) 1پژوهش وهباین مهم تدارک ببینند. در همین راستا نتایج 

همراه با یک فرآیند آموزشی پویا برای بهبود و ارتقای ای مستمر توسعه حرفهجهان مفهوم 
شهروند "عنوان بخشی از  . تمام کشورهای دنیا به ای، در حال ظهور و توسعه استعملکرد حرفه

                                                 
1. Whohab 
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ند این پیشرفت و توسعه باشدر تالش برای مشارکت در  وباید با آن آشنا   "1جهانی
(Whohab, 2010چرا .) ای مستمر در بخش دانشگاهی ای به توسعه حرفهکه نیاز فزاینده

شود که سه شود و یک شرط الزم و منحصر به فردی در این زمینه محسوب میاحساس می
محرک اصلی، پدیده مدرن آموزش عالی جمعی و گسترش رویکرد دانشجو محوری، انقالب 

ای که های مدرن و تغییرات در ماهیت رقابت حرفهآوریی چهارم و اهمیت فزاینده فنصنعت
 ای شده استهای توسعه حرفههای فردی نقش اصلی را دارند باعث افزایش تقاضای برنامهمهارت

(Inamorato, Gausas, Mackeviciute, Jotautyte & Martinaitis, 2019)  .
های های از حالت نظری به سمت و سوی آموزشین برنامههای آموزش اکه اگر روشچنان

ها ها خارج از وقت اداری مدارس باشد، استقبال از آنکاربردی و همچنین زمان برگزاری آن
انداز نوین و های جدید، چشمها منجر به کسب دانش، مهارتها و برنامهشود و این دورهبیشتر می

 ,Bozak)شود وای آموزشی و شایستگی معلمان میهمچنین درک بهتر مدیریت مدارس، محت

Karadag & Bolat, 2018). 
 ز موردای مستمر در اسناد باالدستی نظام آموزش عالی ایران نیموضوع توسعه حرفه

 هادانشگاه در انسانی منابع ایران اهمیت عالیاسناد باالدستی آموزش در توجه قرار گرفته است. 

زهای مر توسعه دانایی، بر مبتنی توسعه چون وظایفی داشتن با عالی آموزش هایموسسه و
 و ژوهشیپ آموزشی، راهبردهای و هاسیاست بازسازی و نوسازی فناوری، جذب و انتقال دانش،

 سایر به نسبت( فرهنگی و اجتماعی اقتصادی، چهارم توسعه برنامه از چهارم فناوری )فصل

 و علم راهبردی لسند تحو در که چنان است برخوردار یتراهمیت با و باالتر جایگاه از هاسازمان
 ازیتوانمندس و توسعه مطلوب، وضعیت به رسیدن برای چهارم ملی راهبرد (1387) فناوری

. (Ahmadi Shaerler, 2013)است  شده تأکید علمی هیأت اعضای ویژه و به انسانی منابع
ادین رسمی عمومی سند تحول بنیهای ارزشی نظام تعلیم و تربیت همچنین در برخی گزاره

کسب ) 5ای( و بند سازی کسب شایستگی عام حرفه)زمینه 24آموزش و پرورش از جمله بند 
در  ینهمچنای مستمر مورد توجه قرار گرفته است. های پایه( موضوع توسعه حرفهشایستگی

می اه علجایگ با تأکید بر نقش محوری و جایگاه رفیع اعضای هیأت علمی در توسعه 1390سال 
های علمی و تربیتی استادان، ساز اسالمی و تقویت زمینه و ظرفیتکشور و تحقق دانشگاه تمدن

ؤسسات ها و مافزایی و توانمندسازی اعضاء هیأت علمی دانشگاهدستورالعمل اجرایی طرح دانش
 آموزشی و پژوهشی کشور به تصویب رسید.

ای های آموزشی توسعه حرفهکه برنامه دهدنتایج مستند تحقیقات بسیاری نشان می
ها، اعضای هیأت علمی از یک سو موجب افزایش کیفیت در نظام آموزشی و پژوهشی دانشگاه

ای آنان و از سوی دیگر سبب ارتقای علمی، بهبود عملکرد ارتقای دانش، صالحیت حرفه

                                                 
1. Global resident 
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 ,Anbari & Zarrinfar, 2013; Yamani) شوددانشجویان و در نتیجه بهبود جامعه می

Shakour, & Yousefi, 2016; Gavanak Liaoli, Abili, Pourkarimi & 

Soltani Arabshahi, 2017) همچنین نتایج پژوهش میرکمالی، پورکریمی و حجری .
ای مستمر با نوآوری آموزشی حاکی از ( با موضوع رابطه توسعه حرفه2005)1( و ماندری1394)

های ای اعضای هیأت علمی، زمینه را برای بروز نوآوریحرفه آن است که توجه به رشد و توسعه
. (Mirkamali, Pourkarimi & Hajri, 2015; Mundry, 2005)کند آموزشی مهیا می

های دولتی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در مطالعات انجام شده در بین دانشگاه
ای اعضای هیأت علمی در های رشد حرفهمؤلفه دهد کهای مستمر نشان میرابطه با توسعه حرفه

 & Norshahi)ای، آموزشی و سازمانی از وضعیت مناسبی برخوردار نیستند ابعاد فردی، حرفه

Samiei, 2011; Rezaian, KHandan, Ganjali & Moridian, 2014; Baghar 

panahe, 2013; Ahmadi Shaerler, 2013) .صفت و ععالوه براین نتایج مطالعات زار
ای اعضای هیأت علمی ( درمورد توسعه حرفه1397تبار و همکاران )( و محمدی1397همکاران )

ای در سطح کالن و خرد نیازمند بازنگری جدی های توسعه حرفهحاکی از آن است که برنامه
ای، محیطی و های زمینهو همه جانبه به عوامل و مؤلفه مندنظاماست که باید با یک نگرش 

قره بهار، فراهانی، علیشعبانیدر تحقیق ریزی و در تمام مراحل آن را ارزیابی کرد. امدها برنامهپی
( در رابطه با راه اندازی مراکز بالندگی و 1395زاده )زاده و عبداهلل( و شریفی1393و سیاوشی )

و رسمی تحت اندازی مرکزی منظم های آموزشی آن دریافتند ایجاد و راهملزومات برگزاری دوره
شود. برای جلب مشارکت فعال اعضای هیأت علمی عنوان مراکز بالندگی در دانشگاه احساس می

ها به لحاظ نوآوری و کاربردی بودن نیاز به مدرسان توانمند و با تجربه و ارتقای کیفیت دوره
 ,Sharifi & Abdollahzadeh) , (Shabani Bahar et al. 2014)باشد محتوا می

2016.)  
 هایو ماموریت هارسالت پیشبرد در علمی هیأت اعضای جایگاه و اهمیت به توجه با

از سوی دیگر، ضرورت های جهان فناوریسریع و نوپیدایی تغییرات  و سو یک از عالی آموزش
و  علمی هایقابلیت ها،توانمندی ارتقای و مستمر بهسازی و توسعه های مدونی برایدارد برنامه

علمی تنظیم و اجرا شود. البته در عالم واقع دانشگاهها و مراکز  هیات اعضای ایحرفه هایمهارت
های مشخصی دارند و از سازوکارهای مختلفی آموزش عالی برای رسیدن به این اهداف برنامه

های مطالعاتی، های آموزشی، فرصتهایی مانند شرکت در دورهکنند. امروزه فعالیتاستفاده می
ریزی شده، کنفرانسها و همایشها و سایر موارد، جزئی از زیست پها، بازدیدهای برنامهژورنال کال

شوند. اما تنوع سازوکارها و اهمیت موضوع، ضرورت آکادمیک و نظام دانشگاهی محسوب می
های شهر اهواز نیز به نماید. دانشگاهپرداختن به این موضوع در یک پژوهش علمی را توجیه می

                                                 
1. Mundry 
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 اصلی مسئله ای علمی و آموزشی مهم از این حکم و قاعده مستثنی نیستند. ازاین روعنوان نهاده

ای مستمر  اعضای هیأت علمی و شیوه پاسخگویی به بررسی نظام توسعه حرفه حاضر، پژوهش
در این پژوهش تالش بر این است که ابتدا بر اساس یک است.  های شهر اهوازآن در دانشگاه

ای به توسعه حرفه های شهر اهواز تا چه اندازهدانشگاهمربوطه شامل  رویکرد کمی به سواالت
ای را فراهم های توسعه حرفهتا چه اندازه فرصتکنند؟ مستمر اعضای هیأت علمی خود توجه می

تواند به کیفیت ای اعضای هیأت علمی تا چه اندازه میهای توسعه حرفهکنند؟ برنامهمی
ش، پژوهش و خدمات اجتماعی( کمک کنند؟ کیفیت راهبردهای فرایندهای دانشگاهی )آموز

-برنامهنسبت به ای از نظر اعضای هیأت علمی چگونه است؟ و اعضای هیأت علمی توسعه حرفه

دهند؟ سپس در بخش دوم با هایی نشان میای مستمر دانشگاه چه واکنشهای توسعه حرفه
توان با اصالح نواقص ن سوال که چگونه میاستنتاجی و به روشی کیفی به ای -ای تحلیلیشیوه

ها کمک کرد؟ این سوال در واقع ای مستمر دانشگاهوضع موجود، به بازآفرینی نظام توسعه حرفه
به دنبال تحلیل چرایی و چگونگی وضعیت موجود و شناسایی و تبیین راهکارهای بهینه سازی 

 ای دانشگاههای شهر اهواز است. نظام توسعه حرفه

 
 شناسی پژوهش روش

کاربردی است زیرا به دنبال توسعه دانش نظری  -پژوهش حاضر از منظر هدف، نظری
درباره چگونگی روزآمد کردن دانش و مهارتهای اعضای هیأت علمی است و همچنین قصد دارد 

روش گردآوری و  به لحاظای اعضای هیأت علمی ارائه نماید. پیشنهادات علمی برای توسعه حرفه
های تبیینی است. در بخش نخست ها، پژوهشی آمیخته )کمی و کیفی( و از نوع طرحداده تحلیل

ای گرایانه، وضعیت موجود نظام توسعه حرفهفرض اثباتاین پژوهش بر پایه یک پیش
شود و سپس با رویکردی تفسیری نتایج بخش اول را دستمایه دانشگاههای شهر اهواز توصیف می

 متوالی روش پردازد. درو تبیین سازوکارهای بهینه سازی این نظام می قرار داده و به تحلیل
 و زمانهم غیر صورت به کیفی و کمی رویکرد دو در داده تحلیل و تجزیه و گردآوری تبیینی
 داده تحلیل و تجزیه است، کمی رویکرد با اولویت روش غالباً این در افتاد، خواهد اتفاق ترتیبی

 مرحله در کمی نتایج از و شودمی انجام ترتیبی و مستقل صورت به هارویکرد از کدام هر در
نفر  2910ی آماری این پژوهش جامعه .(Bazargan, 2018)شد خواهد گرفته کمک تفسیر

بودند. در بخش  1397-1398اهواز در سال  های شهرستانتمام وقت دانشگاه علمی هیأت عضو
نفر از شش  306با استفاده از فرمول کوکران  ای وگیری تصادفی طبقهکمی به روش نمونه

غیردولتی، نفت و  -زیرنظام آموزش عالی مستقر در شهر اهواز )آزاد، پیام نور، دولتی، غیرانتفاعی
مند و با استفاده گیری هدففرهنگیان( انتخاب شدند. در بخش کیفی با استفاده از رویکرد نمونه

ها در بخش نظری ادامه پیدا کرد. برای گردآوری داده اعای)گلوله برفی( تا اشباز رویکرد شبکه
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کمی، از یک پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد. این ابزار بر پایه دوازده رویکرد توسعه 
ای دانشگاه که از ادبیات این حوزه جمع آوری شده بود، طراحی شد. برای اطمینان از حرفه

 و علوم تربیتی گروه بودن ابزار توسط اساتید مناسب بودن ابزار ابتدا روایی صوری و مناسب
 برای محاسبه .مورد بررسی قرار گرفت و تأیید شد افراد که عضو جامعه پژوهش بودند از تعدادی

نفر از افراد  30مقدماتی )پایلوت( اجرا و بدین منظور بین  به صورت پرسشنامه پایایی ابزار،
های پرسشنامه است ر انسجام درونی بین گویهجامعه پژوهش توزیع شد. ضریب پایایی که نشاگ

بود. در بخش کیفی پژوهش، برای گردآوری  89/0بر اساس آلفای کرانباخ محاسبه و مقدار آن 
اطالعات از مصاحبه نیمه ساختار یافته استفاده شد. از آنجا که برای این مطالعه یک چارچوب 

ش کمی طراحی شده بودند. برای تحلیل مصاحبه در امتداد بخ تبیینی تدوین شده بود، سؤاالت
های کیفی از تحلیل های کمی از تکنیکهای آمار توصیفی و برای تجزیه و تحلیل دادهداده

 محتوای استنتاجی استفاده شد. 

 

 های پژوهشیافته
أت ای مستمر اعضای هیبه توسعه حرفه های شهر اهواز تا چه اندازهدانشگاه .1

 های آموزشی، پژوهشی، خدماتی،توسعه مهارت ابعاد پنجگانهعلمی خود در 

 کنند؟توجه می فردی و سازمانی
ای توان گفت دانشگاهها برای توسعه حرفهبه طور کلی و بر اساس ادبیات موجود می

کنند؛ گانه زیر استفاده میاعضای هیأت علمی خود به طور معمول از راهبردهای دوازده
 یدهایالب، بازدژورنال ک ،یتخصص یهاپنل ،یتخصص -یعلم ینارهایسم ،یتخصص یهاکارگاه
مسابقات و  و کنفرانس، شیهما ،یتیحما یاعتبار مال ی،اعطایشده، فرصت مطالعات یزیربرنامه

. کوتاه مدت یهاو بورس یادوره یها و گفتگوهانشست ،یعلم یهاها و انجمنها، شبکهجشنواره
رتبط با های مم است توصیفی از وضعیت موجود فعالیتباور پژوهشگران بر این است که ابتدا الز

راگیر ای دانشگاهها و موسسات آموزش عالی شهر اهواز بر اساس این راهبردهای فتوسعه حرفه
ش تقسیم و بخدارائه شود و سپس اهداف این فعالیتها مورد بررسی قرار گیرد. لذا این سوال به 

پنج  از درهای شهر اهواین راهبردها در دانشگاهشد که بخش اول آن در پی بررسی وضع موجود 
ع ( وض2ها است. در جدول شماره )سال اخیر بوده و بخش دوم مربوط به اهداف این فعالیت

ست. ای به نسبت اعضای هیأت علمی دانشگاهها، نشان داده شده اراهبرد توسعه حرفه 9موجود 
ارگاههای کساعات اختصاص داده شده به ( میانگین و انحراف معیار 3همچنین در جدول شماره )

به  آموزشی، مبالغ تخصیص داده شده به اعطای کمکهای مالی و مبالغ اختصاص داده شده
 بورسهای کوتاه مدت ارائه شده است. 
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 های شهر اهوازای به تفکیک دانشگاهوضعیت راهبردهای توسعه حرفه: 2جدول 

 
-ورسهای آموزشی،اعطای حمایت مالی و برد کارگاهسه راهب معیار انحراف و : میانگین3جدول 

 مدتهای کوتاه

 

شگاه
 دان
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دهد که در زیرنظامهای آموزش ( نشان می3( و شماره )2نتایج مندرج در جداول شماره )
 ای اعضای هیأت علمی، از چهار راهبرد کارگاههای آموزشی،عالی به منظور توسعه حرفه

ای بیشتر از سایر ها و کنفرانسها و نشستها و گفتگوهای دورهتخصصی، همایش-لمیسمینارهای ع
مدت و  شود. در راهبردهای مبتنی بر منابع مالی مانند بورسهای کوتاهراهبردها استفاده می

انشگاه کس دعاعطای حمایتهای مالی، دانشگاههای دولتی بیشترین سرمایه گذاری را دارند و بر 
 اه مدت وکوت راهبردهای مبتنی بر منابع مالی مانند فرصت مطالعاتی، بورسهای غیر انتفاعی در

د و در ای اعضای هیأت علمی، وضعیت مطلوبی نداراعطای حمایتهای مالی به منظور توسعه حرفه
 ای اعضای هیأت علمی نداشته است. به طورپنج سال اخیر مشارکت جدی برای توسعه حرفه

د ل به طور مشخص قابل استنباط است اینست که در وضع موجوکلی آنچه در این دو جدو
نشان  (4ه)دانشگاهها در اکثر راهبردها تفاوت زیادی وجود دارد. به عنوان مثال جدول شمار

سال  کنند که در پنجالیت میای فعهای شهر اهواز، اعضای هیأت علمیدهد که در دانشگاهمی
 300 اند و افرادی هستند کهوزشی شرکت نکردههای آماخیر حتی یک ساعت هم در کارگاه

ای هه حرفاند این اختالف نشان دهنده استقبال متفاوت از راهبردهای توسعساعت شرکت کرده
 های آموزش عالی است. در همه زیر نظام

قسمت دوم سؤال اول پژوهش بر این موضوع تأکید دارد که وقتی صحبت از توسعه        
 های اعضای هیأتدانشگاه قصد دارد کدام مهارتها و تواناییشود، ت علمی میای اعضای هیأرفهح

دهد که معموالً استراتژیهای مذکور علمی را توسعه دهد و بهبود بخشد؟ ادبیات موضوع نشان می
به منظور افزایش دانش و مهارت استادان در پنج محور آموزشی، پژوهشی، خدماتی، فردی و 

ای طراحی شده بود که مشارکت کنندگان د. پرسشنامه به گونهانسازمانی تدوین شده
توانستند یک، دو یا چند گزینه را به صورت همزمان انتخاب کنند. به عبارتی هرکدام از می

پژوهشی و یا -توانست با هدف صرفاً آموزشی، آموزشیهای دوازدگانه از نظر افراد نمونه میراهبرد
رگزار شود.  لذا جمع فراوانیها مساوی تعداد افراد نمونه نخواهد ترکیبی از هر پنج هدف مذکور ب

ای بود. در این جدول امکان مشاهده فراوانی و درصد افرادی که در هیچ برنامه توسعه حرفه
ها مشارکت مشارکت نداشتند، در یک یا چند برنامه مشارکت داشتند و همچنین در همه برنامه

های درصد در برنامه 5عنوان مثال در دانشگاه آزاد فقط حدود اند قابل مشاهده است. بهکرده
درصد از آنها در هیچ برنامه توسعه  43اند و حدود مرتبط از هر پنج هدف مذکور شرکت کرده

( دو نکته اساسی قابل توجه است. نخست 4اند. مطابق نتایج جدول )ای مشارکت نکردهحرفه
علمی همه زیر نظامهای آموزش عالی شهر اهواز در  اینکه درصد قابل توجهی از اعضای هیأت

اند. وضعیت دانشگاه غیر انتفاعی و دانشگاه ای دانشگاه مشارکتی نداشتههای توسعه حرفهبرنامه
ک برنامه دست کم در یدرصد اعضای هیأت علمی اذعان داشتند  54و  61نفت که به ترتیب 

بیشتر است. دوم اینکه در زیر نظامهای پنجگانه ای مشارکت نداشتند، نیازمند توجه توسعه حرفه
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 ای با هدف توسعه مهارتهای آموزشی و پژوهشیهای توسعه حرفهآموزش عالی عمدتًا برنامه
های توسعه مشاهده کرد که در دانشگاه آزاد اسالمی برنامه توانشوند. همچنین میبرگزار می

های فردی های پژوهشی سپس مهارتتای مستمر ابتدا تأکید بیشتری بر پرورش مهارحرفه
های ای مستمر بر پرورش یافتن مهارتلویت نظام توسعه حرفهودارد، در دانشگاه پیام نور ا

های های پژوهشی سپس مهارتپژوهشی و فردی، در دانشگاه دولتی بیشتر بر تقویت مهارت
 ه فرهنگیان بیشتر تأکید بر دانشگا وغیر دولتی، دانشگاه نفت  -آموزشی، در دانشگاه غیر انتفاعی

 های آموزشی و پژوهشی است. توسعه مهارت
ای مستمر اعضای هیأت علمی به تفکیک زیر : اهداف راهبردهای نظام توسعه حرفه4جدول

 های آموزش عالی شهر اهوازنظام
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های های شهر اهواز تا چه اندازه فرصتاعضای هیأت علمی، دانشگاهاز نظر  .2

 کنند؟را فراهم می ایتوسعه حرفه
ای اعضای هیأت علمی، نیازمند فراهم نمودن شرایط های توسعه حرفهاجرای برنامه     

ک یعبارتی وظیفه سیستم دانشگاهی است که بر اساس مساعد توسط سیستم دانشگاهی است. به
ضای هیأت ای اعهای مدون و با کیفیتی برای توسعه حرفهنیازسنجی دقیق و قابل اعتماد، برنامه

ای حرفه دهد فرصت سازی برای توسعه( نشان می5علمی تدوین و تنظیم نماید. نتایج جدول )
ها که داده ینستدر بیشتر زیرنظامهای آموزش عالی شهر اهواز بسیار عالی نیست؛ گواه این ادعا ا

نین فرصتی اند که چکنندگان زیر نظامها بیان کردهدهند تقریباً یک چهارم همه شرکتنشان می
ای شرکت کنند. دانشگاه غیر انتفاعی با های توسعه حرفهبرای آنها پیش نیامده که در برنامه

 باشد. حالت کم و خیلی کمنامناسب ترین وضعیت را در این شاخص دارا می ،درصد 58حدود 
ای های توسعه حرفه( گویای این واقعیت است که به طور کلی وضعیت برنامه5در جدول شماره)

 نیست.  ت علمی در شهر اهواز وضعیت مناسباعضای هیأ
های آموزش عالی شهر ای به تفکیک زیر نظامسازی برای توسعه حرفه: میزان فرصت5جدول

 اهواز
چنین فرصتی پیش نیامده  خیلی کم کم زیاد خیلی زیاد هاوضعیت دانشگاه

 است.

 آزاد

 

 191 132 266 122 33 فراوانی

43/4 درصد  40/61  76/35  74/17  67/25  

 پیام نور

 

 229 227 238 88 10 فراوانی

26/1 درصد  11/11  05/30  66/28  92/28  

 دولتی

 

 287 250 521 234 28 فراوانی

12/2 درصد  73/17  47/39  94/18  74/21  

یر دولتیغ -غیر انتفاعی  

 

 63 4 20 19 2 فراوانی

85/1 درصد  60/17  52/18  70/3  33/58  

 نفت

 

نیفراوا  0 18 28 15 23 

43/21 0 درصد  33/33  86/17  38/27  

 فرهنگیان
 

 22 29 49 32 12 فراوانی

33/8 درصد  22/22  03/34  14/20  28/15  
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ه های شهر اهواز تا چای اعضای هیأت علمی دانشگاهبرنامه های توسعه حرفه .3

 تواند به کیفیت فرایندهای دانشگاهی )آموزش، پژوهش و خدماتاندازه می

 اجتماعی( کمک کنند؟
ای فههای توسعه حرمسئله مهمی که در اینجا باید به آن توجه داشت این است که برنامه

 . برای پاسخ بهکمک نمایددانشگاهی های وند که به کیفیت فرایندشای تنظیم و اجرا باید به گونه
ن باور ت کنندگاتک گروهی استفاده شد. نتایج نشان میدهد که مشارک Tاین سوال از آزمون 
د. ای بر کیفیت فرایندهای دانشگاهی تأثیر معنی داری دارنهای توسعه حرفهدارند که همه برنامه

توان راین میباشد بنابکمتر می 05/0در شش زیر نظام مورد مطالعه سطح معناداری مقدار تی از 
 خوزستان، بینهای آموزش عالی نتیجه گرفت که از نظر اعضای هیأت علمی همه زیر نظام

 یاروجود دارد و فرضیه اثرگذتفاوت معناداری میانگین نمونه پژوهش و میانگین فرضی 
 ای بر کیفیت فرایندهای دانشگاهی تأیید میگردد. های توسعه حرفهبرنامه

 زهای آموزش عالی شهر اهوابه تفکیک زیر نظامها آزمون مقایسه میانگین: نتایج 6جدول

هاگویه نگینمیا تعداد   انحراف 

 معیار

درجه  tمقدار 

 آزادی

 سطح معناداری

451/36 62 آزاد  927/6  022/38  61 000/0  

848/35 66 پیام نور  525/8  302/31  65 000/0  

890/33 110 دولتی  551/8  887/37  109 000/0  

یر دولتیغ -غیر انتفاعی  9 444/36  772/4  023/21  8 000/0  

857/36 7 نفت  772/1  529/50  6 000/0  

750/34 12 فرهنگیان  771/8  540/12  11 000/0  

 

های کیفیت راهبردهای توسعه حرفه ای از نظر اعضای هیأت علمی دانشگاه .4

 شهر اهواز چگونه است؟
د و ای با کیفیت آنها رابطه دارهای توسعه حرفهبدون تردید میزان تأثیرگذاری برنامه     

یک ( نزد7ول )بر اساس نتایج جدباشند.  ل قبولی برخوردارها باید از کیفیت قاببه عبارتی برنامه
دیدگاه  درصد( بر این 41/49های شهر اهواز )یعنی به نیمی از اعضای هیأت علمی دانشگاه

کم  شان در حد کم و خیلیهستند که کیفیت راهبردهای اجرا شده در دانشگاه محل خدمت
اهبردهای اند که کیفیت روهش بیان کردهکنندگان این پژدرصد از کل شرکت 46/24باشد. می

ت در نهای واست.  های شهر اهواز در حد زیاد و بسیار زیادای مستمر در دانشگاهنظام توسعه حرفه
که چنین  انددرصد از کل نمونه بر این باور بوده 13/26تعدادی از اعضای هیأت علمی یعنی 

 وجود نداشته است. هادر دانشگاه آن یای مستمرهای توسعه حرفهفرصت
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های آموزش عالی شهر زیر نظامای مستمر در : کیفیت راهبردهای نظام توسعه حرفه7جدول

 اهواز

هاگویه بسیار  

 زیاد

خیلی  کم زیاد

 کم

این فرصت در دانشگاه ما وجود نداشته 

 .است

هاجمع کل فراوانی  162 619 1030 547 834 

07/5 درصد  4/1  27/32  14/17  13/26  

 

-های توسعه حرفهبرنامهشهر اهواز نسبت به های ای هیأت علمی دانشگاهاعض .5

 دهند؟هایی نشان میای مستمر دانشگاه چه واکنش

ای دارند. بر های توسعه حرفهاساسا اعضای هیأت علمی دیدگاه مثبتی نسبت به برنامه
 شتند که بادرصد اعضای هیأت علمی اذعان دا 80( بیش از 8های جدول شماره )اساس داده

درصد از  1/6می ککنند. البته درصد ای استقبال میهای توسعه حرفهکمال میل از برنامه
ند ادی نداراعتق اصوالها مشارکت کنندگان هم دیدگاه مثبتی نداشته و اظهار کردند به این برنامه

 نند.کمینکنند و یا اینکه در هیچ حالتی شرکت ولی برای استفاده از امتیاز آن، شرکت می
ه در ودند کبهای آموزش عالی شهر اهواز هم براین نظر درصد از کل نمونه در زیر نظام 88/12

  باشند. اجبار و الزام شدهکنند که قانونی صورتی در این برنامه شرکت می
 ایالعمل اعضای هیأت علمی در مورد راهبردهای نظام توسعه حرفه: عکس8جدول

هاگویه با کمال میل  

-ستقبال میا

 کنم

در صورت اجبار و الزام 

کنمقانونی شرکت می  

اصوال اعتقادی ندارم ولی برای 

استفاده از امتیاز آن، شرکت می

 کنم

در هیچ حالتی 

 کنمشرکت نمی

هاجمع کل فراوانی  2587 412 127 68 

02/81 درصد  88/12  97/3  13/2  

 

آفرینی نظام توسعه ضع موجود، به بازتوان با اصالح نواقص وچگونه می .6

 کمک کرد؟ ی شهر اهوازهاای مستمر دانشگاهحرفه
ای اعضای هیأت پیشین بازنمایی نسبتاً روشنی از وضعیت توسعه حرفهدر بخش           

پنج های های آموزش عالی خوزستان ارائه شد. به طور کلی بر اساس پاسخعلمی در زیرنظام
ای اعضای لی استان خوزستان، نظام توسعه حرفهسوال کلیدی مشخص شد که در آموزش عا

های آموزشی استوار شود و عمدتًا بر محور دورههیأت علمی از راهکارهای متنوعی استفاده نمی
است. شاید مهمترین دلیل آن سادگی اجرا و پایین بودن هزینه باشد. مهمترین نکته در سوال 

ای های مطلوبی برای توسعه حرفهها فرصتاهدوم این بود که به باور مشارکت کنندگان، دانشگ
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تواند به عوامل متعددی ارتباط داشته باشد. کنند. این مسئله میاعضای هیأت علمی فراهم نمی
ها و نوپدیدیهای دانش بشری، انتظارات متنوع استادان تنوع وظایف اعضای هیأت علمی، نوآوری

ها عامل اثرگذار دیگر در این زمینه قابل ذکر ای و دههای برنامه توسعه حرفهدانشگاه، هزینه
ای اعضای هیأت هستند. مسئله بعدی، اعتقاد به اثرگذاری استراتژیها و راهکارهای توسعه حرفه

های ای بر کیفیت فعالیتعلمی است. مشارکت کنندگان اعتقاد دارند که توسعه حرفه
توان گفت اثرگذاری ه کلی میدانشگاهیان اثر غیر قابل انکاری دارد. بر اساس یک قاعد

ای تا حدود زیادی وابسته به چگونگی اجرای آنها بستگی دارد. در پاسخ سازوکارهای توسعه حرفه
ها از کیفیت به سوال چهارم پژوهش تقریبًا نیمی از شرکت کنندگان ادعا دارند که این برنامه

ای نیست که به راحتی از آن مسئله -هاکیفیت پایین برنامه–باالیی برخوردار نیستند. این مسئله 
های بسیاری برای پوشی کرد؛ چرا که غفلت از این موضوع به معنی هدر رفت انرژی و هزینهچشم

شویم که قاطبه اعضای دانشگاه خواهد شد. نهایتاً در سوال پنجم با این پاسخ قاطع مواجه می
ای که های توسعه حرفهدر برنامه اند که با کمال میلهیأت علمی مشارکت کننده اظهار کرده

ها تا کنند. این یافته با فراوانی شرکت در دورهدانشگاه برای آنها فراهم نماید، مشارکت می
رسد که شاید علت آن را بتوان به عواملی از جمله محدود نمودن حدودی متناقض به نظر می

ری دوره توانمندسازی ارتباط داد. ای به سازوکارهای مشخصی مانند برگزاهای توسعه حرفهبرنامه
ای نشان های توسعه حرفهبا این وجود میل و عالقه اعضای هیأت علمی برای مشارکت در برنامه
های تواند زمینه ساز توفیقدهنده پتانسیل بسیار خوبی است که در دانشگاهها وجود دارد و می

 آینده باشد. 
رسد با توجه به زمینه محور د؟ به نظر میهای فوق را تبیین نموتوان یافتهچگونه می

نش و ی دابودن موضوع، یکی از بهترین راهکارها مراجعه به افراد درگیر در مسئله که دارا
های فوق و هباشد. لذا برای تبیین هر کدام از یافتاطالعات بسیارخوبی در این زمینه هستند، می

. به مصاحبه عمیق و هدفمند استفاده شددگان، از مندی از دانش غنی مشارکت کننبرای بهره
ای اعضای هیأت علمی، از حرفه ها و تحلیل عوامل بازآفرینی نظام توسعهعبارتی برای تبیین یافته
های عمیق با خبرگان استفاده شد. مهمترین حبهاستنتاجی مصا-تحلیل محتوای تحلیلی

 باشد:های این بخش به شرح زیر مییافته

 ای حرفه خلق راهبرد توسعه 
هاست. شاید مهمترین تفاوت ها و خالقیتدنیای دانش و دانشگری، عرصه نوآوری

دانشگاه با سایر نظامهای اداری را بتوان ظرفیت باالی این مجموعه برای کشف و خلق و همزمان 
مندی از این دستاوردهای خالقانه دانست. لذا نظام دانشگاهی، نیازمند مدیران و رهبران بهره
های دانشگاهی قی است که یادگیرنده خوبی بوده و آگاهانه به دنبال کیفیت بخشی به فرایندخال

( 9ای)جدول باشند. به طور کلی در این زمینه مشارکت کنندگان به هفت راهبرد توسعه حرفه
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ای و توان آنها را در دو محور کلی راهبردهای خالقانه برای توسعه حرفهاشاره داشتند که می
یادگیری و توسعه فردی و سازمانی به فرهنگ جاری دانشگاه، خالصه نمود. در پاسخ به  تبدیل

ای محدود به موارد شناخته شده مورد استفاده در این این سوال که آیا استراتژیهای توسعه حرفه
پژوهش است؟ نکات قابل توجهی وجود داشت. نکته اول در واژه خالقیت نهفته است. راههای 

ای اعضای هیأت علمی وجود دارد و حتی مدیران و دست اندرکاران ای توسعه حرفهبیشماری بر
توانند استراتژیهایی برای این امر خلق کنند که صرفًا مختص به خود آنهاست. در دانشگاهها می

های افراد حقیقت دانشگاه جایگاه ویژه تفکر انتقادی است و تفکر انتقادی از طریق پرورش توانایی
 Paul)های شناسایی و حل مشکالت را فراهم نماید انند معلمان و متخصصان، زمینهمختلف م

& Elder, 2019) .نترییاز اصل یکشود که یدر برخی موارد حتی فراتر از حل مسئله ادعا می 
 ,Javanmardiهستند) هادانشگاه ،هر کشور ینوآور ستمیاکوس هایارکان و مؤلفه نمهمتریو 

Mosavi & Iranpour, 2019های با چنین ظرفیتی باید بتوانند در درجه قاعدتاً سازمان (؛
بر این اساس دانشگاه مملو از فرصت یادگیری  .اول مسائل و مشکالت خود را حل و فصل نمایند

است که نیاز است شناسایی شده و مورد اقبل قرار بگیرند. به عنوان مثال یکی از مشارکت 

ای است؛ انتشاری یک فرصت یادگیری و توسعه حرفهمه"کنندگان اظهار داشتند که 
کنند، وقتی افراد با تخصصهای متفاوت در کنار هم اقدام به تکمیل یک مقاله علمی می

افتد. متولیان عالوه بر مباحث تخصصی، یادگیری رفتار و منش علمی اتفاق می
لمی استفاده ای اعضای هیأت عانتشاری برای توسعه حرفهتوانند از فرصت هممی

 ییو آشنا یآگاه یبرا یعلم أتیه یاعضا"مشارکت کننده دیگری اعتقاد دارد که  "کنند.
 هایشرکت تخصصی خود با نورآوریهای حوزه اجرا باید در حوزه کار و هایوهیش از

ها بطور کلی راهبردهایی که از مصاحبه ".باشند ارتباط در یو خدمات یکشاورز ،یصنعت
ای لیستی نامحدود داشته و بسته به نشان می دهد که استراتژیهای توسعه حرفهاستخراج شدند 

رود تواند توسعه پیدا کند. انتظار میای، میمیزان اهمیت و توجه دانشگاهها به توسعه حرفه
دانشگاه در سطوح مختلف  یتعامل یهاشبکه قیاز طر و ینوآور ستمیاکوس دانشگاه با استفاده از

، سازوکارهای متفاوتی برای نفعانیذ هاینیازها و خواست دهیچیگسترده و پ فیطو با توجه به 
  ای اعضای هیأت علمی ابداع نماید. توسعه حرفه

 نشگاه ای به مثابه فرهنگ جاری داتوسعه حرفه 
گیری یک فرهنگ همه نکته مهم دیگری که اهمیت اساسی دارد اینست که شکل     

های به بهبود فردی و سازمانی، زمینه ساز موفقیت در فعالیت جانبه مبتنی بر نیاز مداوم
دانشگاهی است. در چنین فضایی است که همه اهداف سازمان مهم تلقی شده و موردتوجه قرار 



 …مستمر  ای مطالعه برنامه توسعه حرفه

 233 

( فرهنگ سازمان مانند کوه یخی است که بخش عظیمی از 1997)1به زعم ادگار شاینگیرند. می
اعضای سازمان را همین بخش ناپیدای سازمان هدایت  آن پیدا نیست اعتقاد دارد زندگی واقعی

سنت اصیل دانشگاهی با نادیده گرفتن یا کم (. Keramatian & Shagolian, 2020)کندمی
مانند برتری آموزش بر پژوهش یا  -اهمیت شمردن برخی یک یا چند مورد از اهداف دانشگاهی 

همخوانی  -شودول به آن پرداخته میهای مختلفی به عنوان ایده مورد قببعلکس که در دوره
عنوان بخشی جدایی ناپذیر از های دانشگاه اینست که یادگیرندگی را بهندارد. لذا یکی از رسالت

فرهنگ دانشگاه نماید. یکی از نتایج بخش کمی پژوهش این بود که اهداف پنجگانه متصور برای 
های توسعه یا یه عبارتی بیشتر برنامه گیرند وای هم اندازه مورد توجه قرار نمیتوسعه حرفه

شوند، عمدتاً به منظور کمک به ای به ویژه مواردی که به صورت رسمی تدارک دیده میحرفه
های افراد برای بهبود مهارتهای آموزش و پژوهش است. حال سوال اینست که برای اینکه برنامه

وشش دهند، چه باید کرد؟ تحلیل ای کارایی داشته و همه اهداف مورد نظر را پتوسعه حرفه
های توان انجام داد تا برنامهدهد که در این راستا اقدامات زیادی میها نشان میمحتوای مصاحبه

ای به طور متوازن همه اهداف مورد نظر را مساعت نمایند. به عنوان مثال یکی توسعه حرفه

دید گفت؛ مدیران دانشگاه شود هر روز یک چیز جنمی "مشارکت کنندگان اعتقاد دارد که
مشارکت کننده  "های مورد انتظار را ارائه نمایند.باید یک تعریف مشخص از قابلیت

در دانشگاه تورم مقررات وجود  ":کنددیگری راهکار را در تثبیت مقررات می داند و ادعا می
کارهای اهترین رمهم مشارکت کنندگان( به اعتقاد 10مطابق با جدول )به طور کلی  "دارد.

ای مستمر اعضای هیأت علمی عبارتند از: ارائه تعریف پذیرفته توجه به تمام ابعاد توسعه حرفه
ای یک عضو هیأت علمی، تغییر نظام بوروکراتیک به نظام توافقی، های حرفهشده از قابلیت

نظر های درون دانشگاهی اعضای هیأت علمی، درگذاری مادی و معنوی، حمایت از طرحسرمایه
های گرفتن امتیازهای خاص در قبال توسعه تمام ابعاد اعضای هیأت علمی، پیاده سازی طرح

باشد. استنتاج پژوهشگران از همه موارد فوق ریزی از طرف نهادهای باالدستی میمهم و برنامه

تبدیل  ای اعضای هیأت علمی باید به فرهنگ جاری دانشگاهکه توسعه حرفهاینست 
ای که هر فرد در هر زمان نیاز به یادگیری دانش و مهارت جدیدی داشته باشد به شود. به گونه

آن دسترسی داشته و در هزار توی مقررات اداری با موانع مختلف مواجه نشود. در جدول 
 های مرتبط با این موضوع ذکر شده است. ( زیر خالصه مفاهیم و مقوله9شماره)

 
 
 

                                                 
1 -Edgar Schein 
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 ای مستمرتوسعه حرفهحقق اهداف راههای پیشنهادی برای ت : 9 جدول

 
 مقوله اصلی ردیف

کد
 

صاحبه
م

 

 مفاهیم مرتبط و مصادیق

تعریف پذیرفته شده از  1

ای یک های حرفهقابلیت

 عضو هیأت علمی

6،
5،

1
 

ی، آموزشای )های توسعه حرفهمدیران دانشگاه به یک تعریف مشخص از ابعاد و قابلیت

رای بکه  ( عضو هیأت علمی بپردازند/همان گونهپژوهشی، خدماتی، فردی، سازمانی و...

ای ارد بردها قوانین و مقرراتی وجود های آموزشی و پژوهشی در دانشگاهتوسعه مهارت

یی عیارهاهای سازمانی و فردی هم مهای خدمات اجتماعی، توسعه تواناییتوسعه مهارت

 در نظر گرفته شود.

تغییر نظام بوروکراتیک به  2

 نظام توافقی

 

 

 

 

3،
11
،8

،4
،1

 

دیران مال: اجرای یک سیستم توافقی به جای سیستم از باال به پایین سنتی به عنوان مث

فق ه توابای با اعضای هیأت علمی دانشگاه برای چگونگی تحقق راهبردهای توسعه حرفه

، ستخدامای اهبرسند/بازنگری ساختار حاکم بر آموزش عالی/ قوانین و مقرارت )آیین نامه

هره برکت و مشا ارتقا و شیوه نامه ترفیع( موجود باید اصالح شوند و این بازنگری باید با

اشد/ بعاد بردن از افراد متخصص و با هدف توانمند سازی اعضای هیأت علمی در تمام اب

گرا/ وریتفاصله گرفتن دانشگاه از ساختار اداری به سمت سازمانی چابک، تخصصی و مأم

د یر کننتغی انشگاه تورم مقررات وجود دارد/ مقرارت دانشگاه نباید به صورت مستمردر د

 )هدف قانون ثبات و پایداری است. باید از مقرارت محدود کننده کاسته شود.

 مادی و معنوی پشتیبانی 3

4،
10
،9

،5
،3

 

ت هیأای اعض برای تمام ابعاد منابع مالی الزم فراهم شود. فراهم ساختن امکانات رفاهی

ند توانها میهای فردی اعضای هیأت علمی دانشگاهعلمی/در زمینه توسعه مهارت

 گیرند.های مالی و بهداشتی در نظر ب، کمکتسهیالتی مانند استفاده از کتابخانه

های درون حمایت از طرح 4

،8 دانشگاهی اعضای هیأت علمی
7،

3
 

اهی دانشگ های درونباید از طرح شودهای برون سازمانی حمایت میهمانگونه که از طرح

 هم حمایت شود و برای آن امتیاز قائل شوند.

درنظر گرفتن امتیازهای  5

خاص در قبال توسعه تمام 

 ابعاد اعضای هیأت علمی

8،
6،

4،
3،

2
 

لمی یأت عهشوند باید به اعضای همان گونه که توسعه آموزشی و پژوهشی باعث ارتقا می

ائل کنند، امتیازهایی قوانمند سازی خود تالش میکه برای توسعه سایر ابعاد ت

 ذیرشها و پشوند./آزادی اعضای هیأت علمی برای ارتباط با سایر نهادها، سازمان

 دستارودهای آنان از طرف دانشگاه برای ارتقای علمی آنان.

 های مهمپیاده سازی طرح 6

4،
1،

3،
1،

5
 

ح هم ن طره اشتغال پایدار(/در ایمثل طرح تاپ )مخفف طرح توانمندسازی تولید و توسع

قا ای خود را ارتتوانند توانمندی حرفهاعضای هیأت علمی و هم دانشجویان می

از  اشد وهای دیگر بها و شرکتدهند./دانشگاه باید خود به دنبال ارتباط با سازمان

 ها برای توسعه اعضای هیأت علمیهای آنفرصت
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  هدفمند سازی رهبری هزینه 

گیرند. این مسئله در ای مورد استقبال قرار نمیهبر توسعه حرفراهبردهای هزینه     
های های دولتی یک مسئله مزمن و مشترک است. زیرا سازوکار اصلی تأمین مالی دانشگاهدانشگاه

دولتی ایران، استفاده از به بودجه عمومی کشور است که همواره با دو ویژگی نوسان و محدودیت 
های مالی و بر به دلیل محدودیتهبردهای هزینههمراه است. بنابراین عدم استقبال از را

رسد. در سایر دانشگاهها که از بودجه عمومی کشور های مداوم، محتمل به نظر میپاسخگوی
کنند هم مسئله سودآور بودن فرایند اهمیت زیادی دارد. چرا که سرمایه گذاری در استفاده نمی

وابسته هستند  ینظر مال به طور کلی ازها هدانشگاکیفیت آموزش بازده بلند مدت خواهد داشت. 
 یدر طلذا . استهصورت نگرفت یوابستگاین جهت قطع  یگذشته، کنش خاص هایدهه یو در ط

و  یانتظارات عمران شی، افزایو کاهش منابع مال یاقتصاد یتنگناها لیبه دل ریاخ یهاسال
شرایط مالی مناسبی  رد بسیار دیگرموا و یالمللنیب هایمیتحر دیبودجه، تشد ی، کسریانهیهز

 ,Faramarzinia, Farhdi Rad, Mehralizadeh & Gholipour)کنندرا تجربه نمی

گانه مورد بررسی، توان گفت از بین راهبردهای دوازدههای بخش کمی میبر اساس یافته (.2022
تاه مدت خیلی های مطالعاتی، اعطای اعتبارات مالی حمایتی و بورسهای کوسه راهبرد فرصت

ای برای مورد استقبال دانشگاهها نیستند. به طوریکه برخی زیرنظامهای آموزش عالی هیچ برنامه

بودن آنهاست؛ بنابراین  بروجه مشترک هر سه راهبرد هزینهاستفاده از این راهبردها ندارند. 
-واریهای اداریمسئله عدم استقبال از آنها با توجه به محدودیت منابع مالی دانشگاهها و دش

اجرایی این راهبردها، قابل تبیین است. با این وجود از آنجائیکه راهبردهای فوق از اهمیت زیادی 
برخوردار هستند سوال این است که چگونه دانشگاهها به استفاده از این راهبردها ترغیب نمود؟ 

هد که مشارکت دها نشان می( خالصه شده است. تحلیل مصاحبه10ها در جدول شماره)پاسخ
کنندگان اعتقاد دارند برای حل این مسئله به طور کلی پنج راهکار میتوان ارائه نمود. این 

 رفتنیپذی، متوازن منابع مال صیتخصی، فرصت مطالعات یمتنوع سازراهکارهای عبارتند از: 
ه ی. امروزالملل نیتعامالت ب گسترشو  یادار یندهایفرا لیتسه، نهیهز رهبریاصل اصالح 

ها و کارگاهها با المللی از دانشگران فرصت مشارکت در طرحهای بیناینترنت با ایجاد شبکه
کمترین هزینه را فراهم آورده است، در همین راستا یکی از مشارکت کنندگان ادعا 

های توان بخش زیادی از هزینهامروزه با استفاده از بستر فضای مجازی می"کند:می
های و دیگری با پیشنهاد استفاده فرصت "دیگری را کاهش داد. حضور فیزیکی در کشور

ریزی از طرف برنامه 7

،4 دستنهادهای باال
3،

2
 

-می دوینمبانی و رسالت دانشگاه از طرف شورای عالی انقالب فرهنگی و وزارت علوم ت

د/ یزی کنرامهشود بنابراین باید برای توانمندسازی اعضای هیأت علمی در تمام ابعاد برن

 هااعطای استقالل به دانشگاه
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( 10های این راهبرد کمک کند. در جدول شماره)مطالعاتی داخلی سعی دارد به کاهش هزینه
تواند منجر به ترغیب های اصلی و مفاهیم مرتبط با آنها که به زعم مشارکت کنندگان میمقوله

وق شود، ارائه شده است. لذا ابتدا باید سعی کنیم از همه دانشگاهها به استفاده از راهبردی ف

گاهی الزم است به بهای خلق تمایز، ها بهره ببریم ولی ابزارهای ممکن برای کاهش هزینه
. به عبارتی اگر خواستار پیشگامی و توسعه مستمر خود و هزینه قابل توجه هم بپردازیم

از هزینه، به خلق تمایز تغییر بدهیم. بپذیریم که  دانشگاهمان هستیم، نیاز است معیار انتخاب را
ها های بیشتر هم بپردازیم و نباید به بهانه کاهش هزینهبرای پیشرو بودن گاهی الزم است هزینه

ای اعضای هیأت علمی چشم پوشی کرد. با این وجود باید های توسعه حرفهاز منافع نهفته فرصت
 یآموزش یهانظام یمال یهانقش یدیکل گرانیاه بازدولت و دانشگپذیرفت که امروزه تنها 

پردازد. در  ینقش م یفایمثلث به ا نی، به عنوان ضلع سوم او سازوکار تأمین مالی بازارنیستند؛ 
بازار، به  یکردهایو استفاده از رو یمنبع مال صیکشورها در رابطه با تخصبرخی  ریاخ یسال ها

استقالل  بید. در واقع تحوالت دانشگاه ها برخاسته از ترکداده ان یشتریب اراتیدانشگاه ها اخت
 (.Esmaili Kia, Molanazari & Mataei, 2015بوده است) شتریب ییو پاسخگو شتریب

 بر: راهکارهای ترغیب به استفاده از راهبردهای هزینه10جدول 

ف
 ردی

 مفاهیم مرتبط و مصادیق کد مصاحبه مقوله اصلی

  عاتی متنوع سازی فرصت مطال 1

9،8،6،2  

 هایهای مطالعاتی داخلی به جای فرصتاستفاده از فرصت

مطالعاتی خارج از کشوربه عنوان مثال فرصت مطالعاتی 

عضوی هیأت دانشگاه شهید چمران به دانشگاه عالمه 

ای هطباطبایی تهران/ اعزام اعضای هیأت علمی به دانشگاه

 ی به جایمادر کشور/ بهره بردن از فرصت مطالعاتی مجاز

 حضوری

14،7،6،5،3،1 تخصیص متوازن منابع مالی 2  

 

ان ه همتقسیم اعتباری مالی دانشگاه/ به عنوان مثال: دانشگا

 طور که برای فراهم ساختن امکانات )میز، صندلی و...(

ا خود ر گیرد باید بخشی از اعتبار مالیهای در نظر میهزینه

های و بورس جهت فرصت مطالعاتی، اعتبار مالی حمایتی

اعضای هیأت علمی اختصاص بدهد/ رفع  کوتاه مدت

محدودیت های مالی و سرمایه گذاری کامل برای این 

 هابرنامه
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 ک هویت دانشگاهیسازی مستلزم در فرصت 
)آنچه من یاحرفه تی: شخصشودیم یزیر هیتوسط سه مفهوم پا یاحرفه تیهو     

)نقش من در یاکه من به آن تعلق دارم( و نقش حرفه یا)حرفهیا(، مکان حرفهکنمیاظهار م
هستند. احساس  دیمف زین دانشگاهی تیهو رییتغ یچگونگ یسه مولفه در بررس نیحرفه(. ا نیا

 رییها در آن تغ تیها و مسئولکه نقش یو زمان یانقش حرفه یریگنحوه شکل در شخص
که  ییدر جا یاحرفه تیو هو کندیم رییتغ زیفرد ن زیاحساس تما نینهفته است؛ بنابرا کنند،یم

 .(Shamd, 2019)ردیگیبا هم تعامل داشته باشند، شکل م نهیخود و زم ایو ساختار،  اریاخت
( یکی از نتایج بخش کمی این بود که درصد قابل توجهی از 6ای جدول شماره )همطابق داده

ای در دانشگاه متبوعشان اعضای هیأت علمی اظهار کرده بودند که یا اصوالً فرصت توسعه حرفه
آید که فراهم نشده و یا کم و خیلی کم بوده است. بر پایه این یافته این سوال به وجود می

ای مستمر فراهم نمایند الزم توسعه حرفهکه بتوانند فرصتهای مناسبی برای دانشگاهها برای این
ها آمده بود است چه الزاماتی را رعایت کنند؟ چکیده آنچه در تفسیر پژوهشگران از آنچه مصاحبه

دانشگاهها باید به هویت دانشگاهی که جریان دائمی توان در این جمله خالصه کرد؛ را می
عنوان یک نیاز مستمر بشناسند. ای را بهد برگردند و توسعه حرفهتغییر را دررون دار

ای مستمر نیاز به تأمین مالی مناسب، سیاستگذاری مدون، پذیرفتن باید بپذیریم که توسعه حرفه
ای داشته و بنابراین الگوها و ساختارهای تعاملی دانشگاه نیاز به اصالح آن به عنوان یک نیاز حرفه

ای را به عنوان یک باید موضوع توسعه حرفه ":ارکت کنندگان اذعان کرد. یکی از مشدارد
دیگری با اشاره به  "موضوع بسیار مهم پذیرفت و باور مدیران نسبت به آن را تغییر داد.

باید ساختار ارتباطات علمی را از مراودات ":های ارتباطات بین المللی اظهار کردمحدویت

14،13،4 اصالح اصل  رهبری هزینه  3 های بسترسازی برای اجرای راهبردها/ عدم اقتباس 

 رفتههای پیشکورکورانه از راهبردهایی که در دیگر دانشگاه

 شود./ دوری از سیطره کمیترجی استفاده میکشورهای خا

 و روی آوردن به کیفیت/ دوری از راهبردهای زود بازده

13،12،11،9،8،7،3 تسهیل فرایندهای اداری 4 حقوق عضو هیأت علمی که برای فرصت مطالعاتی فرستاده  

 شود باید از طرف سازمان یا دانشگاه مقصد پرداختهمی

 سازمان مقصد توسط دانشگاهشود./انتخاب دانشگاه و یا 

شود و آزادی انتخاب برای اعضای هیأت علمی انجام می

 وجود ندارد.

14،13،12،11،7 گسترش تعامالت بین المللی 5 -هنشگاسیاست و ایدئولوژی حاکم بر جوامع مانع ارتباط با دا 

شود./ روش جذب اساتید سیاسی های خارج از کشور می

 هست
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یل سیاسی برای ارتباطات بین دانشگاهی محدودیت سیاسی جدا کرد و نباید به دال
( خالصه شده 11های اصلی و مصادیق این پیشنهادات در جدول شماره). مقوله"ایجاد کرد

 است.

 ای: الزامات فرصت سازی برای توسعه حرفه11جدول 

 مفاهیم مرتبط و مصادیق کد مصاحبه مقوله اصلی ردیف

گیری، اجرا، ارزیابی، تغییر/ خیص مسئله، دستور کار، شکلتش 1،2،11،12،13 سیاست گذاری مدون 1

جلوگیری از جابه جای   /اختصاص سرمایه به تفکیک هر راهبرد

ستمر مای های بین سایر نیازهای دانشگاه / برای توسعه حرفهسرمایه

ه ها چهای توسعه آنهای موفق و برنامهاعضای هیأت علمی از دانشگاه

 از کشور الگو برداری درست شود. در داخل کشور و خارج

ای پذیرش  توسعه حرفه 2

 به عنوان یک نیاز 

عه های توساندرکاران دانشگاه نسبت به برنامهتغییر دیدگاه دست 1،6،7،8،9،11،3

-ارگاهراهبرد ک 1390ای مستمر: به عنوان مثال اگر در سال از حرفه

وده در اولویت بای اعضای هیأت علمی های آموزشی برای توسعه حرفه

این طرز نگاه متناسب با  1400است  در حال حاضر یعنی سال 

ه بتغییرات زمان و تکنولوژی عوض شود./تغییر باور مدیران نسبت 

ر ر/مدیای مستمهای توسعه حرفهانتظار بازده فوری و عینی از برنامه

یت همااشد. ها را داشته بسواد و آگاهی کافی در مورد تأثیر این برنامه

 دادن موضوع توانمندسازی اعضای هیأت علمی

ها درون دانشگاهی هست و بخشی مربوط به بخشی از محدودیت 1،3،4،9،14 تأمین مالی مناسب  3

 مشکالت اقتصادی کشوری)کالن( هست./ تخصیص متوازن منابع مالی

 به فعالیتهای مختلف دانشگاهی/ ایجاد ردیف بودجه مشخص

اصالح سیاستهای  4

 ملی دانشگاهتعا

3،4 ،6،7،1 

 

رفع مشکالت امنیتی دعوت افراد متخصص خارج از کشور/ محدود 

ل های خارجی به دلیل مسائها با دانشگاهکردن همکاری دانشگاه

لل المسیاسی/ عدم دخالت نهادهای خارج از دانشگاه در روابط بین

و ری ها برای تصمیم گیدانشگاهی/ تفویض اختیار به ریاست دانشگاه

ای هانسیلای مستمر/ استفاده از پتریزی راهبردهای توسعه حرفهبرنامه

سعه های توها در اجرای برنامهها و مبادله آنی دانشگاهموجود در همه

ت در ای مستمر / جلسه ماهانه با نمایندگان استان برای مشورحرفه

 مورد مسائل دو طرف

تأکید بر هویت مستقل  5

 دانشگاهی

دوری  های آموزشی باید وجود داشته باشد/داد و ستد فکری بین گروه 2،3،4،5،1

ورت د به صها نبایهای آموزشی/ دانشگاهمیزه شدن افراد در گروهاز اتم

های بین ایده( ارزیابی شوند/ برای تشکیل شبکهف -اقتصادی )هزینه

ان از توهای علمی میها، نشستهای تخصصی، ژورنال کالبالملل، پنل

 زش مجازی استفاده کرد.آمو
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 گیری آگاهانه  یمای مستلزم تصمکیفیت برنامه توسعه حرفه 

 یبراباالیی  سکیر ،ایهای دانشگاه از جمله برنامه توسعه حرفهکیفیت پایین برنامه     
 Inamorato et) به همراه داردکل،  کیجامعه به عنوان  یبرا جهیو در نت یآموزش عال تیفیک

al, 2019 .)ای اعضای ریزان و متولیان امور مربوط به توسعه حرفههای برنامهلذا یکی از دغدغه
ها و به تبع آن رغبت اعضای هیأت علمی برای هیأت علمی نگرانی در مورد کیفیت این فعالیت

هاست. مطابق نتایج بخش کمی، علیرغم باور اعضای هیأت علمی به مشارکت در این فعالیت
ها بر کیفیت فرایندهای دانشگاهی، مشارکت در فرایندها چندان ین برنامهتأثیرگذار بودن ا

اعضای هیأت علمی اظهار کرده بودند که با کمال میل در  %81رضایت بخش نبود. همچنین 
ای مشارکت خواهند کرد. این اشتیاق باال نشان دهنده ظرفیت باالی های توسعه حرفهبرنامه

ای خود و در نهایت کیفیت بخشی به فرایندهای دانشگاهی رفهاعضای هیأت علمی برای توسعه ح
توان از این ظرفیت باال برای است. سوالی که در این راستا قابل طرح است اینست که چگونه می

 گیری آگانهتصمیمبهبود کیفیت فرایندهای دانشگاهی استفاده کرد. پاسخ کوتاه این پرسش در 
ای دهد توسعه حرفههای اصلی که نشان میل یکی از مقولهنهفته متولیان است. به عنوان مثا

های گیری آگاهانه است، انتخاب زمان و مکان مناسب برای کارگاهها و پنلنیازمند تصمیم

فرصت مطالعاتی نباید در اختیار "تخصصی است. یکی از مشارکت کنندگان می گوید:
معنای  "د، قرار داده شود.شونهای آتی باز نشسته میاعضای هیأت علمی که در سال

شود که دانشگاه از  است که بهتر است زمانی این فرصت به افراد دادهدیگر این اظهار نظر این
مند شود. در اظهار نظر دیگری به موضوع پرهیز از اجبار سازمانی اشاره شده مزایای آن بهره

ای ه حرفهپرهیز از اجبارهای دانشگاهی برای شرکت در راهبردهای توسع"است.
( ارائه شده است نشان می دهد برای کیفیت بخشی و ایجاد 12آنچه در جدول شماره) "مستمر

ریزان در تصمیمم برنامهاشتیاق در افراد ذینفع نیاز به کارهای خارق العاده نیست؛ کافیست 
 .  گیریهای خود هوشمندانه و آگانه عمل نمایند

 ایدهای توسعه حرفههای کیفیت بخشی به راهبر: مولفه12جدول

مقوله  ردیف

 اصلی

 مفاهیم مرتبط و مصادیق کد مصاحبه

انتخاب  1

آگاهانه 

زمان و 

 مکان

( در زمان های تخصصی و ...ها، پنلای مستمر )کارگاهراهبردهای توسعه حرفه 1،3،5،6،9،10

-م)تای هاها از سکشنمناسب برگزار شود./ به جای فشرده بودن زمان کارگاه

های هبردیشتری استفاده شود./ اطالع رسانی مناسب قبل از برگزاری راهای( ب

تیار فرصت مطالعاتی نباید در اخ ای مستمر در سطح دانشگاه /توسعه حرفه

 .شوند، قرار داده شودهای آتی باز نشسته میاعضای هیأت علمی که در سال



رف یلیجل رضای، عل راد یفرهاد دی، حم میحل ینیحس میمر  

 1401تان ، پاییز و زمس26، شماره 13دوفصلنامه مطالعات برنامه درسی آموزش عالی، سال                      240

 

 

مقوله  ردیف

 اصلی

 مفاهیم مرتبط و مصادیق کد مصاحبه

نیاز  2

سنجی و 

اولویت 

بندی 

مبتنی بر 

 آگاهی

ابطه ای مستمر رهای اعضای هیأت علمی و راهبردهای توسعه حرفهنیاز بین 1،4،5،6،7،14

ت ای مستمر اعضای هیأبرقرار شود./ الویت بندی نیازهای توسعه حرفه

 های اعضای هیأت علمی برای تشخیص نقطه شروععلمی./سطح بندی مهارت

 هایتوسعه اعضای هیأت علمی./ استفاده از کارگاه تخصصی به جای کارگاه

ه بها هی کارشناسی دانشکدعتقادی./ به جای نیازسنجی از اساتید از بدنها

ر توان رسید. استفاده از نیاز سنجی غینیازهای اعضای هیأت علمی می

ه و نشگامطالبه اعضای هیأت باشند./ دا مستقیم به جای مستقیم )پرسشنامه(/

تعیین  بردها،ریزی راهمسئولین توانمندسازی اعضای هیأت علمی برای برنامه

 کیتفک /نوع راهبرد، زمان اجرا و ... از اعضای هیأت علمی نظرخواهی کنند.

 یعلم أتیه یاعضا یتخصص هایازین

انتخاب  3

آگاهانه 

راهبرد و 

 محتوا

 برای های مختلفها و کانالسرفصل مناسب و مورد نیاز/ استفاده از رسانه 3،4،6،7،8

های اقعیتوابتکاری و خالق و متناسب با  ی محتوا/ استفاده از موضوعاتارائه

ی ی براشگاهپرهیز از اجبارهای دان جامعه./توجه به عالقمندی افراد به موضوع/

 ای مستمرشرکت در راهبردهای توسعه حرفه

رعایت  4

مالحظات 

 تخصصی

 ج ازص خارای مانند کارگاه از افراد متخصبرای ارائه راهبردهای توسعه حرفه 3،4،5،7،9،1،2

هت جگاه دانشگاه استفاده شود./ دعوت افراد خبره و آگاه برای شرکت در کار

ه ستفادامی/ ارزیابی آن/ استفاده از افراد اهل نظر، مشهور و دارای مرجعیت عل

ی از افراد متخصص مختلف و اکتفا نکردن به افراد خاص / مشارکت اعضا

 ای باشد.هیأت علمی با رعایت اصول اخالق حرفه

یر باور تغی 5

افراد 

مشارکت 

 کنندگان

ورت به ص وها تغییر ندهند تا زمانی که افراد ذهنیت خود را نسبت به کارگاه 3،13

گرش نییر تغ ها استقبال نکنند نباید انتظار کیفیت باال داشت./مشتاق از آن

شگاه در دانای مستمر/ های توسعه حرفهمنفی اعضای هیأت علمی به برنامه

 راهبردها خود جوش باشد. نیت در اشرک دیبا ایپو

طراحی  6

 هوشمندانه

فضای 

 یادگیری

د مشارکت افراد، فضای گفتگو علمی فراهم شود و تبادالت تجربیات وجو 3،5،7،9

کم داشته باشد./فضای مفرح علمی وجود داشته باشد./ فضای غیر رسمی حا

 اجرایفرهنگ سازی برای  باشد./ برانگیختن احساس تعلق خاطر اساتید/

 ها.ها و مشارکت در آنبرنامه
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 گیرینتیجه

ای یک توان نتیجه گرفت که نخست توسعه حرفههای این پژوهش میبر اساس یافته
مندی دانشگاهها از آن مستلزم عزم، آگاهی و تصمیم فرایند پیچیده و چند بعدی است و بهره

ای یکسان استفاده ای به شیوهفهگیری هوشمندانه است. دانشگاهها از راهبردهای توسعه حر
کنند و اعضای هیأت علمی در برابر فرصتهای مهیا شده عکس العمل یکسانی ندارند. تنوع در نمی

های ای دانشگاهها بستگی به میزان اعتبارت، سیاستگذاری و برنامهراهبردهای توسعه حرفه
ای تابعی از های توسعه حرفههای دارد. لذا گستردگی برنامرسمی دانشگاهها برای توسعه حرفه

توان با محدودیت بر را میسیاستگذاریهای دانشگاه بوده و استفاده محدود تر از راهبردهای هزینه
های غیر قابل اجتناب تبین نمود. از طرفی موضوع منابع مالی و اولویت داشتن هزینه

 هر( 1396و سیاح برگرد ) رسد. به زعم احمدیهای راهبردها به نظر امری طبیعی میگوناگونی

 ها و ارزش سازیشفاف فردی، های ها، توانایی مهارت افزایش آن هدف که فعالیتی و برنامه نوع

به دلیل ای نامید. لذا توان راهبرد توسعه حرفهباشد را میعلمی  هیات اعضاء تقویت انگیزش
توانند با راهبردهای می میهای علها و رشتههای علمی، گروهماهیت پیچیده و متفاوت فعالیت

های دیگر از ای اعضای هیأت علمی را هموار نمایند. در برخی پژوهشخالقانه مسیر توسعه حرفه
(، قرونه 1399حجازی )(، 1397زاده )پور، باران دوست و اصلیملک(، 1397جمله دیبایی صابر )

ای اشاره شده توسعه حرفه ( نیز به تنوع و گوناگونی استفاده از راهبردهای1393و همکاران)
های های آموزش عالی شهر اهواز بر توسعه و پرورش مهارتبیشترین تأکید زیر نظاماست. دوم، 

(، 1393(، قرونه و همکاران )1399های حجازی )آموزشی و پژوهش است. این نتیجه با یافته
بالندگی اعضای های ( که میزان اهمیت مؤلفه2009) 1( و سرکارانی1390قنبری و محمدی )

اند، و بیشترین اهمیت بر دو بعد آموزش و پژوهش است هم هیأت علمی را اولویت بندی کرده
های شهر اهواز تا این حد بر بهبود مهارتهای آموزشی و باشد. اینکه چرا دانشگاهراستا می

مرتبط  توان به ماهیت و هویت دانشگاه و عوامل رشد دهنده آنهاپژوهشی تأکید دارند را می
دانست. دانشگاههای شهر همچون سایر مراکز آموزش عالی در کشور ایران متأثر از نظامهای 

المللی جایگاه مناسبتی کسب نمایند. های بینبندیارزیابی بیرونی هستند و تمایل دارند در رتبه
های تای اعضای هیأت علمی بر مهارهای توسعه حرفهلذا تمایل دارند با استفاده از فعالیت

مند شوند. از طرفی نباید فراموش کرد که پژوهشی و آموزشی آنها افزوده و از مزایای آن بهره
های دانشگاهی است و بسیاری از اعضای هیأت علمی علیرغم آموزش جوهره فعالیت

شایستگیهای تخصصی ممکن است مهارتهای الزم برای تدریس و آموزش اثربخش را کسب 

                                                 
1 . Sarkaranni 
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ینه سازی این امر الزم است در یک فرایند توافقی اهداف و انتظارات نکرده باشند. برای به
 دانشگاه تصریح شده و هدفگذاری شود. 

دهد در شش زیر نظام آموزش عالی شهر اهواز، میزان نشان می پژوهش سوم، نتایج
های شهر اهواز مناسب نیست و همچنین ای مستمر در دانشگاهسازی برای توسعه حرفهفرصت
های توسعه های شهر اهواز تمایلی به اجرای برخی فرصتگویای آن است که دانشگاهنتایج 
ریزی شده، اعطای اعتبار مالی های کوتاه مدت، بازدیدهای برنامهای مستمر از جمله بورسحرفه

حمایتی و فرصت مطالعاتی ندارند؛ این موضوع بیانگر یک تعارض جدی بین دانشگاه و عضو 
های توسعه ها تمایلی به ارائه فرصتای مستمر است. دانشگاهوسعه حرفههیأت علمی برای ت

ها زا ندارند و از طرفی اعضای هیأت علمی متقاضی استفاده از این فرصتای مستمر هزینهحرفه
تبار و همکاران ( و محمدی1399حجازی ) های مطالعاتی هستند.از جمله بورسها و فرصت

 و سیستماتیک نگرش یک با باید علمی هیأت اعضای بالندگی ( معتقد هستند که برای1397)
 و اهداف گرفتن نظر در با و پیامدها و محیطی ای،های زمینهمؤلفه و عوامل قالب در جانبه همه

ریزی کرد. به طور کلی باید گفت که نگاه  برنامه علمی، هیأت اعضای و هادانشگاه متنوع نیازهای
توان با ایندهای دانشگاهی قابل توجیه نیست. لذا ضمن اینکه میهزینه محور در بسیاری از فر

های مند و با استفاده از راهبردهای بسیار خالقانه هزینهاستفاده از یک نگاه کل نگر و نظام
ها و نگاه بنگاهی به دانشگاه ای را کاهش داد ولی صرف توجه به هزینههای توسعه حرفهبرنامه
ای باشد. چهارم، ارائه برای کنار گذاشتن راهبردهای موثر توسعه حرفهتواند معیار مناسبی نمی

ای بر کیفیت فرایندهای دانشگاه اثر مثبت دارد. این یافته که در پژوهشهایی فرصت توسعه حرفه
(، عنبری و 1396جوانک لیاولی و همکاران، )(؛ 1399مانند اسالمی، حسینی، مکارم و غالمی، )

یمانی، شکور و یوسفی،  ،(2018) آندرود، و منوزر (،2019ل و همکاران، )(، بال1392زرین فر، )
دهد (، مورد تأیید قرار گرفته است نشان می2008تورستون، هاو، کریستی و تولمی، )( و 2016)

دانشگاهها نباید از منافع و مزایای این فعالیت بسیار مهم به راحتی چشم پوشی کنند. با احتمال 
فت کیفیت اعضای هیأت علمی نتایج بسیار سودمند برای جامعه خواهد داشت توان گفراوان می

 یو پژوهش یدر نظام آموزش تیفیک شیموجب افزا یعلم أتیه یاعضا ایتوسعه حرفهزیرا 
بهبود  ،یعلم یسبب ارتقا گرید یآنان و از سو ایحرفه تیدانش، صالح ارتقای ها،دانشگاه

شود. لذا باید به دنبال راهکارهایی بود که کیفیت یود جامعه مبهب جهیو در نت انیعملکرد دانشجو
ای را افزایش دهند. تصمیم گیری هوشمندانه درباره مکان، زمان، محتوا راهبردهای توسعه حرفه

های این اثرگذاری را فراهم نماید. دخالت تواند زمینهای میهای توسعه حرفهو مجری برنامه
تواند با در نظر گرفتن نیازها، شرایط و مجموع عوامل موثر، بر می عنصر هوشمندی در این زمینه

(، در پژوهش خود که با هدف بررسی 2018نسرین و اودیمبو )ها بیفزاید. کیفیت این برنامه
ای مدیران مدارس راهنمایی در پاکستان انجام شد، دریافتند که های کنونی توسعه حرفهشیوه
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ای ای مستمر فعلی راضی نیستند و توسعه حرفهات توسعه حرفهها و امکانمدیران از برنامه
شوند که منجر به اعتراض مدیران شده است. به اعتقاد مستمر به شکل ضعیفی اجرا می

ای مستمر در سطح های نظام توسعه حرفهپژوهشگران فراهم نکردن و کیفیت پایین برنامه
 به عدم باورمندی مدیران و مسؤالن فراهای شهر اهواز به جز کمبود منابع مالی دانشگاه

های اعضای هیأت علمی و افزایش ها بر توسعه مهارتدانشگاهی و دانشگاهی به تأثیر این برنامه
-کیفیت خدمات دانشگاه، نداشتن یک برنامه منظم و جامع برای طراحی، اجرا و ارزشیابی برنامه

گردد. در پایان مرکز بالندگی بر میای مستمر و همچنین عدم استقرار یک های توسعه حرفه
ای برای های توسعه حرفهتوان گفت اعضای اعضای هیأت علمی باور عمیقی دارند که فرصتمی

اند که اظهار کرده از اعضای هیأت علمیدرصد  2/81آنها سودمند است؛ گواه این ادعا اینست که 
؛ چراکه همه افراد به ویژه افراد کنندای استقبال میهای توسعه حرفهبا کمال میل از فرصت

مهارتی خود برای -متخصص مدام به دنبال بدست آوردن دانش روز و اصالح کاستیهای علمی
مواجهه با چالشهای روز هستند. این ظرفیت باال وظیفه دانشگاهها برای حساسیت و توجه بیشتر 

 د.کنتر میای اعضای هیأت علمی را سنگینهای توسعه حرفهبه برنامه

 
 پیشنهادات:

ای اعضای هیأت علمی یک ضرورت اجتناب های دم افزا توسعه حرفهبا توجه به نوآوری
ناپذیر است. با توجه به اذعان منابع علمی و همچنین اظهارات مشارکت کنندگان در این پژوهش 

ای چشم پوشی کرد. این توان از منافع توسعه حرفهاعضای هیأت علمی باور دارند که نمی
های های اجرایی ناکافی بودن برنامهشود یک پژوهش اصیل درباره چرایی و چالشپیشنهاد می
ها عامل بسیار تأثیرگذاری دهند که هزینهها نشان میای انجام شود. از طرفی یافتهتوسعه حرفه

شود ای اعضای هیأت علمی هستند. پیشنهاد میةای توسعه حرفهبرای نادیده گرفتن برنامه
ای برای توجیه مدیران انجام گیرد. های توسعه حرفههای برنامههش عمیق درباره بازده هزینهپژو

شود مدیران و برنامه ریزان دانشگاه، برنامه توسعه به عنوان یک پیشنهاد کاربردی توصیه می
ای دانشگاه خود را برای یک دوره زمانی مشخص )مثاًل ساالنه( تنظیم، تصویب و اجرا حرفه

ای قدرت برنامه ریزی را از شرکت کنندگان یند. نداشتن برنامه منسجم برای توسعه حرفهنما
ها نادیده گرفته شوند. فضای مجازی بستر گیرد و ممکن است در تنگناهای مالی هم برنامهمی

ای اعضای هیأت علمی است که های توسعه حرفهبسیار مساعد و مناسبی برای طرح ریزی برنامه
های مندی از این فرصت بی بدیل برنامه قابل اجرا تنظیم شود. فرصتشود برای بهرهیپیشنهاد م

های آموزشی محدود کرد؛ لذا پیشنهاد می شود راهکارهای ای را نباید به دورهتوسعه حرفه
ای استفاده شود. در نهایت های آنها برای توسعه حرفهموجود و خالقانه شناسایی و از طرفیت

شود پیشنهاد می شود بخشی از اعتبارات مالی هر دانشگاه به طور مشخص به پیشنهاد می 
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ها ای تخصیص داده شود و تا جایی که امکان دارد، کیفیت این برنامههای توسعه حرفهبرنامه
 های آنها نشود.فدای هزینه
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