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 چکیده 

هايي است که با مراحل ها و دغدغهها، چالشاي اعضاي هيئت علمي، ويژگيهدف اين مقاله تبيين چرخه حرفه: هدف

 اي مرتبط است.حرفه

دانشگاه علمي هيئتنفر از اعضاي  26ژوهش کنندگان در پاکتشافي بود. مشارکت روش مورد استفاده کيفي: روش

 هاداده. کرد پيدا ادامه نظري اشباع به رسيدن تا هانمونه انتخاب و است بوده هدفمند نمونه انتخاب اصفهان بودند. نوع

 تفسيري و ساختاري تحليل روش از ها،داده تحليل براي. شد آوري جمع يافته سازمان نيمه مصاحبه طريق نيز از

 .است شده دهاستفا

علمي از زمان ورود به حرفه تا زمان بازنشستگي و خروج از اعضاي هيئتدهد نتايج اين پژوهش نشان مي: هایافته

علمي هيئتاي هستند. در اين مرحله اعضاي پي تثبيت جايگاه حرفهکنند. در مرحله اول در را طي ميحرفه سه مرحله 

و رسيدن به مرتبه استاد تمام  د. در مرحله دوم درصدد ارتقاء رتبه علميبراي تدريس و آموزش اهميت زيادي قائلن

به ثبات شغلي، مسئله ارتقاء به مرتبه استادي، محرک علمي هيئتهستند. در اين مرحله، عليرغم دستيابي اعضاي 

است شور و عالقه  اي است. در مرحله سوم و پس از کسب مرتبه استادي، ممکنهاي حرفهآنان براي انجام موثر فعاليت

 .دچار رکود علمي شوندعلمي هيئتاي ارتقاء يابد و يا اعضاي هاي حرفهنسبت به فعاليت
 

 ، دانشگاه.هيئت علمياي، اعضاي چرخه حرفه: هاکلیدواژه
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 و بیان مسئله مقدمه

 تا عوامل اين. است گذار تاثيرعلمي هيئتاعضاي  ايحرفه تکامل چگونگي در ايمالحظه قابل عوامل

 اين از يکي .(Leslie, 2014) پذيردير ميتاث کنند،مي کار آن در که سيستمي و فرد از زيادي حدود

 حرفه در مراحلي يا هاگام از معموالعلمي هيئتاعضاي . است ايحرفه مراحل يا ايحرفه چرخه عوامل

 تاثير اجرايي هايفعاليت و پژوهش تدريس، جمله از هاآن هايفعاليت بر که کنندمي عبور خود

هاي اي يا گاماين مراحل در ادبيات تخصصي چرخه حرفه ، به(Murphy and Jensen, 2016) گذاردمي

و با گستردگي بيشتر در دهه  1970اي در دهه هاي چرخه حرفهشود. اولين مدلاي گفته ميحرفه

هاي جديدي پيشنهاد هاي بعد بارها مورد بازنگري قرار گرفته و مدلارائه شده است و در سال 1980

سن براساس اي را الگوهاي نخستين، مراحل حرفه .(Dall’Alba and Sandberg, 2006) شده است

هاي سنتي مورد بازنگري اما ماهيت در حال تغيير کار و حرفه باعث شده، مدل ؛اندبندي کردهطبقه

اي اعضاي مدل عمومي چرخه حرفه (Huberman, 1989) در پژوهشي (.Crawford, 2013) قرار گيرد

بقا و  (1اي از پنج مرحله متوالي شامل وي رشد را به عنوان مجموعه دهد.را ارائه ميعلمي هيئت

 تفاوت و محافظه کاري( بي4 ،3گرايي و اهميت قائل شدنعمل /(تجربه عملي3، 2استقرار (2، 1کشف
 .(Huberman ,1989)اندسازد که به طور نزديک به هم پيوستهمشخص مي 5حرفه ترک (5و 4

(Richter, Kunter, Klusmann, Lüdtke, and Baumert, 2014) مدل هابرمن را در سه مرحله سال

ها ادغام کردند. آنعلمي هيئتاي اعضاي هاي پاياني فعاليت حرفههاي مياني و سالهاي اوليه، سال

اي اعضاي سال فعاليت حرفه 6تا  1بر اين اعتقاد بودند که دو مرحله ماندگاري و کشف و استقرار 

اي شود. مرحله مياني فعاليت حرفهدهد و معموال منجر به استخدام ميکيل ميرا تشعلمي هيئت

تفاوت و محافظه کاري است. اين بخش و پس از آن مرحله، بي شامل تجربه عملي و اهميت قائل شدن

دهد. اعضاي روي ميعلمي هيئتاي اعضاي سال فعاليت حرفه 30تا  19سال و  18تا  7در دو مرحله 

اي دارند. هاي حرفهها و مسئوليتسال تمايل زيادي به انجام فعاليت 7 -18با سابقه علمي هيئت

 19ه با سابقعلمي هيئتيابند. اعضاي در اين مرحله از لحاظ رتبه علمي ارتقاء ميعلمي هيئتاعضاي 

 هايتفاوت فعاليتبيعلمي هيئتتفاوت يا محافظه کار باشند. اعضاي سال و باالتر ممکن است بي

ها يابد، اما حس خود باوري در آناي آنان کاهش ميهاي حرفهدهند و بلندپروازيکمتري انجام مي

هاي آموزشي ترديد دارند و محافظه کار درباره نوآوريعلمي هيئتشود. در مقابل، اعضاي زياد مي

تدريس و  سال 30دهند. در مرحله سوم که معموال پس از هاي آموزشي را مورد نقد قرار ميسياست

ارتقاء براساس  .شونداي به اهداف شخصي متمرکز ميهاي حرفهپس از آن است، تعهدات و بلندپروازي

                                                           
1. survival and discovery 

2. stabilisation 

3. experimentation/activism and stocktaking 

4. serenity and conservatism 

5. disengagement 
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ارائه شد. اين الگو شامل چهار  (Baldowin, 1990)هاي سازماني الگويي توسط يادگيري فردي و آگاهي

 علميهيئتاعضاي ذاري شده، گمبتدي نامعلمي هيئتاعضاي مرحله است. در اولين گام که به نام 

ه شوند. مرحله دوم کهاي سازماني آشنا ميگيرند چگونه تدريس کنند و با قوانين و سياستفرا مي

هاي علمي براي از وظايف، به تواناييعلمي هيئتاعضاي شود. تمرکز ناميده مي 1حرفه علمي مقدماتي

 ي واهاي حرفهوم، مرحله مياني فعاليتکند. مرحله سکمک به رشته و موسسه تغيير جهت پيدا مي

ه ايشان باند و نفوذ حرفهدر حرفه به ثبات رسيدهعلمي هيئتاعضاي يک دوره بلندمدت است که 

اعضاي هيات علمي  رسد. گام آخر حرفه، دوره استنکاف و اختالف نظر است. در اين مرحلهحداکثر مي

هاي خود داشته باشند، اما از انجام فعاليت ممکن است احساسات ضد و نقيض مانند احساس رضايت

 ,Baldwin, 1990, Baldwin) دارنددغدغه ناتواني براي باقي ماندن در جايگاه فعلي خود در رشته را نيز 

DeZure, Shaw, and Moretto, 2008.) اي متعلقهاي چرخه حرفهبنديترين دستهيکي از معروف 

نيز بکار گرفته شده است. علمي هيئتاي اعضاي رخه حرفهکه در مورد چ است Fessler (1992) به

Fessler (1990) هشت مرحله شامل مرحله قبل از  را درعلمي هيئتاعضاي اي چرخه رشد حرفه

، افت 7ايثبات حرفه ،6اي، استيصال حرفه5اشتياق و رشد ،4ها، ايجاد قابليت3، انتصاب رسمي2خدمت

نيازهاي مختلفي دارند علمي هيئتاعضاي کدام از اين مراحل  است. در هر9و ترک حرفه 8 ايحرفه

 که بايد مورد توجه قرار گيرد.

 و مياني اوليه، مراحل شامل مرحله سه در (Austin, 2010) راعلمي هيئتاعضاي  ايحرفه مراحل    

 علميهيئت اعضاي شامل ايحرفه هايفعاليت اوليه مرحله وي ديدگاه از. است کرده بنديطبقه پاياني

ي علمهيئتاعضاي . اندنيامده در رسمي استخدام به که کساني يا و هستند سال 7 تا 1 بين سابقه با

 لهمرح درعلمي هيئتاعضاي . شوندمي شناخته تجربه کمعلمي هيئتاعضاي  عنوان با مرحله اين در

 ميرس استخدام سيستم که موسساتي در يا و اندگذرانده را آزمايشي دوره که هستند افرادي مياني

 يانيپا مراحل درعلمي هيئتاعضاي . انديافته دست شغلي امنيت به و اندشده رسمي استخدام دارند،

 و ديکنز بازنشستگي به که هستند افرادي شوندمي ناميده باتجربهعلمي هيئتاعضاي  که خدمت،

اي بنظران درباره چرخه حرفهبا جمع بندي ديدگاه صاح .شوندمي بازنشست آينده سال 12 تا 10

در هر کدام از اين  .توان اين مراحل را در سه دسته کلي تقسيم بندي کردميعلمي هيئتاعضاي 

هاي خود را ارتقاء دهند. ها بايد قابليتهايي دارند که براي رفع آندغدغهعلمي هيئتمراحل اعضاي 

                                                           
1. early academic career 

2. pre-service  

3. induction 

4. competency building  

5. enthusiasm and growth 

6. career frustration 

7. Stability 

8. career wind-down 

9. career exit 
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اعضاي  ي دارند که بايد مورد توجه قرار گيرد.در هر کدام از اين مراحل نيازهاي مختلفها همچنين آن

ها پرداخته هايي دارند که به اختصار به آناي دغدغههاي حرفهدر مراحل مختلف فعاليتعلمي هيئت

 شود.مي

سال اول  7افرادي که در گردد. با ورود به دانشگاه آغاز ميعلمي هيئتاي عضو اولين مرحله حرفه    

کنند ولي استخدام رسمي نيستند؛ افرادي که در دانشگاه تدريس مي کار هستند و استخدام رسمي

اند و يا افرادي با مدرک دکتري که نيستند؛ افرادي با مدرک دکتري که به استخدام رسمي درنيامده

اند اند و هيچ تجربه تدريسي در ديگر موسسات آموزش عالي نداشتهوارد دانشگاه شدهتازه 

(Stupnisky, Weaver-Hightower and Kartoshkina, 2015 ،)گيرند.در اين گروه قرار مي (Ling, 

مبتدي، به خود و ماندگار شدنشان در موسسه آموزشي فکر علمي هيئتاعضاي معتقد است  (2003

نشان  (Solem and Foote, 2006هايي مواجهند؛ )در اين مرحله با چالشعلمي هيئتاعضاي . کنندمي

 ترينمهم بنابراين ؛جديد، تدريس استعلمي هيئتطراب ميان اعضاي دهند منبع اساسي اضمي

بر است. عالوه تدريس هايقابليت ايحرفه رشد اول مرحله درعلمي هيئتاعضاي  نياز مورد قابليت

 هب نياز ترتجربه کم و جوانعلمي هيئتاعضاي  که کنندمي بيان (Huston and Weaver, 2008) اين

نشان  (Smith and Hardinger, 2012) دارند. پژوهش نيز تخصصي نه دانشتجارب در زمي گسترش

 دارند.پژوهشي  هايفعاليتجديد نياز به مهارت در نوشتن و گسترش علمي هيئتدهد اعضاي مي

اعضاي . ((Austin, 2010شود ناميده ميسال بعد از استخدام رسمي را دوره مياني  20تا  5دوره  

اند و مديريت کالس مهارت الزم را کسب کرده تا حد زيادي در تدريس و در مرحله دومعلمي هيئت

هاي مديريتي در سطح گروه دانشکده و يا دانشگاه ها پستعالقه زيادي به علم تربيت دارند. به آن

 (.Eros, 2011) اي بايد اين موارد را در نظر داشته باشندهاي رشد حرفهشود، بنابراين برنامهواگذار مي

(Leslie, 2014)  و دانش به توجه با را بيشتري ايحرفه رشدعلمي هيئتنيز معتقد است اعضاي 

ز نيا مربيگري هايبرنامه اجراي و رسمي رهبري و مديريت جايگاه در فعاليت براي نياز مورد مهارت

اعضاي دهد نشان مي Beauboeuf -Lafontant, Erickson andThomas, 2019))پژوهش  دارند.

مياني تدريس و پس از استخدام رسمي به طور عميق به تدريس توجه دارند؛  هايدر سالعلمي هيئت

دهند و تمايل دارند موسسه اي خود اهميت ميهاي اجرايي هستند؛ به رشد حرفهدرگير فعاليت

 .آنها حمايت کند هايي به جز تدريس ازآموزشي براي انجام فعاليت

 12تا  10ن خدمت افرادي هستند که به بازنشستگي نزديک و در مرحله پاياعلمي هيئتاعضاي     

 ايهچالش باعلمي هيئتاعضاي اي, هاي حرفهدر اين مرحله از فعاليتشوند سال آينده بازنشست مي

 پژوهشي هايفعاليت در شدن درگير تکراري، هايدرس زمان، مديريت جمله از هستند مواجه مختلفي

 ياقاشت و عالقه حفظ متقابل، درک عدم ايجاد و دانشجويان و هاآن ينب سني فاصله ايجاد بلندمدت،

 تغييرات اين رودمي انتظار هاآن از است. تکنولوژيکي سريع تغييرات علمي و رکود از جلوگيري و کار به

 Stearns, Everard) پژوهش (. (Austin, 2010بگيرند کاربه خود پژوهشي هايفعاليت و تدريس در را
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Gjerde, Stearns and Shore, 2013) هايي پنجاه سال به باال دغدغهعلمي هيئتدهد اعضاي نشان مي

 ريزي براي بازنشستگي بايد براي آنان تدارکهايي مرتبط با برنامهدرباره بازنشستگي دارند و برنامه

ليتدر مراحل مختلف فعاعلمي هيئتاعضاي نشان داد  (Richter et al., 2014) پژوهش .ديده شود

اي هتفاوت فعاليتبيعلمي هيئتاعضاي کار باشند. تفاوت يا محافظهممکن است بياي هاي حرفه

ها در آن 1باورييابد. اما حس خوداي آنان کاهش ميهاي حرفهدهند و بلندپردازيکمتري انجام مي

ترديد دارند و  هاي آموزشيمحافظه کار درباره نوآوريعلمي هيئتاعضاي شود. در مقابل، زياد مي

  دهندهاي آموزشي را مورد نقد قرار ميسياست

ضرورتي انکارناپذير است؛ به علمي هيئتاي اعضاي هاي حرفهاي در فعاليتبررسي چرخه حرفه    

اي اي يا مراحل حرفهتحت تاثير چرخه حرفهعلمي هيئتاعضاي  ايهاي حرفهپيشرفتاين دليل که 

هاي آموزشي، براي انجام فعاليتعلمي هيئتاعضاي  ه، ترجيحمراحل تعيين شدبراساس است. 

در هر علمي هيئتو از طرف ديگر اعضاي  هاي اجرايي و مديريتي متفاوت است.فعاليت و پژوهشي

اي بايد مدنظر قرار گيرد. در هاي رشد حرفهمرحله نيازهاي آموزشي خاصي دارند که در تدارک برنامه

باشد، به هاي آنان مياي و نيازها و دغدغههاي حرفهرحله اول فعاليتعمده توجهات به م حالي که

اي مورد هاي حرفهدر مراحل مياني و بخصوص پاياني فعاليتعلمي هيئتهاي اعضاي که دغدغهطوري

  .(Zacher, Rudolph, Todorovic and Ammann, 2019)است  کم توجهي قرار گرفته

هاي گذرد، با اين حال پژوهشسال مي 50اي بيش از راحل حرفهاگرچه از تدوين اولين الگوهاي م    

اي به اين هاي اخير توجه پژوهشگران حوزه رشد حرفهزيادي در اين باره انجام نشده است. در سال

 هايبا نگاه به فعاليتبنابراين، اگر چه  ؛اي جلب شده استحيطه و مخصوصا نيازهاي رشد حرفه

اي خود درگير هاي حرفهآيد که آنان در طول فعاليتچنين به نظر ميعلمي هيئتاي اعضاي حرفه

اما تجارب علمي و فعاليت ،هاي اجرايي هستندکارهاي يکساني در حيطه آموزش، پژوهش و فعاليت

. از اي، متفاوت استاي با توجه به چرخه حرفهبه طور قابل مالحظهعلمي هيئتاعضاي اي هاي حرفه

هاي تدارک ديده شده براي اي متفاوت هستند، برنامهت علمي، در مراحل حرفهآنجا که اعضاي هيئ

هاي رشد اما در حال حاضر بسياري از برنامه ؛شان را مد نظر قرار دهدهايها بايد نيازها و دغدغهآن

طور يکسان تدارک ها بهبراي همه آنعلمي هيئتهاي اعضاي ها و دغدغهاي صرفنظر از ويژگيحرفه

م به طور مستقيعلمي هيئتاي اعضاي شود و اين نکته کمتر مورد توجه است که چرخه حرفهده ميدي

برنامه  تصميم گيرندگان اي، تغيير در رتبه علمي و انتظارات شغلي مرتبط است.هاي حرفهبا پيشرفت

بيشتري  ممکن است امکاناتعلمي هيئتاعضاي اي و نيازهاي چرخه حرفه با آگاهي ازاي رشد حرفه

کرده طور موثر طراحي هها را ببرنامه ،براي ايجاد رضايت شغلي در اعضاي هيأت علمي تدارک ببينند

اي هبنابراين مديران و تصميم گيرندگان برنامه. کننداي ايجاد هاي رشد حرفهو تغييراتي در برنامه

                                                           
1. self-acceptance 
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ي اهاي رشد حرفهشند و برنامهآشنا باعلمي هيئتاعضاي اي اي بايد با الگوي چرخه حرفهرشد حرفه

اي اعضاي اي در رشد حرفه، اما عليرغم اهميت چرخه حرفهمتناسب با نيازهاي هر دوره ارائه شود

اين بعد کمتر مورد توجه محققان قرار گرفته است. از طرفي ديگر الگوهاي ارائه شده علمي هيئت

قاالت فارسي نيز نشان داد که متعلق به ساير کشورهاست. جستجوي محققان اين پژوهش در م

 شود اين است کهاند. سوالي که مطرح ميپژوهشگران حوزه آموزش عالي کمتر به اين مساله پرداخته

گذرانند و آيا اي خود چه مراحلي را ميهاي حرفهدر طول فعاليتعلمي هيئتدر کشور ما اعضاي 

ا متفاوت است يا خير. بنابراين با توجه به در ايران با ساير کشورهعلمي هيئتاي اعضاي مراحل حرفه

 ضرورتي که گفته شد پژوهش حاضر درصدد است به دو سوال زير پاسخ دهد:

کنند و هر مرحله چه در طول مدت اشتغال به کار، چه مراحلي را طي ميعلمي هيئتاعضاي  -1

 پيامدهاي رفتاري دارد؟ 

 هاييبه چه توانمندي خود ايحرفه هايتفعالي مختلف مراحل در هادانشگاه علمي هيئت اعضاي -2

 دارند؟ نياز

 

 پژوهش شناسيروش

ي اهاي حرفهبراي انجام اين پژوهش از روش کيفي اکتشافي استفاده شده است، که در آن قابليت

بررسي و الگوي مفهومي آن ارائه شده است. جامعه آماري، اعضاي هيات علمي هيئتمورد نياز اعضاي 

اعضاي بودند.  کاربه مشغول اين دانشگاه در 95-96 تحصيلي سال در بودند کهعلمي دانشگاه اصفهان 

زمينه تخصصي به سه گروه علوم انساني، پايه و فني مهندسي طبقه بندي شدند. براساس  هيأت علمي

سال طبقه بندي  20سال و باالتر از  20تا  10سال، بين  10سابقه به سه گروه زير براساس سپس 

ها مصاحبه نيمه ساختارمند انجام شد و تا رسيدن به اشباع نظري و با آن ه انتخاب شدشدند و نمون

سابقه به اين علت بود که ديدگاه براساس علمي هيئتها ادامه پيدا کرد. علت انتخاب اعضاي مصاحبه

 دليل وجود تعداد بيشتراعضاي هيات علمي در همه سطوح و با سوابق متفاوت در نظر گرفته شود. 

سال، اين است که هرم سابقه خدمت در دانشگاه اصفهان  1-9با سابقه خدمت علمي هيئتاعضاي 

تعداد افراد  سال سابقه دارند. 10در اين دانشگاه زير علمي هيئتاعضاي جوان است و بيش از نيمي از 

و  19سال تا10سال، هشت نفر بين  9تا  1نفر بود که ده نفر آنها بين  26شرکت کننده در مصاحبه 

علمي نيز مد نظر قرار بر آن، سابقه مديريتي اعضاي هيئتسال سابقه داشتند. عالوه 20نُه نفر باالتر از 

افرادي نيز انتخاب شدند که سابقه مديريتي در علمي هيئتعبارت ديگر در بين اعضاي گرفت. به

يا در حال  افرادي که قبالا جمله ژوهشي در سطح دانشگاه داشتند. ازهاي اجرايي، آموزشي و پبخش

حاضر سابقه رياست دانشکده، معاونت آموزشي دانشگاه يا دانشکده، معاونت پژوهشي دانشگاه، معاونت 

با آنها  اند، انتخاب وهاي اجرايي را داشتهتحصيالت تکميلي، معاونت نظارت و ارزيابي و يا ساير فعاليت

ات ها و انتظاربا خط مشي افراد آشنايي بيشتري مصاحبه شد. علت انتخاب مديران اين بود که اين
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 داشتند. در واقع افرادي انتخابعلمي هيئتدانشگاه و همچنين قوانين تبديل وضعيت و ارتقاء اعضاي 

 (. 1اند که در رابطه با موضوع مورد پژوهش، از اطالعات ارزشمند و غني برخوردار بودند)جدول شده

 
 ي هیأت علمي شرکت کننده در مصاحبه: توزیع فراواني اعضا(۱)جدول 

 سابقه

 جامعه آماري
 فراواني  سال و باالتر 20  سال 19تا  10  سال 9تا  1 

 با سابقهعلمي هيئتاعضاي 

 مديريت
 1  6  5  12 

 14  3  2  9  علمي هيئتاعضاي 

 26  8  8  10  جمع

 

ناسي شتربيتي و رواندانشکده علومعلمي هيئتروايي سواالت مصاحبه توسط چهار نفر از اعضاي     

دانشگاه اصفهان و دو نفر از صاحبنظران تاييد شد. براي اعتبار و صحت مطالعه از روش پرسش از 

ترم ها چند بار توسط اساتيد محهمکار استفاده گرديد. به اين ترتيب که نتايج تحليل و طبقه بندي

 ها اعمالبندي مقوالت و تحليل دادهشان در طبقههاي اصالحي ايراهنما و مشاور بررسي شد و ديدگاه

شد. عالوه بر آن از دو محقق باتجربه در زمينه تحقيق کيفي نظرخواهي گرديد و با اعمال نظر آنان 

استفاده  1ها، از روش تحليل تفسيريصحت مقوله بندي داده ها بررسي شده است. براي تحليل داده

-پردازي و مقولهپياده سازي سطر به سطر بررسي و مفهوم هاي ضبط شده پس ازشده است. مصاحبه

 هاي اصلي و فرعي تدوين و تفسير شد.ها مقولهمشابهتبراساس بندي شد و سپس 

  

    هاي پژوهشیافته

-اي و توانمنديهاي پژوهش درچارچوب دو سوال پژوهش به طور مجزا در دو بخش چرخه حرفهيافته

 شود:اي ارائه ميهاي مورد نياز مراحل حرفه

 و پیامدهاي رفتاري هر مرحلهعلمي هیئتاي اعضاي سوال اول: چرخه حرفه

د اي خوهاي حرفهدر فعاليتعلمي هيئتبا جمع بندي ديدگاه مشارکت کنندگان در پژوهش، اعضاي 

 هاي، ب( ارتقاء و ج( مرحلالف( مرحله تبديل وضعيت وتثبيت جايگاه حرفه شامل سه مرحله اصلي را

کنندگان در پژوهش درباره اين سه مرحله هاي مشارکتکنند که در ادامه ديدگاهبعد از ارتقاء طي مي

 شود.شرح داده مي و پيامدهاي آن

 

 
 

                                                           
1. interpretative analysis 
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 ايمرحله اول: تبدیل وضعیت وتثبیت جایگاه حرفه

هاي کشور در زندگي دانشگاهعلمي هيئتترين مراحلي است که اعضاي اين مرحله يکي از مهم 

دهد. را تشکيل ميعلمي هيئتاي اعضاي سال اول فعاليت حرفه 10تا  5اي خود دارند و معموال هحرف

اي اي اعضله اذعان داشتند که اولين مرحله زندگي حرفهئکنندگان در پژوهش به اين مسهمه شرکت

اي هاين مرحله از چرخه حرف اي است.تالش براي تبديل وضعيت و تثبيت جايگاه حرفهعلمي يئته

تمديد قرارداد و تبديل وضعيت که در ادامه اين دو بخش  توان به دو بخشرا ميعلمي هيئتاعضاي 

 شود. شرح داده مي
سال اول تمديد  3تا  1در  مخصوصااعلمي هيئتاي اعضاي اولين بخش از چرخه حرفه: تمدید قرارداد

سال سابقه کار است  3با علمي هيئتکه از اعضاي  1ب ک() 5قرارداد است. مصاحبه شونده شماره 

دارد که براي تمديد قرارداد استرس داند. وي اظهار مياي خود را تمديد قرارداد مياولين دغدغه حرفه

)ب ک( 4انرژي زيادي صرف تهيه مقاله کرده است. مصاحبه شونده شماره  زيادي را تحمل کرده و

آور و تمديد قرارداد را فرايندي عذاب ،سال اول خدمت است 10در علمي هيئتنيز که از اعضاي 

 داند. استرس ميپر

 ايپس از گذر از مرحله تمديد قرارداد و ايجاد يک ثبات نسبي در وضعيت حرفه تبدیل وضعیت:

 و آزمايشي -اعضاي هيئت علمي، مرحله بعدي تبديل وضعيت و طي کردن مراحل پيماني، رسمي

)الف  7) الف م(،  6) الف م(، 3)الف ز(،  2وندگان شماره شقطعي است. بنا به نظر مصاحبه -رسمي

علمي هيئتهاي اعضاي ترين اولويتب ز(، مهم14ب م(و )13) )ب ک(، 3)الف ک(،  10)الف م(،  9ز(، 

هاي آموزشي و پژوهشي است؛ که تمام هم و غم خود را اي، فعاليتدر مرحله تثبيت وضعيت حرفه

-زشي و پژوهشي که در قالب بروندادهاي پژوهشي و نتايج ارزشيابيصرف گرفتن امتيازات الزم آمو

 کنند.هاست، صرف مي

)ب م(و 13شوندگان شماره يکي از امتيازات مورد نياز امتيازات پژوهشي است؛ که به گفته مصاحبه    

 ترين رسالت دانشگاه است، اهميت يافته است.الف م(، حتي بيش از آموزش که اولين و مهم 9)

 دارد:) الف م(، بيان مي 9شونده شماره مصاحبه

من از خاطرم نمي رود که يک استاد جديداالستخدام بود در يکي از گروههاي آموزشي همين     
گفت من تازه وارد گروه شده بودم. همکاران دانشگاه استخدام شده بود يک زماني مطرح مي کرد مي

نباش که بخواهي مطالعه کني و منابع بيشتري من در اين گروه به من گفتن فالني اصال نگران آموزش 
وسايل کمک آموزشي تهيه کني و پاورپوينت  ببيني و در موضوع کامال مسلط باشي. سر کالس مثالا

                                                           
 . باشديمبدون سابقه مديريت ئت علمي ياعضاي هبا سابقه مديريت و گروه ب ئت علمي ياعضاي ه منظور از گروه الف، . 1

سال و  20م( و سال، مياني )19تا  10سال، کم تجربه )ک(،  10زير  حروف داخل پرانتز، بائت علمي ياعضاي هسابقه 

بدون سابقه مديريت و با سابقه ئت علمي يه)ب ک(، عضو  5منظور از مصاحبه شونده  . مشخص شد . باالتر، زبده)ز(

 . سال است 9تا  1تدريس 
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ژوهش. خواد، بلکه برو دنبال پگه و نميتهيه کني و کالس را جذاب برگزار کني. اينا رو کسي به تو نمي
نه قراردادت را تمديد نکند و اين خطر است و حيثيت و بُعد امتياز جمع کن براي اينکه سر سال ممک

 رود.اول دانشگاه، که آموزش است به اين شکل زير سوال مي
هاي پژوهشي فرصت داردکه دغدغه)ب ک( نيز در اين زمينه اظهار مي 5شونده شماره مصاحبه    

ها بيشتر شبيه شگاهمطالعه و ارتقاء دانش تخصصي را از وي سلب کرده است. و معتقد است دان

 پژوهشگاه شده است.

رين تيکي ديگر از امتيازات الزم براي تثبيت وضعيت موجود امتيازات آموزشي است که يکي از مهم    

هاي سنجش آن نظرسنجي از دانشجويان درباره تدريس است. از آنجايي که دانشجو نقش عمدهشيوه

)ب ز(، ايجاد  14)الف م( و  8)الف م(،  3اره شوندگان شماي در اين نوع ارزشيابي دارد، مصاحبه

کارهاي اعضاي هيات علمي براي کسب امتيازات آموزشي محبوبيت و مقبوليت دانشجويي را يکي از راه

هاي مختلف سعي در جلب توجه دانشجويان دارند. به روشعلمي هيئتدانند. بنابراين اعضاي مي

از اعضاي هيات علمي تازه کار با تقويت دانش تخصصي،  الف معتقد است برخي 8شونده شماره مصاحبه

کنند. در مقابل، برخي براي کسب اين مقبوليت تالش مي هاي تدريسبه روز بودن و تقويت مهارت

ب ز(، 14)ب ک( و ) 11) الف م( 8)الف م(،  3شونده شماره مصاحبه شوندگان باتجربه مانند مصاحبه

ه با آسانگيري، راضي نگه داشتن دانشجو و دادن نمرات باال سعي کم تجربعلمي هيئتمعتقدند اعضاي 

 در کسب نمرات ارزشيابي باال در ارزشيابي دانشجويان دارند.

جوان نشان داد که اعضاي هيات علمي تازه کار براي کسب علمي هيئتاما نتايج مصاحبه با اعضاي     

)ب ک(که  11شونده شماره د. مصاحبهکننمقبوليت دانشجويي از ترکيبي از هر دو روش استفاده مي

دارد که از همان ابتداي تدريس از لحاظ اظهار مي سال است، 10با سابقه زير علمي هيئتاز اعضاي 

گير بوده و حتي روي نمرات ارزشيابيش هم تاثير گذاشته ولي از ميزان آموزشي بسيار سخت

)ب ک( اظهار داشت که اوايل تدريس  4 شونده شمارهسختگيريش کم نشده است. در مقابل، مصاحبه

ب نيز  3شونده شماره گيري تعديل شده است. مصاحبهگير بوده ولي کم کم اين سختبسيار سخت

دارد که از قوانين و ضوابطي که براي اداره کالس و با موافقت دانشجويان وضع نموده است بيان مي

الف م( )6)ب ک(،  5شونده شماره دارد. مصاحبه آيد. به اين علت که انعطاف پذيري الزم راکوتاه نمي

گيري ندارند و سعي در ايجاد رابطه صميمانه توام با احترام )ب م( اظهار داشتند که زياد سخت 10و 

 متقابل دارند و در عين حال سعي دارند از لحاظ آموزشي نيز سطح دانش تخصصي خود را باال ببرند. 

ي هاي آموزشدر مرحله اول، فعاليتعلمي هيئتترين دغدغه اعضاي با توجه به آنچه گفته شد عمده    

)ب ک( به آن اشاره شده  7شونده شماره هايي که توسط مصاحبهو پژوهشي است. از ديگر دغدغه

سعي دارند که از طرف همکاران مورد پذيرش قرار گيرند. بنا علمي هيئتاست اين است که اعضاي 

هاي اصلي پژوهش، تسلط )ب ک( پيدا کردن جايگاه واقعي، زمينه 8به گفته مصاحبه شونده شماره 

 در اين مرحله است. علمي هيئتهاي اعضاي هرچه بيشتر بر مباحث آموزشي نيز از دغدغه
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ه با پيامدهايي همراعلمي هيئتاي اعضاي هاي مصاحبه، مرحله تثبيت جايگاه حرفهيافتهبراساس     

در مرحله تمديد قرارداد است. عالوه بر  اضطراب و استرس مخصوصااترين پيامدها است. يکي از مهم

هاي پژوهشي اي خود هم و غم خود را صرف فعاليتبراي تثبيت جايگاه حرفهعلمي هيئتاين اعضاي 

دهند. براي کسب امتيازات هاي اجرايي را در درجه دوم اهميت قرار مينموده و آموزش و فعاليت

اي هکنند با تقويت دانش تخصصي، مهارتدانشجويان داشته و سعي ميآموزشي سعي در جلب توجه 

گيري و دادن نمرات باال به دانشجويان، مقبوليت کسب نمايند. عالوه بر اين، به علت تدريس و يا آسان

اي ممکن است خالقيت و نوآوري در فشارهاي ناشي از کسب امتيازات الزم براي تثبيت جايگاه حرفه

 ها مبناينامهاي اعضاي هيات علمي کاهش يابد و از طرفي ضوابط، قوانين و آيينفههاي حرفعاليت

 شود.علمي هيئتاي اعضاي هاي حرفهفعاليت

 

 مرحله دوم: ارتقاء درجه علمي

رتقاء اي ابه مرحله استخدام رسمي رسيد، مرحله بعدي در زندگي حرفهعلمي هيئتپس از اينکه عضو 

شوند و پس از معموال با درجه استادياري به کار مشغول ميعلمي هيئتي مرتبه علمي است. اعضا

کنندگان براي مرحله بعدي که ارتقاء مرحله تثبيت وضعيت استخدامي، بنا بر ديدگاه همه مشارکت

)الف م( اعضاي  8)الف م( و  9الف ز(،  2شوندگان شماره )به گفته مصاحبه کنند.است تالش مي

اري به از استادي مراتب ارتقاء را طي نموده، کنند تا رکود علمي نداشته باشند و تالش ميعلمي هيئت

 دانشياري و از دانشياري به استادي ارتقاء پيدا کنند.

بازهم آموزش و پژوهش و تا حدي امور اجرايي است. علمي هيئتهاي اعضاي در اين مرحله اولويت    

ه نيم نگاهي هم ب اند وهاي پژوهشي پيدا کردهارتتجربه بيشتري در تدريس و مهعلمي هيئتاعضاي 

 14)ب ک( و ) 1 شوندگان شمارههاي اجرايي دارند. اما آنچه در اين مرحله بنا به نظر مصاحبهفعاليت

-پژوهش و مقاله نويسي است. در اين راستا مصاحبه است، بازهمعلمي هيئتاعضاي  مورد توجه ب ز(،

 ست:ب ز( معتقد ا 14شونده شماره )

عوض  پيماني و رسمي آزمايشي رد شد، مرحله بعد دغدغه ها اين چند سال اول. بعد که از شرايط    
شود. دغدغه اين است خوب: من در مقايسه با استاد اتاق کنار که دانشيار شده يا رسمي قطعي مي

وباره د من نشدم. چکار کنم رسمي آزمايشي رو رسمي قطعي کنم، بايستي مقاله زياد بدهم. شده است
 مي افتم تو يک فاز ديگه.

هاي پژوهشي است و در آموزش بيشتر دغدغهعلمي هيئتهاي مصاحبه تاکيد اعضاي يافتهبراساس     

براي کسب امتيازات پژوهشي، پيامدهايي دارد علمي هيئتکنند. تالش اعضاي ها بسنده ميبه حداقل

-داشته باشد و يا اينکه بنا به گفته مصاحبهکه ممکن است روي کار آموزشي تاثير سوء از جمله اين

امتيازات پژوهشي مجبورند از  براي کسبعلمي هيئت) الف ز(، برخي از اعضاي 2شونده شماره 

)الف  3) ب ز(، 14شوندگان شماره بنا به گفته مصاحبه دانشجويان استفاده ابزاري کنند. اما در مقابل،



 1398 169 پاییز، سومسال هفتم، شمارة                                                                    فصلنامه تدریس پژوهی

 

نيز از طريق ارتباط با صنعت و جامعه و انجام مي علهيئتبرخي ديگر از اعضاي  )ب ک(، 1م(، 

. کسب کنند رسانند و هم امتيازات الزم پژوهشي راهم به جامعه نفع  هاي کاربردي سعي دارندپژوهش

 کند. بنابراين دغدغه اين افراد به سمت حل مسائل و مشکالت جامعه سوق پيدا مي

 اي(و رشد یا رکود حرفه)اشتیاق  مرحله سوم: مرحله بعد از ارتقاء علمي

نوعي فراغت نسبي و رهايي از دغدغه استخدام و علمي هيئتپس از کسب مدارج علمي، اعضاي  

از  پسعلمي هيئتشوندگان در پژوهش، اعضاي کنند. با جمع بندي ديدگاه مصاحبهارتقاء پيدا مي

هاي علمي و ها به فعاليتآنشوند، گروهي که انگيزه و عالقه مرحله ارتقاء درجه علمي دو دسته مي

 شوند.اي ميشود و گروهي که دچار رکود حرفهاجرايي بيشتر مي

: دسته اول گروهي هستند که پس از طي دو مرحله ايدسته اول: عالقمند به اشتیاق و رشد حرفه

با  عنيهاي قبلي، سعي در مثمر ثمر بودن و رسيدن به اهداف سطح باال دارند. يدغدغه قبل، به دور از

هاي علمي ماندگاري از خود بر جاي بگذارد. اين خالقيت و نوآوري به توليد علم پرداخته و فعاليت

 دارد:)الف ز( اظهار مي 7شونده شماره گيرند. مصاحبهافراد در مرحله اشتياق و رشد قرار مي

کند. دا ميغت نسبي پياگر کسي ارتقاء پيدا کرد، دانشيار شد، بعد استاد شد، حاال اين استاد يک فرا    
در شرايط فعلي بهترين زمينه، مناسب ترين شرايط براي ارائه نوآوريها، توليد علم و  به نظر من االن

هاي تازه در اين حيطه است که يک کسي که نه دغدغه تبديل وضعيت دارد، نه دغدغه ارتقاء يافته
 .دارد فرد آماده است که اين کار را انجام دهد

هاي پاياني خدمت دوست دارند فعاليت)الف م( معتقد است افراد در سال 8ه شماره شوندمصاحبه    

هايي انجام دهند که براي حل مشکالت نهادهاي کشور موثر باشد و يا دانشمند نمونه شود و يا در 

هاي عمده اعضاي ها بتواند رتبه بياورد. انجام يک فعاليت عمده ماندگار را از دغدغهجشنواره

 داند. هاي ميهاي پاياني فعاليتدر سالعلمي هيئت

توانند از تجربيات دوره اول و ميعلمي هيئت) الف م( معتقد است اعضاي  5شونده شماره مصاحبه    

اه پردازي کنند. به طور کلي، با يک نگاي و ارتقاء استفاده کنند و ايدهدوم يعني تثبت وضعيت حرفه

 10شونده شماره از زحمات گذشته است به طوري که مصاحبه مثبت، اين دوره، دوره بهره برداري

 دارد: )الف ک( اظهار مي

برداري از زحمات گذشته است و ممکن است افراد متوجه در نهايت در دوره پاياني، بيشتر بهره    
دادند، موفقيت بيشتري در دادند ]اگر اين کارها را انجام ميبشوند چه کارهايي خوب بود انجام مي

شود کرد. بيشتر زمان خوشه چيني کردند[ ولي خيلي کار جديدي نمياي کسب ميهاي حرفهليتفعا
 انجام شده است يا بهره بردن از کارهايي هست که قبالا

 14)الف ز(،  2شونده شماره : در مقابل، از ديدگاه مصاحبهايدسته دوم: حرکت در مسیر رکود حرفه

هاي ناشي از جمله خستگيبه داليل مختلف ازعلمي هيئتاي )الف ز(، بسياري از اعض 7) ب ز( و 

وارد شده و يا با علمي هيئتهاي علمي که براي تثبيت وضعيت و ارتقاء علمي به اعضاي فعاليت
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)ب ز( معتقد  14شونده شماره شوند. مصاحبهافزايش سن و کاهش توان و انرژي، دچار رکود مي

استاد تمام شدم و زياد انگيزه آنچناني ندارم. يک  يم تمام شده،ولي آخر کار هم همه چيز برا» است:

يک کار با حالت کم تالش و کم تحرک دارم و همين  کم سنم رفته باال و خيلي انگيزه آنچناني ندارم.

  «.جور تا آخر بازنشستگي

ي شوندگان پيشنهادات، مصاحبهعلمي هيئتبراي رفع اين مشکل و جلوگيري از رکود علمي اعضاي     

)ب م(کم کردن حجم کاري  12)ب ز( و  2)الف ز(،  2شونده شماره براي مثال، مصاحبه کنند.ارائه مي

را به عنوان  و محول کردن راهنمايي و مشاوره دانشجويان تحصيالت تکميليعلمي هيئتاعضاي 

ي اعضاي باشد، براباسابقه مي )ب ز( که از اساتيد 2دهند. مصاحبه شونده شماره راهکار پيشنهاد مي

علمي هيئتانگيزگي اعضاي راهکاري براي کاهش بي سازي و ايجاد اميد را،باسابقه، بسترعلمي هيئت

 داند.مي

را از طريق ايجاد روابط علمي هيئت) الف ز( نيز ايجاد انگيزه در اعضاي  7شونده شماره مصاحبه    

 دارد:به عنوان راهکار ارائه نموده و بيان ميعلمي هيئتدقيق سلسله مراتبي بين اعضاي 

ها نها را براي آبازهم بايد مالحظه گردد که اقتضائات اين گروه را در نظر بگيريم. حداکثر انگيزه    
زنده نگه داريم و کوشش کنيم که در يک نظام آموزشي که مثال يک رابطه دقيقي بين استاديار، 

سلسله مراتب رعايت شود. استاد بتواند در اين شرايط که سلسله دانشيار و استاد تعريف شود و اين 
هايي که االن ترين آسيبهاي علمي خود را بروز دهد. يکي از مهممراتب علمي رعايت شود، توانايي

رقي کنيم، حتي فدر آموزش عالي داريم اين است که ماموريتي که براي يک استاد تازه وارد تعريف مي
کند. معموال از جهت آموزشي، پژوهشي يک نوع کار براي آنها تعريف اد نميبا ماموريت يک است

 . تواند آفات جدي داشته باشد که بايد آن اصالح شودکنيم اين ميمي

ا)لف م( نيز  9شونده شماره بازنشستگي است. مصاحبهعلمي هيئتاي اعضاي آخرين مرحله حرفه    

کند و يکي از داليل از بين بردن مي اشارهعلمي هيئتهاي زودهنگام برخي اعضاي به بازنشستگي

احبه، هاي مصيافتهبراساس  داند.را شفاف نبودن قوانين بازنشستگي ميعلمي هيئتانگيزه اعضاي 

که در حالت علمي هيئترسيدن به مرحله سوم نيز با پيامدهايي همراه است. براي مثال اعضاي 

 ارتقاء آنانمر باشند و عالقه به توليد علم و ايده پردازي در اي هستند سعي دارند مثمرثاشتياق حرفه

 هاي علمي و کاهشاي نيز خستگي ناشي از فعاليترکود حرفه يابد. پيامدهاي رفتاري افراد دارايمي

 ارائه شده است.  1نقشه مفهومي سه مرحله و پيامدهاي رفتاري آن در شکل  انگيزه است.
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 هاي مصاحبهیافتهبراساس و پیامدهاي رفتاري آن علمي هیئتاي اعضاي : چرخه حرفه(۱) شکل

 

 در مراحل رشدعلمي هیئتهاي مورد نیاز اعضاي سوال دوم پژوهش: توانمندي

 اي خودهاي حرفهتلف فعاليتها در مراحل مخدر پاسخ به اين سوال که اعضاي هيئت علمي دانشگاه

شود. دو فعاليت عمده هايي نياز دارند، به نکاتي اشاره دارند که در ادامه ارائه ميبه چه توانمندي

اي به منظور کسب امتيازات آموزشي و هاي حرفهدر مراحل مختلف، فعاليتعلمي هيئتاعضاي 

ر تاثير نيست. اما به نظجتماعي نيز بيهاي اجرايي و حتي فرهنگي و اپژوهشي است. اگر چه فعاليت

ب م( در حال حاضر 13)ب ک( و )4)ب ک(،  3) الف م(،  9 )الف ز(، 2شوندگان شماره مصاحبه

ترين رسالت دانشگاه آموزش است. که اولين و مهمهاي پژوهشي اولويت بيشتري دارد، در حاليفعاليت

اي بايد اي از فعاليت حرفهدر هر مرحلهعلمي يئته)الف م( عضو  8شونده شماره از ديدگاه مصاحبه

بندي اهداف برخوردار باشد و بر اين اساس ريزي و اولويتاز سه مهارت مديريت زمان، مديريت برنامه
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شوندگان دو بندي ديدگاه مصاحبهبا توجه به جمع مدت خود دست يابد.مدت و بلندبه اهداف کوتاه

ا را هها و مهارتبايد همه قابليتعلمي هيئته معتقدند اعضاي گروه قابل تفکيک هستند؛ گروهي ک

اشته ها انتظار دهايي را از آنهاي افراد، قابليتدارا باشند و گروهي که معتقدند ما بايد براساس توانايي

باشيم؛ و بر اين اساس اين گروه به اعضاي هيات علمي آموزشي و اعضاي هيات علمي پژوهشي قائل 

هاي ايران اعضاي هيئت علمي، وظايف آموزشي، پژوهشي، اجرايي و در اکثر دانشگاه هستند. اما

هاي آموزشي و هم پژوهشي و هم اجرايي نياز دارند؛ بنابراين هم به توانمندي مديريتي را در کنار هم

ل اي که در قسمت قبسه مرحله چرخه حرفه دارند. اما نکته مورد توجه، اين است که در هر مرحله از

ه کنندگان در مصاحبه ببيشتر نياز است. در پاسخ به اين سوال شرکت هاييمطرح شد چه توانمندي

 گيرداند که در ادامه مورد بررسي قرار ميکرده مواردي اشاره

 اي(اي )مرحله تثبیت حرفههاي حرفههاي اول فعالیتهاي مورد نیاز سالالف( توانمندي

اي اعضاي هاي اول فعاليت حرفه)الف ز(، سال 2) الف ک( و 10ماره شوندگان شبنا به گفته مصاحبه

)الف ک( در  10شونده شماره اي است. مصاحبهترين دوران فعاليت حرفهدر دانشگاه مهمعلمي هيئت

 دارد:اين خصوص اظهار مي

ال و از کار به شکل طبيعي از انگيزه قوي، از انرژي باي هيئت علمي[ در اوايل اشتغال به]اعضا    

فراغت بيشتر برخوردار هستند ولي تجربه در اين دوران کمتر است. اينکه فرد در اين دوران بتواند 

سال  10تا  5ترين مسئله است و اال در اين دوره طاليي بين مسير خوبي براي خودش پيدا کند مهم

ران فاده کند، مسلما دواول که بهترين زمان براي سرمايه گذاري علمي است و اگر به خوبي نتواند است

بعد هم ثمربخش نخواهد بود. به گمان من يکي از نيازهاي اساسي امروز اين است که افرادي که در 

هاي علمي، سال اول هستند، موقعيت خودشان را از لحاظ نياز اجتماعي، از لحاظ توانمندي 10اين 

 سطح علم و دانش پيدا کنند. هاي ملي و حتي بين المللي دراز لحاظ جايابي در عرصه ماموريت

با توجه به اينکه اولين دغدغه اعضاي هيات علمي در اين مرحله، استخدام و تبديل وضعيت     

هاي آموزشي و پژوهشي است که الزمه فعاليتعلمي هيئتهاي اعضاي ترين فعاليتباشد، مهممي

ه صي است، که بنا به گفتهاي آموزشي، پژوهشي و دانش تخصموفقيت در اين مرحله تسلط بر مهارت

هاي پژوهشي هم عمدتا چاپ ها تقويت شود. در زمينه فعاليتکنندگان بايد اين توانمنديشرکت

است و با تغيير علمي هيئتمقاالت علمي پژوهشي در مجالت خارجي معتبر اولويت اکثر اعضاي 

تشر بايد منعلمي هيئت هاي پژوهشي و نوع مقاالتي که اعضايهاي باالدستي، نحوه فعاليتسياست

 )الف ز(، معتقد است: 2 کنند، دستخوش تغيير خواهد شد. در همين راستا مصاحبه شونده شماره

هاي ياستس هاي هر دولتي متفاوت است بايد بگويماين موضوع به اين دليل است که متاسفانه سياست
 کند.هاشان تغيير ميياستشوند توي وزارتخانه هر دفعه سآيند مسئول ميفردي. افرادي که مي

ها باهم فرق نمي کند، ولي يه موقعي مقاله اهميت پيدا . اگر چه اينداندتکليفش رو نميعلمي هيئت
چه به درد مملکت  ISI گويد مقالهدهند. يکي ديگر ميخيلي مانور مي ISIکند، روي مقاالت مي
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کنند توي ها رو وزنش رو سنگين ميخورد، اينهاي کاربردي به درد مملکت ميخورد، پژوهشمي
هاي پژوهشي خود را[ تنظيم داند بر چه اساسي ]فعاليتنميعلمي هيئتارتقاء. روي همين اصل عضو 

  کند.

هاي پژوهشي و تا )ب ز(، قابليت 14)ب م( و  13)الف ز(،  2بنا به گفته مصاحبه شوندگان شماره     

گيرد، که معموال در مورد ارزيابي قرار مي ام ورودهنگعلمي هيئتهاي تخصصي اعضاي حدي قابليت

شونده هاي آموزشي است. مصاحبهحد الزم است. بنابراين توانمندي که بايد تقويت شود مهارت

اي هاي فعاليت حرفهترين سالرا سختعلمي هيئتسال اول کار يک عضو  5)ب ک(،  11شماره

اي ههاي مورد نياز در سالها و توانمنديراين قابليتبناب؛دانندمخصوصا از لحاظ آموزش و تدريس مي

 شوندگانهاي آموزشي است که مورد توجه نه نفر از مصاحبهاي عمدتا توانمنديهاي حرفهاول فعاليت

)ب ز(  14)ب م( و  13)ب ز( ،  9)ب ک(،  8)ب ک(، 5)ب ک(،  3)الف ز(،  7) الف م(، 3الف ز(، 2)

هاي اول در سالعلمي هيئتترين توانمندي مورد نياز اعضاي دند مهمها معتققرار گرفته است. آن

در »دارد: )ب ز( اظهار مي 9شونده شماره هاي آموزشي است. مصاحبهاي مهارتهاي حرفهفعاليت
ه اند، به نظر من خيلي موثرها چون که دوره تخصصي تدريس را نداشتههاي تدريس، بعضي رشتهبحث

-مصاحبه«تدريس گذاشته بشود و بهشون امتياز داده بشود تا تشويق شوند بيايندهاي براشون کارگاه

هاي جوان بايد در زمينه نحوه راهنمايي پروژهعلمي هيئت)ب م( معتقد است اعضاي  12شونده شماره 

هاي مورد نياز اعضاي ترين مهارتم( مهم ) الف9دانشجويي آموزش ببينند. مصاحبه شونده شماره 

داند و مخالف واگذاري امور اجرايي به افراد هاي آموزشي و پژوهشي ميجديد را مهارتعلمي هيئت

 کار است.تازه

هايي مانند کار هاي دانشجويي، مهارتبه غير از مهارت در تدريس، پژوهش و نحوه راهنمايي پروژه    

)مصاحبه خارجيبر زبان  )ب ک(، تسلط 5)ب ک( و  4شونده شماره هاي جديد)مصاحبهبا تکنولوژي

هاي تعامل علمي با دانشمندان داخلي و )ب ک(، شيوه 8)ب ک(،  4) ب ک(،  6 شونده شماره

)ب م( 12شونده شماره هاي مشترک )مصاحبه) ب ک(، تعامالت گروهي و اجراي پروژه 4خارجي

 هايبرنامههاي الزم در است که در اين زمينه بايد آموزشعلمي هيئتهاي موثر اعضاي الزمه فعاليت

 اي گنجانده شود. رشد حرفه

 هاي میاني خدمت )مرحله ارتقاء(هاي مورد نیاز در سالب( توانمندي

ذا بنابر باشند. لبه ثبات شغلي دست يافته و در پي ارتقاء شغلي ميعلمي هيئتدر اين مرحله اعضاي 

هاي پژوهشي نسبت به ت) ب ز(، فعالي14) ب م(و 13)الف ز(،  2شوندگان شماره ديدگاه مصاحبه

هاي اجرايي نيز فعاليت در پستعلمي هيئتتر است. در اين دوره، اعضاي ها پررنگساير فعاليت

اي هتجربه کافي براي تدريس، آموزش، پژوهش، فعاليتعلمي هيئتکنند. در اين مرحله اعضاي مي

تقويت شود، به روز کردن دانش  هايي که بايدترين قابليتاند. اما مهماجرايي و پژوهشي کسب کرده

ب م(، به روز  13)ب م( و ) 12)الف ز( و  12)الف ز(،  11)الف ز(، 2تخصصي)مصاحبه شونده شماره 



174  علمی دانشگاه...ای اعضای هیئتالگوی چرخه حرفه 

 

)الف  2شونده شمارههاي آموزشي و پژوهشي )مصاحبههاي تدريس و تعادل بين فعاليتکردن روش

 ز( است.

هاي مورد نياز اعضاي هيات علمي در نديترين توانمشوندگان مهمبا توجه به ديدگاه مصاحبه    

 هايهاي تعادل بين فعاليتهاي، تخصصي، پژوهشي، آموزشي، اجرايي و شيوهمرحله دوم، توانمندي

هاي مياني تقويت هايي مختلف بايد در اعضاي هيات علمي سالآموزشي و پژوهشي است که با روش

 لحاظ شود. علمي هيئتاي اعضاي هاي رشد حرفهشود و در تدارک برنامه

 هاي پایاني خدمت)مرحله بعد از ارتقاء(در سال هاي مورد نیازج( توانمندي

ر دعلمي هيئتهايي که مورد نياز اعضاي هاي شرکت کننده در پژوهش قابليتبا بررسي ديدگاه 

ت. اسقرار گرفته و يا حتي ناديده گرفته شده  هاي پاياني خدمت هستند کمتر مورد توجه آنانسال

هاي هاي پاياني فعاليتعلمي در سالتئ)ب ز( معتقد است که اعضاي هي 9ه مصاحبه شونده شمار

هاي الزم را کسب کرده باشند و در حيطه تخصصي خود سرآمد باشند. اي بايد توانمنديحرفه

س رمدهاي يک با تجربه بايد قابليتعلمي هيئت) الف م( معتقد است اعضاي  3شونده شماره مصاحبه

اينکه مدرس خوبي هستند، مفسر، داور و رهبر آموزشي خوب نيز  برخوب را داشته باشند يعني عالوه

در علمي هيئت) الف م( اشاره به قديمي بودن سبک آموزش اعضاي 2شونده شماره باشند. مصاحبه

)الف ز( و  2 اي اشاره دارد. چهار نفر از شرکت کندگان در پژوهشهاي حرفههاي پاياني فعاليتسال

فشار ناشي از  و رها شدنعلمي هيئت)ب م( به ضعف جسماني اعضاي  12)ب ز(،  2)الف ز(،  7

)الف ز( به اين مطلب اشاره  7شونده شمارهاند. مصاحبهتثبيت و ارتقاء اشاره کرده گذراندن مراحل

ه کار و يک استاد علمي تازدارد که از جهت آموزشي و پژوهشي، يک نوع کار را براي اعضاي هيات

 ود.شو اين يک آسيب است که هم به نظام آموزشي و هم به دانشگاه وارد مي تعريف شده است باتجربه

هاي پاياني خدمت بايد بيشتر در سالعلمي هيئتدارد اعضاي ) الف ز( بيان مي2شونده شماره مصاحبه

د و کمتر در امور اجرايي مسئوليت کار مشاوره و راهنمايي دانشجويان تحصيالت تکميلي بپردازنبه

 برعهده بگيرند. 

)ب م( به آن  10) ب ز( و 14) الف م(، 3کنندگان در پژوهش اي که سه نفر از شرکتاما نکته    

علمي هيئتها براي اعضاي ها و توانمندياشاره داشتند اين است که در نظر گرفتن همه قابليت

هم  انتظار داشت که هم معلم خوب باشند،علمي هيئتتوان از همه اعضاي امکانپذير نيست. نمي

ها بايد براي آموزش اثربخش از بنابراين دانشگاه ؛پژوهشگر خوب و هم در کار فرهنگي سرآمد باشند

آموزشي و پژوهشي استفاده کنند تا هم از لحاظ آموزشي به استاندارهاي مورد علمي هيئتاعضاي 

 به جايگاه مورد انتظار دست يابند. نظر دست يابند و هم از لحاظ پژوهشي

 در مراحل مختلفعلمي هيئتهاي مورد نياز اعضاي شوندگان، توانمنديبا توجه به ديدگاه مصاحبه    

 ارائه نمود. 2توان به شکل اي در ميهاي حرفهفعاليت
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 براساس اي هاي حرفهاي مورد نیاز در مراحل مختلف فعالیتهاي حرفه: توانمندي(۲)شکل 

 هاي مصاحبهیافته

 

 بحث و نتیجه گیري

هايي که آنان در هر مرحله دارند، و دغدغهعلمي هيئتاي اعضاي طور که اشاره شد مراحل حرفههمان

مراحل تعيين شده، ترجيح اعضاي براساس  (Shin, Jung and Kim, 2014) متفاوت است. بنا به گفته

 .هاي اجرايي و مديريتي متفاوت استهاي آموزشي، پژوهشي فعاليتبراي انجام فعاليتعلمي هيئت

اي و دغدغههايي مانند جذب و ارتقاء، تعيين کننده مراحل حرفهدر بسياري از کشورها، آيين نامه    

اي اعضاي هاي اين پژوهش، مراحل حرفهتهيافبراساس در هر مرحله است. علمي هيئتهاي اعضاي 

ت. اي اساي، ارتقاء درجه علمي و رکود يا اشتياق حرفهشامل مرحله تثبيت جايگاه حرفهعلمي هيئت

هاي صاحبنظران درباره چرخه مقايسه تطبيقي نتايج به دست آمده در اين پژوهش و ديدگاه 3جدول 

 دهد.را نشان ميعلمي هيئتاي اعضاي حرفه
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 اي اعضاي هیئت علمي(: بررسي تطبیفي نتایج پژوهش با دیدگاه صاحبنظران درباره چرخه حرفه۳جدول )

 صاحبنظران

 نتايج پژوهش
Huberman 

(1989) 
Richter et al 

(2014) 
Baldwin 
(1990) 

Fessler 
(1992) 

Austin 
(2010) 

تثبيت موقعيت 

 ايحرفه

 بقا و کشف 

استقرار 

هاي اوليه سال

 خدمت

مبتدي 

 حرفه علمي

 مقدماتي

 آموزش قبل از

 خدمت

انتصاب رسمي 

هاايجاد قابليت 

مراحل اوليه 

 خدمت

ارتقاء درجه 

 علمي

 تجربه عملي

و اهميت قائل 

 شدن به حرفه

 بي تفاوتي و

 محافظه کاري

 هاي ميانيسال
هاي فعاليت

 ايحرفه

 اشتياق و رشد

 ايحرفه

اياستيصال حرفه 

 ايحرفهثبات 

مراحل مياني 

 خدمت

اشتياق يا رکود 

 ايحرفه
 هاي پايانيسال ترک حرفه

استنکاف و 

 اختالف نظر

 افت حرفه

 ترک حرفه

مراحل پاياني 

 خدمت

 

نياز به کسب امتيازات الزم در علمي هيئتاي اعضاي در مرحله اول يعني تثبيت جايگاه حرفه    

يد جدعلمي هيئتپژوهشي، اعضاي امتيازات  دستيابي به براي .هاي آموزشي و پژوهشي دارندزمينه

 بهعلمي هيئتاما در کنار ان امتيازات آموزشي نيز مهم است. اعضاي پژوهشي دارند.  به انجامنياز 

اء دانش با ارتقعلمي هيئتکنند اين امتيازات را کسب کنند. برخي اعضاي هاي مختلف تالش ميشيوه

زش سعي در کسب امتيازات آموزشي دارند. برخي نيز با تعامل دوستانه هاي جديد آموتخصصي و شيوه

اي در مرحله تثبيت برعلمي هيئتبا دانشجو سعي در باال بردن امتيازات خود دارند. بنابراين اعضاي 

 و Solem and Foote, 2006) (نتايج اين پژوهش با پژوهش تدريس و آموزش اهميت زيادي قائلند.

( (Huston and Weaver, 2008 جديد در مرحله علمي هيئتها معتقد بودند اعضاي همخوان است. آن

 (Shin, 2010)آموزش در زمينه تدريس و دانش تخصصي دارند. در مقابل نتايج پژوهش  اول نياز به

اي هاعضاي هيات علمي کم تجربه تعهد بيشتري نسبت به تدريس دارند، ازتئوري دهد کهنشان مي

هاي تدريس کنند و روشهاي آموزشي نوآورانه تدريس ميکنند، در محيطمي جديد رشته استفاده

در اين مرحله دانشجويان تحصيالت تکميلي علمي هيئتاز آنجا که اعضاي  .گيرندمتنوع را بکار مي

باتجربه علمي هيئترا کمتر در اختيار دارند، تهيه مقاالت کاري دشوار است. همکاري با اعضاي 

در اين مرحله سعي دارند تعامالت علمي هيئتمشکل را کاهش دهد. بنابراين اعضاي  تواند اينمي

، هاي اصلي پژوهشگسترش دهند. پيدا کردن جايگاه واقعي، زمينهعلمي هيئتخود را با ساير اعضاي 

 در اين مرحله است.علمي هيئتهاي اعضاي تسلط هرچه بيشتر بر مباحث آموزشي نيز از دغدغه

ترين مرحله است. در اين مرحله تا حدي مهمعلمي هيئتاي اعضاي هاي حرفهني فعاليتمرحله ميا    

هاي علمي هستند. اعضاي اند و در پي کسب رتبهبه ثبات در حرفه دست يافتهعلمي هيئتاعضاي 



 1398 177 پاییز، سومسال هفتم، شمارة                                                                    فصلنامه تدریس پژوهی

 

پردازند و از لحاظ آموزشي و هاي اجرايي نيز به فعاليت ميدر اين مرحله بيشتر در سمتعلمي هيئت

اند. نکته قابل توجه در اين مرحله توجه کم مشارکت کنندگان در وهشي جايگاه خود را پيدا کردهپژ

-هاي مديريتي و اجرايي است. از ديدگاه مشارکتاي در حيطه فعاليتپژوهش به نيازهاي رشد حرفه

ابد. ييارتقاء معلمي هيئتهاي مديريتي و اجرايي با سطح تجربه اعضاي کنندگان در پژوهش مهارت

رفته قرار گعلمي هيئتها کمتر مورد توجه اعضاي هايي براي ارتقاء اين قابليتبنابراين وجود برنامه

هاي رشد در برنامه دهد کهنشان مي (Leslie, 2014) و (Eros, 2011) که نتايج پژوهشاست. در حالي

دليل توجه کم . گنجانده شودها هايي براي ارتقاء اين مهارتبايد برنامهعلمي هيئتاي اعضاي حرفه

اي در سطح مديريتي و اجرايي ممکن است به اين علت به نيازهاي رشد حرفهعلمي هيئتاعضاي 

راد هاي ذاتي افهاي مديريتي و رهبري جزء ويژگيبسياري از صاحبنظران معتقدند که مهارت باشد که

 يابد. ء ميها ارتقاتجربه اين مهارتبراساس است که قابل آموزش نيست و 

هاي آموزشي و تجربه الزم در فعاليتلمي عهيئتاي اعضاي هاي حرفهدر مرحله سوم فعاليت     

اند. همانطور که اشاره اي خود دست يافتهاند و تا حد زيادي به اهداف حرفهپژوهشي را کسب کرده

 علميهيئتضاي اي خود را حفظ کنند و يا دچار رکود علمي شوند. اعشد ممکن است اشتياق حرفه

کنند. همانطور که نتايج اين هاي جديد تدريس استفاده ميدر اين مرحله، کمتر از محتوا و روش

هاي تدريس خود در اين مرحله نياز دارند تا محتوا و روشعلمي هيئتدهد اعضاي پژوهش نشان مي

براساس همخوان است.  Shin, 2011) ) و Shin, 2010) )را به روز کنند. نتايج اين پژوهش با پژوهش 

با افزايش علمي هيئتسطح رضايت دانشجويان کارشناسي از تدريس اعضاي (Shin, 2010)  مطالعه

هاي به طور کلي دانشجويان از محتوا و روش معتقد است،Shin, 2011) ) .ها کاهش يافته استسن آن

ين علت باشد که اعضاي اين مسئله ممکن است به ا .باسابقه راضي نيستندعلمي هيئتتدريس اعضاي 

اني عالوه بر اين، ضعف جسم باسابقه، بعد از استخدام رسمي توجه زيادي به تدريس ندارند.علمي هيئت

ر به نظ شود نتوانند با آمادگي کامل و شوق و ذوق تدريس و ارائه خوبي داشته باشند.هم باعث مي

ترين يکي از عمده ها،ساير مدل اي پژوهش حاضر بارسد عليرغم شباهت هاي مدل چرخه حرفهمي

هاي موجود مسئله استخدام رسمي است. معموال در ايران، اعضاي هيات علمي تفاوت اين مدل، با مدل

يابند، اما در سيستم اي خود به استخدام رسمي دست ميهاي حرفهسال اول فعاليت 10در اواخر 

در  علميهيئتخورد. در نتيجه اعضاي يآموزشي بسياري از کشورها استخدام رسمي کمتر به چشم م

هاي مياني و پاياني خدمت خود حرفه ايران، به دليل ثبات شغلي ناشي از استخدام رسمي، در سال

تواند محاسن و معايبي داشته باشد. اعضاي کنند. اين ثبات شغلي ميتري را تجربه مياسترسکم

دليل اي، تحت فشار هستند و بهه ثبات حرفههاي اوليه خدمت براي دستيابي بدر سالعلمي هيئت

نمايند هاي پژوهشي مياهميت پژوهش در نظام آموزش عالي ايران، تمام هم و غم خود را صرف فعاليت

ترين رسالت هاي اجرايي قائل هستند. در نتيجه از مهمو اهميت کمتري براي آموزش و فعاليت

 ، درعلمي هيئتطرف ديگر با استخدام رسمي اعضاي  شوند. ازها که آموزش است، غافل ميدانشگاه
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به ثبات علمي هيئتعليرغم دستيابي اعضاي  يابند.هاي مياني خدمت به ثبات شغلي دست ميسال

ات اي است. دستيابي به ثبهاي حرفهثر فعاليتؤآنان براي انجام م شغلي، مسئله ارتقاء، نيروي محرک

ت رغبتي نسبکم باعث ايجاد بياي، کمها شدن از فشارهاي حرفهشغلي، ارتقاء به مرتبه استادي و ر

 هاي پايانيشود که اين بي رغبتي در سالميعلمي هيئتاي در برخي اعضاي هاي حرفهبه فعاليت

ممکن است به اوج خود برسد. با توجه به اينکه علمي هيئتاي در برخي اعضاي هاي حرفهفعاليت

هاي اعضاي هيات علمي در اين چرخه موضوع مهمي در جهت ارتقاء هاي و دغدغالگوي چرخه حرفه

ود به شهاست و با توجه به تحقيقات اندک در اين زمينه پيشنهاد مياي آنهاي حرفهکيفيت فعاليت

اي در هاي حرفهچرخه هاي مختلف پرداخته شود واي در دورهچرخه حرفههايي در زمينهپژوهش

و مزايا و محدوديت هاي آن بررسي شود. عالوه بر اين به منظور کاربست  هاي مختلف مقايسهدوره

 شود:نتايج اين پژوهش پيشنهادات زير ارائه مي

ها و نيازهاي اي دغدغههاي حرفهعلمي در هر مرحله از فعاليتتئبا توجه به اينکه اعضاي هي -1

 هاي اعضايها و دغدغهه ويژگيشود موسسات آموزش عالي توجه بيشتري بپيشنهاد مي خاصي دارند

اي در هر اي داشته باشند و نيازهاي رشد حرفههاي حرفهفعاليت هيات علمي در هر يک از مراحل

علمي هيئتهاي اعضاي هاي ارائه شده متناسب با نيازها و دغدغهمرحله مدنظر قرار گيرد تا برنامه

 باشد.

اي و نيازها و هاي حرفهات به مرحله اول فعاليتبا توجه به نتايج پژوهش حاضر، عمده توجه -2

در مراحل مياني و بخصوص علمي هيئتهاي اعضاي که دغدغهباشد، به طوريهاي آنان ميدغدغه

علمي تهيئشود براي اعضاي اي مورد کم توجهي قرار گرفته است پيشنهاد ميهاي حرفهپاياني فعاليت

 هاي مناسب تدارک ديده شود.مههاي مياني و پاياني خدمت برنادر سال

هاي مياني و پاياني خدمت، به واسطه استخدام رسمي و همچنين در سالعلمي هيئتاعضاي  -3

ن الزم اي موثر ندارند، بنابرايهاي حرفههاي بيروني زيادي براي انجام فعاليتدستيابي به ارتقاء، انگيزه

شود از اعضاي اي ايجاد شود. پيشنهاد ميي حرفههابراي ادامه فعاليت است در اين افراد، انگيزه

اده جديد استفعلمي هيئتباتجربه به عنوان راهنما و انتقال دهنده تجربيات، به اعضاي علمي هيئت

جربه با تعلمي هيئتشود و از تجربيات آنان به عنوان مشاور استفاده شود. توجه به تجربيات اعضاي 

جديد عالوه بر ايجاد انگيزه براي علمي هيئتاور و راهنماي اعضاي ها به عنوان مشو استفاده از آن

تواند مثمر ثمر هاي جديد ميهاي علمي در به روز کردن دانش و استفاده از تکنولوژيانجام فعاليت

 باشد.
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