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Abstract 

Despite designing and implementing voluntary and free professional development 
programs, they’re not welcomed by FTEU faculty. The present paper, hence, aims at 
identifying obstacles of faculty participation in professional development programs. In 
doing so, grounded theory design was used and along the study 26 faculties were selected 
and interviewed using theoretical sampling. Interview data was analyzed using a 6 stage 
coding strategy developed by Auerbach and Silverstein, i.e. transcription, reading of the 
transcripts and identification of repeating ideas, construction of themes, creation of 
constructs, and theoretical narrative. The findings indicated that individual factors (self-
perception, and job perception), situational factors (social status, and occupational status), 
and organizational factors (occupation, training, organizational culture, economy, and 
organizational structure) inhibit teacher educators from participating in professional 
development programs. The study also revealed that obstacles of participation are 
multifaceted and interrelated, deterring teacher educators from attending training programs. 
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های  فرهنگیان در دورهت علمی دانشگاه ئموانع مشارکت اعضای هی

 ای بالندگی حرفه

 4مهشید باستانی پورمقدم ،3معصومه محمدآبادی ،2السادات علیرضا هوشیسید  ،1سرخی حاتم فرجی ده

 ، ایران، دانشگاه فرهنگیان، سازمان مرکزی، تهرانآموزشی مدیریت دکتری .1
 ، ایرانتهرانفرهنگیان، سازمان مرکزی،  دانشگاه آموزشی،دکتری مدیریت  .2

 ، ایرانتهرانفرهنگیان،  دانشگاهدکتری مدیریت آموزشی،  .3
 ، ایرانفرهنگیان، سازمان مرکزی، تهران دانشگاهالملل،  دانشجوی دکتری روابط بین .4

 (76/60/7938: تاریخ پذیرش؛ 52/60/7931 :تاریخ دریافت)

 چکیده

های آموزشی و پژوهشی، استادان دانشگگاه فرهنگیگان    رایگان و اختیاری در زمینههای آموزشی تخصصی  با وجود طراحی و برگزاری دوره
هگای مشگارکت اایگای هیعگت ادمگی در       از این رو، هدف پگژوه  حارگر شناسگایی بازدارنگده    . کنند ها استقبال زیادی نمی از این دوره

نفر از اایگای هیعگت ادمگی     50ها با  آوری داده ی جمعبرا. بنیاد است پژوه  حارر کیفی و با استراتژی داده. های بالندگی است فرصت
آربگا   ای  مرحدگه  های با روش ش  داده. ها بود ها اشباع داده معیار تعداد مصاحبه. ساختاریافته انجام گرفت دانشگاه فرهنگیان مصاحبة نیمه

های مرتبط مصاحبه، شناسگایی   شناسایی بخ های تکراری و مطالعة متن مصاحبه،  و سیدورستاین، شامل پیاده سازی متن، شناسایی ایده
ترین موانع مشارکت اسگتادان دانشگگاه    ها نشان داد مهم یافته. های نظری، و روایتگری، تحدیل شد سازی، خدق سازه های تکراری، تم ایده

، مگانع  (رد نسگبت بگه شگ ل   شامل نگرش فرد نسبت به خود و نگرش ف)اند از مانع فردی  ای ابارت های بالندگی حرفه فرهنگیان در دوره
، و مگانع مگوقعیتی   (شامل اامل ش دی، اامل دورة آموزشی، اامل فرهنگ سازمانی، اامل اقتصادی، و اامل سگاختار سگازمانی  )سازمانی 

های بالندگی چندبعدی و  براساس نتایج، موانع مشارکت اایای هیعت ادمی در دوره(. شامل موقعیت اجتماای فرد و موقعیت ش دی فرد)
تبگع آن  ای و به های بالندگی حرفه شوند، استادان دانشگاه فرهنگیان تمایل به شرکت در دوره تنیده است و در تعامل با هم سبب می درهم

  .یادگیری را نداشته باشند

 .مشارکت، یادگیری در محیط کار، دورة بالندگی: یکلید  واژگان
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 مقدمه

، نقش مهمی در تربیت نیروی متخصص  دانشگاه  سرمایهترین  عنوان مهم ه، ب اعضای هیئت علمی

؛ اسدی، طاهری و 1931فر،  ؛ عنبری و زرین1931، و همکاران زاده ساعیه اسماعیل) دارند

های  روش ةتوانمندسازی آنان در زمین ،بنابراین .(1939، و همکاران ؛ شاهی1931خوشرنگ، 

آموزشی نیز  ةو اهداف وسیع موسسها  رسالت شود پژوهشی و رهبری سبب می تدریس، دانش

رو، امروزه رشد و بالندگی اعضای  از این(. 1931، و همکاران زاده ساعیه اسماعیل)تحقق یابد 

به شمار  تادانحفظ و ارتقای دانش و عملکرد اس منظور بههای نوین  هئیت علمی از جمله استراتژی

فر،  عنبری و زرین) قرار گرفته استدر اکثر کشورها مورد توجه گذشته  ةرود که طی چند ده می

1931 .) 

با علم به اهمیت آموزش سازمانی ساماندهی و  1931سیس در سال أدانشگاه فرهنگیان از بدو ت

یکی از عنوان  بههای منابع انسانی را  یند توانمندسازی و ارتقای سطح شایستگیامدیریت علمی فر

 ،(1111انداز  ی دانشگاه فرهنگیان در افق چشمراهبرد ةبرنام)اهداف کالن خود تعیین کرده است 

ساله منابع مالی، مادی و انسانی زیادی را به توانمندسازی و بالندگی  نیز هر زمینهو در این 

اما، با وجود طراحی و . دهد ت علمی تخصیص میئویژه اعضای هی های منابع انسانی و ب حرفه

 تادانهای پژوهشی و آموزشی اس ری در زمینههای آموزشی تخصصی رایگان و اختیا برگزاری دوره

اند که  مطالعات پیشین نیز نشان داده. کنند نمی ها استقبال زیادی ان از این دورهدانشگاه فرهنگی

، و همکاران بندعلی)ت علمی در حد انتظار نیست ئهای بالندگی هی از برنامه تاداناستقبال اس

وضعیت  تادانای اس های بالندگی حرفه هو وضعیت برنام ،(1933، و همکاران ؛ عبداللهی1931

وجود موانعی بر سر راه بالندگی اعضای  ةدهند این نشان(. 1931قاسمی و صالحی، )مطلوبی ندارد 

ای نیاز است این موانع  برداری بهینه از برنامه های بالندگی حرفه ت علمی است که برای بهرهئهی

  .شناسایی و برطرف شوند

های آموزشی دانش اندکی وجود  ت علمی در دورهئهای مشارکت اعضای هی بازدارنده ةزمیندر 



54                                          8938، پاییز و زمستان 2شمارة  ،8مطالعات آموزشی و آموزشگاهی، دورة 
 

عنوان یک دانشگاه نوپا  هب ،ویژه در دانشگاه فرهنگیان هو بررسی این پدیده ب ،(1331، 1اسمان)دارد 

( 1111انداز  راهبردی دانشگاه در افق چشم ةبرنام)نظر و عمل  ةکه نیاز است همزمان در دو جبه

آموزش  ةدانش موجود در زمین ةبدن کارگیری بهدر این زمینه  .دارداهمیت فراوانی  ،الیت کندفع

سازی  های آموزشی باعث شفاف مشارکت در دوره زمینةهای موجود در  مدل ،همچنین ،بزرگساالن

رو، هدف پژوهش حاضر  این از (.1331اسمان، )خواهد شد های مشارکت  بازدارنده ةپدید

خدمت  ةت علمی دانشگاه فرهنگیان با سابقئاست که چرا اعضای هی پرسشپاسخگویی به این 

 های بالندگی دانشگاه ندارند؟ به شرکت در فرصت زیادیسال تمایل  12باالی 

سمت کارشناس نیازسنجی و طراحی آموزشی دانشگاه  براساس تجربة یکی از نگارندگان در

 بالندگی های فرصت اجرای و طراحی برای انسانی و مالی های هزینه صرف رغم یعل ،فرهنگیان

 ،دانشگاه فرهنگیانتادان اس آموزشی، و پژوهشی مختلف های حوزه در اختیاری و رایگان ای حرفه

چه کسانی در »فهم اینکه از نظر پژوهشگر، . اند ها نداشته برای شرکت در این دوره تمایل زیادی

برای دانشگاه فرهنگیان که ساالنه  «چرا»و  ،«کنند کنند یا نمی مرتبط با شغل شرکت مییادگیری 

همچنین، نگاه ) دارداهمیت کاربردی باالیی  ،دهد های هنگفتی را به آموزش تخصیص می هزینه

ای  های بالندگی حرفه و بدون بررسی این مسئله، طراحان و مجریان فرصت ،(1112، 1کرمر کنید به

ها و  های اثربخشی را برای حذف این بازدارنده دانشگاه فرهنگیان قادر نخواهند بود استراتژی

 .ای بردارند های بالندگی حرفه در فرصت استادانتسهیل مشارکت 

پژوهش . ت بزرگساالن را تدوین کنندهای نظری مشارک اند مدل چندین پژوهشگر تالش کرده

توصیف . کنندگان براساس انگیزش درونی بود شناسی شرکت اولین تالش برای نوع( 1311) 9هاول

گرا مبنای منطقی برای بررسی رفتار افراد  گرا، و یادگیری گرا، فعالیت عنوان هدف باهاول از افراد 

گیری افراد برای شرکت یا عدم شرکت  تصمیم ةنحو ةاما، این توصیف اطالعاتی دربار. ارائه داد

                                                           
1. Essman 
2. Kremer  

3. Houle 
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شد  کننده تمایز قائل نمی کننده و افراد غیرشرکت های افراد شرکت داد و میان ویژگی ارائه نمی

مدل میدان نیروی میلر . است( 1311) 1میلر ،یکی دیگر از پیشگامان این عرصه(. 1331، 1اوردوز)

و برخی عوامل دیگر  د،ده نظر سوق می اهداف مد کند برخی عوامل بزرگساالن را به سوی بیان می

بر موقعیت اجتماعی اقتصادی  طور عمده، بهاما این مدل . کند  نظر دور می ها را از اهداف مد آن

 9مدل دیگر مدل تناسب بوشیر. گیرد متمرکز است و آموزش پیشین و نقش آن را نادیده می

های آموزشی در صورتی احتمال  در فعالیت کند مشارکت افراد این مدل بیان می. است( 1319)

و ماهیت دوره آموزشی تناسب وجود ( خودپنداره)یابد که بین تصور افراد از خودشان  بیشتری می

های مشارکت و نه عوامل بازدارنده  بر برانگیزاننده طور عمده، بهرحال، این مدل ه به. داشته باشد

تجارب آموزشی پیشین را در معادله  مانندرگسالی قوی فاکتورهای قبل از بز آثارمتمرکز است و 

های  ویژگی  مدل( 1331) 1های فوق، کراس های مدل با توجه به ضعف. گیرد در نظر نمی

کنند رفتار  ها سعی می این مدل. پاسخ را تدوین کرد ةیادگیرندگان و مدل زنجیرعنوان  بهبزرگساالن 

ف و بر حسب تعامل بین متغیرهای فردی، عدم مشارکت را از طریق ترکیب فاکتورهای مختل

 شده در کارگرفته های به مدلدر ادامه، (. 1119، 2کلوتر)محیطی، و اقتصادی اجتماعی تبیین کنند 

 .شوند پژوهش حاضر معرفی می

 عنوان یادگیرندگان  ههای بزرگساالن ب مدل ویژگی

 ةدست ؛دو دسته متغیر است شامل( 1331) کراسیادگیرندة عنوان  ههای بزرگساالن ب مدل ویژگی

های موقعیتی  ویژگی ،دوم ةدست ؛کند های فردی است که یادگیرنده را توصیف می ویژگی ،اول

ند از ا های فردی عبارت ویژگی. کند توصیف می افتد که در آن یادگیری اتفاق می را است که بافتی

موقعیتی شامل متغیرهای های  ویژگی. شناختی فرهنگی و روان -ابعاد فیزیولوژیکی، اجتماعی

                                                           
1. Ordos 

2. Miller  
3. Boshier  

4. Cross  

5. Cloutier  
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وقت و یادگیری اجباری در مقابل یادگیری داوطلبانه  وقت در مقابل یادگیری تمام یادگیری پاره

اولین مفروضه آمادگی . گنجاند در مدل می مفروضة آندراگوژیکی رادو  ،همچنین ،کراس. است

در مدل حاضر فرهنگی است و  -این مفروضه زیرمجموعه بعد اجتماعی. برای یادگیری است

رفتارهای یادگیری متناسب  زمینةفرهنگی در  -انتظارات اجتماعی»آمادگی برای یادگیری بر حسب 

بعد  ةاست که زیرمجموع «یادگیرنده ةخودپندار»دوم  ةمفروض. شود تعریف می «با سن

عنوان توانایی تشخیص نیازهای  هیادگیرنده ب ةدر مدل کراس خودپندار. استشناختی  روان

 .شود یادگیری فردی در نظر گرفته می

عدم مشارکت  /دهد متغیرهای فردی و موقعیتی بر رفتار مشارکت  نتایج مطالعات نشان می

عدم  / مشارکتبارة گیری در تصمیم تادان،برای اس. گذار است ثیرأافراد در فعالیت یادگیری ت

 ةگیری دربار تصمیم مانندها از موانع  های آموزشی ممکن است با تصور آن مشارکت در دوره

های کاری، زمان تفریح و سرگرمی، مطالبات مربوط به خانه و خانواده، و مسئولیت تربیت  فعالیت

 (.1331اسمان، )فرزندان مرتبط باشد 

 پاسخ ةمدل زنجیر

مشارکت بزرگساالن در فعالیت یادگیری یک » کند که می بیان( 1331) کراسپاسخ  ةمدل زنجیر

و حرکت درون این مدل  «هاست ها و واکنش ای از پاسخ زنجیره دستاوردبلکه  ،کنش واحد نیست

ند از خودارزیابی، نگرش ا اجزای اصلی این مدل عبارت. فردی استة واکنشی به نیاز و انگیز

ها  ها، تحوالت زندگی، فرصت شدن آن آموزش، اهمیت اهداف و انتظارات مبنی بر برآوردهبارة در

زیربنایی این  ةمفروض. های آموزشی، و تصمیم به مشارکت فرصت زمینةدر و موانع، اطالعات 

ها  ای از پاسخ زنجیره دستاوردمشارکت در فعالیت یادگیری  زمینةمدل آن است که هر تصمیمی در 

منجر های مثبت در طول زنجیره به مشارکت  شناختی و محیطی است و پاسخ به فاکتورهای روان

ثیر أت  های یادگیری تحت عدم مشارکت افراد در فعالیت /دل، مشارکت این م با مطابق. شود می

 ةواسط هداشتن اهداف روشن از سوی یادگیرنده، نگرش نسبت به آموزش ب مانندمتغیرهای زیادی 

 ةازدواج، طالق، تغییر در کارراه مانندتجارب آموزشی پیشین، تجارب مثبت و منفی در زندگی 
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های مشارکت، کراس  هبازدارند زمینةدر . ری و غیره استشغلی، سن فرد، ضرورت یادگی

ند از موقعیت فرد در ا عبارت ، کهکلی است ةشناسی را تدوین کرد که متشکل از سه مقول نوع

هایی که مانع مشارکت  ، رفتارها و روش(موقعیتی ةمقول)زمانی خاص  ةزندگی در یک بره

 (.شناختی روان ةمقول)فرد  ةها و خودپندار و نگرش ،(سازمانی ةمقول)شوند  می

های  های یادگیری با مدل موانع مشارکت افراد در فعالیت ةپدید زمینةهای متعددی در  پژوهش

 .برخی از این مطالعات بیان شده است 1 جدولدر  .ه استگرفتها انجام  یا سایر مدل یادشده
 

 های یادگیری های مشارکت افراد در فعالیت ینه بازدارندهمطالعات داخلی و خارجی در زمبرخی . 1جدول 

 ها یافته طرح پژوهش هدف پژوهش پژوهشگر

سامرزیجا 
(1112) 

های  شناسایی بازدارنده
 یادگیری در محیط کار

 کمّی

فردی، محدودیت خانوادگی، محدودیت  ةکیفیت، هزین ةمسئل
زمانی، محدودیت فردی، محدودیت در برنامه و مکان، ترجیح 

ای، انرژی فردی، نبود انگیزش، تعهد  یادگیری، تجارب حرفه
 ای حرفه

کرمر 
(1112) 

ها و  شناسایی انگیزاننده
های یادگیری  بازدارنده

رسمی و غیررسمی در 
محیط کار در یک شرکت 

 حقوقی

 کمّی

نبودن برای شرکت در دوره، تردید  مثل آماده)فقدان اطمینان 
، (نسبت به توانایی یادگیری خود، باور خودکارآمدی پایین

یا اجازه سرپرست به  نکردن مثل تشویق)حمایت سرپرست 
سفر به محل برگزاری دوره،  ةمثل هزین)ها  ، هزینه(یادگیری

مثل )ره ، ارتباط دو(خرید منابع و مطالب، شهریه ةهزین
بندی  ، زمان(نبودن دوره جذابیت دوره، مفید یا کاربردی

، محدودیت (بودن دوره تعارض بین کار و دوره، طوالنی)
 (مثل مسئولیت خانوادگی)خانوادگی 

اسمان 
(1331) 

بررسی دالیل 
اعضای  نکردن مشارکت

های  ت علمی در دورهئهی
 ای آموزشی حرفه

 کمّی
یت دوره، محدودیت های دیگر، محدود وجود انتخاب

 فایده، محدودیت زمانی، و محدودیت خانوادگی/هزینه

بندعلی و 
همکاران 

(1931) 

های  شناسایی آسیب
های بالندگی  برنامه

 ای اساتید حرفه
 کیفی

ت علمی، ئتوجهی به ابعاد گوناگون بالندگی هی بی)هدف 
های درونی،  توجهی به انگیزاننده ها، بی نظمی در برنامه بی
های فردی، اجرانشدن نیازسنجی، تعداد کم  توجهی به تفاوت بی

، (رسانی ضعیف ها، اطالع نبودن زمان برنامه ها، منعطف برنامه
، روش (موضوعات نامناسب، محتوای نامناسب)محتوا 

یادگیری غیراثربخش، تعامل و مشارکت -های یاددهی روش)
 نبود سازوکارهای کافی برای)های ارزیابی  ، روش(پایین

 (های بازخورد ها، ضعف کانال ارزیابی اثربخشی برنامه
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 ها یافته طرح پژوهش هدف پژوهش پژوهشگر

قاسمی و 
صالحی 

(1931) 

شناسایی موانع رشد و 
ت ئبالندگی اعضای هی

 علمی جدیداالستخدام
 

حقوق و مزایای ناچیز، نبود )های مرتبط با قوانین  چالش
وظایف سازمانی، ابهام در قوانین  دادن خدمات الزم برای انجام

ارتقا، مشکل فضا و مدیریت نامناسب فضا و مدیریت پشتیبانی 
، (ضعیف، نبود مهد و شیرخوارگاه برای نگهداری از فرزندان

عقد قرارداد  ةدغدغ)های مرتبط با سالمت روانی  چالش
ها، تحت فشار بودن برای چاپ  های پژوهشی با سازمان طرح
 (ه، فرسودگی شغلی به دلیل حجم زیاد دروسشد نمایه ةمقال

عبداللهی 
و 

همکاران 
(1933) 

شناسایی موانع مشارکت 
های  اساتید در دوره

 یادگیری الکترونیکی
 کمّی

شناخت ناکافی نسبت به آموزش )های شخصی  بازدارنده
طراحی  ةدر زمین تادانبودن وظایف اس الکترونیکی، نامشخص

تحمیل اضافه بار کاری،  ةاردرس الکترونیکی، نگرانی درب
تمایل نداشتن به صرف وقت برای یادگیری مهارت های الزم 

نگرانی )، بازدارنده های نگرشی (آموزش الکترونیکی ةدر زمین
کاهش تعامل  ةکاهش کیفیت آموزش، نگرانی دربار ةدربار

تجهیزات ناکافی )ای  ههای زمین ، بازدارنده(استاد با دانشجو
امات ناکافی مسئوالن دانشگاه برای توجیه برای آموزش، اقد

های کارآموزی  مشارکت، برگزارنشدن دوره منظور به تاداناس
ندادن پاداش و تسهیالت  ةمناسب برای استادان، نگرانی دربار

 (برای مشارکت تادانتشویقی به اس

هایی در  ها، تفاوت عالوه بر مشابهت گرفته ی انجامها شود، پژوهش طور که مشاهده می همان

ها طرح پژوهش  ، اکثر آنعالوه هب. دارندهای یادگیری  موانع مشارکت بزرگساالن در فعالیت ةزمین

اند و متغیرهای موقعیتی و تأثیر آن بر  کار گرفته به ها کمّی را برای شناسایی بازدارنده

علمی که  به عالوه، اعضای هیئت. انده استهای یادگیری مغفول م نکردن افراد در فعالیت مشارکت

با موانع متفاوتی نسبت به سایر اعضای  ،(متغیر موقعیتی)شغلی خود هستند  ةدر انتهای کارراه

های  ها در دوره افزایش مشارکت آن برایشناسایی این موانع  ،بنابراین .مواجهندت علمی ئهی

موانع مشارکت  دهد که در زمینة می بررسی متون نظری نشانهمچنین، . بالندگی ضروری است

 گرفتهای انجام ن ای در دانشگاه فرهنگیان مطالعه های بالندگی حرفه ت علمی در دورهئاعضای هی

 : ند ازا پژوهش حاضر عبارت های پرسشرو،  از این. است
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های بالندگی  موانع فردی مشارکت اعضای هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان در فرصت .1

 کدامند؟

های بالندگی  سازمانی مشارکت اعضای هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان در فرصتموانع  .1

 کدامند؟

های بالندگی  موانع موقعیتی مشارکت اعضای هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان در فرصت .9

 کدامند؟

 شناسی پژوهش روش

. کار گرفته شد به بنیاد دادهپژوهش حاضر طرح پژوهش کیفی  های پرسشمنظور پاسخگویی به  به

یندها، توضیح و تبیین اقدامات افراد، یا برای توضیح و تبیین افر ةاین طرح پژوهش برای مطالع

، روش (1119) 1به زعم براون و کالرک(. 1111، 1کرسول) شود میان افراد استفاده میتعامالت در 

. است 9«عوامل اثرگذار»های مربوط به  بنیاد طرحی مناسب برای پاسخگویی به پرسش پژوهش داده

های  نکردن استادان در دوره از آنجا که پژوهش حاضر به دنبال شناسایی عوامل اثرگذار بر مشارکت

به عالوه، نبود مطالعات پژوهشی دربارة . کار گرفته شد بنیاد به نظریة دادهای است،  بالندگی حرفه

بنیاد  ستفاده از طرح دادههای بالندگی ا موانع اثرگذار بر مشارکت استادان دانشگاه فرهنگان در دوره

حاضر همة اعضای هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان با سابقة  جامعة پژوهش. کند را توجیه می

ای شرکت ای مدیریت بالندگی حرفههای بالندگی حرفهسال بودند که در دوره 12خدمت باالی 

شناسایی افراد از منظور  به. بودندکردند یا حداکثر سالیانه در سه دورة بالندگی شرکت کرده نمی

، این نوع (1111)زعم کرسول به. گیری نظری استفاده شدگیری هدفمند و استراتژی نمونهنمونه

از دو معیار برای انتخاب . کنداستراتژی به پژوهشگر برای خلق یا کشف نظریه کمک می

از شرکت در خودداری . 1ل، و سا 12سابقة خدمت باالی . 1: کنندگان استفاده شدمشارکت

                                                           
1. Creswell 

2. Braun & Clarke 

3. Influencing factors 
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منظور  به. ای در طول سالر شرکت در سه دورة بالندگی حرفهثای یا حداکهای بالندگی حرفه دوره

ای دانشگاه فرهنگیان مراجعه و افراد دارای شناسایی این افراد، به سامانة جامع بالندگی حرفه

. ساختاریافته اجرا شد ها، مصاحبة نیمهمنظور گردآوری داده به. شده، شناسایی شدندشرایط بیان

زعم به (. 1113، 1مریام)بنیاد است  داده ةهای گردآوری داده در روش نظری مصاحبة یکی از روش

در  نکردن بر شرکت یا شرکتها مبنی های آن ، ادراک و نگرش افراد در تصمیم(1331)کراس 

عنوان روش گردآوری  هبنابراین، در پژوهش حاضر مصاحبه ب. های یادگیری اثرگذار استفعالیت

 . دقیقه بود 12ها نیز حدود  داده انتخاب شد و میانگین مدت زمان مصاحبه

صورت بود که هفت تا ده روز قبل از مصاحبه، پروتکل مصاحبه فرایند انجام مصاحبه نیز بدین

های  کارگیری داده شونده، نحوة بهمتشکل از عنوان و هدف پژوهش، چرایی انتخاب مصاحبه

 در زمان مصاحبه نیز. شد شونده ارسال میهای پژوهش برای مصاحبه حبه، همچنین، پرسشمصا

شونده شونده برقرار شود و مصاحبه با اجازة مصاحبهرابطة مبتنی بر اعتماد با مصاحبهشد  سعی می

و تحلیل شد تا نتایج  بالفاصله، بعد از مصاحبه، فایل صوتی مصاحبه به متن تبدیل. شد ضبط می

برای مثال، بعد از . کار گرفته شود های پژوهش و همچنین، مصاحبة بعدی به آن در اصالح پرسش

های بعدی  استخراج شد و این مقوله در مصاحبه« فایده/تحلیل هزینه»تحلیل مصاحبة چهارم، مقولة 

 1رباخ و سیلورستاینای آ مرحله ها، روش کدگذاری شش منظور تحلیل مصاحبه به. بررسی شد

در این روش، نخست متن . بنیاد پیشنهاد شده است، اجرا شد که برای روش نظریه داده( 1119)

های مرتبط و و بخش( 1مرحلة )شده های پژوهش مطالعه  به پرسشمصاحبه به دقت و با توجه 

تلف مشخص و کنندگان مخ مشارکت 9های تکراری ؛ سپس، ایده(1مرحلة )شوند  شناسایی میمهم 

سازی شروع  ها، تم گذاری ایده ؛ بعد از نام(9مرحلة )شوند  گذاری می نام شان به ماهیتبا توجه 

هایی که مصداق یک موضوع واحدند، در یک دسته قرار  در این مرحله، ایده(. 1مرحلة )شود  می

. رسند میای است که پژوهشگران به درک و فهم اولیة موضوع پژوهش  این مرحله. گیرند می
                                                           
1. Merriam  

2. Auerbach & Silverstein  
3. Repeating idea  
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های  در این مرحله، مضامین مشابه در قالب ایده. است 1های نظری مرحلة پنجم، مرحلة خلق سازه

در این مرحله، . است 1مرحلة ششم روایت نظری. شوند بندی می تر به نام سازة نظری دسته انتزاعی

کارگیری کلمات  هکنندگان در قالب داستان و با ب های مشارکت گاه ها و دیده تجارب ذهنی و نگرش

معیار توقف فرایند مصاحبه . شود شده بیان میهای نظری تدوین ها و سازه های خودشان، تم واژهو 

در این روش، فرایند رفت و برگشتی بین گردآوری و تحلیل داده تا رسیدن . نیز اشباع نظری بود

ای اطالعات تازه های جدید دهرسد که دا یابد و پژوهشگر به این نتیجه می به اشباع مقوله ادامه می

نفر از  11ترتیب با  و بدین( 1111کرسول، )گذارد  نمی در زمینة مقوالت در حال پیدایش در اختیار

  .شده، مصاحبه انجام گرفتتعییناعضای هیئت علمی منطبق بر معیارهای از پیش 

. کار گرفته شد به 9شوندگانمنظور اطمینان از روایی پژوهش تکنیک کنترل به کمک مصاحبهبه

ها شوندگان قرار گرفت و از آنهای پژوهش در اختیار چهار نفر از مصاحبهبدین منظور، یافته

شده بیان کنند و براساس بازخوردهای آنان، مدل خواسته شد نظرات خود را دربارة موانع شناسایی

 . شده ویرایش شدطراحی

 های پژوهش یافته

، مانع (شغل و نگرش به خود ةنگرش دربار)ها، سه مانع فردی  داده وتحلیل تجزیه براساس

موقعیت )، و مانع موقعیتی (شغلی، آموزشی، ساختاری، اقتصادی و فرهنگ سازمانی)سازمانی 

عنوان عوامل ضدانگیزشی مشارکت اعضای هیئت علمی  به( شغلی فرداجتماعی فرد و موقعیت 

های  ها براساس پرسش در ادامه، یافته. شناسایی شدندهای بالندگی  دانشگاه فرهنگیان در فرصت

  .پژوهش عرضه شده است

های موانع فردی مشارکت اعضای هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان در فرصت :پرسش اول

 بالندگی کدامند؟

                                                           
1. Theoretical construct  

2. Theoretical narrative  
3. Member checking 
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ای های بالندگی حرفهترین دلیل مشارکت ضعیف استادان در دورهنگرش فرد از شغل، مهم

دهندة مطالب ارائه)دیدند، نه یادگیرنده  دهنده می استادان خود را صرفاً آموزشواقع، این  در. است

دهندة  ما خودمان را ارائه»: در این زمینه یکی از پاسخگویان بیان داشت(. بودن جای یادگیرنده  به

 . دیدند که به یادگیری بپردازند ، و بنابراین لزومی نمی«بینیم محتوای آموزشی می

های بالندگی را عامل دیگری است که تمایل استادان به شرکت در دوره نگرش به خود،

از »کردند  می و بیان 1(خودپندارة منفی)این استادان تصویر منفی از خود داشتند . کندتضعیف می

ذهن ما دیگر کشش چیزهای تازه »و « 1سن ما گذشته است که برویم دنبال یادگیری چیزهای تازه

کند باور به ضعف در خودکارآمدی و تردید در مطالعة خود گزارش می( 1112)کرمر . «را ندارد

 . شودتوانایی یادگیری خود مانع مشارکت فرد در دورة بالندگی می نسبت به

های موانع سازمانی مشارکت اعضای هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان در فرصت: پرسش دوم

 بالندگی کدامند؟

کنندة تمایل اعضای هیئت علمی برای شرکت در  متغیرهای تضعیفعوامل شغلی یکی دیگر از 

شود اعضای هیئت  سبب می( امنیت شغلی)در این زمینه، وضعیت رسمی استخدام . هاست دوره

همچنین، . «است و از این بابت نگرانی نداریم حکم ما رسمی»علمی به دنبال یادگیری نروند 

اعضای هیئت علمی برای . ها تأثیر منفی داردیری آنبر رفتار یادگ( درآمد شغلی)وضعیت حقوق 

ما به شغل دوم برای »: اندامرار معاش خود باید به دنبال منبع درآمد دیگری نیز باشند و چنین گفته

و روش ثابت در طول  استفاده از محتوا. «نیاز داریم  خانوادهامرار معاش و برآوردن انتظارات 

. رنگ کرده استز تمایل یادگیری را در اعضای هیئت علمی کمنی( سکون شغلی)سالیان متمادی 

عضو هیئت »ها، زعم خود آنگویی و ثبات در محتوای درسی و به توان به جزوه در این زمینه، می

توان گفت، اگر دست استادان در می .اشاره کرد« دهد ها درس می علمی یک جزوه را در همة ترم

سازمانی / تمرکزگرایی، که در بحث عامل ساختاری)ز باشد تدریس و حرفة استادی بیشتر با
                                                           

 . ها هستند دهندة تمداخل پرانتر نشانعبارات . 1

 . تکراری هستند های دهندة ایدهجمالت داخل گیومه نشان. 1
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تر عمل های مربوط به کالس و برنامة درسی آزادانهگیری ، و در تصمیم(توضیح داده خواهد شد

( 1931)در زمینة درآمد شغلی، قاسمی و صالحی . شودها نیز بیشتر میهای شغلی آن کنند، پویایی

های ناچیز، یک عامل بازدارنده برای مشارکت استادان در دورهکنند حقوق و مزایای نیز بیان می

 . بالندگی است

تأثیر  اعضای هیئت علمی معتقد بودند عوامل ساختاری نیز در حرکت به سمت یادگیری بی

ها را در یک چارچوب محصور و محدود کرده است و آن( تمرکزگرایی)در این زمینه، . نیست

شود و پویایی را از ما ها از باال تجویز می بسیاری از برنامه»داشت کنندگان بیان  مشارکتیکی از 

های عملکرد  های شرکت در دوره در هنگام ارزیابی همچنین، امتیاز دادن به گواهی. «گرفته است

های  شود اعضای هیئت علمی رغبت چندانی به فعالیت سبب می( مدیریت عملکرد)استادان 

نظر  م اعضای هیئت علمی، هرچند یادگیری خود، مفید است، اما ازبه زع. یادگیری نداشته باشند

، لزومی «های آموزشی در مدیریت عملکرد وجود ندارد جایگاهی برای شرکت در دوره»ها وقتی آن

در ( 1933)در زمینة مدیریت عملکرد، عبداللهی و همکاران . ها شرکت کنند بینند در این دوره نمی

دلیل مشارکت تشویقی به نگرانی استادان دربارة ندادن پاداش و تسهیالت مطالعة خود نشان دادند 

 . دهدها را کاهش میها به شرکت در دورههای یادگیری تمایل آندر دوره

ها گیری آن کنند، بر تصمیم که در آن اعضای هیئت علمی فعالیت می فضای فرهنگ سازمانی

اساساً، فضای . کند یئت علمی را از یادگیری دور میطوری که اعضای هبسیار تأثیرگذار است، به

های روزشدن و شرکت در دورهفرهنگی دانشگاه از اعضای هیئت علمی انتظار ندارد به دنبال به

علمی  خیلی از اعضای هیئت(. گرایی در دانشگاه فرهنگ ضعیف تحول)آموزشی حرکت کنند 

از . «و باور ندارد به سمت تعالی حرکت کنند دانشگاه از عضو هیئت علمی انتظار ندارد»معتقدند 

رفت در  تربیت معلمی است که در آن از مدرسان انتظار نمیسوی دیگر، دانشگاه وامدار مراکز 

پیشینة »شدن از  و اکنون جدا( میراث فرهنگی)های پژوهشی و یادگیری شرکت کنند  فعالیت

، دشوار است و فرهنگ «حاکم هست فرهنگی دانشگاه که پژوهش در آن جایی نداشت و همچنان،

گرایی در  فرهنگ ضعیف تحول)دلیل همین  شاید به . یادگیری را در دانشگاه به چالش کشیده است

دهندة مطالب  آموزش)را  باشد که اعضای هیئت علمی خود( میراث فرهنگی دانشگاه)و ( دانشگاه
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هستند، ضرورتی ( انتهای کارراهة شغلی)کنند استادانی که در  ، و تصور می(بینند، نه یادگیرنده می

ها و  نکردن استادان در فعالیت نکردن و مشارکت همچنین، نظرخواهی. برای شرکت در دوره ندارند

شود، اعضای هیئت علمی اشتیاقی به حضور در  سبب می( احترام سازمانی)اقدامات کالن دانشگاه 

آورند و از دانش ها به حساب نمیریزی در برنامهوقتی ما را »های بالندگی نداشته باشند؛ زیرا  دوره

دانش مالک برتری در دانشگاه »و « کنند، دیگه چه لزومی دارد، برویم دنبال دانش نو ما استفاده نمی

بیان ( 1112)گرایی، کرمر در زمینة فرهنگ ضعیف تحول. «مالک هستند نیست و چیزهای دیگری

یادگیری کارکنان مانعی عمده بر سر راه شرکت کارکنان در کند خودداری مدیران از تشویق به می

 . های بالندگی استدوره

. ها نقش دارد نکردن در دورهگیری مشارکت یا مشارکت عوامل اقتصادی نیز در معادلة تصمیم

تحلیل )ها و مقایسة آن با صرف وقت و تالش در امور دیگر  منافع حاصل از شرکت در دوره

صورت این منابع بیشتر به. دارد ها بازمی ضو هیئت علمی را از شرکت در دورهع( فایده -هزینه

وقتی گواهینامة »ها و ارتقای پایه مد نظر است و به زعم استادان غیرمادی در اموری مثل ارزشیابی

. «گذاری نکنیم دوره، مزیتی در ارتقا برای ما ندارد، چرا وقت و تالشمان را در جای دیگری سرمایه

وجود داشته ( احترام سازمانی)، همچنین، (مدیریت عملکرد)رسد وقتی سازوکارهای  ه نظر میب

مطالعات نشان . دهند های بالندگی نسبت میباشد، اعضای هیئت علمی فواید بیشتری را به دوره

سفر به های های خرید منابع و هزینههایی مانند هزینهها هزینهاند افراد هنگام شرکت در دورهداده

ها بیشتر کنند و در صورتی که هزینهمحل دوره را بررسی، و آن را با دستاورهای دوره مقایسه می

؛ 1112؛ کرمر، 1112سامرزیجا، )کنند ها پیدا نمیها باشد تمایلی به شرکت در دورهاز دستاورد

 .(1331اسمان، 

علمی را به سمت شرکت  آموزشی برگزار شده در دانشگاه اعضای هیئتهای  همچنین، دوره

کیفیت ضعیف /تناسب)ها  از آنجا که ماهیت و شیوة برگزاری اکثر دوره. کند ها ترغیب نمی در دوره

. ها نیز مؤثر نیستتبع، در رفع نیازهای آنبر نیازهای اعضای هیئت علمی نیست، بهمبتنی ( ها دوره

ها  این دوره»و « دهندما را پوشش نمی ها نیاز آموزشی و پژوهشی برخی دوره»به زعم استادان، 

ها باشد و بر نیازها مبتنی  رسد اگر این دوره به نظر می. «شودصورت سخنرانی برگزار میاکثراً به
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ها این دوره نیازهای اعضای هیئت علمی را تأمین کند، اعضای هیئت علمی فواید بیشتری در

ها  خبری بسیاری از استادان از وجود دوره بی. شرکت کنندها  دوره یابند در آن نند و تمایل میبی می

ها با  های مناسب، این دوره شود، حتی با وجود دوره سبب می( رسانی ضعیف اطالع)ها و ماهیت آن

هایی وجود داشته است که مناسب ما بوده، ولی از  دوره»استقبال اعضای هیئت علمی مواجه نشود؛ 

همچنین، فاصلة محل برگزاری دوره از محل خدمت عضو هیئت . «یماطالع بود ها بیبرگزاری آن

از موانع ( زمانی/محدودیت مکانی)علمی و تداخل زمان دوره با برنامة کاری عضو هیئت علمی 

های یادگیری شرکت  خیلی از استادان واقعاً تمایل دارند در دوره. هاست ورهسر راه شرکت در د

شود که با محل خدمت اعضای هیئت علمی فاصله ایی برگزار میها گاهی در ج دوره»کنند، اما 

همین محدودیت زمانی، تعارض نقش . «ها با برنامة استاد همخوانی ندارد زمان اکثر دوره»، و «دارد

ها، در زمینة کیفیت ضعیف دوره. دهد ها را کاهش می را افزایش داده و تمایل به شرکت در دوره

 از  ها با نیازهای فراگیر، همچنین، نبود نیازسنجینبودن دوره اند مرتبطهدادمطالعات مختلف نشان 

؛ بندعلی و 1112؛ کرمر، 1112سامرزیجا، )های بالندگی است جمله موانع شرکت افراد در دوره

گزارش کردند ( 1931)رسانی ضعیف، بندعلی و همکاران در زمینة اطالع(. 1931همکاران، 

. هاستها یکی از عوامل بازدارندة شرکت افراد در دورهمینة دورهرسانی ضعیف در زاطالع

اند محدودیت در زمان برگزاری دوره مثل تداخل زمان همچنین، نتایج مطالعات مختلف نشان داده

ها، و محدودیت در مکان برگزاری دوره نبودن زمان دوره  های شغلی یا منعطفدوره با مسئولیت

های بالندگی است افراد در دوره ا محل کار فرد از جمله موانع شرکتمثل دوربودن محل دوره ب

 (. 1933؛ عبداللهی و همکاران، 1331؛ اسمان، 1112؛ کرمر، 1112سامرزیجا، )

های  ت علمی دانشگاه فرهنگیان در فرصتموانع موقعیتی مشارکت اعضای هیئ: پرسش سوم

 بالندگی کدامند؟

های بالندگی اثرگذار شان در دورهها بر مشارکتتماعی آنشوندگان موقعیت اجاز نظر مصاحبه

های فراوانی خارج از دانشگاه دارند، از جمله  ها و مسئولیت اعضای هیئت علمی نقش. بود

گیری در زمینة شرکت در  آوربودن و گاه مسئول تربیت بچه که تصمیم ، نانمسئولیت خانوادگی

زعم بسیاری از  این تعارض طوری است که به(. رض نقشتعا)کند  ها را با مشکل مواجه می دوره
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این . «ما باید در درجة اول به فکر خانواده و نان شب باشیم»هاست،  استادان خانواده اولویت آن

به عبارت دیگر، اگر حقوق و مزایای . توان به عامل شغلی و درآمد شغلی ارتباط داد اولویت را می

ها را تأمین کند، احتماالً این ای آن ندگی شخصی و حرفهحاصل از شغل مخارج و نیازهای ز

نیز در پژوهش خود گزارش کردند که ( 1931)قاسمی و صالحی . شود تر می رنگتعارض نقش کم

نبود مهد و شیرخوارگاه برای کودکان اعضای هیئت علمی یک مانع بر سر راه بالندگی اعضای 

کنند که  نیز بیان می( 1331)، اسمان (1112)کرمر  ،(1112)سامرزیجا . هیئت علمی است

 . های خانوادگی یک عامل بازدارندة یادگیری در محل کار استهای ناشی از مسئولیتمحدودیت

های بالندگی اثر منفی در دورهها برای مشارکت گیری آن موقعیت شغلی فرد نیز بر تصمیم

اشتیاق استادان را برای ( انتهای کارراهة شغلی)سن بازنشستگی  شدن به  در واقع، نزدیک. گذارد می

کم داریم به  ما کم»دهد و این تصور که  های تخصصی مرتبط با شغل کاهش می شرکت در دوره

، مانعی جدی بر سر راه «ها بسپاریمترآموزش را باید به جوانرسیم و  مان می پایان زندگی شغلی

مدل زنجیرة پاسخ معتقد است که  نیز در( 1331)کراس . است یادگیری این دسته از استادان

 . گذاردتغییرات مربوط به کارراهة شغلی بر ضرورت یادگیری در فرد تأثیر می

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 مدل دافعة مشارکت. 1شکل 

مشارکت ضعیف استادان در 
 ای  های بالندگی حرفهدوره

 نگرش به شغل

 نگرش به خود

 موقعیت شغلی فرد

 موقعیت اجتماعی فرد

 فردی موانع

 موانع موقعیتی

 آموزشی دورة

 شغلی

 ساختار سازمانی

 اقتصادی

 فرهنگ سازمانی

 موانع سازمانی
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  گیریبحث و نتیجه

هدف پژوهش پاسخ به این پرسش بود که چرا اعضای هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان با سابقة 

. ای دانشگاه ندارند؟ های بالندگی حرفه سال تمایل زیادی به شرکت در دوره 12باالی  خدمت

دهد متغیرهای فراوانی در سطوح مختلف مانع مشارکت اعضای های مصاحبه نشان می تحلیل داده

این  استادان را براساس نکردن مشارکتتوان  شود و می های بالندگی می هیئت علمی در دوره

فرض مدل  پیش. توضیح داد« مدل دافعة مشارکت»ها در مدلی با عنوان روابط متقابل آنها و متغیر

ها های بالندگی را دارند؛ زیرا همة آن دافعة مشارکت این است که استادان انگیزة شرکت در دوره

ای از عوامل با نقش دافعه، انگیزة  اند؛ اما، مجموعه سطح باالیی از مدارج تحصیلی را پیموده

 . دهند تادان را کاهش میاس

های بالندگی چندبعدی و  براساس نتایج، موانع مشارکت اعضای هیئت علمی در دوره

شوند استادان دانشگاه فرهنگیان تمایل به شرکت در  تنیده است و در تعامل باهم، سبب می درهم

اند از موانع  بارتتبع آن یادگیری را نداشته باشند؛ این موانع عای و به های بالندگی حرفه دوره

شغلی، ساختار )، موانع سازمانی (نگرش فرد نسبت به شغل و نگرش فرد نسبت به خود)فردی 

موقعیت اجتماعی فرد و )و موانع موقعیتی ( سازمانی، دورة آموزشی، اقتصادی، و فرهنگ سازمانی

های  های پژوهش حاضر با دو مدل ویژگی سو، بخشی از یافتهاز یک(. موقعیت شغلی فرد

های بزرگساالن  مطابق با مدل ویژگی. عنوان یادگیرندگان و زنجیرة پاسخ همسوست بزرگساالن به

فرهنگی و  -فردی، مانند متغیرهای فیزیولوژیک، اجتماعی عنوان یادگیرندگان عوامل به

گیری  های آموزشی بر تصمیم بودن دوره شناختی، و عوامل موقعیتی مثل اجباری یا اختیاری روان

براساس مدل دافعة مشارکت، عوامل فردی مانند . گذارند های تأثیر می فراد برای شرکت در دورها

برخالف، مدل . تواند نیرویی بازدارنده باشد ها و باورهای منفی دربارة خود و شغل، می دیدگاه

جباری عنوان یادگیرندگان، مدل دافعة مشارکت متغیرهای فیزیولوژیک و ا بزرگساالن بههای  ویژگی

از نظر این مدل، . داند ها مؤثر نمی ها را بر تمایل استادان برای شرکت در دوره بودن دوره یا اختیاری

نیز تأیید ( 1112)کنند و این در پژوهش کرمر  در حوزة فردی ابعاد روانی نقش مهمی را بازی می

جدا از متغیر فردی در همچنین، در مدل دافعة مشارکت متغیر فرهنگ سازمانی، متغیری . شده است
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که  عنوان یادگیرندگان های بزرگساالن به همچنین، برخالف مدل ویژگی . نظر گرفته شده است

کند اجباری یا اختیاری بودن دوره بر تصمیم مشارکت افراد تأثیرگذار است، مدل دافعة  فرض می

هیئت علمی برای  ها تأثیری بر مشارکت اعضای بودن دوره کند که اختیاریمیمشارکت مشخص 

ها ندارد؛ به شرطی که سازوکارهای حمایت سازمانی از مشارکت اعضای هیئت  شرکت در دوره

های عملکرد  ها در هنگام ارزشیابی های دوره ها، مانند اختصاص امتیاز به گواهینامه علمی در دوره

  .وجود داشته باشد

شناختی بر خودداری از  زمانی و روانبنابر مدل زنجیرة پاسخ، سه دسته متغیر موقعیتی، سا

ترین متغیرهای موقعیتی که کراس یکی از مهم. های یادگیری اثرگذارند مشارکت افراد در فعالیت

مدل دافعة مشارکت نیز به این عامل توجه . در این مدل به آن توجه کرده، مراحل زندگی است

تهای کارراهة شغلی در مدل از آن یاد های پایان خدمت که با عنوان ان گوید سالکرده است و می

در مدل زنجیرة پاسخ، . تواند انگیزة یادگیری افراد را در شغل تخصصی تضعیف کندشده است، می

در این راستا، مدل دافعة مشارکت نیز خودپنداره . کندعزت نفس در نقشِ نیروی انگیزشی عمل می

های  ردن اعضای هیئت علمی در دورهنک بر مشارکت -که عزت نفس یکی از ابعاد آن است -را

همچنین، مدل دافعة مشارکت نقش باورهای شغلی افراد در یادگیری و . داند بالندگی تأثیرگذار می

نام دارد، نیز مورد « بودن جای یادگیرنده بودن به دهنده آموزش»های بالندگی را که  شرکت در دوره

جیرة پاسخ متغیر سازمانی را یک متغیر مدل پژوهش حاضر مانند مدل زن. دهد توجه قرار می

اما در مدل دافعة مشارکت این متغیر . اثرگذار بر مشارکت اعضای هیئت علمی در نظر گرفته است

فرهنگی است که در  -چندبعدی بوده و شامل متغیرهای آموزشی، شغلی، ساختاری و اجتماعی

 دن اعضای هیئت علمی درنکر تعامل با هم و از طریق تضعیف انگیزش افراد سبب مشارکت

 . شوند های بالندگی می دوره

یادگیرندگان مغفول مانده و  عنوان بههای بزرگساالن  آنچه در دو مدل زنجیرة پاسخ و ویژگی

در این منظر، اعضای هیئت علمی . در مدل دافعة مشارکت بدان توجه شده، متغیر اقتصادی است

فایده تصمیم به /د و براساس تحلیل هزینهکنن نقش خریداران خدمات آموزشی را بازی می
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بر این اساس، در صورت نبود منفعت . گیرندمشارکت یا خودداری از مشارکت در دوره را می

 . یابد مادی یا غیرمادی، تمایل فراگیران برای مشارکت در دوره کاهش می

 : شود بیان میهای پژوهش، پیشنهادهای کاربردی زیر   براساس یافته

وجود امتیاز برای : های بالندگی در سیستم مدیریت عملکرد یگاه گواهینامهتعریف جا -

شود اعضای هیئت علمی، فواید بیشتری را به ای سبب می حرفههای بالندگی  گواهینامه

 .های بالندگی نسبت دهند دوره

نظرخواهی از : های کالن و کاهش تمرکزگرایی ساختاری مشارکت استادان در تصمیم -

ها در گیری، بر مشارکت آن ها و تصمیم ریزی ها در برنامهاستفاده از دانش آناستادان و 

 . ها تأثیر مثبت داردافزایی آن ها و در نتیجه، دانش دوره

در صورتی که حقوق حاصل از شغل نیازهای زندگی : افزایش حقوق و مزایای شغلی -

مایل بیشتری برای مشارکت در ای استادان را تأمین کند، استادان احتماالً ت شخصی و حرفه

 . ها خواهند داشت دوره

شدن باور و انتظار یادگیری از استادان و  نهادینه: گرا در دانشگاه حاکم شدن رهبری تحول -

 . های بالندگی خواهد بود حرکت به سمت سازمان یادگیرنده، انگیزانندة مشارکت در دوره

رسانی به موقع در زمینة زمان و  با اطالع ای مدیریت بالندگی حرفه: موقعرسانی به اطالع -

تواند نقش مهمی در  مکان برگزاری دوره، ماهیت دوره، سرفصل دوره و مدرس دوره می

 . ها بازی کند ترغیب استادان برای شرکت در دوره

های آموزشی را بر  دانشگاه فرهنگیان باید طراحی دوره: کردن فرایند آموزش علمی -

هایی که برگرفته از نیازهای  دوره. اهی از استادان مبتنی کندجای نظرخو نیازسنجی به

ها باشد، تمایل به مشارکت را در استادان افزایش کردن این نیاز  استادان و در جهت برطرف

 . دهدمی

وجود فضاهای آموزشی که با محل خدمت استادان : افزایش فضاهای آموزشی دانشگاه -

بنابراین، باید محدودیت فضای . دارد دوره بازمی فاصله دارد، استادان را از شرکت در

 . ریزی و توجه مسئوالن دانشگاه قرار گیرندآموزشی در اولویت برنامه
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