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Abstract 

The faculty members of Farhangian University are the most valuable and influential assets 
of the higher education system in educating the best teachers of the Islamic Republic of 
Iran. Identifying the existing barriers to the activities of these people and investing in 
improving their quality and quantity as the most important strategy in the growth of the 
university and paving the way for scientific authority and teacher training needed in the 
country, is doubly important. The aim of this study was to identify the existing barriers to 
the activities of the faculty members of Farhangian University by a combination of research 
methods in a qualitative and quantitative manner based on descriptive phenomenology. In 
the qualitative stage, through semi-structured interviews with 20 professors who were 
selected by purposive sampling, barriers and problems of faculty members' activities were 
identified. The sample and information of the quantitative section are the views of 240 
people from a community of approximately 950 faculty members of Farhangian University 
who were selected according to the Jersey and Morgan table and using the relative class 
sampling method. Data collection tools were developed based on the pairwise comparison 
form of problems and obstacles. The analysis was done in the first phase of the research to 
the question "What are the obstacles and problems of the faculty members of Farhangian 
University?" answered. At this stage, the interviews were analyzed using thematic analysis 
and in a quantitative part by hierarchical analysis. The results of this study showed; There 
are three categories of obstacles and problems in the field of educational activities, 
institutional factors and cultural and research (five educational components, four 
institutional components and four cultural and research components) over the activities of 
faculty members of Farhangian University. For each of these three areas, indicators have 
been identified that prioritize the set of barriers and problems of faculty members, 
respectively; Evaluation, social services, content, indigenous culture, program and 
performance. The results show the need to review and develop guidelines and regulations in 
the departments that have the highest priority among the obstacles and problems of faculty 
members of Farhangian University. 

Keywords: Faculty members, Farhangian University, Higher education system.   

                                                           
 Corresponding Author, Email: a_hejazi@cfu.ac.ir 

Educational and Scholastic Studies                                                                http://pma.cfu.ac.ir/ 

Vol. 10, No. 3, Autumn 2021                                                                     Print ISSN: 2423-494X  

pp. 93- 121                                                                                                Online ISSN: 2645-8098 

 

http://pma.cfu.ac.ir/


 
 

 

 واکاوی موانع و مشکالت فعالیت اعضای هیئت علمی در 

 عالی تربیت معلم نظام آموزش

 اسد حجازی

  استادیار، گروه مدیریت آموزشی، دانشگاه فرهنگیان، تهران، ایران

 (83/88/8311: ؛ تاریخ پذیرش81/04/8311: تاریخ دریافت)

 چکیده

مبتنیی بیر   متیوالی   ةبه شییو  روش ترکیبیپژوهش حاضر با هدف شناسایی موانع فعالیت اعضای هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان ایران با 
کیه بیه روش    اسیتادان  نفیر از  ۰0سیاتتاریافته بیا    نیمیه  ةاز طریی  مایاحب   ،کیفیی  ةدر مرحل. گرفت انجام روش پدیدارشناسی توصیفی

نمونیه و اطالعیات بخیش کمیی،      .شید  شناسیایی  اعضیای هیئیت علمیی   شدند، موانع و مشکالت فعالییت  گیری هدفمند انتخاب  نمونه
دانشگاه فرهنگیان است که با توجه به جدول کرجسی و مورگیان، و   اعضای هیئت علمینفری  1۵0جامعة تقریباَ  از نفر ۰40های  دیدگاه
آوری اطالعات براساس فیرم مقایسیات زوجیی مشیکالت و موانیع      ابزار جمع .دانتخاب ش  ای نسبتیگیری طبقه روش نمونهاز  گیریبهره

موانع و مشیکالت فعالییت اعضیای هیئیت علمیی دانشیگاه       »تحلیل انجام گرفته در مرحلة نخست پژوهش به این سؤال که . تدوین شد
ها بیا روش تحلییل مضیمون و در بخیش کمیی بیا روش تحلییل        زیه و تحلیل مااحبهدر این مرحله تج. پاسخ داد« فرهنگیان کدامند؟

های آموزشی، عوامل نهیادی و حیوزه فرهنگیی و    نتایج نشان داد، سه دسته موانع و مشکالت در حوزة فعالیت. مراتبی انجام گرفت سلسله
بر سیر راه فعالییت اعضیای هیئیت علمیی دانشیگاه       ( یپنج مؤلفة آموزشی، چهار مؤلفة نهادی و چهار مؤلفة فرهنگی و پژوهش)پژوهشی 

هیا در مجموعیة موانیع و مشیکالت اعضیای       هایی معین شده که اولویت آنبرای هر یک از این سه حوزه شاتص. فرهنگیان وجود دارد
ی و تیدوین دسیتورالعمل و   نتایج، لزوم بیازنگر . هیئت علمی به ترتیب، ارزیابی، تدمات اجتماعی، محتوا، فرهنگ بومی، برنامه و اجرا بود

هایی که دارای بیشترین اولویت در میان موانع و مشکالت اعضای هیئت علمی دانشگاه فرهنگییان اسیت، نشیان    ها را در بخشنامهنظام
 . دهدمی

 .اعضای هیئت علمی، دانشگاه فرهنگیان، نظام آموزش عالی :واژگان کلیدی
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 مقدمه

افزایی و بهره  ها در تالش هستند تا بیش از پیش با ایجاد همای رو به رشد امروز، سازماندر دنی

یکی از . گیری بهینه از دانش سازمانی مسیر ترقی را پیموده و در محیط رقابتی برقرار بمانند

آفرینی کنند، تواند در حرکت متعالی و توسعة جامعه نقشبنیان که میهای دانشترین سازمان مهم

. باشدها و مؤسسات آموزش عالی میها دانشگاه ست که اهم آننهادهای علمی و آموزشی ا

تواند زیرساخت توسعة اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی را تحت ها میعملکرد این سازمان

 (. 6731نیلی، )تأثیر قرار دهد 

 این اهمیت به باز وجود داشته باشد، یادگیرنده جامعه به ای سرمایه نگاهی اگر این، بر عالوه

 در .نیاز است یادگیرنده جامعة یک و سیاسی اقتصادی توسعة که برای شود، پی برده می مهارت

 یادگیرنده جامعة یک به بخشیدن واقعیت در کند موفقیتمی بیان( 8002) 6زمینه جارویس این

 اخیر هایسال در اجتماعی انسجام و دموکراسی ،اقتصادی ةر افزایش اشتغال، توسعمهمی د عامل

 تواند می یادگیرنده جامعة ایجاد در نقشی چه دانشگاه که رسد می ذهن به سؤال این بنابراین،. است

و همکاران   ، پارکز(8068) 7دن ،(8008) 8نظران از جمله داک بسیاری از صاحب .داشته باشد

 توسعة در دانشگاه هایتوانایی و نقش به(  806) 1، و واالیز( 806)  ، ترنچر و یاریم( 806)

 عنوان به کنند دانشگاه اشاره می(  806) پارکز و همکاران. اندکرده یادگیرنده بحث جامعه

  .آفریندمی جامعه در ادراک و فهم از جدیدی هایچارچوب دانش، تولیدکنندة

وزارت آموزش و پرورش ایران برای پاسخگویی به نیازهای در حال تغییر خود و تأمین و 

های اسالمی و انقالبی، دارای فضایل اخالقی تقد به مبانی دینی و ارزشتربیت معلمان متعهد و مع
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های واالی انسانی و کارآمد و توانمند در طراز جمهوری اسالمی ایران با مشارکت وزارت و ارزش

مبادرت به تصویب اساسنامة دانشگاه فرهنگیان در  1/60/6736علوم، تحقیقات و فناوری در تاریخ 

بنابراین، تربیت و توانمندسازی منابع (. 6737عباسی، )ب فرهنگی کرده است شورای عالی انقال

انسانی مورد نیاز آموزش و پرورش به عهدة دانشگاه فرهنگیان گذاشته شده است و این دانشگاه 

 . نقش و مأموریتی ویژه در این زمینه دارد

از مهمترین توان یکی دهند؛ آموزش و پرورش را مینتایج برخی مطالعات نشان می

های موفقیت هر کشور های موجود در اجتماع دانست که توسعه و گسترش آن از شاخص سازمان

ها به مهمترین رکن آن یعنی به همین دلیل توجه روزافزون مطالعات و پژوهش. آیدبه شمار می

گر، از سوی دی(.  673؛ کریمی، 6738حسینیان حیدری، )تربیت معلم، شایسته تأمل و تعمق است 

 نفعانذی سایر و معلمان والدین، مداران،سیاست دانشگاهیان، از بسیاری میان اجماع عمومی در

 آموز وجودی یاددهی و یادگیری معلمان و فراگیری دانشها تیفعالدربارة بهبود کیفیت  آموزشی

6کمپانی و کیمکان مشاوره المللی بین گروه توسط 8003 سال گزارشی که در. دارد
شد، منتشر  

، 8باربر و مرشد)نیست  آن آموزشی چیزی جدای از کیفیت مربیان سیستم کیفیت کرد؛ اعالم

8003 .) 

های دانشگاه یکی از مسائل اساسی در خصوص فعالیت اعضای هیئت علمی در پردیس

فرهنگیان، باالبودن سن و سابقة مدرسان مراکز تربیت معلم با اعضای هیئت علمی 

نکردن از همة  ها، استفاده ع نامتناسب وسایل، امکانات و تجهیزات در پردیسجدیداالاستخدام، توزی

مندی از تجارب و استعدادهای ، است که باید به منظور بهره...ظرفیت اعضای هیئت علمی و 

نامه و با حفظ شأن  کارآمد پیشکسوتان تربیت معلم و اعضای جدید با اصالح مقررات و آیین

گاه، زمینة فعالیت بهینة هر دو دسته از اعضای هیئت علمی در این هیئت علمی و کیفیت دانش

دانشگاه فراهم شود؛ بنابراین، با توجه به آنچه اشاره شد و نظر به احساس ضرورت بهسازی 
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سیستم آموزشی و ارتقای کیفیت آموزش و پژوهش در دانشگاه فرهنگیان از یک سو، و اینکه 

های نظام ترین مؤلفهدهند، و از مهمگاه را تشکیل میاعضای هیئت علمی بدنة اصلی هر دانش

آیند، و باید با ترین عناصر توسعه و پیشرفت در هر کشوری به شمار میآموزشی و از اساسی

ها بتوانند به عنوان یک نهاد، گذاری مناسب و توجه ویژه به اعضای هیئت علمی، دانشگاه سرمایه

های دینی و ملی و ای و ملتزم به آرمانمتخصص و حرفهتربیت و تأمین منابع انسانی متعهد، 

های کشور موفق شوند؛ پژوهش حاضر در پی شناسایی انقالبی در حل مسائل، مشکالت و چالش

بندی موانع و مشکالت موجود فعالیت اعضای هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان و ارائة و دسته

 . راهکارهای الزم بود

برای جذب و نگهداری . شودترین دارایی هر سازمان محسوب مینیروی انسانی جزء باارزش

همچنین، حمایت، . نیروهای مورد نیاز، باید موانع و مشکالت سر راه شناسایی و کنترل شوند

ها به  شود اعضای هیئت علمی دانشگاهریزی فعال و مطلوب باعث میهدایت و ارائة برنامه

تدریس، برقراری ارتباط و رفع مشکالت های نخست خدمت، در پژوهش، خصوص در سال

 (.  806، 6ایساک، اگوست و اپرایم)تر عمل کنند احتمالی موفق

های ارزشمند هر جامعه، نقش بس حساس و  اعضای هیئت علمی به عنوان سرمایه

ها در نهایت، رشد و توسعة  ثمرة تالش آن. کنند  ساز در تربیت نیروی متخصص ایفا می سرنوشت

های مختلف دانشگاهی در هر  در واقع، اعضای هیئت علمی رشته(. 6727آراسته، )جامعه است 

کشور، هر چه خدمات خود را با کیفیت بهتری ارائه دهند، توسعه و پیشرفت آن کشور شتاب 

تردید، در چنین شرایطی، مؤسسات آموزش عالی بیش از  بی(. 6720مزینانی، )بیشتر خواهد گرفت 

اعضای . ولید علم و توسعة علمی کشور تحت فشار قرار خواهند گرفتهر زمان دیگری برای ت

هیئت علمی دانشگاه، عالوه بر تدریس، نقش شایان توجهی در تحقیق و تولیدات علمی پیدا 

  (. 632، 8آلپرت)کنند   می
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کنند تا به طور ها تالش می دانشگاه معتقدند( 6738)، فرزانه و غالمی چوببستیزاده جانعلی

ار با محوریت تقویت انگیزه، کار و فعالیت را در بین اعضای هیئت علمی دانشگاه توسعه د جهت

ها تالش دارند  عقیده دارند دانشگاه( 8007) 8دیویس و الیسون ، و(8008) 6فیدلر ،همچنین. دهند

سوم خود مد نظر داشته باشند  ةثیر اجتماعی را نیز به عنوان وظیفأدر کنار آموزش و پژوهش، ت

اعضای کنند؛ در نتایج مطالعاتشان بیان می( 6730)نورشاهی و سمیعی  (.6722رامتی، ک)

های مختلف دانشگاهی در هر کشور، هر چه بیشتر بتوانند خدمات خود را با  علمی رشته هیئت

نورشاهی و )کیفیت بهتری ارائه دهند، توسعه و پیشرفت آن کشور شتاب بیشتری خواهد گرفت 

 (. 6730، سمیعی

 موانع شامل ترتیب به علم، تولید بازدارندة موانع مهم داد؛ نشان در پژوهشی( 6722) الهی ضلف

 - علمی خدمات ارائة نحوة به مربوط موانع بوروکراتیک، و اداری موانع اقتصادی، موانع انگیزشی،

 احمدآبادی زارع. است آنان تخصصی و فنی های توانمندی به مربوط فردی موانع و پژوهشی

 ناکارایی بر را اثر بیشترین آموزشی ساختار به مربوط موانع که رسید نتیجه این به( 6722)

 7همچنین، بریل. است گذاشته جای بر خود از کشور تحقیقاتی مراکز وها  دانشگاه در پژوهشی

پذیر کند شناسایی موانع و مشکالت اعضای هیئت علمی شاخصی روا و دسترس، بیان می( 800)

های بسیار متفاوتی دارد  این مفهوم برای افراد گوناگون، معانی و تعریف. ی آموزش استاز اثربخش

شناسی مرتبط با فرایندهای مربوط به تجارب به این منظور، مشکل. و مفهومی پیچیده است

علمی ضروری در پاسخگویی به محیط تعاملی و به تبع آن بهبود کیفیت دانشگاهی اعضای هیئت 

مشکل شناسی ماهیتاً با یک کاوش اکتشافی (. 8060،  باونز)ش در دانشگاه است عملکرد و آموز

. رسدتدریج به تشخیص می شود و با گردآوری، سازماندهی و تحلیل شواهد کافی، بهشروع می
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رعایت این اصل تأثیری . یک اصل مهم در تشخیص، نگاه به موضوع از جهات مختلف است

 (. 8003، 6بونسترا و دوکالوو)ص و بازخورد حاصل از آن دارد گیری جریان تشخیاساسی در شکل

بدیهی است روش، نتایج و . تواند با رویکردهای مختلفی مد نظر قرار گیردشناسی میمشکل

شناسی اتخاذ شده است تشخیص حاصل از آن، متأثر از رویکردی خواهد بود که برای مشکل

یکرد پاسخگویی به محیط، رویکرد اثربخشی با رویکر تواند با روشناسی میمشکل(. 8060باونز، )

های نوین در عرصه رویکرد پاسخگویی به محیط که یکی از ضرورت. انسجامی صورت پذیرد

بینی تغییرات و بر این اساس، گردآوری اطالعات از محیط تشخیص و پیش. فعالیت دانشگاه است

سیدجوادین و )ن رویکرد اهمیت دارد پاسخ به آن و سپس بازیابی خود پس از تغییرات در ای

 (.6731زاده و همکاران،  ؛ ترک6723همکاران، 

باشند، انتظار می معلم در ایران های تربیت از آنجا که دانشگاه فرهنگیان در صدر دانشگاه 

قدم  های مربوط به آن، پیش معلم فکور و استقرار نظام رود؛ برای کسب مزیت رقابتی در تربیت می

های اعضای هیئت علمی را ویژگی  0 6انداز و بیانیة مأموریت دانشگاه در افق ر چشمد. باشند

. «آفرین دانسته استجو و تحولعلمی مؤمن، متخلق، عالم، صالح تعالی برخوردار از هیئت»

 ةبخشی در زمین وضعیت رضایت کنندة علیرغم اهمیت این موضوع نتایج تحقیقات متعدد بیان

ساعی مهربان و های انجام شده توسط بررسی از جمله. ریس در دانشگاه نیستندکمیت و کیفیت تد

کنندة آن است که میانگین  های دانشگاه فرهنگیان استان تهران بیاندر پردیس( 6731)حجازی 

. تر از میانگین نظری بودرضایت دانشجومعلمان از خدمات آموزشی اعضای هیئت علمی پایین

( الف6731)قاسمی و صالحی  ، و(6727)ستجردی و انوری پژوهش احمدی دهمچنین، 

فتحی واجارگاه، جلوی و محبت  .هاست پژوهش در دانشگاه ةکنند وضعیت نگران ةدهند نشان

آموزش،  ةخود، مشکالت هیئت علمی تازه استخدام شده را در شش زمین ةدر مطالع( 6736)

بندی معیشتی طبقه و خدمات رفاهی پژوهش، قوانین و مقررات اداری، ارتباطات، محیط کار و

نشان داد مراکز علمی و دانشگاهی کشور با نشاط  ( 673)پژوهش محمدزاده و صالحی . اندکرده

                                                           
1. Boonstra & Decaliwe 
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، نیز (6730)نورشاهی و سمیعی  ةمطالع ةنتیج. دارند برابرای دو و پویایی علمی مورد انتظار، فاصله

در (  672)صالحی عمران  .نشان دارد بودن کیفیت زندگی کاری اعضای هیئت علمی را نامطلوب

ترین دالیل مهاجرت اعضای هیئت علمی،  هیئت علمی، دریافت که مهم یبررسی نگرش اعضا

عوامل رانشی نظیر پایین بودن حقوق و دستمزد، احساس وجود تبعیض و نابرابری در جامعه، 

و عوامل ایجاد  عدالتی، فقدان امنیت شغلی و وجود فشارهای روحیبی نارضایتی ناشی از

های  خود به این نکته تأکید دارد که افزایش حمایت ةدر مقال( 8002) 6وسنکاتنها .افسردگی است

تواند راهگشای پژوهشگران بوده و علوم انسانی میة ها به ویژه در حیطمالی و اقتصادی از پژوهش

( 6737)پور ربانی و رشیدستوده، ق. (6730شریعتمداری، ) ها را به تحقیقات افزایش دهد آن ةعالق

بررسی مشکالت پژوهشی و موانع تولید علم از دیدگاه اعضای »در نتایج مطالعاتشان با عنوان 

در نتایج . نشان دادند، مشکالت در حیطة اداری و مدیریتی و حیطة فردی بوده است« هیئت علمی

کافی، شرایط کاری  بودن کار، قدردانی، حقوق عواملی چون جالبنظران مطالعات برخی صاحب

مناسب و ماهیت کار، آزادی علمی، استخدام رسمی، در افزایش انگیزش شغلی و کیفیت زندگی 

، 7؛ استیون8003، 8بالن و گودوین)اند ها مؤثر قلمداد شده کاری اعضای هیئت علمی دانشگاه

ی از نشان داد، طراحی مجدد شغل و مدیریت مشارکت(  800)  نتایج پژوهش گالسر (.8000

موک . ترین عوامل بهبود کیفیت زندگی کاری و به دنبال آن بهبود عملکرد فرایند تولید است مهم

ها بهتر شود، سازمان، در پژوهشی نشان داد بهبود کیفیت زندگی کاری باعث می( 800)  جلی

ناکافی  است، آمادگی همچنین، شواهد تجربی نیز نشان داده .بتوانند در محیط بیرونی رقابت کنند

آموزان، اثربخشی تدریس و نرخ  های یادگیری دانش برای تدریس متقاضیان معلمی بر بازده

معلم  های تربیت بنابراین، مؤسسات و دانشگاه(. 8003، 1چونگ و هو)فرسودگی معلم تأثیر دارد 

                                                           
1. Catenhusen 

2. Ballon & Godwin 

3. Steven 

4. Glaser 

5. Mokgele 

6. Chong & Ho 
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وجوی مسیری برای بهبود مستمر در فعالیت اعضای هیئت علمی خود، در جهت  نیازمند جست

 .معلم فکور و کارگزار هستند یت ترب

رشد  موضوع لیکن رسد، می نظر به برجسته موضوعی معلم، تربیت مقولة عمدتاً ایران در

 یها مدل وجوی جست و زمینه این در پژوهش انجام و اعضای هیئت علمی تربیت معلم ای حرفه 

 حلقة این از غفلت. (6738مهرمحمدی، ) است  گرفته قرار اعتنایی بی مورد ای حرفه  رشد اثربخش

 بنیادین تحول سند مکرر تأکید همچنین و اعضای هیئت علمی تربیت معلم ای حرفه  رشد پیوستار

موانع و  یافتن پی در حاضر نوشتار در تا داشت آن بر محقق را مقوله، این بر پرورش و آموزش

 که را عناصری بتوان ،نهایت در تا باشد، مشکالت فعالیت اعضای هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان

 تلقی اساسی و های اعضای هیئت علمی موانع مهم ها و فعالیت برنامه اثربخشی و موفقیت در

 : های زیر است  از این رو، پژوهش حاضر در صدد پاسخگویی به پرسش .کرد شناسایی شوند، می

 فرهنگیان چیست؟ دانشگاه علمیموانع و مشکالت موجود فعالیت اعضای هیئت  .6

 دانشگاه فرهنگیان کدامند؟علمی نع و مشکالت موجود فعالیت اعضای هیئت موا .8

دانشگاه فرهنگیان علمی های موانع و مشکالت موجود فعالیت اعضای هیئت حوزه .7

 کدامند؟

دانشگاه علمی شدة اعضای هیئت  سهم نسبی هر مشکل در کل مشکالت شناسایی . 

 فرهنگیان چه میزان است؟

 شناسی پژوهش  وشر

جانبه از موانع و مشکالت موجود  ا که پژوهش حاضر در صدد به دست آوردن شناختی همهاز آنج

های کیفی و کمّی برای نیل به هدف  بود، بنابراین، سعی شد از دادهاعضای هیئت علمی فعالیت 

بنابراین، در این پژوهش از رویکرد ترکیبی، ابتدا کیفی و به طور خاص از . یادشده استفاده شود

اعضای  نفر از 80در بخش کیفی، ابتدا با . استفاده شد 8اشتروس و کوربین 6بنیاد نظریه داده راهبرد
                                                           
1. Grounded Theory 

2. Eshtros & Corbon 
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دانشگاه اعضای هیئت علمی  خصوص شناسایی موانع و مشکالت فعالیت هیئت علمی، در

بخش  کنندگان پژوهش در انتخاب شرکت. ساختاریافته انجام شد های عمیق نیمهفرهنگیان مصاحبه

و  سال  حداکثر  تدریس برخورداری از سابقه( مالکی و مبتنی بر چهار مالک الف به روش کیفی،

( مندی به شرکت در فرایند مصاحبه، ج عالقه( ، بحداقل یکسال خدمت در دانشگاه فرهنگیان

. انتخاب از هر دو گروه زنان و مردان، بود( مختلف و دهای آموزشی گروهانتخاب از 

های دانشگاه فرهنگیان های مدیریت در پردیسة فعالیت یا سمتدارای سابقکنندگان  مشارکت

ها تا زمان همچنین، مصاحبه. بودند و به روش هدفمند انتخاب و در مصاحبه مشارکت داشتند

 .دستیابی به اشباع نظری ادامه یافت

تکنیک  پاسخ به پرسش اول پژوهش، از برایو  های بخش کیفی داده لیتحل و  هیمنظور تجز به

های بخش کیفی با  تحلیل محتوای اسناد و مصاحبه .گیری شد بهره 6حلیل محتوا و تحلیل مضمونت

در مرحلة اول متن . در پنج مرحله انجام شد(  633) 8استفاده از روش گال، بورگ و گال

اعضای  های مربوط به موانع و مشکالت فعالیت ها مورد مطالعه قرار گرفتند و تمام گزاره مصاحبه

در مرحلة سوم . بندی مناسب انتخاب شد در مرحلة دوم روش مقوله. استخراج شدند علمیهیئت 

در . گذاری شدند ها، نشانه شده برای قرارگرفتن در هر یک از مقوله آوری های جمع هر یک از گزاره

بندی با روش کدگذاری باز و کدگذاری محوری انجام شد و تفسیر و  مرحلة چهارم مقوله

مشکالت  کیفی موانع وبخش  دربدین ترتیب که  .صورت گرفت پنجم ةمرحلها در  تهارزشیابی یاف

شناسی  ، که یکی از مفاهیم بنیادی در روش7رویکرد اُمیکدر تربیت معلم با علمی اعضای هیئت 

اعضای  دیدگاه یشیمایپبا روش  کمّیو در بخش استخراج شد  شناسایی ورود،  شمار می کیفی به

 .شد ة این موانع بررسیهیئت علمی دربار

                                                           
1. Thematic Analysis 

2. Gal, Meredith, Borg, Walter, Gall & Joyce 

از نظرات افراد »سعی بر این است تا به معنای درک، تفسیر و بازنمایی پدیده یا موضوع مورد بررسی در رویکرد امیک. 7

 .با آن پرداخته شود« درگیر
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بهره گرفته شد، در این  6یساز مثلثبرای بررسی روایی در بخش کیفی در وهلة اول از روش 

گوناگون، منابع اطالعاتی متنوع های  نظریهاز منابع مختلف شامل  از طریق گردآوری شواهد راستا

اعتبار ة پژوهش دربار کنندگان در نظر شرکتنظران روایی بررسی و تأیید شد، در ادامه  صاحبو 

ها، تفسیرها و نتایج پژوهش در گروهی کانونی  برای این کار یافته. دریافت شد ها و تفسیر یافته

همچنین، برای بررسی . گرفته و تأیید شدکنندگان در پژوهش مورد قضاوت قرار  متشکل از شرکت

ها  برای ثبت دقیق یافته برداری مفصل و دقیق سر صحنه، ضبط صوت با کیفیت پایایی از یادداشت

های مجریان پژوهش اثری در  ها به کمک افراد ناشناس و رایانه به طوری که دیدگاه آنالیز دادهو 

 .، بهره گرفته شدتحلیل داده نداشته باشد

های دانشگاه فرهنگیان، جامعة آماری پژوهش در بخش کمی، کلیه اعضای هیئت علمی پردیس

که در ( پردیس  1)  و مدیران گروه در سراسر کشور( هیئت علمی شاغل در پست)مدیران ستادی 

نفر،  0 3ها تقریباٌ  به آموزش و پژوهش اشتغال داشتند به تعداد آن 6732-6733سال تحصیلی 

، ای نسبتیگیری طبقه از روش نمونه گیریبا توجه به جدول مورگان و بهره پژوهشنمونة . بود

 . دنفر انتخاب ش 0 8
 

 کننده در بخش کمی های مشارکت گروه. ۱جدول 

 درصد تعداد نمونه جامعة آماری کننده گروه مشارکت

 %8   80 مدیران سازمان مرکزی و مدیران استانی دانشگاه فرهنگیان

 %60  8 600 ها و معاونانرؤسای پردیس

 %62 8  670 های آموزشیمدیران گروه

 %30 612 300 های دانشگاهاستادان و مدرسان پردیس

دربارة معیارهای ارزیابی فرایند نتایج پژوهش کیفی، پژوهشگران کیفی نظرات متفاوتی مطرح 

در این مطالعه با تأکید بر انتخاب بستر مناسب با همسوسازی، (. 8003و تشکری،  8تدلی)اند کرده

                                                           
1.Triangulation 

2. Teddlie & Teddlie 
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شده در حوزة پاسخگویی و نظرات  های حاصل از مصاحبه، نتایج تحقیقات انجامداده

روش تحلیل . دهندگان به این مهم پرداخته شد تا از صحت مطالعه، اطمینان حاصل شود رکتمشا

ها و اطالعات کیفی، تحلیل محتوا و تحلیل مضمون بود که روشی برای شناخت، تحلیل و داده

دهنده و مضمون  های کیفی است و شامل مضامین پایه، سازمانگزارش الگوهای موجود در داده

 . فراگیر است

های مربوط به هر مضمون چارچوب اولیه، اعم از  در بخش کمی و به منظور تعیین اولویت

در این مرحله، ابتدا فرم . مراتبی استفاده شد دهنده و پایه، از فرایند تحلیل سلسلهفراگیر، سازمان

مشکالت . تحلیل شد Expert Choiceافزار مقایسات زوجی و به روش پیمایشی تکمیل و با نرم

شده برای تعیین روایی و اولویت هر یک در قالب فرم احصای موانع و مشکالت در  ستخراجا

پس از تعیین اولویت هر . نفر از اعضای هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان گذاشته شد 0 8اختیار 

مراتبی به شرح  ها وارد فرایند تحلیل سلسلههای مرتبط با آن، داده ها و شاخصیک از حوزه

 :یر شدندهای ز گام

ها وارد فرایند های مرتبط با آن، داده ها و شاخصتعیین و شناسایی مشکالت حوزه :گام اول

 :های زیر شدندمراتبی به شرح گام تحلیل سلسله

 ها تعیین اولویت نسبی هر یک از مجموعه شاخص :گام دوم

A   B C 

∑WA + ∑WB +∑WC=1 

A=1      B=1       C=1 

های گام اول با مقایسات زوجی  ن درجة ارجحیت هر یک از شاخصبه دست آورد :گام سوم

 و مقایسات نرخ ناسازگاری 
A          B      C 

∑WA=1 ∑WB=1  ∑WC=1 
A=1 B=1 C=1 

 های گام اول  های هر یک از شاخصتعریف و شناسایی گزینه :گام چهارم

 هاگزینههر یک از ای برای تعیین مقیاس فاصله :گام پنجم
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هر یک از )های گام سوم تعیین شدت وضعیت مطلوبیت برای هر یک از گزینه :مگام شش

 (.شودها به بیشترین ارزش موجود تقسیم میاولویت

 های پژوهشیافته

 .شود های پژوهش بیان می های پژوهش براساس پرسش در ادامه یافته

گاه فرهنگیان دانشعلمی موانع و مشکالت موجود فعالیت اعضای هیئت : پرسش اول پژوهش

 کدامند؟

بر این اساس ابتدا متن . ها با روش تحلیل مضمون انجام شدتجزیه و تحلیل مصاحبه

سپس، با . های برداشته شده در جلسات مصاحبه تکمیل شد سازی شد و با استفاده از یادداشت پیاده

دهنده و  ی، سازمانهای تهیه شده همة مضامین کلیدمطالعه دقیق این متون، ابتدا هر یک از مصاحبه

 6شکل . در قالب شبکة مضامین ترسیم شد MAXQDAافزار فراگیر استخراج شدند و با نرم

 :دهندة شبکة مضامین مرتبط با موضوع است نشان
 

  

  

 

 

 

 

 

 

 
 شبکة مضامین مشکالت مرتبط با فعالیت اعضای هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان . ۱ شکل

در بخش کیفی در مورد اعضای هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان ترین موانع و مشکالتی که مهم

 . بندی شد مراتبی رتبه استخراج شده بود به روش تحلیل سلسله

موانع و مشکالت 

موجود فعالیت 

اعضای هیئت علمی 

 فرهنگیاندانشگاه 

 محتوا

 فرهنگ عمومی

 

 فرهنگ معلمی

 اجرا

 بهسازی

 عوامل نهادی

 ساختار

 ارزیابی

 

 برنامه

 هوشمندسازی

  حوزه پژوهشی، فرهنگی و اجتماعی

 

 خدمات اجتماعی

 فرهنگ بومی

 

 حقوق و تکالیف

 نیروی انسانی

 آموزشی
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 حوزة موانع و مشکالت موجود فعالیت اعضای هیئت علمی کدامند؟ :پرسش دوم پژوهش

ه موانع و مشکالت موجود فعالیت اعضای هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان براساس دیدگا

 : شوندگان، در سه حوزة عمده تشخیص داده شد که شامل موارد زیر است مصاحبه

 مشکالت و موانع حوزة آموزشی فعالیت اعضای هیئت علمی (الف

شوندگان، نه مانع عمده در حوزة  در زمینة مشکالت و موانع آموزشی براساس دیدگاه مصاحبه

های آموزشی تخصصی برای ان دورهفقد: آموزشی تشخیص داده شد که شامل موارد زیر است

شده به  ای، حجم زیاد دروس ارائهتوانمندسازی اعضای هیئت علمی مبتنی بر نیازهای حرفه

توجهی به توانایی و تخصص استادان، نگاه کسب و کارانه به برخی از دروس،  استادان، کم

های  یلی، دستورالعمل، تحصیالت تکم(کارورزی)آموزی  ارزشیابی پایانی، فقدان توجه به مهارت

  قانونی و چارچوب نظارتی،

یکی از : های آموزشی تخصصی برای توانمندسازی اعضای هیئت علمیکمبود برگزاری دوره

های آموزشی تخصصی و های که اعضای هیئت علمی بیان کردند، عدم برگزاری دوره چالش

: یکی از استادان معتقد بود کهدر این زمینه . موضوعی برای توانمندسازی اعضای هیئت علمی بود

های های آموزشی برای بهسازی و توانمندسازی استادان در نظر گرفته نشده، در واقع دورهدوره»

در این زیمنه یکی دیگر از استادان . «آموزشی تکنیکال و تخصصی برای استادان برگزار نشده است

تواند انتظارات را از  های آموزشی میورهبرگزاری د»نیز به این مسئله اشاره کرده است و بیان کرد 

های تدریس فعال اشاره کرده، و بیان  استاد دیگری به روش. «تدریس و آموزش استاد روشن کند

های نوین تدریس و یادگیری مورد نیاز  های آموزشی متناسب با تربیت معلم و روشدوره»کرد 

 .«است

: کنندگان بیان کرد یکی از مشارکت: ستادانشده به ا مشکالت مربوط به حجم زیاد دروس ارائه

شده با موضوعات  در بخش آموزشی شرایط حاکم بر گروه باعث شده که حجم دروس ارائه»

واحد تدریس داشتم، با موضوعات متنوع و مختلف  62مختلف زیاد باشد مثالَ من در ترم گذشته 

دروس مختلفی »: ری بیان کردعضو دیگ. «شود به کارهای پژوهشی چندان نرسم که این موجب می
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شده نیز زیاد است و این مسئله  این در حالی است که حجم دروس ارائه. شودبه استادان ارائه می

دروس مشخصی برای استادان »استاد دیگری معتقد است . «بازدهی و کیفیت کار تأثیرگذار است

این کار تسلط روی یک درس را کند و های متمادی تغییر میشود و در طول ترمدر نظر گرفته نمی

 .«دهدکاهش می

به زعم (: حق مالکیت)مشکالت مربوط به کمبود توجه به توانایی و تخصص استادان 

شود و معموال دروس اصلی و مرتبط به مدرسان قدیمی تدریس می»کنندگان در پژوهش، مشارکت

اندازی به حیطة  دست اظهار عالقه برای ارایه آن دروس، از طرف اعضای هیئت علمی، نوعی

تر و اهمیت بنابراین، اعضای هیئت علمی باید با دروس کم. شودبرخی مدرسان با سابقه حساب می

یا اختیاری که ممکن است طرفداران زیادی نداشته باشد، کار تدریس خود را در طول ترم آغاز 

 .باشند کنند، هر چند ممکن است در آن حیطه توانایی یا اطالعات جدیدتری داشته

دروس سرقفلی دارند، به این معنا که مدرسان قدیمی یکی » :کنندگان به اعتقاد یکی از مشارکت

ها  اند، لذا این دروس به آن ای برای آن تهیه کرده سری از دروس که مهمتر هستند یا از قبل جزوه

یک . «... شود نه تخصص و رشته و دروس براساس مدرسان و استادان تقسیم می. شودارائه می

ای هم وجود دارد که دروس مهم تر باید به مدرسان و استادان قدیمی و پیشکسوت رسم نانوشته

ارائه شود و فرصتی برای استادان جدید که در آن حوزه نیز توانایی و تخصص دارند، قرار داده 

درسی »: دیکی از استادان بیان کر. در واقع، حق مالکیت برای برخی دروس وجود دارد. شودنمی

دهند و من مجبورم که آن درس را تدریس کنم و این که در آن تخصص ندارم به من ارائه می

 . «نوعی ظلم به دانشجو معلمان است

شده توسط  از دیگر موانع و مشکالت عنوان: مشکالت آموزشی نگاه کسب وکارانه به دروس

یکی از استادان . دروس است اعضای هیئت علمی، نگاه کسب و کارانه برخی استادان به برخی

اند و یک نگاه کسب و کارانه ها کاسبی راه انداختهبرخی از مدرسان و استادان در پردیس»معتقدند 

مثال استادی به دنبال گرفتن درس روش تحقیق است، چرا که از طریق این درس . به دروس دارند

چون در برخی دروس . «ت خود را ببردها را به دست بیاورد و منفع نامه تواند راهنمایی پایانمی
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تر بیشتر به دنبال این  بنابراین، مدرسان و استادان قدیمی. وجود دارد( مالی و پژوهشی)منافعی 

 .«دسته از دروس هستند

مشکالت مرتبط با اعالم نتایج پایان ترم دانشجو معلمان بالفاصله پس از برگزاری آزمون یا 

شده اعضای هیئت علمی فشار عوامل آموزشی برای اعالم نتایج  از جمله مشکالت بیان: امتحانات

البته این قانون و . امتحانات پایان ترم دانشجو معلمان بالفاصله پس از برگزاری امتحانات است

ضوابط، برای کلیة اعضای هیئت علمی سایر دانشگاه است اما با توجه به رسالت تربیت معلم و 

از سوی برخی اعضای هیئت علمی به ( کارورزی در حین آموزش)تأکید بر آموزش توأم با عمل 

به نظر یکی از استادان . عنوان مشکل برای ارائه راهکار و اقدام مؤثر در دانشگاه مطرح شده است

های  پیام روشن چنین فشاری برای اعالم نتایج امتحانات پایان ترم، این است که ارتقای مهارت»

بلکه ثبت سریع نمرات در . روداه با ارزش اولویت به شمار نمیدانشجومعلمان و خلق دانش همر

یا اینکه برداشتی که من از مفهوم این خواسته دارم اینه که حتی . سامانة گلستان مهمتر است

ترین دروس رو هم باید تئوری برگزار کنی چون عمالً فرصتی برای اجرای کار عملی بعد از  عملی

 . «ود نداردارائه دروس به دانشجومعلم وج

مشکالت مرتبط با فقدان توجه به برنامة کارورزی در اجرا، فقدان تحصیالت تکمیلی در بیشتر 

های قانونی و چارچوب نظارتی از جمله موانع و مشکالت  توجهی به دستورالعمل ها، کمرشته

 . مورد اشاره توسط اعضای هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان بود

 پژوهشی و فرهنگی فعالیت اعضای هیئت علمیمشکالت و موانع حوزه  (ب

های پژوهشی، کمبود امکانات مالی برای انجام کمبود منابع انسانی و مالی برای اجرای برنامه

های الزحمة استادان در اجرای برنامه بودن حق نامتناسب های کاربردی و قابل اجرا، پژوهش

گیری  جام امور پژوهشی، ساماندهی و جهتهای مالی دیرهنگام از استادان در ان حمایت پژوهشی،

ندادن  های استادان، مشارکت ها، عدم حمایت از پژوهشهای علمی در پردیس نشدن پژوهش

اعضای هیئت علمی در امور پژوهشی و توزیع نامناسب اعتبارات پژوهشی از موانع و مشکالت 

، کمبود همکاری نهادها و همچنین .است دانشگاه فرهنگیاندر موجود فعالیت اعضای هیئت علمی 
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بربودن پذیرش و چاپ مقاالت، ها برای عقد قرارداد، نگرش پوزیتویستی به پژوهش، زمان سازمان

فقدان حمایت و وجود کارشناسان و مدیران توانمند از دیگر موانع و مشکالت موجود فعالیت 

 .اعضای هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان است

فقدان همکاری : های پژوهشیها برای عقد قرارداد طرح انکمبود همکاری نهادها و سازم

ها برای انعقاد قرارداد پژوهشی به عنوان یکی از موانع فعالیت اعضای هیئت علمی  نهادها و سازمان

های وابسته به وزارت  سازمان»کنندگان در این زمینه معتقدند،  یکی از مشارکت. رودبه شمار می

های مختلف و متنوع در زمینة تعلیم و تربیت هستند اعضای وهشآموزش و پرورش که متولی پژ

در این راستا . «شناسند، لذا تمایلی به بستن قرارداد ندارندهیئت علمی دانشگاه را به رسمیت نمی

استادانی که آشنا دارند . در دید من طرح پژوهشی همه رانت است»: عضو دیگری اعتقاد داشت که

نمایند، و چون هر دو طرف دینفع هستند لذا وری قراردادی تنظیم میاز طریق روابط به صورت ص

 .«برندسود را خود می

های مختلف وجود دارد و در نتیجه ترویج  این نگرش در حوزه: نگرش پوزیتویستی به پژوهش

 :هایی با ماهیت متفاوتیک انتظار واحد در رشته

های علوم انسانی، یک نگاه کامالً  رشتهکنندگان در پژوهش به ویژه استادان  از دیدگاه شرکت

های پژوهشی بر  گرایانه به پژوهش وجود دارد که اثرات نامطلوبی بر فعالیتپوزیتویستی و کمی

به عبارت دیگر، یک رویة واحد برای تمامی اعضای هیئت علمی در . جای گذاشته است

حال اینکه موضوع این علوم به . های علوم پایه، علوم انسانی و سایر در نظر گرفته شده است حوزه

لحاظ ماهیتی کامالً متفاوت است و ایجاد نگاه یکسان در این علوم، عمالً زمینه برای افت نشاط و 

( 6732)شیربیگی، نعمتی و ساعدی . زاد در علوم انسانی فراهم کرده است بالندگی پژوهشی درون

با توجه به ماهیت و : می معتقدندشدة اعضای هیئت عل نیز با توجه به دیدگاه و تجارب درک

العاده به بازسازی برخی ساختارهای های کنونی نیازی فوقگیری پژوهشگری در رشتهشکل

 . شودآموزش عالی احساس می

بربودن پذیرش و چاپ مقاالت و انتظارات متنوع بدون توجه به  موانع و مشکالت زمان

کنندگان بر این باورند؛ که تفاهم  شارکتبه دیگر سخن، م: سازی گذاری و زمینه ضرورت ریل
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ها و  سازی برای پذیرش مقاالت اعضای هیئت علمی دانشگاه در مراکز و سازمان مناسب و زمینه

وقتی بدون حمایت »کنند؛ کنندگان بیان می یکی از مشارکت. ها شکل نگرفته است وزارتخانه

شوی و درخواست انجام کار مطرح  سازمانی برای انجام کار پژوهشی یا پذیرش مقاله وارد می

 .«کنی، شانس کمتری برای پذیرش داری می

اینکه »ای معتقدند؛ کنندهمشارکت: چالش فقدان حمایت و وجود کارشناسان و مدیران توانمند

پیگیری کنند حس ( ،...رایزنی، ثبت قرارداد و )اعضای هیئت علمی از اول تا آخر کار پژوهشی 

بایسته است تقسیم کار طوری باشد که کارهای حقوقی را دانشگاه . دهد یبدی به استادان دست م

 .«پیگیری کنند تا اعضای هیئت علمی با خیال راحت بر روی کار پژوهشی متمرکز شوند

کنندگان فقدان از دیدگاه شرکت: مشکالت مرتبط با تخصیص اعتبارات و امکانات مالی

یکی . رودنع فعالیت اعضای هیئت علمی به شمار میتخصیص اعتبارات مالی به عنوان یکی از موا

. شود فضای آزمایشگاهی کافی وجود ندارد و حمایتی احساس نمی»کنندگان معتقدند؛  از مشارکت

گونه حمایت مالی در اختیار اعضای هیئت علمی برای شروع امور پژوهشی و ارائة  دانشگاه هیچ

ها در مجالت  دان در طول چند سال با ارائة مقالهدهد و توقع دارد که استاهای جدید نمی پروژه

 .«، زمینة ارتقا و تبدیل وضعیت خود را فراهم آورند...و  ISIمعتبر و

 مشکالت و موانع مرتبط با عوامل نهادی فعالیت اعضای هیئت علمی (ب

کنندگان در در زمینة موانع و مشکالت مرتبط با عوامل نهادی براساس دیدگاه مشارکت

 دسترس، نظامنامة در و برابر های ، پنج مانع عمده تشخیص داده شد که شامل فرصتمصاحبه

عدم ساماندهی . آموزشی نوین های نظارتی، فناوری انتصابات، چارچوب ارتقا، نظامنامة و ارزیابی

های آموزشی و مورد تأکید  ، یکی از مهمترین چالشنظام ارزیابی و ارتقای اعضای هیئت علمی

گیری و اصرار بر این رویه  یکی از دالیل شکل ،رسدبه نظر می. د مصاحبه بوده استاستادان مور

نتایج بررسی موقع  برای اعالم بهمدیران ستادی در سازمان مرکزی  توجهی برخی در دانشگاه را، کم

 یک ةالبته اصالح رفتار غلط برخی استادان، نباید زمین. دانست های ترفیعات و ارتقای مرتبهپرونده

در نظر گرفته زمانی،  ة، یک بازارسال پرونده ترفیع و ارتقاءاگر برای . مخاطره دیگر را فراهم کند
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شده در این  علمی و پژوهش و اجراییو کار پرونده  ةاستادان ملزم به ارائ ةشود و آنگاه برای هم

ق آثار فاخر و توان به خل می کمتر شده واعمال و اجرای ترفیع و ارتقای مرتبه شرایط شکاف بین 

ارتقای جایگاه  ،در جهت ارتقای نشاط و بالندگی علمی و همچنین استاداناستفاده بهینه از ظرفیت 

موجود در اصرار برای اعالم  ةنویسندگان بر این باورند که اگر روی. امیدوار بود فرهنگیاندانشگاه 

مکانیکی، ادامه  ةا همین شیو، اصالح نشده و همچنان بیکماههمحدود  ةدر یک بازو ارسال پرونده 

توجهی به کارهای عملی دامن زند، روز به روز شاهد افت  ای برای کم هیابد به نوعی به بروز زمین

موانع و مشکالت مربوط به . و دورشدن از اثرات ارزشیابی اصیل خواهی بود استادانکیفیت 

از مشکالت حوزة ساختار و  عوامل نهادی در فعالیت اعضای هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان ناشی

تر، با توصیف ساختار به منزلة الگوی چینش اجزا و روابط یک سیستم  برنامه است به عبارت دقیق

آموزشی، هم این مشکالت به اجزای سیستم آموزشی مربوط است و هم به الگوی روابط و 

شده از دید  های مطرح بنابراین، مهمترین اولویت. تعامالت این اجزا در سیستم دانشگاه فرهنگیان

های ناظر بر ارتقای اعضای ها و دستورالعملنامهسازی آییناعضای هیئت علمی، موضوع بومی

توان در  ای از اظهارنظرهای اعضای هیئت علمی را می نمونه. هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان است

 . هایی از این دست مشاهده کردگزاره

شده اعضای هیئت  کل در کل مشکالت شناساییسهم نسبی هر مش :پرسش سوم پژوهش

 ((وزن)محاسبة اولویت : گام دوم)دانشگاه فرهنگیان به چه میزان است؟ علمی 

ها به صورت زوجی  مراتبی ابتدا شاخص طور که قبالً اشاره شد، در فرایند تحلیل سلسلههمان

ها  یس وزن نسبی شاخصمقایسه و ماتریس مقایسة زوجی تشکیل و سپس، با استفاده از این ماتر

های حوزة آموزشی، حوزة پژوهشی،  برای هر یک از سه حوزه که شامل شاخص. محاسبه شد

نفر  0 8ماتریس مقایسات زوجی تشکیل شد و درجة ارجحیت را . فرهنگی و عوامل نهادی است

 :از اعضای هیئت علمی تعیین کردند، به طوری که

A B C 

∑WA + ∑WB +∑WC=1 

A=1     B=1     C=1 

6=800/0 +783/0 + 36/0  
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 فرهنگی اجتماعی و عوامل نهادی/های آموزشی، پژوهشیدرجة ارجحیت حوزه. 2جدول 

 نرخ ناسازگاری وزن نسبی حوزه اختصار ردیف

6 WA 36/0  آموزشی 

00 /0 2 WB 783/0 نهادی 

3 WC 800/0 فرهنگی و خدمات اجتماعی /پژوهشی 

های  به دست آوردن درجة ارجحیت هر یک از شاخص: و ششمهای سوم، چهارم، پنجم  گام

 :به طوری که 7گام اول با مقایسات زوجی و مقایسات نرخ سازگاری در جدول 
A   

 ∑ WA=  8/0  +608/0  +662/0 + 20/0  = 6 
A=1  

 B    

∑WB 6 =632/0  +628/0  +03 /0  +878/0  +767/0 =   

B=1  

C  
∑WC= 6 = 72/0  +636/0  +638/0 + 633/0  

C=1  
 

 های مرتبط با مشکالت اعضای هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان به تفکیک حوزه درجة ارجحیت هر یک از شاخص. 3جدول 

حوزة 

 مشکالت

درجة 

 ارجحیت

های  شاخص

 مشکالت

درجة 

 ارجحیت
 نشانگرهای مشکالت

درجة 

 ارجحیت

نرخ 

 ناسازگاری

عوامل 

 نهادی
783/0 

 883/0 و در دسترس های برابر فرصت 620/0 ساختار

 
 836/0 برنامه

 763/0 نظامنامة ارزیابی و ارتقا

 0/ 8 نظامنامة انتصابات

 0/ 68 چارچوب نظارتی 0/ 7  ارزیابی

 861/0 های نوین آموزشیفناوری 638/0 سازیهوشمند

 36/0  آموزشی

 680/0 های آموزشی تخصصیدوره 883/0 بهسازی 

07/0 
 701/0 محتوا

 3/0  شده حجم دروس ارائه

 0/ 0 کارورزی

فرهنگ 

 عمومی
 83/0 های تخصصیشایستگی 07/0
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حوزة 

 مشکالت

درجة 

 ارجحیت

های  شاخص

 مشکالت

درجة 

 ارجحیت
 نشانگرهای مشکالت

درجة 

 ارجحیت

نرخ 

 ناسازگاری

فرهنگ 

 معلمی
800/0 

 07/0 های قانونی دستورالعمل

 0/ 67 حق مالکیت

 620/0 اجرا

 3/0 0 تحصیالت تکمیلی

 0/   نگاه کسب و کارانه

 7/0  اعالم نتایج پایان ترم

پژوهشی 

و 

 فرهنگی 

800/0 

خدمات 

 اجتماعی
 60/0 

اعتبارات مالی و توزیع هدفدار و بهینة 

 اعتبارات
6 2/0 

01/0 

 600/0 ها همکاری نهادها و سازمان

حقوق و 

 تکالیف
663/0 

انتظارات متنوع بدون توجه به 

 گذاری ریل
66 /0 

حمایت مدیریتی و وجود کارشناس 

 متخصص توانمند و
680/0 

 700/0 نگرش پوزیتویستی 700/0 فرهنگ بومی

 8/0 نظامنامة فرهنگی 8/0 نیروی انسانی

 گیری بحث و نتیجه

 و عمده بخش که علم و تربیت معلم، تولید مراکز ترین مهم از یکی عنوان به دانشگاه فرهنگیان

 و اخالق ترویج جز ای چاره مسیر، این گذراندن است، برای دانشجومعلمان پروراندن کارش مهم

 در نشاط و امید روح دمیدن و علمی منش و بینش ارتقای برای استادان از حمایت و علمی روحیة

 معلمهای اساتید تربیتفعالیت بر مؤثر بازدارندة عوامل بررسی بنابراین، ندارد؛ معلماندانشجو میان

 جهت در آن از رفت برون راهکارهای به دسترسی و وضعیت واقعی تحلیل برای آغازی تواند می

اعضای هیئت  شناسایی موانع و مشکالت فعالیتدر این پژوهش که با هدف  .باشد خود اهداف

یافته های مطالعه حاکی از آن است که موانع و طراحی شده بود،  فرهنگیانعلمی دانشگاه 

گی و فرهن .8ی آموزش. 6: دارای ابعاد زیر استاعضای هیئت علمی  فعالیتاصلی  مشکالت

 .نهادی. 7پژوهشی 
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، اعضای هیئت علمیترین موانع و مشکالت آموزشی فعالیت های مطالعه نشان داد عمدهیافته

مبتنی  اعضای هیئت علمیهای آموزشی تخصصی برای توانمندسازی اعضای کمبود دوره»: شامل

توانمندی شده به استادان، فقدان توجه به تخصص و  ای، حجم دروس ارائهبر نیازهای حرفه

عدم  ؛ نگاه کسب و کارانه به دروس؛ فشار برای اعالم نتایج امتحانات،اعضای هیئت علمی

های برابر و در  عدم توجه به فرصت ساماندهی نظام ارزیابی و ارتقای اعضای هیئت علمی،

افزاری الزم برای افزاری و نرمهای سختنبودن زیرساخت ،دسترس برای اعضای هیئت علمی

های آموزشی و ریزیتقویت افکار نو، تمرکز بر امور کمی به جای امور کیفی در برنامه گسترش و

 واجارگاه، جلوی و محبت فتحی ،(ب6731)قاسمی و صالحی  ةها با مطالع این یافته. ، است«...

( 6736)همسو بوده و با پژوهش نورشاهی و فراستخواه  (6730)نورشاهی و سمیعی و  ،(6736)

های رشد و بالندگی، توازن و تناسب  ای، رضایت شغلی، فرصت می، اخالق حرفهکه آزادی عل

  .استاند، همخوان  ها شناسایی کرده ها را به عنوان سازنده حجم فعالیت

 ارتقای نامة آیین ناکارآمدی و ضعف شد، اشاره آن بهها  داده تحلیل در که دیگر مسئلة ادامه، در

 اخذ با تواندمی استاد اینکه بر مبنی مواردی اساتید ارتقای امةن آیین در متاسفانه. است اساتید

 مشخص و واضح طور به باشد، آن مالی تأمین برای منبعی دانشگاه برای ای مشاوره قراردادهای

 در تعلیم و تربیت کشور علمی متخصص های نیروی عنوان به اساتید که صورتی در. ندارد وجود

 اخذ با اینکه بر عالوه توانندمی خود تخصصی حیطة در ایفهحر مشاوران های گروه تشکیل با

 راها  دانشگاه در تولیدشده دانش حال، عین در کنند روانه دانشگاه سوی به را مالی منابعها  قرارداد

 با. کنند ایفا توانند،بسزایی  نقش جامعه بستر در دانش توزیع در و کنندمی تبدیل کاربردی دانش به

 تکامل با همگام فرهنگیان دانشگاه اساتید ارتقای نامة آیین که است نیاز شده گفته بمطال به توجه

 توزیع و کاربرد تبدیل، در که شود اضافه آن به های مؤلفه و یابد تغییر نیز دانشگاه هایمأموریت

 و فکری مالکیت درنظرگرفتن با ایحرفه مشاورة ارائة. کند کمک دانشگاه در تولیدشده دانش

 حیاتی نقش پاسخگو دانشگاه یک به رسیدن در مهم بسیار مؤلفة یک عنوان به اجتماعی ولیتمسئ

 وارد کند و دانشمی رشد نیز اجتماعی علم اساتید، های تیم توسط ایحرفه مشاورة انجام با و دارد
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تبدیل  در ارتقای مرتبه و استادان از امتیازات این مشاوره شود ومی جامعه مردمان روزمرة زندگی

 . گیرندوضعیت خود بهره می

ها، از موانع و مشکالت مورد بحث در خصوص فعالیت اعضای هیئت علمی  بر اساس یافته

توان به کمبود منابع های آن میتوان به موانع فرهنگی و پژوهشی اشاره کرد که از مشخصه می

انات مالی برای انجام های فرهنگی و پژوهشی، کمبود امکانسانی و مالی برای اجرای برنامه

های فرهنگی الزحمة استادان در اجرای برنامه بودن حق نامتناسب های کاربردی و قابل اجرا، پژوهش

، ساماندهی و  های مالی دیرهنگام از استادان در انجام امور پژوهشی حمایت و پژوهشی،

ستادان، های اها، عدم حمایت از پژوهشهای علمی در پردیس گیری نشدن پژوهش جهت

در این ندادن اعضای هیئت علمی در امور پژوهشی و توزیع نامناسب اعتبارات پژوهشی  مشارکت

 ،(6727)و انوری  دستجردی احمدی، (الف6731)قاسمی  هایپژوهشنتایج . استخصوص 

 . هاست پژوهش در دانشگاه ةکنند وضعیت نگران ةدهند نشان ،(6730)نورشاهی و سمیعی 

ع و مشکالت مربوط به اعضای هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان ناشی از سومین حوزة موان

تر، با توصیف ساختار به منزلة الگوی چینش اجزا و روابط یک  به عبارت دقیق. عوامل نهادی است

سیستم آموزشی، هم این مشکالت به اجزای سیستم آموزشی مربوط است و هم به الگوی روابط و 

ندادن نیازسنجی  رسد انجام با این حال، به نظر می. دانشگاه فرهنگیان تعامالت این اجزاء در سیستم

برنامگی در توزیع  های دانشگاه فرهنگیان و بیهای پردیسبوم واقعی مبتنی بر شرایط زیست

های تحصیلی، اعتبارات و امکانات عامل مهمی در اظهار نظرهایی از اعضای هیئت علمی، رشته

سنجی در نکه در پژوهشهای بسیاری بر لزوم نیازسنجی و امکانحال ای. این دست بوده است

زاده و همکاران،  ؛ ترک6723سیدجوادین و همکاران، )مؤسسات آموزش عالی تأکید شده است 

6731.) 

های پژوهش، سهم نسبی هر مانع و مشکل در کل موانع و مشکالت آخرین نتایج یافته

بر این اساس اولویت و ارجحیت حوزة . نگیان استدانشگاه فرهعلمی شده اعضای هیئت  شناسایی

بیشترین وزن را در زمینة موانع و مشکالت به خود اختصاص داده است، و پس  36/0 آموزشی با 

در رتبة دوم در بین موانع و مشکالت  783/0از آن حوزة موانع و مشکالت عوامل نهادی با 
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در نهایت، حوزة فعالیت . ان قرار دارندموجود و مرتبط با اعضای هیئت علمی دانشگاه فرهنگی

از میان . تر قرار گرفته استها در رتبة پاییندر بین سایر حوزه 800/0فرهنگی و پژوهشی با 

به عنوان یکی از  0/ 7 های نظارتی با مشکالت حوزة آموزشی نیز شاخص ارزیابی و چارچوب

 .د اختصاص داده است، شناسایی شددارترین موانع و مشکالت که وزن بیشتری را به خو اولویت

مشکالت اعضای هیئت علمی  از بزرگی بخش کرد استدالل توان می کلی، صورت به نهایت در

 هایبوم زیست نامطلوب وضعیت از ها دانشگاه فرهنگیانتربیت معلم و در رأس آن های دانشگاه

 به رسیدن برای بنابراین،. دشومی تحمیل آن به سازمانی و جغرافیایی سیاسی، اجتماعی، اقتصادی،

 مسائل به جانبه چند و تر گسترده نگاهی که باشد نیاز شاید پاسخگو در زمینه تربیت معلم دانشگاه

 . کرد حل ایریشه را مشکالت وها  چالش و داشت

از موانع و مشکالت ، چارچوبی (ترکیبی)  کیفی و کمی پزوهشدر این پژوهش با استفاده از 

تدوین های  اندکاران برنامه تواند محققان و دست یئت علمی ارائه شده است که میاعضای ه فعالیت

بنابراین، شناسایی موانع  .دکنای جامع یاری  هیئت علمی را در تدوین برنامه ای اعضایرشد حرفه

و مشکالت فعالیت از دیدگاه اعضای هیئت علمی بسیار مهم و قابل توجه است؛ چرا که عدم 

تواند مانعی قوی باشد که منجر به رکود علمی است و از جهتی  هیئت علمی میفعالیت اعضای 

فعالیت اعضای انگیزش الزم جهت فراگیری اعضای هیئت علمی فراهم کرده و به تغییرات بسیار 

در حقیقت، فعالیت هیئت علمی همیشه بسیار اثربخش است . مثبت در محیط دانشگاهی منجر شود

بر . کند ها در جهت شکوفایی بهتر علم و دانش کمک می طی از فرصتو در نهایت، به خلق محی

شود، توجه چندجانبه به شناسایی شده مشخص می های شناساییاین اساس، با مرور ابعاد و مؤلفه

موانع فعالیت اعضای هیئت علمی در تربیت معلم شده است، به نحوی که ابعاد مختلف و مرتبط با 

ضای هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان با نگاهی جامع احصاء شده موانع و مشکالت فعالیت اع

 . است

 به بخشیدن سرعت فعالیت استادان دانشگاه فرهنگیان و بازدارندة عوامل این از رفت برون برای

حمایتی و  سیستم ایجاد ها،آزمودنی نظر از راهکار ترین مناسب ای،تربیت معلم حرفه فرایند
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 ارزیابی نظام اصالح و اساسی بازنگری معلم،استادان تربیت  ةمنتشرشد آثار برای تشویقی

 انتشار و چاپ برای تخصصی نشریات افزایش ،...های ارتقا و نامهتحقیقاتی و آیین های فعالیت

 و اساتید عملی و علمی های توانمندی ارتقای و آموزش معلم،استادان تربیت  علمی مقاالت

 وظیفة همچنین، تحقق .است( پژوهشی و علمی های الیتفع قواعد و آداب) پروتکل طراحی

ایجاد زمینه و بستر مناسب  به اول وهلة در پژوهشی و آموزشی های فعالیت اساتید تربیت معلم در

های این پژوهش بنابراین، با توجه به یافته ها از سوی دانشگاه وابسته است، و رفع موانع فعالیت آن

 برای ویژه به بهسازی و آموزش و رشد مراکز شی در زمینه تأسیسشود در حوزة آموزپیشنهاد می

 بوم زیست متناسب محتوای تدوین بر تخصصی، تأکید های دوره برگزاری و علمی هیئت اعضای

 بازنگری و توجه متخصصان، لزوم نظر به توجه با محتوا طراحی سیستم طریق از مناطق فرهنگی

 احساس تقویت و سیستمی؛ ایجاد نگاه با کارورزی دیدج برنامة اجرای با مرتبط های شیوه در

 آموزش و صحیح تعامل بر شده، تأکید ارائه های آموزش زمینة در علمی هیئت اعضای میان اعتماد

 همة تخصص و توانایی بر علمی و تمرکز هیئت اعضای مدیران، میان مناسب ارتباطات اصول

اعضا  توانمندی اساس بر دروس اختصاص و جدیداالستخدام علمی هیئت اعضای به ویژ اساتید

و در زمینة تأکید بر .از سوی دانشگاه فرهنگیان و وزارت آموزش و پرورش انجام شود

های مدیریتی در سازمان مرکزی دانشگاه و کارگیری استادان در پست ساالری در تعیین و به شایسته

عضای هیئت علمی در دانشگاه های سراسر کشور، تدوین نظامنامة پژوهشی و فرهنگی اپردیس

 قبیل از هایی مشوق تدارک ها، آزمایشگاه به امکانات و مالی اعتبارات تخصیص فرهنگیان، افزایش

 و ساز  تدوین و آن بودجة موقع به پرداخت و پژوهشی های طرح تصویب اداری روند تسهیل

ی از سوی مسؤالن علم هیئت اعضای معنوی و مادی حقوق تأمین برای مد کار حقوقی کارهای

پرورش  و آموزش اصلی غایت به بتوان تا گیرد، و اقدام بایسته قرار توجه مورد دانشگاه فرهنگیان

 .شد نائل تحول برای آماده و وجوگر جست و فعال معلمانیدر تربیت دانشجو
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