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چکیده:
توسعه حرفه ای اعضای هیات علمی به عنوان بخشی از توسعه منابع انسانی در دانشگاه جایگاه 
ویژه ای دارد. یکی از راهبردهای رایج توسعه حرفه ای برای آنان فرصت مطالعاتی است. پژوهش 
حاضر با روش روایت پژوهی با هدف ارزیابی تجربه های اعضای هیات علمی از دوره های فرصت 
مطالعاتی و با رویکرد تفسیری انجام شد. برای گردآوری داده ها از مصاحبه اپیزودیک استفاده 
شد. مشارکت کنندگان بالقوه پژوهش، اعضای هیات علمی دانشگاه ها بودند که حداقل یک بار 
تجربه فرصت مطالعاتی داشتند. نمونه گیری به صورت هدفمند و مالکی انجام شد. پس از انجام 
مصاحبه با 25 نفر، داده ها به شکل استقرایی و بر اساس تحلیل مضمونی با استفاده از نرم افزار 
Nvivo10 دسته بندی و مورد تحلیل قرار گرفت. تحلیل ها نشان داد که فرصت های مطالعاتی 
ارزش های دانشگاهی و شخصی اعضای هیات علمی را در قالب توسعه حرفه ای و سبک زندگی 
شخصی تغییر داده است. مشارکت کنندگان چالش های فرصت مطالعاتی را در قالب چالش های 
درون سازمانی و برون سازمانی انعکاس دادند. روایت ها گویای آن بود که اعضای هیات علمی 
توانسته اند با بهره گیری از تجاربی که فرصت مطالعاتی برای آن ها فراهم کرده بود در وهله 
نخست تغییراتی در سبک زندگی شخصی خود و نگرش هایشان بدهند که داشتن برنامه 
بلندمدت برای خود و خانواده، احساس مسئولیت اجتماعی و تعامالت مثبت تر با همکاران از 
آن جمله اند. در حیطه کار حرفه ای آکادمیک و دانشگاه، گرایش به کارهای گروهی، حمایت 
از دانشجویان و همکاران با ایجاد پیوندهای علمی به عنوان یک رابط با دانشگاه های خارجی و 
اهمیت دادن به کیفیت به جای کمّیت از دستاوردهای فرصت مطالعاتی بودند. یافته ها توصیه 
می کند که با وجود تغییر پست های مدیریتی مقررات اداری ساده و ثابتی برای حمایت  از اعضای 

هیات علمی داوطلب استفاده از فرصت های مطالعاتی درنظر گرفته شود.

کلیدواژهها:  ارزیابی کیفی، توسعه حرفه ای، فرصت مطالعاتی، اعضای 
هیات علمی، روایت پژوهشی.
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مقدمه

اعضای هیات علمی نقشی مهم در ارتقای عملكرد نظام آموزش عالی و توسعه هر كشور ایفا 
می نمایند؛ بنابراین، دانشگاه ها باید از اعضایی توانمند و آگاه از آخرین پیشرفت های علوم و فنون 
روز برخوردار باشند. اشتیاق و كیفیت كار هر عضو هیات علمی در تدریس، پژوهش و خدمات تأثیر 
اعضای  شادابی   )1989( وكوركران1  كالرك  به نظر  دارد.  دانشگاه  بهره وری  بر  قابل مالحظه ای 
هیات علمی نه تنها به ویژگی های فردی او وابسته است بلكه تحت تأثیر متقابل عواملی همچون 
فردی  توسعه  فعالیت ها،  بهبود  تضمین  برای  اما  است  سازمانی  شرایط  و  ساختار  اجتماعی شدن، 

هیات علمی نسبت به توسعه  سازمانی مقدم تر و مهم تر است.
رسالت امروز دانشگاه ها پرورش هرچه بهتر نیروی انسانی، افزایش كّمیت و كیفیت خدمات 
آموزشی است كه در این راستا توسعه حرفه ای اعضای هیات علمی نقش سازنده ای در دستیابی 
به اهداف بیان شده دارد. یكی از راهبردهای مؤثر در توسعه حرفه ای اعضای هیات علمی فرصت 
مطالعاتی است. فرصت مطالعاتی خارج از كشور دوره زمانی مشخصی است كه عضو هیات علمی 
با حكم مأموریت به یک دانشگاه یا مركز پژوهشی در یک كشور خارجی با هدف توسعه و تعمیق 
دانش و تجارب، آشنایی به دانش فنی، یافته ها و دستاوردهای جدید علمی، ایجاد ارتباط و همكاری 

پیوسته و هدفمند اعزام می شود. 
در زمینه فرصت های مطالعاتی در عرصه های آكادمیک مباحثی مطرح هستند. نخست آن كه 
یک داوطلب عضویت هیات علمی معمواًل قبل از فارغ التحصیلی، خود را برای پژوهش و تدریس 
آماده می كند اما آنان با درك محدودی از گفتمان پژوهشی وارد كار می شوند. با گذشت چند سال 
انجام وظایف و پذیرش مسئولیت ها، اعضای هیات علمی باید تالش كنند تا بتوانند به روز شوند. در 
چنین شرایطی، فرصت مطالعاتی می تواند نقش به سزایی ایفا كند. اگرچه اعضای هیات علمی در 
طول فرصت مطالعاتی خود تدریس نمی كنند اما خود این دوره می تواند زمینه ای برای تمركز بر این 
جنبه از زندگی حرفه ای آنان باشد. شدت تدریس مداوم زمان اندكی برای ایجاد تغییرات اساسی در 
برنامه ها و واحدهای درسی جدید باقی می گذارد. زندگی آكادمیک مستلزم احیا و بازسازی است. 
فرصت مطالعاتی می تواند زمینه را برای توسعه رهبری سازمانی حرفه ای، تأسیس یک مركز علمی 

1. Clark & Corcoran
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برای خود عضو هیات علمی و هم  نوع خدمات هم  این  انجمن فراهم  آورد.  یا عضویت در یک 
دانشگاه مهم و سودمند است.

مورین و همكاران1 )2012( در استفاده از راهبرد فرصت مطالعاتی گزارش كرده اند كه در توسعه 
منابع انسانی، پیشینه پژوهشی دانشگاهی كمتر مورد بررسی قرار گرفته است. بااین حال، شواهدی 
این  از  می توانند  كه  مختلفی  فعالیت های  و  انگیزه ها  از  گستره ای  واضح  به طور  كه  دارد  وجود 
فرصت ها منتج شود را نشان می دهد. پرسش های مهمی می تواند در حوزه راهبرد فرصت مطالعاتی 
اینكه عرصه آكادمیک شامل چه ویژگی های منحصربه فردی است كه فرصت  مطرح شود مثاًل 
مطالعاتی را به یک بخش حایز اهمیت در زندگی دانشگاهی اعضای هیات علمی تبدیل كرده است؟ 
برای اعضای هیات علمی استفاده از فرصت مطالعاتی چه معنایی دارد؟ چه روایت ها، ارزش ها یا 

سنت های مشتركی بین اعضای هیات علمی كه از فرصت مطالعاتی استفاده می كنند وجود دارد؟

مبانی نظری و پیشینه پژوهش

توسعه حرفه ای اعضای هیات علمی به لحاظ نظری، یكی از شاخه های تخصصی مربوط به 
مباحث پایه ای توسعه و تغییر سازمانی و توسعه منابع انسانی است. منظور از تغییر سازمانی فرآیندی 
برنامه ریزی شده و كوششی آگاهانه در جهت تقویت روش هایی است كه گروه ها، بخش ها یا كل 

.)Anderson & Kyprianov, 1994( سازمان بر اساس آن عمل می كنند
توسعه سازمانی2 شامل روندی است كه بر فرهنگ  سازمانی تأثیر می گذارد، روابط بین ساختار، 
فناوری و فرآیندها را تنظیم می كند و فعالیت هایی برای توسعه سالمت و كارایی سازمان با كمک 
.)Yavas & Polat, 2015( ابزار تغییر كه از دانش و فن علوم رفتاری بهره می گیرد، ارائه می نماید

توسعه منابع انسانی3 را می توان فرآیند یا فعالیتی كوتاه مدت یا بلندمدت به منظور توسعه دانش، 
نامید  ملّی  یا  سازمانی  تیمی،  فردی،  مختلف  سطوح  در  كاركنان  رضایت  و  بهره وری  تخصص، 
)تونكه نژاد و داوری، 1388(. اما كامبلین و استیگر4 )2000( توسعه حرفه ای را توسعه مهارت های 
آموزشی، رهبری و نوآوری، شغلی و مهارت های ارتباطی عضو هیات علمی می دانند. دی و دلی5 
)2009( نیز توسعه حرفه ای را فعالیت هایی در حمایت از بهبود عملكرد و ارتقای توانمندی شغلی 
عضو هیات علمی می دانند. در تعاریف گوناگونی كه از توسعه حرفه ای  شده است بر توسعه چهار 

1. Maureen et al.
2. Organizational Development
3. Human Resource Development
4. Comblin & Steger
5. Dee & Daly
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حیطه تأكید شده است: الف. مهارت های آموزشی مانند فناوری آموزشی، تدریس، طراحی دوره های 
آموزشی و برنامه درسی؛ ب. مهارت های پژوهشی كه رشد عضو هیات علمی را با توجه به وظایف 
مؤسسه  و  سازمان  اولویت های  نیازها،  بر  كه  سازمانی  توسعه   ج.  می دهد؛  قرار  مدنظر  پژوهشی 
متمركز است؛ د. مهارت های فردی عضو هیات علمی مانند برنامه ریزی، تصمیم گیری و مهارت های 
ارتباطی. آمندسن و همكاران1 )2005( بر این باورند كه توسعه حرفه ای اعضای هیات علمی چهار 
فائق  برای  اعضا  از  با هدف حمایت  مهارت محور  فعالیت های   .1 برمی گیرد:  در  را  فعالیت   دسته 
یا  تدریس  روش  بر  تأكید  با  روش محور  فعالیت های   .2 تدریس؛  در  خاص  مشكالت  بر  آمدن 
در  یادگیری  چندوجهی  فرآیند  بر  متمركز  فرآیندمحور  فعالیت های   .3 خاص؛  یادگیری  رویكرد 
تدریس؛ 4. فعالیت های رشته محور كه در گروه های كوچک یک رشته یا رشته های نزدیک به هم 
استادان ترغیب می شوند تا درك خود از دانش و یادگیری رشته مربوط به خود را تصریح كنند. 
آكرلیند2 )2005( نیز بیان می دارد كه توسعه حرفه ای در دانشگاه ها مواردی را در برمی گیرد كه  
شامل: بهره وری بیشتر بروندادها؛ كسب اعتبار علمی و شناخت بیشتر كار علمی؛ بهبود روبه رشد 
در كیفیت و اثربخشی شغلی؛ انباشت رو به رشد دانش و مهارت های فردی؛ دانش عمیق و فهم 
رشته تخصصی؛ مشاركت در تغییر اجتماعی. بوجارزیک3 )2008( عالوه بر موارد فوق، برنامه های 
عمیق؛  یادگیری  و  مسئله  راهبردهای حل  از  استفاده  در  را  هیات علمی  اعضای  حرفه ای  توسعه 
تعامل با دانشجویان، ایجاد ارتباط بین هدف های درس و مطالب عرضه شده با فهم دانشجویان از 
آن مطالب؛ روابط بین فردی دانشجویان با یكدیگر؛ ارتقای انگیزش و اشتیاق اعضای هیات علمی؛ 
یادگیری انعكاسی از تجربیات خود به طور مداوم، همكاری با سایر اعضای هیات علمی از طریق 

حمایت، انتقادات سازنده و ارزیابی از تدریس می بیند.
قدیمی  افسانه های  به  مطالعاتی  فرصت  اصطالح  ریشه   )1962( هولینس4  و  الیس  نظر  به 
واژه  و مذهبی مشخص می شود.  اسطوره ای  به سرگذشت های  توجه  با  آن  مفهوم  و  بازمی گردد 
Sabbatical از واژه التین Sabbatun یا واژه یونانی Sabbaton یا واژه عبری Shabat گرفته 

 شده است. در اواخر سده هجدهم، هنگامی كه مفهوم فرصت مطالعاتی در آموزش مطرح شد همان 
مفهوم استراحت یا مرخصی پس از هر هفت سال مدنظر بود. اولین برنامه فرصت مطالعاتی در 

1. Amundsen et al.
2. Akerlind
3. Bojarczyk
4. Eells & Hollins
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دانشگاه هاروارد1 در سال 1880 پایه گذاری شد. الیوت2 رئیس آن دانشگاه نظام فرصت مطالعاتی 
را به عنوان یک سازوكار اصالح در دانشگاه بنیان نهاد. مفهوم فرصت مطالعاتی به طور روشن به 
یک دوره استراحت یا فراغت از روزمرگی در سال هفتم اشاره دارد كه به منظور به روزسازی دانش 
و فعالیت های هیات علمی صورت می گیرد. در عمل، فرصت مطالعاتی به یک دوره غیبتی برای 
مطالعه، استراحت یا سفر )هر هفت سال یک بار( گفته می شود كه به تعدادی از مدرسان دانشگاه با 

.)Kang & Miller, 1999( مزایای مالی اعطا می شود
 ساراسون3 )1990( بر تغییر توازن مسئولیت های اعضای هیات علمی تأكید دارد. هدف فرصت 
مطالعاتی از دید او رهاسازی فرد از تمام برنامه های تدریس و مسئولیت های اجرایی و مدیریتی 
به  رفتن  یا  و  جدید  خط مشی های  ایجاد  گذشته،  دستاوردهای  مرور  و  بازنگری  بر  او  تشویق  و 
مكانی دیگر جهت یادگیری مطالب جدیدتر است. اگرچه ممكن است هدف فرصت مطالعاتی از 
یک دانشگاه به دانشگاه دیگر و از یک فرد به  فرد دیگر متغیر باشد اما به نظر می رسد كه مدیران 
دانشگاه بر آن موضوع توافق دارند كه هر دوره مرخصی باید دارای هدفی روشن بوده و نتایج خوب 
و بلندمدتی را برای دانشگاه به دنبال داشته باشد. مهم تر از همه آن است كه فرصت مطالعاتی باید 

از نظر خود اعضای هیات علمی نیز مهم و كارآمد به نظر آید.
زهورسكی4 )1994( چهار هدف را برای فرصت مطالعاتی مشخص نموده كه عبارتند از: فراهم 
برنامه های  و  واحدها  توسعه  تدریس،  بهبود شیوه های  پژوهشی،  پیشرفت  و  توسعه  زمینه  آوردن 
درسی و افزایش عملكرد هنری و خالقیت. به نظر او، فرصت مطالعاتی در رشد حرفه ای، شخصی و 
خالقیت اعضای هیات علمی مؤثر است. چرا پس از چند سال متوالی و مشخص كار و خدمت رسانی 

امكان خود بهسازی را برای مدرسان فراهم می كند.
اعضای هیات علمی  توسعه حرفه ای  برنامه  از  بخشی  به عنوان  مطالعاتی  هرچند فرصت های 
اما الزم  از نظام كالن مدیریت دانشگاه و مؤسسات پژوهشی است  فرآیندی مستمر و مؤلفه ای 
است كه اثربخشی فرصت های مطالعاتی از طریق تحلیل زمینه ها و عوامل تأثیرگذار و نیز تبیین 

.)World Health Organization, 2006( سازوكارهای بهبود فرآیند مورد توجه قرار گیرد
به باور پیج5 )2010( فرصت مطالعاتی می تواند ابزاری ارزشمند برای به روزرسانی دانشگاه ها 

1. Harvard
2. Eliot
3. Sarason
4. Zahorski
5. Page
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باشد، به ویژه در رشته هایی كه خالقیت بخش مهمی از كار ذهنی عضو هیات علمی است. از نظر 
و  قوا  تجدید  نو،  دیدگاه های  ایجاد  سبب  مطالعاتی  فرصت  نیز   )2010( همكاران1  و  دیویدسون 
تقویت انگیزه برای گسترش دانش عضو هیات علمی می شود. ایرن و نایس2 )2010( بر این باورند 
كه فرصت مطالعاتی برای اعضای هیات علمی فرصت مناسبی را جهت درگیر شدن در پروژه های 
پژوهشی و تغییر دیدگاه ها فراهم می سازد. مارگینسون3 )2011( بیان می كند كه یكی از نقش هایی 
كه فرصت های مطالعاتی به طور سنتی و نمادین در عمل ایفا می كند آن است كه نه تنها به تولید 
دانش كمک می كند بلكه منفعت و خیر عمومی را هم از طریق تقویت حس شهروندی در پی دارد.

ایلس4 )2015( با نگاهی متفاوت بر این باور است كه فرصت های مطالعاتی مجالی را برای 
كشف فرهنگ های جدید به دانشگاهیان ارائه می دهد تا یاد بگیرند كه چگونه آموزش عالی در سایر 
نقاط جهان فعالیت می كند و خود را در یک پروژه غوطه ور  می سازد. به نظر تقی پورظهیر و صفایی 
فخری5 )2011( فرصت مطالعاتی می تواند به عنوان یک فرآیند مهم در تولید و تبادل دانش علمی 

در سراسر جهان مورد توجه قرار گیرد.
در قدیمی ترین پژوهش درباره فرصت مطالعاتی، كوپر6 )1932( گزارش كرد كه 178 مؤسسه، 
فرصت مطالعاتی را برای بهبود وضعیت عملكرد اعضای هیات علمی خود به كار بسته اند. بخشی از 
پیشینه پژوهشی دراین باره در سفرنامه های اعضای هیات علمی گزارش  شده است و آنان خاطرات 
و نتایج فرصت مطالعاتی را بازگو نموده اند: به عنوان نمونه، دامسر7 )1991( پس از طی دوره فرصت 
مطالعاتی، آن را پرورش دهنده خالقیت، سرزندگی، انعطاف پذیری حرفه ای استادان معرفی كرده 
است. فرانس8 )1994( نیز گزارش كرده كه فرصت مطالعاتی یک تجربه  آموزشی لذت بخش بوده 
و سبب به روزرسانی و سرزندگی وی شده است؛ اما این برنامه آن گونه كه انتظار داشته سبب تغییر 
و تحول در وی نشده است و بهترین بخش آن زمان كافی برای مطالعه و نوشتن و انعكاس ارزش 

تحصیالت و زندگی بوده است.
سیما و دنتون9 )1995( در مطالعه ای هشت كاربرد را برای فرصت مطالعاتی برشمرده اند كه 

1. Davidson et al.
2. Erren & Nise
3. Marginson
4. Eells
5. Taghipoorzahir & Safaeifakhri
6. Cooper
7. Dumser
8. Franse
9. Sima & Deneton
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افزایش خالقیت و  از: انجام پژوهش، مطالعه بدون وقفه، تألیف كتب یا مقاالت علمی،  عبارتند 
عملكرد هنری، بهبود تدریس، توسعه واحدها و برنامه های درسی، سرزندگی اعضا، فراهم نمودن 
زمینه برای سفر و كسب تجارب جدید و تكمیل فعالیت علمی. مطالعات انجام شده سیما و سلینا1 
)2000( حاكی از آن است كه فرصت مطالعاتی و دوری از فضای دانشگاه می تواند مزایای مهمی از 
قبیل بهره وری پژوهشی، بهبود تدریس یا به میزان كمتر، افزایش خدمت رسانی به اعضای دانشگاه 
را به دنبال داشته باشد. كار و تانگ2 )2005( نیز گزارش  كردند كه بسیاری از اعضا پس از استفاده 
اشتیاق  و  احساس شادابی  كار،  به  بیشتر  تعهد  داشته اند كه ضمن  بیان  از فرصت های مطالعاتی 
بیشتر برای كشف تازه های دنیای علم داشته اند. ایروانی و همكاران )1385( نیز در تحلیل عوامل 
مهارت های  و  سازگاری  حمایتی،  خدماتی،  عامل  چهار  مطالعاتی  فرصت های  بهبود  بر  تأثیرگذار 

حرفه ای را شناسایی نمودند.
شریف زاده و عبداله زاده )1391( با تحلیل اثرات علمی فرصت های مطالعاتی از نگاه اعضای 
فردی، خانوادگی، حرفه ای  تأثیرات  این فرصت ها  دادند كه  هیات علمی حوزه كشاورزی گزارش 
و سازمانی دارند اما محدودیت های ناخواسته ای ازجمله مشكالت مالی و رویه اداری طوالنی از 

چالش های پیش روی آن هستند.
پژوهش حاضر روایت های اعضای هیات علمی از تجارب فرصت مطالعاتی را با هدف تفسیر 
این  تعیین نقش  ازاین رو، هدف اصلی آن  این تجارب تحلیل می نماید.  ابعاد مختلف  بازنمایی  و 
راهبرد در توسعه حرفه ای، فرهنگ و هویت دانشگاهی است كه در این راستا سه پرسش اساسی 

زیر مطرح می شود:
1. اعضای هیات علمی چه معانی، ارزش ها و سنت هایی را از استفاده از فرصت مطالعاتی به 

همكاران خود، دانشجویان و دانشگاه انتقال می دهند؟
2. اعضای هیات علمی استفاده كننده از فرصت مطالعاتی چه چالش ها و مشكالتی داشته اند و 

چگونه با آن ها سازگاری یافته اند؟
3. از دیدگاه اعضای هیات علمی پیامدها و مزایای فرصت مطالعاتی برای توسعه حرفه ای و 

زندگی شخصی آنان چه بوده است؟

1. Sima & Clina
2. Carr & Tang
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روش شناسی پژوهش

زمره  در  پژوهش،  هدف  و  موضوع  ماهیت  به  توجه  با  حاضر  پژوهش  راهبرد:  و  رویكرد 
پژوهش های كیفی و پارادایم تفسیری قرار می گیرد. از آنجا كه پژوهشگران قصد بازنمایی تجارب، 
احساس ها و ذهنیت های اعضای هیات علمی از تجربه فرصت مطالعاتی داشتند بنابراین از راهبرد 
روایت پژوهی استفاده شد. روایت پژوهی هم بر روی آنچه اتفاق افتاده و هم بر معنای به دست آمده 
توسط فرد از آنچه اتفاق افتاده، تأكید دارد. با این روش می توان فهمید كه افراد تجربه های خود 
را چگونه معنا می دهند )Paul, 2013(. رویكرد روایی مبتنی براین فرض پدیده شناختی است كه 
تجربه می تواند از طریق داستان ها بخشی از آگاهی باشد )Thomson et al., 2017(. به عقیده 
كالندنین و كانلی1 )2000( روایت پژوهی راهبردی پژوهشی است كه پژوهشگر به كمک آن زندگی 
افراد را مطالعه می كند و می خواهد كه داستان های زندگی خود را بیان كنند. سپس این اطالعات 

توسط پژوهشگر به صورت روایت زمانی بازگویی یا بازسازی می شوند.
میدان پژوهش: مشاركت كنندگان بالقوه در این پژوهش اعضای هیات علمی بودند كه در ده 
سال اخیر تجربه فرصت مطالعاتی داشتند نمونه گیری به صورت هدفمند، مالكی و با حداكثر تنوع 
انجام شد به گونه ای كه پس از مراجعه به دانشگاه های مختلف سطح یک تا سه كشور و دریافت 
برای  آنان  از  پژوهشی،  معاونت  از  مطالعاتی  فرصت  تجربه  دارای  هیات علمی  اعضای  فهرست 
تهران،  دانشگاه های  هیات علمی  اعضای  از  نفر   25 درنهایت  می شد.  دعوت  در مصاحبه  شركت 
لرستان، بوعلی سینای همدان، تربیت مدرس، عالمه طباطبایی، شهید چمران اهواز و كردستان در 

پژوهش و مصاحبه مشاركت كردند.
ابزار گردآوری داده ها: ازآنجاكه در پژوهش حاضر فقط برهه ای از زندگی اعضای هیات علمی 
مورد مطالعه قرار می گرفت بنابراین از »مصاحبه اپیزودیک2« استفاده شد. در این نوع مصاحبه، 
فرض می شود كه تجربه های فرد مشاركت كننده در یک حوزه مشخص در قالب دانشی معناشناختی 
اجتماعی  بازنمایی  برای  این روش  یادآوری می شود.  لزوم  به هنگام  و  روایی-اپیزودیک ذخیره  و 
تجربه های گروه های مختلف به كار می رود. در این مصاحبه وضعیت مصنوعی و تک بُعدی مصاحبه 
روایی جای خود را به گفتگویی باز می دهد كه روایت تنها یكی از انواع داده های آن خواهد بود. 
می آورد  وجود  به  را  چندبُعدی  رویكردی  پاسخ  و  پرسش  و  روایت  تلفیق  با  اپیزودیک  مصاحبه 
)Flick, 2006، ترجمه جلیلی، 1387(. پروتكل مصاحبه شامل ده پرسش و به گونه ای طراحی  شده 

1. Clandinin & Connely
2. Episodic
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بود كه بتواند روایت اعضای هیات علمی را از تجربه فرصت مطالعاتی احصا نماید.
به منظور رعایت اخالق پژوهش، توضیحاتی درباره هدف  انجام مصاحبه  از  اجرا: قبل  روش 
پژوهش و محرمانه ماندن اطالعات از طریق كدگذاری مصاحبه ها به جای نام مشاركت كنندگان و 
همچنین ضبط مصاحبه، ارائه می شد و رضایت مشاركت كنندگان دریافت گردید. تمامی مصاحبه ها 
به صورت صوتی ضبط و سپس پیاده سازی شد. طول زمان مصاحبه ها از 45 تا 60 دقیقه در نوسان 
بود. همچنین از یادداشت های میدانی از طریق مشاهده تعامالت و ارتباطات اعضای هیات علمی 
با همكاران و دانشجویان مشاهده كتاب ها، عكس ها و فیلم های آن ها در دوره فرصت مطالعاتی، 
شد  خواسته  مشاركت كنندگان  از  شد.  استفاده  نیز  گردآوری شده  داده های  به  غنابخشی  جهت 
از  استفاده  و  اپیزودیک  مصاحبه  ماهیت  به دلیل  كنند،  بیان  روایت  قالب  در  را  خود  تجارب  كه 
پرسش های مكمل روایت، به دلیل ناآشنایی مصاحبه شونده با این نوع مصاحبه اصول اساسی آن 
به مشاركت كنندگان توضیح داده می شد كه امكان دارد از آنان به دفعات خواسته شود وضعیت و 

موقعیت تجربه خود را بازگو كنند.
نمونه در موقعیت های  تعداد  افزایش  نمونه هدفمند،  انتخاب  با  پژوهشگران  روایی:  و  پایایی 
از داده ها )اعتبار درونی(  دانشگاهی متفاوت سعی در تائید داده ها )اعتبار سازه( و اطمینان خاطر 
داشتند. با پیروی دقیق از مراحل تحلیل مضمونی و كسب اطالعات دقیق موازی، انتقال )اعتبار 
ازجمله  بایگانی شده  داده های  از  استفاده  تأمین شد. همچنین  امكان  حد  تا  نیز  پژوهش  بیرونی( 
كتاب ها، عكس ها و فیلم ها و گزارش های كار اعضای هیات علمی از سفر فرصت مطالعاتی، از فنون 

افزایش پایایی ابزار در این پژوهش بود.
شیوه تحلیل: تحلیل مضمونی رایج ترین نوع تحلیل روایت است. در تحلیل مضمونی روایت، 
مهم ترین نكته پاسخگویی به پرسش »چه چیزی« است )Riesman, 1993(. داده ها بر اساس روش 
تحلیل مضمون )Braun & Clarke, 2006( مورد بررسی قرار گرفت كه مراحل آن شامل آشنایی 
ابتدایی با متن مصاحبه، ایجاد كدهای اولیه، جستجو برای مضمون ها، مرور مضمون ها، تعریف هر 
یک از مضمون های به دست آمده و تهیه گزارش بود كه با استفاده از نرم افزار Nvivo10 انجام شد كه 
ابتدا پوشه های جداگانه ای برای هر كاركرد در نرم افزار ایجاد گردید، سپس كدهای مشخص شده هر 
منبع به تفكیک در پوشه مربوطه وارد شد همچنین در خالل این كار، هر منبع دوباره مورد بازبینی قرار 
گرفت تا در صورت امكان بخش های مرتبط جدید كدگذاری شوند و نیز بخش های كدگذاری شده ای 
 Nvivo10 كه بی ارتباط به نظر می رسند حذف گردند. در ادامه، كدگذاری های دستی وارد نرم افزار 

گردید و تحلیل نمایان شد. 
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تحلیل داده ها و يافته ها

این پژوهش در قالب سه پرسش، ارزش ها و معانی، چالش ها و مشكالت و پیامدهای فرصت 
مطالعاتی را بر توسعه حرفه ای ازنظر اعضای هیات علمی مورد مطالعه قرار داد. تحلیل تجربه های 
فرصت مطالعاتی اعضای هیات علمی 251 مفهوم، هفده زیرمضمون و شش مضمون را به دست 
داد. هر مضمون از چند واحد یا زیرمجموعه به نام زیرمضمون تشكیل  شده است و هر زیرمضمون 
دربرگیرنده چند مفهوم است. در جدول )1( نمونه ای از تحلیل بخشی از یک روایت به شیوه تحلیل 

مضمونی نشان داده  شده است:

جدول 1: نمونه ای از کدگذاری روايت های اعضای هیات علمی از تجربه فرصت مطالعاتی

مضمونزیر مضمونمفاهیمنقل  قول

دوره فرصت مطالعاتی آن طور كه آدم با افراد 
اين  كه  می گيرد  ارتباط  معتبر  پژوهشگران  و 
آكادميک  و  علمی  حوزه  از  فراتر  ارتباطات 
غنای  و  رفاه  نوعی  مطالعاتی  فرصت  است. 
اين  طريق  از  آدم  و  می كند  فراهم  فکری 
ارتباطات با سطوح مختلف علمی و پژوهشی 
آشنا می شود و از يک طرف ديگر هم، ذهنيت 

كليشه ای و محدود از بين می رود 

ـ ارتباط با پژوهشگران برتر
برتر  انجمن های  شناخت  ـ 

علمی 
ـ ارتقاء سطح علمی 

ـ بهبود نگرش و وسعت ديد 
ـ بازسازی فکری 

كاهش 
فرسودگی شغلی

ارتقای 
برون دادهای 

علمی

ارتقای عملکرد 
علمی

بالندگی 
حرفه ای

در ادامه، تحلیل داده ها در قالب پاسخ به پرسش های پژوهشی ارائه می شود:
فرصت  از  استفاده  از  را  سنت هایی  و  ارزش ها  معانی،  چه  هیات علمی  اعضای  اول:  پرسش 
مطالعاتی به همكاران خود، دانشجویان و دانشگاه انتقال می دهند؟ تحلیل ها نشان داد كه معانی 
فرصت مطالعاتی نزد اعضای هیات علمی چیزی فراتر از معنای متداول آن بود. آنان معانی متفاوتی 
را نسبت به یكدیگر از این دوره ها درك كرده و به دانشگاه و دانشجویان منتقل می كردند. تفاوت 
معانی اعضای هیات علمی از فرصت مطالعاتی ناشی از متفاوت بودن سطوح و محیط های مختلف 
جنبه های  بر  مطالعاتی  فرصت  كه  بود  تغییراتی  از  متأثر  معانی  تفاوت  این  بلكه  نبود  دانشگاهی 
مختلف زندگی آن ها داشت. معانی فرصت مطالعاتی از دیدگاه اعضای هیات علمی در نمودار )1( 

به تصویر كشیده شده است.
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ارضای سائق های علمی

یادگیری دستاوردهای 
نوین

مسئولیت پذیری 
اجتماعی بهبود رفتارهای 

شهروندی

احیاء ذهنی

تجدید حیات علمی

نمودار 1: معانی فرصت مطالعاتی از دیدگاه اعضای هیات علمی
)Nvivo10 مستخرج از متن مصاحبه ها با استفاده از نرم افزار(

در نمودار )1( که خروجی تحلیل ها در نرم افزار Nvivo10 است می توان مشاهده کرد اعضای 
چهار  قالب  در  علمی  سایق های  ارضای  برای  فرصتی  به عنوان  را  مطالعاتی  فرصت  هیات علمی 
مضمون احیای ذهنی، یادگیری دستاوردهای نوین و تجدید حیات علمی و سبک زندگی متفاوت 
منعکس کردند. آنان همچنین معانی فرصت مطالعاتی را در قالب مفاهیمی همچون فرصتی برای 
به  ورود  ایده ها،  شدن  به روز  نو،  تجربه ای  کسب  توانایی ها،  زدن  محک  برای  فرصتی  پژوهش، 
دنیایی دیگر، انجام پژوهش های نو، تطابق با دانش روز، به روزرسانی روش های پژوهش و فرصتی 

برای نو شدن بازنمایی کردند.
با وجود اینکه اعضای هیات علمی دیدگاه مثبتی نسبت به این تجارب داشتند اما برخی از آن ها 
تجربه این دوره ها را برای دانشجویان خود در اولویت قرار نمی دادند. تعدادی از این استادان بازخورد 
دانشگاه را نسبت به تجربه های خود خوب نمی دیدند و بر این باور بودند که از دید دانشگاه تمام 
استادان با یکدیگر برابرند و برخی از آن ها عنوان کردند که بعد از بازگشت از فرصت مطالعاتی 
دچار نوعی افسردگی و احساس بی هدفی در حوزه پژوهش شده اند. برخی دیگر از استادان تجربه 
این دوره ها را به دانشجویان توصیه می کردند و بر این باور بودند که اگر دانشجویان و استادان این 

تجارب را داشته باشند سطح کیفیت دانشگاه ارتقاء می یابد.
بازگویی خاطرات خود در قالب  با داشتن تقویم های میالدی در دفتر کار خود،  این استادان 
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صحبت درباره مباحث علمی برای دانشجویان و همكاران، اجرای سخنرانی ها در دانشگاه جهت 
ارائه نتایج خود در طول مأموریت، تأكید بر همكاری در پژوهش از طریق تشویق دانشجویان به 
انجام پروژه های مشترك سعی در انتقال ارزش ها و معانی تجارب خود به همكاران و دانشجویان 
داشتند. استادان این تجارب را در قالب جمله هایی همچون »سفرها باید كرد تا پخته شود خامی« 
»شنیدن كی بود مانند دیدن« »درختی كه در پاییز می میرد و در بهار زنده می شود« و »بیمار رو 

به بهبودی« توصیف می كردند.
بازنمایی این تجارب در برخوردها و فعالیت های استادان نیز قابل  مشاهده بود. این استادان 
نسبت به زمان و به موقع انجام كارها توجه زیادی نشان می دادند و با تشكیل دادن به موقع و منظم 
كالس ها و حضور مرتب در دانشگاه داشتن برنامه و اهمیت نظم و انضباط و اصالت و نوآوری در 
كارها را انتقال می دادند. در روابط خود با همكاران سعی در بازنمایی این ارزش ها داشتند. از لحاظ 
ارائه می دادند.  رسمی اعضای هیات علمی دستاوردهای خود از این تجارب را در قالب سخنرانی 
دیده می شد كه برخی استادان تصاویر قراردادها و یا مقاالت پژوهشی و لوح های تقدیر كه طی 
این دوره دریافت كرده بودند در اتاق خود در معرض نمایش قرار داده بودند و حتی گاهی در بین 
صحبت های خود از واژه های انگلیسی استفاده می كردند. برخی از استادان بیان كردند كه بعد از 
برگشت از فرصت مطالعاتی اصاًل در كالس حضور و غیاب انجام نمی دهیم چراكه سیستم آموزشی 
باید شور و شوق را در دانشجو ایجاد كند و معتقد بودند كه این سبكی بوده كه توانسته اند در طی 
این دوره كسب كنند. یكی از استادان بیان كرد كه من همیشه نیم ساعت آخر كالس را به بحث 
در زمینه مباحث، آزاد می گذارم و بر مباحثه دانشجویان با هم به عنوان عاملی برای پرورش قدرت 

انتقادپذیری و انعطاف پذیری تأكید داشتند.
پرسش دوم: اعضای هیات علمی استفاده كننده از فرصت مطالعاتی چه چالش ها و مشكالتی 
و  چالش ها  انجام شده  مصاحبه های  تحلیل  در  یافته اند؟  سازگاری  آن ها  با  چگونه  و  داشته اند 
مشكالت اعضای هیات علمی از تجربه فرصت مطالعاتی در قالب چالش های درون سازمانی شامل 
زیر مضمون های بوروكراسی های اداری و ناكافی بودن حمایت های مالی و چالش های برون سازمانی 
در  كه  گردید  مطرح  ارزی  نداشتن حساب  و  ویزا  دریافت  زیرمضمون های مشكالت  دربرگیرنده 

نمودار )2( به تصویر درآمده است.
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چالش ها

برون سازمانی

مشکالت اخذ ويزا نداشتن حساب ارزی

درون سازمانی

کمبودهای مالی بوروکراسی های اداری

نمودار 2: چالش ها و مشکالت اعضای هیات علمی از تجربه فرصت مطالعاتی
)Nvivo10 مستخرج از متن مصاحبه ها با استفاده از نرم افزار(

اعضای هیات علمی با بهره گیری از سرمایه های شخصی در كنار حمایت مالی دانشگاه و تهیه 
مسكن هایی كوچک تر و كیفیت پایین تر اما ارزان تر، گاهی اوقات برخورداری از كمک های مالی 
دانشگاه مقصد و استفاده از مهمانسراهای آن دانشگاه تا حدودی چالش های درون سازمانی مربوط 
به فرصت مطالعاتی را كاهش داده اند این در حالی بود كه استادان در رفع و یا كاهش چالش های 
برون سازمانی ناتوان بودند كه عدم تأثیرگذاری و یا تأثیرگذاری كم در رفع چالش های برون سازمانی 
آموزش  نظام های  می شود  موجب  كه  است  دیگر  كشورهای  با  ایران  بین المللی  روابط  از  ناشی 
عالی در رفع و یا حتی كاهش این عوامل ناتوان باشند. تشابه چالش های درون سازمانی اعضای 
از متمركز بودن فرآیندهای  ناشی  با وجود متفاوت بودن سطوح دانشگاهی می تواند  هیات علمی 
اداری مرتبط با فرصت مطالعاتی و حمایت های مالی تعیین شده برای این دوره ها باشد كه موجب 
می شود دانشگاه ها در رفع این مشكالت تأثیرگذاری اندكی داشته و اعضای هیات علمی به واسطه 

راه های دیگر سعی در كاهش این چالش ها داشته باشند.
پرسش سوم: از دیدگاه اعضای هیات علمی پیامدها و مزایای فرصت مطالعاتی برای توسعه 
مضامین  قالب  در  هیات علمی  اعضای  برای  فرصت  پیامدهای  است؟  بوده  چه  آنان  حرفه ای 
اعضای  دانشگاه احصا شد.  تقویت جّو سازمانی  بالندگی حرفه ای و  افزایش  زندگی،  تغییر سبک 
هیات علمی پیامدهای تجارب فرصت مطالعاتی خود را در قالب مفاهیمی بیان كردند كه این مفاهیم 

و زیرمضمون و مضامین مرتبط با آن ها را در جدول )2( می توان مشاهده كرد.
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جدول2:دستاوردهایتجاربفرصتمطالعاتیاعضایهیاتعلمی

مفاهیمزیر مضمونمضمون

تغییر سبک 
زندگی

اشتیاق به یادگیری
مادام العمر

بهبود مهارت های
اجتماعی

بهبود رفتارهای 
شهروندی

مسئولیت پذیری 
اجتماعی

آشنایی با دنیایی نو، آشنایی با روش های به روز بودن، آشنایی با 
رموز موفقیت، افزایش روحیه همکاری، به اشتراک گذاری ایده های 

نو
 گسترش انجام کارهای تیمی، مرور تجربیات علمی، تبادالت 
علمی،افزایش روحیه انتقادپذیری، بهبود ارتباطات، رک بودن در 

روابط، ارتقاء فرهنگی و اجتماعی، بینش جدید در زمینه پیشرفت، 
انجام یک فعالیت

بدیع، احترام به قوانین، از بین رفتن ذهنیت کلیشه ای، اهمیت 
دادن به برنامه ریزی، آشنایی با فرهنگ های متفاوت، به 

اشتراک گذاری ایده های نو، ایجاد روابط اجتماعی جدید

بالندگی 
حرفه ای

ارتقای برون دادهای 
علمی

بهبود روش های 
راهنمایی و مشاوره 

دانشجویان
 بهبود شیوه های

 مطالعه

کاهش فرسودگی شغلی

ارتقای درجه علمی، افزایش توانمندی علمی، به روزرسانی 
اطالعات علمی، به روز شدن پژوهش، پیشرفت پژوهشی، 

انجام یک کار علمی، زمینه چاپ مقاالت برتر، پیشرفت علمی، 
یادگیری فنون، ارتقای ارتباطات علمی با دانشجویان، بهبود 

بازخورد علمی، بهبود نگرش پژوهشی، تشویق دانشجویان به 
تجربه های نو، آشنایی با فرهنگ مطالعه، آشنایی با تیم پژوهشی، 
آشنایی با پژوهشگران برتر، شناخت متخصصان معتبر، آشنایی با 
شیوه های آموزش، انتقال علوم جدید به دانشجویان، تجربه یک 
دانشگاه متفاوت، ایجاد دید مثبت به پژوهش، امکان تجربیات 
مستقیم، افزایش واریانس کاری، افزایش توانایی علمی، کمک 

به یادگیری بهتر دانشجویان، آشنایی با دانش های روز، احساس 
سرزندگی، استراحت از کار، ایجاد احساس غنا در فرد، گسترش 

افق دید، محک زدن توانایی ها، ارتقای سطح علمی دانشگاه، 
دستیابی به روش های آماری نو، شناخت فرصت های پژوهشی 

نو، دسترسی به اطالعات روز

تقویت جّو 
سازمانی 
دانشگاه

افزایش ارتباطات 
بین المللی دانشگاه

ارتقای معیارهای 
آکادمیک دانشگاه

 تأثیر بر جامعه دانشگاهی، راه اندازی مراکز پژوهشی، آشنایی 
با یک سیستم موفق دانشگاهی، ارتباط با دانشگاه های دیگر، 

تأثیرگذاری فرامنطقه ای، ارتباط با مراکز پژوهشی، تأثیرگذاری 
فرهنگی بر دانشگاه، انعقاد تفاهم نامه پژوهشی، انتقال علوم جدید 

به دانشجویان، بومی سازی تجارب، توسعه ارتباطات علمی 
دانشگاه، ارتباطات بین المللی دانشگاه

در روش تحلیل روایت، پژوهشگر عناصر داده ها را در یک حالت هماهنگ و تکاملی سازمان دهی 
می کند )Holloway & Wheeler, 2002(. ازاین رو پیامدهای تجارب اعضای هیات علمی در سه 

حوزه پیامد فردی، سازمانی و حرفه ای قرار می گیرند؛ که در نمودار )3( ارائه  شده است.
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 دید، افق گسترش فرد، در غنا احساس ایجاد کار، از استراحت
 دستیابی دانشگاه، علمی سطح یارتقا ها، توانایی زدن محک

 نو، پژوهشی های فرصت شناخت نو، آماری های روش به
 .روز اطالعات به دسترسی

 آشنایی ،پژوهشی مراکز اندازی راه دانشگاهی، جامعه بر تأثیر 
 دیگر، های دانشگاه با ارتباط دانشگاهی، موفق سیستم یک با

 تأثیرگذاری ،پژوهشی مراکز با ارتباط ای، فرامنطقه تأثیرگذاری
 علوم انتقال پژوهشی، نامه تفاهم انعقاد دانشگاه، بر فرهنگی

 تاارتباط توسعه تجارب، سازی بومی دانشجویان، به جدید
 .دانشگاه المللی بین ارتباطات دانشگاه، علمی

المللی بین ارتباطات افزایش  
دانشگاه   
 

 آکادمیک معیارهای یارتقا
 دانشگاه

 جوّ تقویت
 سازمانی
 دانشگاه

 
 & Holloway) کند می دهی سازمان تکاملی و هماهنگ حالت یک در را ها داده عناصر پژوهشگر روایت، تحلیل روش در

Wheeler, 2002) .قرار ای حرفه و سازمانی فردی، پیامد حوزه سه در علمی تاهی اعضای تجارب پیامدهای رو ازاین 
 .است شده  ارائه (8) نمودار در که گیرند؛ می

 
 علمی تاهی اعضای مطالعاتی فرصت اربتج پیامدهای :9 نمودار

 (Nvivo 10افزار  ها با استفاده از نرم )مستخرج از متن مصاحبه
  
 

نمودار 3: پیامدهای تجارب فرصت مطالعاتی اعضای هیات علمی
)Nvivo10 مستخرج از متن مصاحبه ها با استفاده از نرم افزار(

تجارب  فردی  پیامد  زندگی  تغییر سبک  كرد  مشاهده  می توان   )3( نمودار  در  كه  همان طور 
به  اشتیاق  اجتماعی،  مهارت های  بهبود  قالب  در  كه  است  هیات علمی  اعضای  مطالعاتی  فرصت 
یادگیری مادام العمر، بهبود رفتارهای شهروندی و مسئولیت پذیری اجتماعی جای دارد. فرصت های 
مطالعاتی با فراهم كردن زمینه هایی برای آشناسازی اعضای هیات علمی با فرهنگ ها و محیط های 
مختلف  جنبه های  بر  تأثیرگذاری  موجب  می توانند  علمی،  تجربه  یک  كنار  در  متفاوت  اجتماعی 
زندگی اجتماعی اعضای هیات علمی شوند. اعضای هیات علمی بیان كردند كه بعد از تجربه فرصت 
مطالعاتی توانسته اند ارتباطات و تعامالت بهتری داشته باشند همچنین این تجارب بر خانواده آن ها 
مؤثر بوده است. استادان بیان كردند كه بعد از این تجارب فرزندان آن ها به انجام فعالیت های علمی 
و ورزشی عالقه مندی بیشتری نشان می دهند و به واسطه تجربه یک مدرسه در یک كشور پیشرفته 
شوق به یادگیری مثاًل یادگیری زبان انگلیسی در آن ها ایجاد شده است و عالوه بر این از لحاظ 
ارتباطات اجتماعی هم بهبود یافته اند. برخی از اعضای هیات علمی بیان كردند كه در قالب این 
تجارب توانستند با راه های به روزسازی اطالعات آشنا شوند و سعی كنند كه آن ها را برای به روز 
ماندن اطالعات به كار ببرند. تعدادی از اعضای هیات علمی بیان كردند كه با وجود آن كه دانشگاه 
امكانات كمی در اختیارشان قرار می دهد اما به دلیل عالقه و انگیزشی كه به رشد و پیشرفت دارند 
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باز هم سعی می كنند كه در قالب آن امكانات كم، پروژه های خود را اجرایی كنند.
بالندگی حرفه ای پیامد حرفه ای فرصت مطالعاتی است. فرصت مطالعاتی به استادان آموزش 
مطالعاتی  فرصت های  را می دهد.  پژوهشی خود  زمینه های  در  تفحص  و  پژوهش  فرصت  عالی، 
می توانند فرصتی را در اختیار اعضای هیات علمی جهت پرورش و ارتقای مهارت هایشان قرار دهد 
و زمینه ای فراهم سازد كه آن ها بتوانند مهارت های خود را بهبود بخشند و درنهایت موجب بهبود 

عملكرد دانشگاه  شود. بالندگی حرفه ای اعضای هیات علمی در قالب مفاهیم زیر احصا شد:
این تجربه و دور  به واسطه  بیان كردند كه  الف. كاهش فرسودگی شغلی: مشاركت كنندگان 
ماندن از محیط كاری و روزمره برای مدتی، احساس شادابی و سرزندگی به آن ها دست داده است. 
تجارب فرصت مطالعاتی موجب شده كه اعضای هیات علمی، خود را افرادی مفید و مؤثر برای 
دانشگاه دانسته و جهت انجام فعالیت های حرفه ای خود انگیزه كسب كنند. این تجارب موجب شده 

كه اعضای هیات علمی عملكردهای خود را بر نتایج دانشگاه مؤثر بدانند. 
ب. ارتقاء برون دادهای علمی: برون دادهای علمی به فعالیت های آموزشی و پژوهشی اعضای 
هیات علمی اشاره دارد. پژوهشی نشان داد كه تجارب فرصت مطالعاتی و ارتباط پژوهشگران برتر 
و تجربه دانشگاه های معتبر می تواند فرصتی جهت آشنایی اعضای هیات علمی با فن و روش های 

پژوهش باشد و همین تجربه موجب بهبود كیفیت پژوهش در آن ها شده باشد.
آموزش و تدریس یكی از فعالیت های كلیدی اعضای هیات علمی در آموزش عالی است. این 
فعالیت استادان در بهبود نگرش و ایجاد مهارت ها و توانمندی های علمی دانشجویان تأثیر بسیاری 
توانمندی های  بر  بلكه  استادان  بر  نه تنها  خواه ناخواه  می تواند  زمینه  این  در  بهبود  بنابراین  دارد؛ 

دانشجویان تأثیرگذار باشد. 
این تجارب می توانند بازده و عملكرد استادان را ارتقاء دهند. ارتباط با دانشگاه ها و مؤسساتی كه 
سطوح باالتری دارند می تواند عملكرد علمی را ارتقاء دهد. اعضای هیات علمی می توانند به واسطه 
این دوره ها با علوم و پیشرفت ها آشنا شده و اطالعات به روزتری كسب كنند. مشاركت كنندگان 
بیان كردند كه به واسطه این تجربه و آشنایی با پیشرفت ها و اطالعات جدید دانشجویان نیز بیشتر 

خواهان راهنمایی های ما در انجام كارهای پژوهشی خود می شوند. 
ج. بهبود شیوه های مطالعه: مطالعه، یكی از راه های كسب اطالعات است اما شیوه های مطالعه 
و  تجارب  این  به واسطه  كه  كردند  بیان  مشاركت كنندگان  باشد.  تأثیرگذار  می تواند  راستا  این  در 
مشاهده فرهنگ های مطالعه در سایر كشورها، توانسته اند با راه های بهتر و مفیدتر مطالعه كردن 
آشنا شوند و در تغییر دیدگاه شان نسبت به مطالعه تأثیرگذار بوده به طوری كه بیان كردند، داشتن 
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یک مطالعه باکیفیت بر کّمیت مطالعات برایشان ارجحیت دارد. 
از  استادان  د. بهبود روش های راهنمایی و مشاوره دانشجویان: راهنمایی دانشجویان توسط 
اوقات  و گاهی  راه گشا  دانشجویان  برای  دانشجویان است که می تواند  و  آن ها  ارتباط  جنبه های 
این  به واسطه  بیان کردند که  اعضای هیات علمی  برخی  دانشجویان شود.  انگیزه  موجب کاهش 

تجارب دیدگاه شان نسبت به جایگاه و ارتباطات استاد و دانشجویان تغییر کرده است. 
تقویت جّو سازمانی دانشگاه پیامد سازمانی ناشی از تجربه های فرصت مطالعاتی است. فرصت 
مطالعاتی این امکان را برای اعضای هیات علمی فراهم می آورد تا به واسطه این تجارب و شرکت در 
مجامع علمی و کسب تجارب و اجرایی کردن آن در دانشگاه موجب تقویت جّو فکری در دانشگاه 
شوند. بسیاری از مشارکت کنندگان بیان کردند که همیشه دانشجوهایمان را برای رفتن به فرصت 
مطالعاتی ترغیب می کنیم. تحلیل های این پژوهش نشان داد که تقویت جّو سازمانی دانشگاه را 
که پیامد سازمانی تجارب فرصت  مطالعاتی اعضای هیات علمی است در قالب زیر مضمون های زیر 

می توان دسته بندی کرد:
الف. ارتقای معیارهای آکادمیک دانشگاه: معیارهای آکادمیک به مواردی همچون سخت کوشی 
علمی، اصالت در پژوهش، کارگروهی و نوآوری، خطرپذیری بین المللی شدن اشاره دارد. فرصت های 
مطالعاتی می توانند زمینه ای باشند که از طریق آن می توان به دستاوردهای دانشگاه های پیشرفته 
دسترسی پیدا کرد و بتوان سطح کیفیت آموزش و پژوهش را از راه بهبود عملکردهای استادان ارتقاء 

داد. 
ب. افزایش ارتباطات بین المللی: فرصت مطالعاتی یکی از زمینه های همکاری های بین المللی 
به عنوان  این فرصت ها  از  دانشگاه ها می توانند  به شمار می رود.  آموزش عالی  سامانمند در عرصه 
روشی برای همکاری های آموزشی و پژوهشی با دانشگاه های پیشرفته و ایجاد ارتباطات بین المللی 
خود استفاده کنند. برخی از استادان بیان کردند که به واسطه فرصت مطالعاتی اکنون به عنوان مدرس 
در آن دانشگاه مشغول به تدریس هستند. دانشگاه می تواند از طریق همین اعضای هیات علمی با 

دانشگاه های دیگر ارتباط برقرار کرده و موجب ارتباطات فرا منطقه ای آموزش عالی شود.

نتیجه گیری و پیشنهادها

روند فرصت مطالعاتی دانشگاه ها را باید در زمینه یک نظام دانشگاهی مورد بررسی قرار داد 
زیرا با این کار می توان وضعیت فرصت های مطالعاتی در ساختار دانشگاه را ارزیابی نمود و همچنین 
حاضر  مطالعه  در  می شود.  احساس  نیز  جامع  برنامه  یک  ارائه  در  مؤثر  عوامل  بررسی  ضرورت 
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نمونه ای از تجارب فرصت مطالعاتی اعضای هیات علمی در قالب روایت پژوهشی هیات علمی در 
رشته های مختلف آموزشی مورد مطالعه قرار گرفت. شبكه مضامین استخراج شده از روایت تجارب 

فرصت مطالعاتی اعضای هیات علمی در نمودار )4( به تصویر كشیده شده است.
 

15 
 

 
 علمی تاهی اعضای مطالعاتی فرصت تجارب شده استخراج مضامین شبکه :4 نمودار

 (Nvivo 10افزار  )مستخرج از متن مصاحبه ها با استفاده از نرم

 
 علمی، های سائق ارضای عناوین تحت آمده دست به مضمون شش کرد، مشاهده توان می (4) نمودار در که طور همان

 شده داده  نشان سازمانی برون و سازمانی درون های چالش و ای حرفه بالندگی دانشگاه، جوّ سازمانی تقویت زندگی، سبک تغییر
 ها آن ای حرفه توسعه علمی هیات اعضای به مطالعاتی های فرصت انواع ارائه از عالی آموزش های مؤسسه هدف اگرچه است.
 اعضای برای ای حرفه توسعه از فراتر تأثیراتی تواند می مطالعاتی های فرصت که داد نشان حاضر پژوهش نتایج اما است
 بلکه است تأثیرگذار ای حرفه توسعه پژوهشی و آموزشی سازمانی، فردی، های حیطه بر تنها نه و باشد داشته علمی هیات

 از خود متفاوت تجربیات با علمی هیات اعضای. شود می نیز علمی هیات اعضای خانوادگی و اجتماعی های جنبه رشد موجب
 و معانی انتقال از و بخشیده معنا مطالعاتی فرصت به تجارب این از خود های برداشت و مختلف های دانشگاه و کشورها

 متقاضی هم باز قطعاً آینده در که کردند می ابراز و کردند می خرسندی احساس مطالعاتی فرصت به نسبت خود های ارزش
ها نشان داد که  یافتهتحلیل . کنند اجرایی دانشگاه در را خود تجارب نتوانند اگر حتی شد خواهند ها دوره این به رفتن

های مطالعاتی  های اعضای هیات علمی از فرصت های مالی از عمده چالش های اداری و ناکافی بودن حمایت بوروکراسی
 زبان به کافی تسلط شده است. نداشتن  ( نیز بررسی1892) های ایروانی ها در پژوهش مرتبط با دانشگاه بود که این چالش

نمودار 4: شبکه مضامین استخراج شده تجارب فرصت مطالعاتی اعضای هیات علمی
)Nvivo10 مستخرج از متن مصاحبه ها با استفاده از نرم افزار(

همان طور كه در نمودار )4( می توان مشاهده كرد، شش مضمون به دست آمده تحت عناوین 
و  حرفه ای  بالندگی  دانشگاه،  سازمانی  جّو  تقویت  زندگی،  تغییر سبک  علمی،  سائق های  ارضای 
چالش های درون سازمانی و برون سازمانی نشان داده  شده است. اگرچه هدف مؤسسه های آموزش 
عالی از ارائه انواع فرصت های مطالعاتی به اعضای هیات علمی توسعه حرفه ای آن ها است اما نتایج 
پژوهش حاضر نشان داد كه فرصت های مطالعاتی می تواند تأثیراتی فراتر از توسعه حرفه ای برای 
اعضای هیات علمی داشته باشد و نه تنها بر حیطه های فردی، سازمانی، آموزشی و پژوهشی توسعه 
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هیات علمی  اعضای  خانوادگی  و  اجتماعی  جنبه های  رشد  موجب  بلكه  است  تأثیرگذار  حرفه ای 
و  مختلف  دانشگاه های  و  كشورها  از  خود  متفاوت  تجربیات  با  هیات علمی  اعضای  می شود.  نیز 
برداشت های خود از این تجارب به فرصت مطالعاتی معنا بخشیده و از انتقال معانی و ارزش های 
خود نسبت به فرصت مطالعاتی احساس خرسندی می كردند و ابراز می كردند كه در آینده قطعًا باز 
هم متقاضی رفتن به این دوره ها خواهند شد حتی اگر نتوانند تجارب خود را در دانشگاه اجرایی 
كنند. تحلیل یافته ها نشان داد كه بوروكراسی های اداری و ناكافی بودن حمایت های مالی از عمده 
چالش های اعضای هیات علمی از فرصت های مطالعاتی مرتبط با دانشگاه بود كه این چالش ها 
در پژوهش های ایروانی )1385( نیز بررسی  شده است. نداشتن تسلط كافی به زبان انگلیسی از 
چالش هایی بود كه برخی از اعضای هیات علمی به آن اشاره داشتند و معتقد بودند موجب مشكل 

در برقراری ارتباط در كشور مقصد می شود.
شد.  احصا  سازمانی  و  حرفه ای  فردی،  حیطه  سه  در  هیات علمی  اعضای  تجارب  پیامدهای 
دستاوردهای فردی با نتایج پژوهش آراسته )1385( هماهنگ است كه در این خصوص می توان 
گفت كه دستاوردهای فردی ناشی از فرصت مطالعاتی برای اعضای هیات علمی به صورت پنهان و 
ناخودآگاه بوده است به گونه ای كه اعضای هیات علمی قبل از رفتن به این دوره تصوری از كسب 
این پیامدها از فرصت مطالعاتی نداشتند و این پیامدها در خالل تجارب حرفه ای و علمی و آشنایی 
برای آن ها  آكادمیک دانشگاه های پیشرفته و مشاهده محیط های مختلف علمی  با فرهنگ های 
بدون  از فرصت مطالعاتی  بازگشت  از  بعد  استادان عنوان كردند كه  از  تعدادی  است  ایجاد شده 
آن كه خود متوجه باشند تغییراتی در تعامالت و برنامه های كاری و فعالیت های علمی آن ها ایجاد 
شده است و این دستاوردها میان تمامی اعضای هیات علمی فارغ از رشته های مختلف آموزشی 
مشترك بود. یافته های پژوهش حاضر مؤید پژوهش سیما و دنتون1 )1995( است كه كاربردهای 
فرصت مطالعاتی را در هشت مورد عنوان كردند كه نمونه های آن شامل تألیف كتب یا مقاالت 
كه  داد  نشان  یافته ها  است.  درسی  برنامه های  و  واحدها  توسعه  تدریس،  بهبود  پژوهشی،  علمی 
علوم  آموزشی  رشته های گروه های  در  اعضای هیات علمی  به نظر می رسد دستاوردهای حرفه ای 
پایه و كشاورزی بیشتر از گروه های آموزشی دیگر بود و این می تواند به دلیل ماهیت آزمایشگاهی 
و تجربی بودن این رشته ها باشد. تعدادی از مصاحبه شوندگان )خصوصًا در رشته های علوم پایه( 
عقیده داشتند كه در طول تجربه فرصت مطالعاتی توانسته اند مهارت های بسیاری را كسب كنند 
كه پس از بازگشت جهت پیاده سازی آن مهارت ها در دانشگاه با كمبود امكانات و در مواردی با 

1. Sima & Deneton
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بی توجهی دانشگاه نسبت به این تجارب مواجه شده اند. كلیفتون و والیم1 )2004( بیان می كنند 
كه اعطای فرصت مطالعاتی به اعضای هیات علمی و حمایت مالی از آنان به معنای احترام و ارزش 
نوآوری های  و  ابتكارات  ارائه  اعضای هیات علمی جهت  توانمندسازی  و  فناوری  انتقال  به  نهادن 
جدید و حفظ و نهادینه سازی ابتكارات در كشور است. دستاوردهای سازمانی بیان شده با پژوهش 
موسوی زارع )1999( هماهنگ است او دریافت كه فرصت های مطالعاتی یک كانال ارتباطی برای 
درك و مشاركت بین المللی هستند. طبق یافته های این پژوهش بهره گیری اعضای هیات علمی از 
فرصت مطالعاتی می تواند در توسعه علمی و ارتباطات دانشگاه مؤثر باشد و كیفیت این توسعه ناشی 
از فرصت های مطالعاتی، به میزان توانایی های استادان وابسته است. بر اساس تحلیل مصاحبه ها 
می توان گفت كه برای تعداد اندكی از اعضای هیات علمی تجربه آن ها هیچ گونه دستاوردی برای 
این  به  رفتن  متقاضی  بهتر  رزومه ای  داشتن  و  رتبه علمی  ارتقای  برای  نداشته و صرفًا  دانشگاه 
دوره ها شده بودند و این شاید به دلیل تأكید برخی دانشگاه ها صرفًا بر ارائه گزارش كار فرصت 

مطالعاتی توسط استادان و عدم توجه به بهبود كیفی آن ها باشد. 
اعضای هیات علمی  مطالعاتی  تجربه فرصت  پژوهش می توان گفت كه  نتایج  در جمع بندی 
پژوهش  مؤید  كه  است  آن ها شده  زندگی  در سبک  تغییر  و  حرفه ای  توسعه  روند  بهبود  موجب 

شریف زاده و عبداهلل زاده )1391( است.
تفسیر روایت ها گویای آن است كه اعضای هیات علمی با بهره گیری از تجاربی كه فرصت 
و  زندگی حرفه ای  در  اساسی  تغییراتی  دو حوزه عمده  در  بود  كرده  فراهم  آن ها  برای  مطالعاتی 

شخصی خود ایجاد كرده اند: 
بود.  داده  رخ   قابل توجه  تغییراتی  نگرش هایشان  و  زندگی شخصی  در سبک  اینكه،  نخست 
برای  تمایلشان  بودند،  كرده  تعیین  خانواده  اعضای  و  خود  برای  بلندمدتی  برنامه  به عنوان مثال، 
احساس  نیز  اجتماعی  در حوزه  بود،  بیشتر شده  از كشور  خارج  در  فرزندان  كار  و  سرمایه گذاری 
مسئولیت بیشتری می كردند، تعامالت مثبت تری با اعضای جامعه داشتند، به نظر می رسد تعصبات 
از لباس پوشیدن، اهمیت  نامناسب جنسیتی، قومیتی یا مذهبی را كنار گذاشته اند. سبک خاصی 
دادن به كتاب خوانی، صرفه جویی در انرژی ها و حفاظت از محیط زیست ازجمله عادات جدیدشان 

شده بود.
دوم، در حیطه كار حرفه ای آكادمیک و دانشگاه، گرایش عمده ای به تشكیل تیم و كارهای 
گروهی پیدا كرده بودند. خالقیت، نوآوری و ریسک پذیری و جهانی فكر كردن را تشویق می كردند. 

1. Clifton & Wallim



145

گی
یرب

ر ش
اص

و ن
ی 

الم
ا غ

ریس
.| پ

با..
ی 

عال
ش 

وز
 آم

در
ی 

سان
ع ان

مناب
ی 

فه ا
حر

عه 
وس

ی ت
کیف

ی 
زیاب

 ار
-6

له 
مقا

به نظر می رسید با حمایت از دانشجویان و همكاران ضعیف تر به خصوص افرادی كه همه مقاطع 
تحصیلی شان را در داخل طی كرده اند و با ایجاد پیوندهای علمی به عنوان یک رابط با دانشگاه های 
خارجی سعی در تغییر گستره كارشان به سطح بین المللی داشتند. ضمن تمركز بر روی تخصص 
اصلی خود با نگاهی فرا رشته ای به اهمیت موضوعات بین رشته ای پی برده بودند. اهمیت دادن به 
كیفیت به جای كّمیت، تغییر انتشار آثار به زبان های خارجی، برنامه ریزی برای شیوه بازنشستگی 
خود،  تدریس  ساعات  تعداد  كاهش  برای  تالش  نوین،  پژوهشی  حیطه های  از  اطالع  خود، 
مشاركت جویی و استفاده از شیوه های كالس داری آزادمنشانه، تغییر در شیوه ارزشیابی و نمره دهی 
پروژه ها و آزمون ها از پیامدها و دیگر دستاوردهای علمی و حرفه ای فرصت های مطالعاتی اعضای 
آنان دیگر همان استادان  این استادان به نظر می رسید كه  هیات علمی بود. در تفسیر روایت های 
قبلی نیستند و حامل ارزش های جدید فكری، علمی و دانشگاهی هستند كه درمجموع به كارایی 
و اثربخشی فعالیت های دانشگاه ها می افزاید و هزینه های اتالف و دوباره كاری را در خیلی حوزه ها 
كم می كند. با ایجاد فرهنگی آكادمیک تر فضای مطلوب تری را برای كار و تحصیل برای استادان، 

كاركنان اداری و دانشجویان فراهم می كند. 
عالی  آموزش  در  مطالعاتی  بهبود فرصت های  برای  پژوهش  این  یافته های  گرفتن  درنظر  با 
و  مطالعاتی  فرصت های  به  تحقیقات  و  علوم  وزارت  ویژه  توجه   .1 می شود:  ارائه  پیشنهادهایی 
زمینه  در  اداری  روند  تمركززدایی   .2 مالی،  حمایت های  افزایش  با  دانشگاه  بین المللی  ارتباطات 
بررسی درخواست های اعضای هیات علمی به منظور توجه به تسهیل این فرآیند، 3. درنظر گرفتن 
شرایط ویژه برای اعضای هیات علمی در زمینه فرصت مطالعاتی به منظور رفع مشكالت ارزی، 4. 
برگزاری دوره های تقویت زبان انگلیسی برای استادان متقاضی این دوره ها، 5. ایجاد زیرساخت ها 
و در نظر گرفتن بودجه هایی برای بهبود شرایط بومی سازی تجارب اعضای هیات علمی، 6. درنظر 

گرفتن مقررات اداری ساده و ثابت باوجود تغییر پست های مدیریتی.
با توجه به كاربردی بودن پژوهش حاضر و اهمیت تأثیرات و نقشی كه دانشگاه ها در ارائه این 
فرصت ها و ایجاد زیرساخت ها در اجرای این تجارب دارند پیشنهاد می شود كه نقش دانشگاه ها در 
این فرآیند بیشتر مورد توجه قرار بگیرد. از محدودیت های این پژوهش آن بود كه تفاوت تجارب 
اعضای هیات علمی بر اساس رشته های دانشگاهی و كشورهای مختلف مورد بررسی قرار نگرفت. 
همچنین به تأثیرات احتمالی اعضای هیات علمی بر دانشگاه های مقصد نیز پرداخته نشده است كه 

الزم است در پژوهش های آتی این كاستی ها مرتفع گردد.
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Abstract
Professional development of faculty members as a part of human  
resources development at universities is of special importance. One 
of the common strategies for the professional development of these 
members is sabbatical leave. The present study was carried out with 
narrative-based research methodology as well as interpretive approach 
to assess the experiences of faculty members from sabbatical leaves.  
Episodic interviews were used to collect data. Research potential  
contributors were university faculty members who had experienced 
at least one sabbatical leave. Sampling technique is purposeful and  
criterion-based. After interviewing 25 members, the data were  
categorized and analyzed inductively and according to thematic  
analysis, using Nvivo10 software. Findings show that sabbatical leaves 
have changed the academic and personal values of faculty members 
regarding professional development and personal life style, that the 
participants have highlighted the challenges of sabbatical leaves in 
the framework of internal and external organizational challenges, and 
that by using the experiences provided by sabbatical leaves, the faculty 
members have been able to bring about changes in their own personal 
lifestyle and in such attitudes as having a long-term plan for themselves  
and their families and having a sense of social responsibility and 
more positive relationship with colleagues. Results also show that in 
the area of professional and academic work, sabbatical leaves have  
developed a tendency among members toward group work and  
supporting students and colleagues by establishing scientific links as 
an interface with foreign universities and by giving priority to quality  
rather than quantity. It is recommended by the research that, because 
managerial positions suffer from high rate of mobility, simple and 
long standing administrative regulations should be considered to  
support faculty members willing to apply for sabbatical leave.

Keywords:  Qualitative Evaluation, Professional Development, Sabbatical 
Leave, Faculty Members, Narrative Research.
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