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Abstract  Article Info 

Introduction: Faculty development programs include all types of systematic support 

to improve faculty members as teachers, researchers, and citizens of universities, 

professions, and larger societies. Developing systematic and innovative faculty 

development programs is among the ways of improving the academic system. Due to 

the significance of such programs and their effective role in the quality of academic 

systems, it is essential for university managers to enhance the quality of such programs. 

Identifying and assessing the strengths of such programs can serve as an accelerator in 

setting guidelines for holding higher quality programs. For this reason, the present study 

was an attempt to identify the strengths of faculty development programs from the 

perspective of faculty members themselves, as the immediate stakeholders of the 

programs. 

Methods: Using semi-structured interviews in a qualitative and phenomenological 

design, 29 lecturers at Shahid Beheshti University were asked about their attitudes on 

the strengths of the faculty development programs. The transcribed interviews were 

coded using the Strauss and Corbin framework. 

Results: Three strengths were identified for the programs: “prominent lecturers”, 

“suitable topics and content” and “effective teaching-learning methods”. 

Conclusion: Identification of only three strengths for faculty development programs 

indicates that the mentioned programs lack the necessary quality and that fundamental 

revisions in policy-making, planning, and implementation are called for. 

 Keywords: Faculty 
development programs, 

Shahid Beheshti 

University, Higher 
education, Strengths. 

Copyright © 2020, Education Strategies in Medical Sciences (ESMS). This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 

International License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) which permits copy and redistribute the material just in noncommercial usages, provided the original work is 

properly cited.  

 

 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 e

dc
bm

j.i
r 

on
 2

02
3-

05
-2

2 
] 

                             1 / 11

http://www.edcbmj.ir/en
https://edcbmj.ir/article-1-1932-fa.html


 راهبردهای آموزش در علوم پزشکی مجله

 1399 ،6 شماره ،13 هدور

 607- 597: صفحات

598 

 

 

 

 نقاط قوت ناکافی   :های بالندگی هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتیبرنامه
 

 1زادهرضائی، مرتضی 1چی، محمدحسن پرداخت1، محمود ابوالقاسمی،*1بندعلیبهار 
 

 ران یتهران، ا ،یبهشت دیدانشگاه شه  ، یشناسو روان  یتیدانشکده علوم ترب 1
 
 
 

 
 bahar.bandali@yahoo.com: لی می. ارانیتهران، ا ، یبهشت  دی دانشگاه شه ، یشناس و روان یت ی دانشکده علوم ترب ، یبهار بندعلمسوول:  سندهی*نو

 ده کی چ

های سازماندهی شده برای کمک به بلوغ اعضای هیئت علمی به عنوان مدرسان،  بالندگی هیئت علمی شامل همه اشکال پشتیبانیهای  برنامه   : مقدمه

در جهت بالندگی هیئت علمی های نوآورانه  ها و فعالیت مند و ارائه برنامه طراحی نظام . ها و جوامع بزرگتر استها، حرفه دانشگاه شهروندان محققان، و 
ها و نقش تاثیرگذار آنها بر کیفیت نظام دانشگاهی، الزم است که  به دلیل اهمیت این برنامه  است.  نظام دانشگاهیهای رشد و پیشرفت  کی از راه ی

تواند تسهیلگر تدوین خطوط ها، میها و شناسایی نقاط قوت آن ها همواره مدنظر مدیران دانشگاهی باشد. ارزیابی این برنامه ارتقای کیفیت این برنامه 
های بالندگی هیئت علمی دانشگاه  این پژوهش با هدف ارتقای کیفیت برنامه ها با کیفیت باالتر باشد. از این رو  ه راهنمایی برای برگزاری این برنام

 نفعان اولیه برآمد.شهید بهشتی، درصدد شناسایی نقاط قوت آن از دیدگاه اساتید دانشگاه، به عنوان ذی 

نفر از اساتید دانشگاه شهید بهشتی انجام و از آنان درباره نقاط    29ای با  ساختاریافته های نیمه در طرحی کیفی و پدیدارشناسانه، مصاحبه  ها: روش

 کوربین کدگذاری شدند. - سازی شده با استفاده از رویکرد اشتراوسهای پیاده های بالندگی هیئت علمی دانشگاه سوال شد. مصاحبه قوت برنامه 

های ها شناسایی شد که عبارتند از: »مدرسان برجسته«، »موضوعات و محتوای مناسب« و »روشدر نهایت سه نقطه قوت برای این برنامه  : هایافته

 یادگیری اثربخش«. -یاددهی

های یاد شده از کیفیت الزم برخوردار نبودند و  دهنده این است که برنامه های بالندگی نشان شناسایی تنها سه نقطه قوت برای برنامه  : یریگجه ینت

 ریزی و اجرا هستند. بازنگری اساسی در اقدامات سیاستگذاری، برنامه نیازمند 

 

 های بالندگی هیئت علمی، دانشگاه شهید بهشتی، آموزش عالی، نقاط قوت.برنامه  : واژگان کلیدی
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 مقدمه 
اشکال های  برنامه  همه  شامل  علمی  هیئت  بالندگی 
های سازماندهی شده برای کمک به بلوغ اعضای هیئت  پشتیبانی

و   محققان،  مدرسان،  عنوان  به  ها،  دانشگاهشهروندان  علمی 
استحرفه بزرگتر  جوامع  و  بالندگی [1]  ها  از  متنوعی  تعاریف   .

می چشم  به  پژوهش  ادبیات  در  علمی  از  هیئت  یکی  خورد. 
کند: را اینطور بیان می هیئت علمی    بالندگیکاملترین این تعاریف  

شرایط و امکانات کالبدی و جو  بخشیدن به محیط،    »توسعه و غنا
و فرهنگ سازمانی دانشگاه در جهت یاری و مساعدت به اعضای 

اساس تجربیات  ها تا بر  می و بسترسازی الزم برای آنهیئت عل
دانشگاه   در  همکاران  و  خویش  عملی  و  علمی  دستاوردهای  و 

و تحقیقاتی داخلی    ها و نهادهای آموزشیخودشان یا سایر دانشگاه
ها و قابلیت خویش را  ها، توانمندیو خارجی، استعدادها و ظرفیت

کار ببندند و در در عمل بهبشناسند، پرورش دهند، متجلی سازند و  
های آموزشی و پژوهشی خویش را  نتیجه کمیت و کیفیت فعالیت

 . [2]ارتقاء بخشند« 
درباره اهمیت و ضرورت توجه به حوزه بالندگی هیئت علمی 

 نیروهای  آمیختن  هم  های گوناگونی مطرح شده است. دردیدگاه
  های چالش   دانش،   بر  مبتنی  اقتصاد  در  جهانی   و  اقتصادی  اجتماعی،

ها . این چالش[3]کرده است    های اخیر ایجاددر دهه  را  جدیدی
  باعث ایجاد تغییرات بسیاری در نظام آموزش عالی شده است و 

  تغییرات   با  نیز  ور  پیش  هایسال  نظام در  که این  شودمی   بینیپیش
ناگزیر   عالی  آموزش  و در این راستا مؤسسات  [4]شود    روبرو  مداوم

  Erbyو    Wilkerson.  [3] شوند    جدید  هایمسئولیت  پذیرش  از
ت سازمانی وابسته حیا  عقیده دارند که در چنین شرایطی  (1998)

منابع تمام  تعهد  مأموریت   ،به  است که  توسعه مداوم کسانی  به 
علمی    هیئتاعضای    یعنی  –آموزشی موسسه به آنان بستگی دارد  

نیز    (1990)و دیگران    Blandاز دیدگاه    . [5]  و دانشجویان آنها
  کلید اصلی حیات آکادمیک است،  علمی  هیئت   توسعه و بالندگی

  برنامه درسی، و افزایش تنوعهای فناوری، حیطه  تغییرات اما  .[5]
را برای  العمر  یادگیری مادام  توجه به   دانشجویان در آموزش عالی

است ساخته  ضروری  علمی  هیئت  رو  [6]  اعضای  این  از   .
  تبدیل شود تا   پایدار  فرایند  باید به یک  استادان   های توسعهبرنامه 

تا اساتید کمک کند   سازمانی  و  یاحرفه   آموزشی،  هاینقش  به 
مند طراحی نظام. ضمن اینکه  [3]کنند    بازی  موثر  طور  به  را  خود

، گامی  یئت علمی نوآورانه های بالندگی هها و فعالیتو ارائه برنامه 
جهت   علمیدر  مؤسسات  و    [5]  پیشرفت  در  برتری  ارتقاء 
 . [3]است دانشگاهی 

نیاز به برنامه علیرغم این تاکیدات و   های موثر در حالی که 
مدیران  بالندگی هیئت علمی هرگز تا این حد اهمیت نداشته است،  

دانشگاه از  برنامه بسیاری  این  از  کافی  اندازه  به  حمایت ها  ها 
ای جامع  هها برنامه دانشگاهتعداد کمی از  . همچنین  [7]کنند  نمی

ارائه می سازماندهی و   بالندگی هیئت علمی  برای   .[8]  کنندشده 

دانشگاهی   هم  اگر  مادامحتی  یادگیری  برای  العمر  ضرورت  را 
باشد  مدرسان داده  تشخیص  از  در  ،  دانشگاه  ، هاپژوهش بعضی 

حداقل   یا  برنامهدانشگاه    اساتیدمشارکت صفر  بالندگی در  های 
گزارش   علمی  است  هیئت  که    .[6]شده  است  حالی  در  این 

برنامه  در  حرفهمشارکت  توسعه  محوری  های  جزء  یک  ای 
 .[9]یادگیری و رشد مدرسان است  [مرکزی]

با بازخورد منفی  البته همه برنامه  بالندگی هیئت علمی  های 
برنامه  این  از  تعدادی  است.  نشده  روبرو  دالیل  اساتید  به  ها 

با استقبال و مشارکت باالی اعضای هیئت علمی مواجه   ،گوناگون
برنامه   ند شد اثربخشی  میزان  حتی  بودند و  توجه  قابل  نیز  با  ها   .

هایی را یافت که در  توان پژوهشمراجعه به پیشینه پژوهش می 
برنامه موفقیت  علل  شناسایی  علمی صدد  هیئت  بالندگی  های 

های مشاهده شده  های پژوهشای از یافتهخالصه   1. جدول  بودند
 . در این زمینه است

های دریافت که بر اساس یافته  توانمی  11با دقت در جدول  
ای بالندگی هیئت ههای گذشته، یکی از ضروریات برنامه پژوهش

هاست که  رنامه برای این ب  [12]های الزم  علمی ایجاد زیرساخت 
باید پشتیبانی دولتی   نیاز  این موضوع    [12]در صورت  برای  هم 

برنامهشوددریافت   اهداف  باید  دانشگاه  مدیریت  بالندگی .  های 
قرار دهد   اولویت  در  را  علمی  توسعه    [10]هیئت  و  تقویت  از  و 

های بالندگی هیئت علمی که منجر به تغییرات مورد نیاز  فعالیت
، حمایت کرده و پشتیبانی جامع از اساتید داشته باشد  [10]شوند  می

  و   محکم  کنندهپشتیبانی  به این مهم باید روابط. برای نیل  [12]
 علمی،  هیئت  اعضای  میان  [12]همراه با احترام بارز    [10]  متقابل

.  [10]مدیران وجود داشته باشد    و  علمی  هیئت  بالندگی  مسئوالن
مشارکت برای  فضایی  باید  اینکه    در   علمی  هیئت  باالی  ضمن 

برنامه   بالندگی  هایفعالیت  و  هابرنامه  استقرار  و  ریزیطراحی، 
و از طریق تفویض اختیار به اساتید، امکان    [10]  ایجاد  علمی  هیئت

 .[11]توانمندسازی آنان را فراهم کرد 
های هیئت علمی حاصل  درباره اهداف برنامه  1آنچه از جدول  

شود حاکی از آن است که اقدامات بالندگی هیئت علمی باید  می
  [13،12]تارمند  ، رسمی، ساخ[12]مبتنی بر یک برنامه استراتژیک  

ها  باشند. این برنامه   [10]دار و با اهداف آموزشی روشن  و هدف 
  را فراهم کنند تا اساتید از طریق  [ 15]باید محیط یادگیری امنی  

های  متناسب با نقش  [11]های یادگیری برای اقدام فعالیت انجام
 خود آماده شوند.

برنامه  محتوایی  محتوای  باید  علمی،  هیئت  بالندگی  های 
با تکیه بر    [17]، جالب و مدرن  [16]مرتبط، کاربردی   باشد که 

انتخاب    [ 8]و نیازهای آنان    [11]نندگان  کتجارب گذشته شرکت
شود. عالوه بر این محتوا باید به خوبی سازماندهی شده باشد و  
ضمن جامع بودن، تعادل نظری و عملی به درستی در آن رعایت  

 . [17]شده باشد 
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 ی علم  ئتیه  یبالندگ ی موفقهابرنامه یهایژگیو درباره پژوهش  اتیادب از حاصل یهاافتهی. 1 جدول

 های موفق بالندگی هیئت علمی های برنامهویژگی سال پژوهش  نام پژوهشگران 

Menges and 

Levinson-Ros 
1981 

های مرتبط با برنامه«، »ارائه بازخورد به همراه ارائه  »اهداف آموزشی روشن«، »خلق فرصت برای انجام فعالیت
 . [10] ها« های پسایندی برای تکرار و تثبیت آموختهبرای بهبود«، »تعریف فعالیت هاییپیشنهاد

Lawler P and 

King K. 
2000 

. تشویق فراگیران به مشارکت فعال در  2.ایجاد جو توام با احترام،  1رعایت اصول یادگیری بزرگساالن که عبارتند از: 
. یادگیری به  5. استفاده از پژوهش و تفحص مشارکتی،  4کنندگان،  . تکیه بر تجارب گذشته شرکت3های یادگیری، فعالیت

 . [11]. توانمندسازی فراگیران از طریق تفویض اختیار 6منظور اقدام و 

Bartley 2001 

  آموزش های«، »فعالیتهازیرساخت هیئت علمی«، »ایجاد بالندگی و آموزش به نسبت استراتژیک  »برخورداری از رویکرد
هدایت   و خارجی«، »الگوهای راهنمایی و داخلی گروهی هیئت علمی«، »روابط  از جامع ساختارمند«، »پشتیبانی رسمی و

هیئت علمی و پژوهش بر روی آنها«،  تجربیات انتشار  و کیفی«، »ثبت کنترل  آموزشی جهت نوآورانه«، »تدوین معیارهای
 . [12] دولتی«  پشتیبانی بارز به آنها«، »دریافت احترام از اساتید و »قدردانی

Murray 2002 
دار«، »ایجاد های بالندگی علمی«، »یک برنامه رسمی، ساختارمند و هدف»حمایت مدیریت از تقویت و توسعه فعالیت

ها توسط خود اعضای هیئت علمی«،  دهی«، »طراحی و اجرای برنامهارتباط بین بالندگی هیئت علمی و سازوکار پاداش
 .[13]وفق« برای تدریس م [ایرشتههم]»پشتیبانی از همکاران 

Steinert 2006 
 و یادگیری« و آموزش اصول به »پایبندی همساالن«،   اهمیت  »توجه به بازخورد«، »توجه به تجربی«،  »توجه به یادگیری

 . [14]آموزشی«  روش چندین  از »استفاده

O'Sullivan 2010 «[8]« ی ویژه یادگیرندگانهای مرتبط با نیازهامحتوا و روش»، «مداخالت آموزشی هدفمند. 

Bates 2010 

روابط  » «، های بالندگی هیئت علمیها و فعالیتریزی و استقرار برنامههیئت علمی در برنامه »مشارکت باالی
«، »بهبود فضای کننده محکم و متقابل میان اعضای هیئت علمی، مسئوالن بالندگی هیئت علمی و مدیرانبانییپشت

های بالندگی های منجر به تغییر« و »اولویت دادن به اهداف برنامهآموزشی دانشگاه« و »حمایت از اقدامات و تالش
 . [10]هیئت علمی« 

Steinert 2016 
ایجاد محیط ، و هایی برای تدریس و یادگیریارائه چهارچوبمناسب،  های استفاده شدهمتدولوژی، تعامل با همکاران

 . [15] یادگیری ایمن

Kim, Lee, Park 

and Shin 
2017 

های گوناگون  استفاده از روشها«، »وجود چند تسهیلگر«، »»کاربردی و مرتبط بودن موضوعات مطرح شده در کارگاه
 . [16]«، »بازخورد به موقع« محور-یادگیرندههای روش «، »استفاده ازتدریس به همراه درصد مناسبی از روش سخنرانی

Adnan, 

Kalelioglu and 

Gulbahar 
2017 

 و نظری عادل»ت با »جامع«،   و »مدرن« »جالب«،  »سازماندهی خوب«،  هایی چون: »مناسب«، ارائه محتوایی با ویژگی
 . [17]خوب«  عملی

مداخالت آموزشی در    1بنابر ادبیات پژوهش مندرج در جدول  
بر نیاز اساتید و مبتنی    های بالندگی هیئت علمی باید هدفمندبرنامه 
تدریس و    های. در طراحی این مداخالت باید چهارچوب[8]باشند  

از جمله   -  [14]مبتنی بر اصول آموزش و یادگیری    [15]یادگیری  
احترام   با  توام  جو  روش   -  [ 11]ایجاد  شود.  باید  طراحی  ها 

حتی  )های گوناگون تدریس  ؛ از روش [16]محور باشند  -یادگیرنده
استفاده و    [ 16]  (حسب ضرورت درصد مناسبی از روش سخنرانی

هایی  در حین دوره باید فرصت   تاکید شود.  [14]بر یادگیری تجربی  
فعالیت انجام  کرد  برای  ایجاد  مرتبط  الگوهای    [10]های  از  و 

برای   [16]و بازخورد به موقع    [12]راهنمایی و هدایت نوآورانه  
این موارد، وجود   بر  استفاده کرد. عالوه  اساتید  تسهیل یادگیری 

همچنین  تواند تنوع دوره را افزایش دهد.  می  [16]چندین تسهیلگر  
در  فعال  مشارکت  به  اساتید  تشویق  برای  کارهایی  و  ساز  باید 

د. مثال ًروابط گروهی داخلی  طراحی کر   [11]های یادگیری  فعالیت
یا اساتید را به انجام پژوهش مشارکتی   را تسهیل و  [12]و خارجی  

و امکان برقراری   [14]تشویق کرد. توجه به اهمیت همتایان    [11]
همکاران    [15]تعامل   از  پشتیبانی  به  اساتید  تشویق  و  آنان  با 

می   [13]خود    ایرشتههم تعریفنیز  باشد.  سودمند    تواند 
برای  ندیپسای  هایفعالیت  [10]ها  آموخته   تثبیت  و  تکرار  نیز 

 پژوهش   و  علمی  هیئت  توصیه شده است. ثبت و انتشار تجربیات
 تواند منبعی غنی برای یادگیری ایجاد کند.می  [12]آنها  روی بر

ها باید ساز و کارهایی در نهایت، به منظور حفظ کیفیت برنامه
بازخورد   دریافت  به    هاپیشنهادو    [10]برای  و  داشت  اساتید  از 

ده از پیشنهادات آنان  و با استفا  [ 14]بازخوردهای آنان توجه کرد  
برنامه  بهبود  کوشید  در  ضروری[10]ها  همچنین  که    .  است 

. [12]ها طراحی کرد معیارهای آموزشی برای کنترل کیفی برنامه 
ساتید باید ها و افزایش مشارکت اعالوه بر این برای دوام برنامه 
دهی به اساتید، ارتباط  کار پاداش  و  بین بالندگی هیئت علمی و ساز

 . [13]مناسبی برقرار کرد 
های بالندگی هیئت علمی، در بنا به ضرورتِ توجه به برنامه 

برنامه سال اخیر  فعالیتهای  و  دانشگاه   هایها  در  های  مربوطه 
است کرده  پیدا  رواج  از  کشور  یکی  برگزارکننده دانشگاه.  های 

دانشگاه شهید  بالندگی هیئت علمی در داخل کشور،    هایبرنامه 
علمی  هیئت  اعضای  پژوهش،  ادبیات  اساس  بر  است.  بهشتی 

برنامه  بهشتی  شهید  حرفه دانشگاه  آموزشی،  بالندگی  ای،  های 
سازمانی و فردی را مورد نیاز و موجب رشد و بالندگی هیئت علمی  

بالندگی اعضای    دانستند و از دیدگاه آنان ایجاد مرکزدانشگاه می
این  [18]رسید  هیئت علمی در دانشگاه ضروری به نظر می  . بر 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 e

dc
bm

j.i
r 

on
 2

02
3-

05
-2

2 
] 

                             4 / 11

https://edcbmj.ir/article-1-1932-fa.html


 ی: نقاط قوت ناکافیبهشت دی دانشگاه شه یعلم  ئتی ه یبالندگ یهابرنامه

Edu Stra Med Sci                                      2020, Vol. 13, No.6 601 

اساس سرانجام مدیریت امور هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی،  
به صورت یک مدیریت مستقل و یکپارچه تحت نظارت ریاست  

فعالیت خود را آغاز   تشکیل شد و  1394دانشگاه از ابتدای سال  
 .کرد

های  های بالندگی هیئت علمی یکی از فعالیتبرگزاری برنامه 
. هر [19]است  دانشگاه شهید بهشتی  مدیریت امور هیئت علمی  

چند چندین سال از شروع به کار مرکز مدیریت امور هیئت علمی 
هایی که این مرکز در حیطه  گذرد، اما گزارشی از ارزیابی فعالیتمی

آن،  نتایج  و  داده  انجام  دانشگاه  علمی  هیئت  اعضای  بالندگی 
بررسی   با  که  بهشتی،  شهید  دانشگاه  در  تنها  نه  نشد.  مشاهده 

های ژوهش در داخل کشور، پژوهشی درباره ارزیابی برنامه ادبیات پ
نشد. این در یافت های داخل کشور بالندگی هیئت علمی دانشگاه

برنامه  ارزیابی  که  است  بهبود حالی  برای  ضروری  گام  یک  ها 
تواند به  ها میهای حاصل از ارزیابی برنامه مستمر آنهاست و داده

برنامه فرایندهای  م  ، بازطراحی  آنها کمک به  بهبود کیفیت  نظور 
 . [20]کند 

برنامه ارتقای  هدف  با  جامع  پژوهشی  منظور  های بدین 
. در مقاله  نشگاه شهید بهشتی انجام گرفتبالندگی هیئت علمی دا

بود  حاضر مذکور  پژوهش  از  بخشی  ویژگکه  مثبت ی ،  های 
های بالندگی هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی مورد سوال  برنامه 

ها ضمن اینکه بازخورد مثبتی را برای  بودند. شناسایی این ویژگی 
تواند در تدوین خطوط راهنمایی کند، میمتولیان امور فراهم می

سیاست  برنامه برای  و  برنامه گذاری  هیئت  ریزی  بالندگی  های 
قای آنها موثر باشد. از طرفی توجه به دیدگاه اساتید به  علمی و ارت 

برنامه  این  اصلی  ذینفعان  میعنوان  افزایش  ها  به  منجر  تواند 
برنامه در  آنان  زیرا  هامشارکت  مدنظر  مقوله   شود؛  مثبت  های 

ها شناسایی شده و نشانگر این است که این وجوه از برنامه   ،اساتید
کننده رضایت  و توجه به آنها تامینمورد توجه اساتید بوده است  

 اساتید دانشگاه است. 

 هاروش 
با توجه به اینکه پژوهشگر درصدد بود تا با مراجعه به نمونه  

به  تفاسیر  طریق  از  تجربه دست    پژوهش،  از  به  آمده  آنان  های 
، پژوهش حاضر در  [21]شود  موضوع مورد پژوهش نائل    شناخت

تفسیرگرایی به   انجام  پارادایم  عمیق  شد.  درک  از  منظور  تر 
شد و از  پژوهش، طرح پژوهش کیفی استفاده  های  یات نمونه ربتج
  به   [22]متعدد    افراد تجربه زیسته    مطالعه  قصد  جا که پژوهشگرآن

شناسا برنامه   ییمنظور  قوت  را   یها نقاط  علمی  هیئت    بالندگی 
 کرد. داشت، روش پدیدارشناسی را انتخاب 

بخشی   پژوهش،  جامعاین  پژوهش  ارتقای از یک  درباره  تر 
هیئتبرنامه  بالندگی  شه   یعلم  های  و   بود  یبهشت  یددانشگاه 

شه   یداسات ذ  یبهشت  یددانشگاه  عنوان    ینا  یاصل  ینفعانبه 
برای انتخاب    .شدند فته نظر گر  درها، جامعه پژوهش حاضر برنامه 

در  نمونه  بر  ها،  نمونه ابتدا  روش  مالکاساس  محور -گیری 
(criterion sampling  )[23]تع گروه  ،  اساتید  از  دادی 

نظران حیطه بالندگی هیئت علمی و عنوان صاحبتربیتی به  علوم
بر اساس توصیه اساتید راهنما و مشاور انتخاب شدند. سپس بر  

،  [23](  chain samplingای )گیری زنجیرهاساس روش نمونه 
صالح دیگری انتخاب شدند.  با اخذ مشورت از گروه اول، افراد ذی

های بالندگی در نهایت به منظور شناسایی بهتر نقاط قوت برنامه 
بر   علمی،  نمونه هیئت  روش  مطلوب اساس  موارد  گیری 

(intensity sampling )[23] کننده  ، فهرستی از اساتید شرکت
 های بالندگی هیئت علمی تهیههای متولی برنامهها از نهادورهدر د

های گروهشد تا اساتید    آموزشی تالش   هایگروهمراجعه به    شد. با 
دوره در  که  مختلف  حضور آموزشی  علمی  هیئت  بالندگی  های 

اند، انتخاب شوند تا دیدگاه طیف متنوعی از اساتید، شناسایی  داشته 
 و تحلیل شود. 

منظور های مصاحبه  کیفی،  های داده  آوریجمع   به 
روایی  نیمه تایید  برای  مصاحبه  پروتکل  شد.  انجام  ساختاریافته 

  انجام از توسط اساتید راهنما و مشاور مورد تایید قرار گرفت. پس
  و  یافت  ادامه  هامصاحبه  نظری،  اشباع  به   دستیابی   و  مصاحبه  29
  حاصل  اطمینان  نظری  اشباع  از   تا شد  مصاحبه  نیز   دیگر   نفر  دو  با

انجام گرفت    1396ها در سال  الزم به ذکر است که مصاحبه  .شود
های بالندگی هیئت علمی پیش از این تاریخ، مورد مطالعه و برنامه 

تجزیه  برای  گرفتند.  کدگذارداده  تحلیل  و  قرار  روش  از  ی ها 
 constantو همچنین روش مقایسه مستمر ) کوربین-اشتراوس

comparative method)  به    استفاده پاسخگویی  برای  شد. 
، شواهد گفتاری مرتبط استخراج شدند. در مرحله  سوال پژوهش

گفتاری   شواهد  به  نسبت  باالتری  انتزاع  سطح  در  مفاهیم  بعد، 
مقوله نهایتاً،  و  شد  به  ساخته  نسبت  باالتری  انتزاع  سطح  در  ها 

مقوله  شدند.  ساخته  نقامفاهیم  حاصل،  برنامه های  قوت  های ط 
ذکر   به  بودند. الزم  مطالعه  مورد  دانشگاه  علمی  هیئت  بالندگی 

تحلیل که  نرماست  کمک  به  و    MAXQDAافزارهای  ها 
Microsoft Office Word    وMicrosoft Office 

Excel  .انجام شدند 
های حاصل از کدگذاری  به منظور افزایش روایی درونی، یافته 

ما و مشاور قرار گرفت و بر اساس بازخورد  در اختیار اساتید راهن
قسمت کدگذاریآنان،  فرایند  از  شد.    ،هایی  اصالح  و  بازنگری 

با   استوار   آن  بر  پژوهش  که  تفسیری  پارادایم  به   توجه   همچنین 
  معرف   نمونه  گروه  بر  مبتنی  نه  و)  هدفمند  به صورت  هانمونه   است،
 پذیری بیرونی و تعمیمروایی    مفهوم  بنابراین  شدند؛   انتخاب  (آماری
  سعی  پژوهش این در . با این حال[24]باشد   معنا بی  است ممکن

  و   نظران صاحب  توسط   نتایج  بررسی   عمیق،  هایتوصیف   از   شد
  خوبیبه   مخاطب   که  شود  استفاده  ایگونه به   [24]ها  آن   تأیید

پایایی  .نماید  درک  را  پژوهش  بودن  پذیرانتقال چند    دارای   هر 
اما تالش شد    [25]است    کیفی  پژوهش  در  محدود  و   فرعی  نقشی
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  کدگذار توافق گروه ،[24]ی سازمستند یقاز طر یاییپاتا افزایش 
و رفت و برگشت در    [25]متن    به  یافتهاختصاص  هایکد   سر  بر

 د. وانجام ش یلتحل

 هایافته
  روش  طریق  از  شد،  اشاره  یشناسکه در بخش روش  همانطور

  ها مصاحبه  از  حاصل  هایداده  کوربین،-اشتراوس  کدگذاری
بدشدند  تحلیل ابتدا ین.  پمصاحبه  ترتیب،  شواهد    یسازیادهها  و 
سوال    مربوط  یگفتار هر    شواهدشدند.    شناسایی   پژوهشبه 

  شوندگان مصاحبه  کالم   در  موجود   ها و وقایعرخداد   همان  گفتاری
  در. دارند  پژوهش سوال چند یا یک با معناداری ارتباط که هستند

  شده،   یافت  گفتاری  شواهد  از  یک  هر  سازیمفهوم   به   بعد،  گام
  از  مورد چند یا یک که است این سازیمفهوم از منظور. شد اقدام

و  قبلی  مرحله  در  شده  استخراج  گفتاری  شواهد چند    به   انتخاب 
  دارای  که  برچسبی  یا  و   عنوان  جزء،   هر  ه شد. سپس ب  تقسیم  جزء

 در نهایت،  .داختصاص داده ش  هستند،  شواهد  آن  با  مفهومی  ارتباط
  قرابت   میزان   اساس   بر   شده،  شناسایی  مفاهیم  بندیگروه   به

 مفاهیمی  بندیطبقه   روند .  شد   پرداخته   یکدیگر  با  هاآن   مفهومی
 های پدیده  به  و  باشندمی  یکسانی  معانی  دارای  رسدمی   نظر  به  که

 .  [26] شودمی نامیده پردازی مقوله  کنند،می  پیدا ربط مشابه
  مقوله  سه  ها،مصاحبه  متن  روی  بر  فوق  مراحل  انجام  نتیجه  در

قوت)   علمی  هیئت  اعضای  بالندگی  هایبرنامه   برای  (نقطه 
های )نقاط قوت( شناسایی مقولهدر ادامه  .  شدند   نهایی  و  شناسایی

ها در شده حاصل از فرایند کدگذاری، ارائه و شواهدی از مصاحبه
یافته شد. سپس  ارائه  کدام،  هر  با  با رابطه  حاضر  پژوهش  های 

ها مقایسه شد و مورد بحث قرار گرفت. از  های سایر پژوهشیافته
برنامه اکثر  دانشگاه  آنجا که  بالندگی هیئت علمی  قالب  های  در 

ها کارگاه برگزار شدند، اکثر نقاط قوت شناسایی شده نیز به کارگاه
 مربوط بود. 

 های بالندگی هیئت علمینقاط قوت برنامه 
برای   قوت  نقطه  سه  مجموع  در  شد  اشاره  که  همانطور 

به  برنامه  ادامه  بالندگی هیئت علمی شناسایی شدند که در  های 
 : ها پرداخته شده استتفصیل به آن 

 »مدرسان برجسته« 

ها که بسیاری از اساتید بر آن تاکید از جمله نقاط قوت برنامه 
ها از آنان دعوت داشتند، مدرسان توانمندی بودند که برای کارگاه

 شده بود:  
دینیمعرفت»کارگاه   فلسفه علم  و  اینکه    شناسی  با  مدرس 

 روحانی بودن و باز من انتظار داشتم که یک ذره حالت وعظ پیدا 
  قاً ااتفهایی بود  این جزء کارگاه  ؛بکنه، خیلی علمی صحبت کردن

آدمی بود که    ، خیلی توش بحث و مباحثه و اینا زیاد بود و اون آدم
 .[24م ] «به نظرم تسلط داشت به مطلب

عالوه بر توانمندی، منش مدرس نیز ویژگی مهمی محسوب 
 شده است: 

رشته  ...  تو    ؛ دنداستاد مودب، متواضع و خوبی انتخاب کرده بو»
 .[6م ] «خودش توانمندی خوبی داشت 

توان دریافت که مطرح بودن  های اساتید میاز صحبت 

 مدرسان، از نظر آنان، ویژگی مهمی تلقی شده است:
  «های مطرحی هم هستنبه هر حال کسایی که میارن آدم»

 .[20م ]

 استاد دیگری نیز همسو با این دیدگاه بیان کرد که: 
صاحب» که  بوده  این  مثبتش  نکات  دعوت  واقعاً  رو  نظران 
؛  طور بوده و واقعاً هم استفاده کردیمهمینخیلی از مباحث    ؛کرده

صاحببا   خیلی  مثالً  آدمای  شدیم؛  آشنا  ما  تاریخ کارگاه  نظری 
بودن یا کسایی که شاخصن و کمتر پیش    ...آقای   تمدن اسالمی 

  م و و بتونیم باهاشون صحبت کنیجور رو در رمیاد که مثالً ما این
 . [37م ] «طرح سوال داشته باشیم

یکی از اساتید نیز با تاکید بر شیوه تدریس تعاملی یکی  

 از مدرسان توضیح داد که: 
بود، آدم مطرحی هم هست توی  »  ... تاریخ  اسمشون دکتر 

در بین    ؛گفتنمی ، خیلی ایشون با یه بیان شیوایی  تمدن اسالمی
کننده هم سواالت خودشون،  اعضای شرکت  اانته   مباحثشون یا در

ایشون هم با سعه صدر کامل جواب    ؛دادنمینظرات خودشون رو  
یه طرفه    ؛ به نظرم مفید بود اون حالت پرسش و پاسخ  ؛دادنمی

 . [20م ] « ممکنه کارا نباشه

موضوع دیگری که برای اساتید اهمیت داشت و به آن  

 مدرسان بود:اشاره شد، میزان تجربه 
ای استفاده کرده بودن که مطالب را  ه از اساتید واقعاً باتجرب»

شده، خیلی علمی، خیلی دقیق بیان  ]انتخاب[    سِلِکتواقعاً خیلی  
 . [22م ] «کردندمی

از کالس را  خود  مثبت  تجربه  اساتید  اینسایر  طور ها 

 توصیف کردند:
  ین، اخوب بود  یلیخ  یاسالم   یتو ترب  یم»کارگاه اصول تعل

بود   یکارگاه خوب  یلیخ  یلیدکتر ... بودن، خ  یآقا کارگاه مدرسش  
خ سرفصلش  پرفکت  یلیو  نظرم  ا  ]عالی[  به  جزء    ینبود، 

  ینکه اول  یادمهما جذاب بود من    یبود که انقدر برا  یهایکارگاه
خب حاال   گفتیمیمطبق عادت همیشه    ،یمرفتیمکه    یهایجلسه

ببر  پِیپِرتا    4 هم  ا  یم،]مقاله[  با  یهایمقاله  یناز  مثالً   یدکه 
کناصالح]  ریوایزشون حوصل  یم،[  رفت  هاگه  سر   یکار  یهمون 
 ایصفحه مقاله  ینانجام، من خاطرم هست که ا  یبرا  یمداشته باش

بود   یهایموند، جزء کالس   ی من بود به همون شکل باق  یکه جلو
نم رو  زمان  گذر  اصالً  مورد    نه  ؛ یمدفهمی ی که  در  من،  مورد  در 

خوب بود، مدرسش    یلیهاش خافتاد، سرفصل   فاقات  یناها  یلیخ
  یلخودمون تما  یعنیخوب بودن،    یلیخ  یلیهای خهم جزء مدرس
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 ه کارگا  یشون؛ اینهامون با اباشه جلسه  داشتهادامه    یحت  یمداشت
ب من  نظر  به  فنون روش  کارگاهبعد  ؛  بود  نظیری مدرسش  و  ها 

دکتر ... و دکتر ...    یآقامدرس داشتن، ...    چند تاهم که    یستدر
 . [24م ] « یعنیخوب بودن  یلیخ یناو دکتر ... که به نظر من ا

 طور مطرح کرد:استاد دیگری نیز احساس خود را این
 ی ؛ تویدمشونبودن که من واقعاً خوشحالم که د  اساتیدی»

 . [ 37م ]کالسشون حضور داشتم« 
ترین گروه آموزشی دانشگاه اینکه از آنجا که مرتبطنهایت  در  

از  به برنامه  تربیتی بوده است، تعدادی  بالندگی، گروه علوم  های 
ها با همکاری دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه  کارگاه

طور نقل  ها این موضوع را این برگزار شد. یکی از مدرسان کارگاه
 کردند:
آقای دکتر ...   ؛لوم تربیتی خواسته بودناینارو از دانشکده ع»

نویسی تهیه  بعد یه پیش  ؛تو گروه با همکارا همفکری کرده بودن
نظر  ه  مسیرش ب  ،بنابراین  ؛و از ما هم نظر خواستن  ...  کرده بودن

یعنی اومده بودن کارو داده بودن دست متخصصش    ؛ من خوب بود
خواسته بودن از متخصصین که انجام بشه و    ...ها رو  و سرفصل 

یعنی    ؛ها هم بود در حوزه آموزشاون بر مبنای وظایف اصلی استاد
های تدریس روش   در موردشما ببینید یه سری از همکارا اومدن  

آقای دکتر ...، دکتر    ؛ها صحبت کردنریزی آموزشی و این و برنامه
 ... دکتر  تک آقا  ؛...،  اومدن   ... دکتر  رو مطرح ی  آموزشی  نولوژی 

بهشون    ؛کردن رو  تربیتی  روانشناسی  مباحث  از  بعضی  هم  من 
های نهایی تا چه از اینکه اون سرفصل  نظرصرفگفتم و حاال اگر  

اندازه مفید بودن یا نبودن که جای بررسی داره، مسیری که طی  
 . [10م ] «شد، مسیر درستی بود

کار مدرسان  از  دیگر  یکی  ایشان،  با  از گاههمسو  که  ها 
 ریزان هم بود، بیان کرد که: برنامه 
مهارت» در  که  مباحثی  تنوع  لحاظ  طرح به  تدریس  های 

طور کلی اصل تنوع در آموزش، من یک تیمی رو به  ه شه و ب می
بینی کردم که به صورت گروهی این کار انجام بشه، اصطالح پیش

آقای دکتر ...  در راس همه، بعد    ،آقای ... خب استاد همه ماجناب  
ها، به عنوان استاد روانشناسی تربیتی که کار کردند تو اون حوزه 

شناسی ما که ایشون  دانش   آقای دکتر ... از گروه علم اطالعات و 
حوزه در  با  هم  کار  و  بود  مسلط  آموزشی  تکنولوژی  های 

... به از    ؛ایشون توضیح داد  رو  های آموزشیافزار نرم آقای دکتر 
یک مطرح  عنوان  اصطالح  به  و  سابقه  با  و  قدیمی  اساتید  از  ی 

دانشکده دعوت کردیم که البته فقط یک جلسه ایشون تشریف 
آقای دکتر ... که رئیس ... هستند ایشان در  و همچنین از   ؛آوردن

بود   شده  انتخاب  دانشگاه  نمونه  معلم  عنوان  به  سال    ... همون 
 . [3م ] «اومدند و خب تجربیاتشون رو مطرح کردند

 »موضوعات و محتوای مناسب«
ها است. یکی از  در این پژوهش منظور از موضوعات، عناوین دوره 

 طور بیان کرد که:اینها  اساتید درباره کاربردی بودن موضوعات کارگاه 

  فکر  که  بوده  روانشناسی  یهابحث   به  مربوط  هم  سری»یک
برای  ببینم  رو  اشنتیجه  تونممی  کنممی بوده،   جذاب  من  و 

  موثر  رابطه   بحث   مثالً  یا  بوده  آموزش  روش   بحث  مثالً  بعضیاش
  من   اینجا  که  بوده  تکنیکایی  اینا  خوب   بوده،   دانشجو   و   استاد  بین

 . [30م ]بوده«  جالب خیلی من برای  و دارم نیاز بهش خیلی
ها و مباحثی است  در این پژوهش منظور از محتوا، سرفصل

شود. یکی از اساتید درباره تجربه مثبت  میکه در هر دوره ارائه  
 طور تعریف کرد:اینها خود از حضور در یکی از کالس 

 یاد   چیز  خیلی  من  تدریس  فنون  وها  روش   کارگاه  اون  »توی
  ندیده  اینا رو  مدون  و  کالسیک  به طور  که  آدمی  عنوان  به  گرفتم،

  جدید   هایچیز   خیلی  اونجا  بودم،   گرفته  یاد  رو تجربی  خیلیش  بود،
 کارگاه   یه   نظرم  به  بود،   خوب  خیلی   من  خود  برای   واقعاً  و  گرفتم  یاد
  دیگه  هایهمکار  با  من  چون  افراد، از  خیلی  برای که  بود  روزه  دو

  خوبی   بازخورد  خیلی  هم  اونا  کردیم،می   صحبت  بهش   راجع  هم
  جزء  خودم  من  باشه  دارادامه  اگر  شاید  کالس،  این  از  داشتن

  به  روها  این   و  بکنم  شرکت  توش  دارم  تمایل  که  هستم  ییهاآدم
 . [24م ]بگیرمشون«  یاد علمی طور

با سرفصل محتوا  بودن  مرتبط  درباره  نیز  دیگری  ها  استاد 

 طور بیان کرد:این

 مخصوصاً   خوشبختانه؛   بود   موضوعات   چارچوب  توی   »همه
 کرده  شرکت  که  ایحرفه  اخالق  و  تدریس  فنون  وها  روش  کارگاه
ها یکی   اون   بگم  اینکه  نه  مونده،  ذهنم  توی  قشنگ  تا  دو  این  بودم.

بودن«   ترمشخص و ترمنسجم خیلی اینا ولی نبودن، چارچوب در
 .[34م ]

 یادگیری اثربخش«-های یاددهیروش »
برنامه رایج بهشتی، ترین  شهید  دانشگاه  بالندگی  های 

ها بودند. در موارد معدودی وبینارهای آموزشی  ها و کارگاهسمینار
اندیشی نیز بین اساتید برگزار شده است.  و همچنین جلسات هم

اساتید   از  برگزاری    [ 28،27]بسیاری  به  نسبت  مثبتی  دیدگاه 
و  برنامه  صباغیان  پژوهش  اساس  بر  دارند.  کارگاه  قالب  در  ها 

های دانشگاهبرگزار شده در  های آموزشی  کارگاه  (1383)میرمعینی  
پزشک علوم  و  بهشتی  سال شهید  در  که  بهشتی  شهید  های  ی 

های ارت، مه انگیزش شغلیبرگزار شد، اثر مثبت بر:    1379-1380
از جمله بحث گروهی، تهیه طرح  ارت، مه پژوهش های تدریس 

،  های برابر یادگیریایجاد فرصت،  های تدریس فعالدرس و روش 
علمی هیئت  اعضای  گروهی  و  مشارکتی  گیری بهره،  یادگیری 

مشارکت ،  هیئت علمی از فناوری آموزشی در کالس درساعضای  
تصمیم و  مباحث  در  دانشجویان  توسط  دادن  کالسی  گیری 

نیز   (2006)  همکاران  و  Steinert.  [29]اند  داشته   مدرسان
  توانندمی  آموزشی  یهاکارگاه  اینکه   بر  مبنی  دادند  ارائه  شواهدی

  انگیزه،  و  کنند  کمک  معلمان  رفتار  و  مهارت  نگرش،   تغییر  به
در   .[30]کند    تقویت   را  معلمان  شوق  و  شور  و  خودآگاهی
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نیز  پژوهش دیگری  کارگاه  [ 29-31]های  مثبت  بر اثرات  ها 
ده است. بر این اساس در دانشگاه  بالندگی هیئت علمی تایید ش

 . ها در قالب کارگاه برگزار شدمورد مطالعه نیز اکثر برنامه 
از کارگاه بر اصل تنوع در آموزش  مدرسان یکی  با تاکید  ها 

 طور بیان کرد که: این
  که  تدریس  یهامدل  هم   بود،   هامثال  نظر  از   هم  »تنوعش 

 تدریس  هایروش  از  همچنین  وها  رشته   این  همه  به  بخوره
  ارائه  بود،   مستقیم  ارائه   صورتتدریس به   کردیم،  استفاده  متفاوتی

  بیان گروهی،  کار  جواب،  سوال  ها،دانشجو  مستقیم، مشارکت  غیر
 متعدد،  یهاکلیپ فیلم، رو؛ همچنین از ارائه نظراتشون کنند ارائه
  بود براشون؛ سعی   جذاب  هم  خیلی  و   شد   استفاده  آموزشی  یها فیلم

 . [3م ]بشه«  انجام اینا کردیم

از   یکی  در  استاد  چند  حضور  به  اشاره  با  اساتید  از  یکی 
طور بیان  اینها، دیدگاه مثبت خود را درباره تدریس تیمی  کارگاه

 کرد:
  اعتماد   هم  ذره  تدریس تیمی انجام میشه، یه  وقتی  دونین»می

 اومده  حوزه  این  تو  که  هست  کسی  بهترین  این  که  این  به  فرد
 دکتر   نه  نشستم  کالس  اون  سر  که  نوعی  من  یعنی  میشه،  بیشتر

  رو...    دکتر  نه  شناسم،می  رو...    دکتر  نه  شناسم،می   رو...  
  ارائه   رو  خودش  موضوع  داره  آدم  اون   که  وقتی  ولی  شناسم،می

  توی  هستند  شاخص  خودشون  که  ایدیگه  افراد  حضور  در  میده
 بوده   کسی  بهترین  احتماالً  این   که  میده  نشون  این  ،هاحوزه  اون
  تنوع  وقتی   اینکه  ضمن  و  بشه،  انتخاب  کار  این  برای  شدهمی  که

  داره  خودش   تخصصی  حوزه  تو  هرکسی  فهمیمی  میشه  ایجاد
  باال  شنونده  فرد  یه  عنوان  به   رو  من  اعتماد  این  باز  میزنه،  حرف

  اشدیگه   حسن  یه  میشه  بیشتر  باز  تعداد  وقتی  خب   بعد  و  بره،می
  دیگه،   شهنمی  بارکسالت  شه، می   ایجاد  جذابیته  اون  که  اینه
  باشه،  میتونه  مفیدتری  نظرم  به  جلسه  جلسه،  اون  کل  دونینمی
 .[24م ]رو«  مدل این پسندیدممی من

ها از دیگر نقاط قوت مورد تاکید اساتید، تعاملی بودن کارگاه
طور اینها  کارگاهبوده است. یکی از اساتید تجربه خود را از یکی از  

 بیان کرد:
 خیلی   و   بود   تعاملی  دقیقاً  دانشجو   با   استاد  کارگاه ارتباط  »مثالً

  نظرم   به  خیلی  و  شدمی  داده  جواب  شد،می   پرسیده  نظرات
  استادا  باالخره چون  کردن،  استفاده  بقیه  نظرات   از   همه  جوریاین
  اون   و  دارن   تجربیات  سری  یه  هرکدوم  هم،  کنار  شیننمی

 فضایی  یه  که  همین  یعنی  خوبه  خیلی  این  شه، می   منتقل  تجربیات
 مختلف   یهادانشکده  از  هم  کنار  استاد  تا  چند  شهمی  ایجاد

  تبادل  این  خود   شه،می   بحث  موضوعی  یه   مورد  در   و  شیننمی
 معموالً  بشه  بیشتر  اگر  بخش  اون  که  اینه  خوبه،  خیلی  اطالعات

 . [35م ]بود«  خواهد مفیدتر و بهتر خیلی کارگاه اون

 بحث 

یافته ادامه  دادهدر  کدگذاری  از  حاصل  تفکیک  های  به  ها 
 .، مورد بحث قرار گرفتندهای شناسایی شدهمقوله

 مدرسان برجسته« »

های بالندگی همانطور که اشاره شد یکی از نقاط قوت برنامه 
حاضر  بودند. از نظر اساتید    هابرنامه دانشگاه مورد مطالعه مدرسان  

کارگاه و  در  متواضع  مودب،  افرادی  اخالقی  بعد  از  مدرسان  ها، 
دارای سعه صدر بودند. این واژگان بر این موضوع داللت دارد که  

های بالندگی هیئت علمی باید به دقت از افرادی  مدرسان کارگاه
انتخاب شوند که به جایگاه همکاران خود احترام بگذارند و به این  

کنند   توجه  دارای  موضوع  و  بزرگسال  افراد  آنان  مخاطبان  که 
جایگاه باارزشی هستند. بعد دیگر مورد اشاره اساتید، بعد علمی بود  
و اساتید دیدگاه خود را درباره این بعد با واژگانی چون متخصص،  

نکته  مسلط، توانمند، صاحبمطرح،   بیان کردند.  نظر و با تجربه 
ابقه از مقبولیت بیشتری دیگر اینکه ظاهراً اساتید قدیمی و با س

و این موضوع    بودند های بالندگی برخوردار  برای تدریس در کارگاه
شونده به عنوان نقطه قوت مطرح شد.  اساتید مصاحبه  هایگفتهدر  

 ها، بیان شیوایی داشتند و مطالبدر نهایت اینکه مدرسان کارگاه
می  ارائه  خوبی  به  فضای را  ایجاد  و  پاسخ  و  پرسش  با  و  کردند 

شرکت و  خود  بین  تعامل  افزایش  در  سعی  و  گفتگو،  کنندگان، 
شرکت  بین  داشتنهمچنین  یکدیگر  با  اساتید  کنندگان  د. 

کننده رضایت خویش از نحوه تدریس مدرسان را با واژگانی  شرکت
است که در   به ذکر  بیان کردند. الزم  زمان«  چون »گذر سریع 
 ارتباط با این یافته، شواهد خاصی در ادبیات پژوهش مشاهده نشد. 

 »موضوعات و محتوای مناسب« 
برنامه برای  منتخب  علمی  موضوعات  هیئت  بالندگی  های 

با اهداف برنامه  به زعم  ارتباط مستقیم     Rowbothamها دارند. 
های بالندگی هیئت علمی که از جمله اهداف رایج برنامه   (2015)

های بالندگی تاثیر مستقیم بر موضوعات ارائه شده در عموم دوره
تر اتید دانشگاه و درک عمیقهیئت علمی داشته، تبیین نقش اس

های تدریس اساتید، ارتقای خودکارآمدی اساتید  آن، ارتقای مهارت
است   بوده  تدریس  از  اساتید  رضایت  افزایش  دانشگاه   . [7]و  در 

های های عمومی مرتبط با نقش یمورد مطالعه نیز ارتقای توانمند
آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و تربیتی اعضای هیئت علمی از جمله  

های بالندگی هیئت علمی است که  اهداف مطرح شده برای برنامه
 . [19]ها داشته است تاثیر مستقیم بر موضوعات برنامه 

تواند  های آموزشی مطرح شده توسط اساتید می همچنین نیاز
برنامه  در  شده  ارائه  موضوعات  انتخاب  برای  باشد راهنمایی  ها 

بالندگی    یهاموضوعات برنامه. بر اساس ادبیات پژوهش اگر  [34]
اولویت با  علمی  سازگار  اصلیهای  هیئت  علمی  باشد،    هیئت 

های بالندگی شرکت  اعضای هیئت علمی با نسبت باالیی در برنامه 
. زیرا مهمترین انگیزه بسیاری از اساتید برای حضور  [35]  کنندمی

. از این رو توجه به  [36]است    های علمیآموختن تازهها،  در دوره
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انتخاب موضوعات به روز، جذاب، متنوع و مفید از اهمیت بسیاری  
 برخوردار است. 

برای   مناسبی  و محتوای  موضوعات  اساتید،  گفته  اساس  بر 
King  (2000  )و    Lawlerها انتخاب شده بود. همچنان که  دوره

شونده در این پژوهش اذعان داشتند  تاکید داشتند، اساتید مصاحبه
یافته با  همسو  بود.  نیاز  بر  مبتنی  موضوعات  پژوهش که  های 

Kim  ،Lee  ،Park    وShin  (2017)اساتید مورد    ،  دانشگاه 
و   مطالعه در این پژوهش عقیده داشتند مطالب کاربردی، مرتبط

؛ ضمن اینکه آنان نتیجه یادگیری این موضوعات را در  مفید بود
ها نیز به زعم اساتید  . درباره محتوای کارگاههای خود دیدندکالس

و   تنوع  شد.  ارائه  منسجم  و  مدون  صورت  به  علمی  محتوای 
ها بود. در پژوهش های محتوای کارگاهر ویژگی جذابیت نیز از دیگ

Adnan  ،Kalelioglu    وGulbahar  (2017)  همه که    نیز 
  صفاتی چون   بودند،  راضی  دوره  محتوای  کیفیت  از  کنندگانشرکت

  »جامع«،   و  »مدرن«   »جالب«،  »سازماندهی خوب«،  »مناسب«، 
 . [17] دادندمی را به آن نسبت  خوب«  عملی و نظری »تعادل با

 یادگیری اثربخش«-یاددهیهای »روش 
اساس   اصل    Mier  (2011)پژوهش    هاییافته بر  هفت 

  : از  عبارتند  موثر  مدرس  1تدریس  و  فراگیران  بین  ارتباط   .2  .
فراگیران   بین  فعال  3همیاری  یادگیری  سریع  4.  . 5.بازخورد 

زمان   مدرس)اختصاص  و  فراگیران  کردن 6  (توسط  مطرح   .
از فراگیران و   باال  به استعدادها و روش   .7انتظارات  های احترام 

گوناگون   یافته[37]یادگیری  در  دقت  با  حاضر .  پژوهش  های 
تدریس موثر در  از هفت اصل    3و    2،  1توان دریافت که موارد  می

رعایت برنامه  مطالعه  مورد  دانشگاه  علمی  هیئت  بالندگی  های 
 شدند. 

استفاده از   Shin (2017)و  Kim ،Lee ،Parkدر پژوهش 
روش  روش از  مناسبی  درصد  همراه  به  تدریس  گوناگون  های 

. همسو [16]برشمرده شده بود  ها  از مزایای این برنامه   سخنرانی
اساتید مصاحبه آنان  پژوهش  از  با  استفاده  مطالعه  این  در  شونده 

یاددهیروش و  -های  مستقیم  ارائه  همچون  گوناگون،  یادگیری 
 غیر مستقیم را تایید کردند.

همچنین استفاده از تدریس تیمی منجر به افزایش تنوع  

های این پژوهش در  همسو با یافتهها شد.  هو جذابیت کارگا

 Shinو    Kim  ،Lee  ،Parkزمینه تدریس تیمی، در پژوهش  

تسهیلگر    (2017) چند  وجود  که    مخصوصاًنیز  زمانی 

بود، بسیار مورد استقبال  های آنفعالیت ها مکمل یکدیگر 

حتی اگر این موضوع منجر به کمی ناهماهنگی    و  قرار گرفت

 . [ 16] شد، باز هم از طرف فراگیران پذیرفته بودمی

علمی،   هیئت  بالندگی هایسمینار وها اهکارگ زمینه در

  هیئت علمی   اعضای  فعاالنه  که  دارد  وجود  چالش  این  معموالً

بدین منظور   .[30]داد    مشارکت  یادگیری  یهافعالیت  در  را

فرصت باید  دوره  حین  فعالیتدر  انجام  برای  های  هایی 

نیز    ایجاد کرد   [ 10]ط  مرتب پژوهش  این  انواع و در  وجود 

از   آنان  مشارکت  و جلب  کردن مخاطبان  تعامالت، درگیر 

از نقاط   گفتگو و تعریف فعالیت  طریق سوال و جواب، بحث و

 های برگزار شده بود. قوت کارگاه

یک راه دیگر برای افزایش مشارکت اساتید، تعریف کار  

بود.   همتایان  با  تعامل  امکان  ایجاد  و  ادبیات  گروهی  در 

همتایان  از    نیز  پژوهش  اهمیت  به  امکان    [14]توجه  و 

با آنان، به عنوان نقاط قوت مهمی برای    [15]برقراری تعامل  

است.  برنامه شده  برده  نام  اساس  ها  پژوهش    های یافتهبر 

مثبت   Steinert  (2016)مروری   نکات  مهمترین  از  نیز 

. بر اساس [15]است  تعامل با همکاران  های بالندگی،  کارگاه

افزایش    Tennill   (2007)پژوهش ضمن  موثر  تعامالت 

شبکه فرصت  فراهم  یادگیری،  اساتید  برای  نیز  را  سازی 

 . [38]آورد می

یافته که  همچنان  نهایت،  پژوهش  در   Bartleyهای 

ایجاد  (2001) خارجی    از  و  داخلی  گروهی    [12]روابط 

می دانشکده  کرد؛ حمایت  اساتید  در  حضور  مختلف  های 

و  کارگاه اطالعات  تبادل  و  ارائه  امکان   همچنینها، 

 گذاری تجربیات بین آنان را تسهیل کرده بود. اشتراک 

 گیرینتیجه
دهد تاملی در موارد مطرح شده به عنوان نقاط قوت نشان می 

یادگیری از -های یاددهیمدرسان، محتوا، و روشهای  که مقوله 
. دقت در این  جلب شد  هاموارد مهمی بودند که توجه اساتید به آن

های بالندگی هیئت علمی ها در برنامهموارد و افزایش کیفیت آن 
تواند گام مهمی در افزایش رضایت اساتید و همچنین حضور  می

 ها باشد. ها در برنامهو مشارکت آن
شود آن است که نقاط  ها منتج میع دیگری که از یافتهموضو

برنامه  به  قوت  مطالعه،  مورد  دانشگاه  علمی  هیئت  بالندگی  های 
. طبیعتاً  بودهای پیشرو در ایران، بسیار کم  عنوان یکی از دانشگاه

برنامه انگیزه  زمانی که  اساتید  نباشند،  برخورد  از کیفیت الزم  ها 
ها را نخواهند داشت. الزام  این برنامهدرونی کافی برای حضور در  

داده  اختصاص  امتیازهای  طریق  از  دانشگاه  غیرمستقیم  اجبار  و 
ها حضور اساتید در برنامهنامه ارتقاء، شاید منجر به  شده در آیین

برنامه  پایین  کیفیت  با  اجبار  و  الزام  این  برآیند  ولی  ها،  شود؛ 
می را افزایش داده و  نارضایتی آنها از اقدامات بالندگی هیئت عل

آنان برای    عالقگیبی های آنها و بازتولید  منجر به کاهش انگیزه 
 شود.ها میحضور و مشارکت در برنامه

 یی هااین پژوهش مانند هر پژوهش دیگری شامل محدودیت
ها تا دستیابی به اشباع  آوری داده. در این پژوهش، هر چند جمع بود

تعد اما چون  یافت،  ادامه  اساتید مصاحبهنظری  شونده محدود اد 
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های پژوهش را به تمامی اساتید دانشگاه مورد  توان یافته، نمیبود
ها صرفاً از طریق  مطالعه تعمیم داد. همچنین در این پژوهش داده

آوری شدند طرح پژوهش کیفی و با استفاده از روش مصاحبه جمع
پژوهش در  که  است  بهتر  پژوهو  طرح  طریق  از  آتی  ش  های 

هایی چون مشاهده و پرسشنامه نیز به  آمیخته و با استفاده از ابزار 
 .اقدام شودآوری داده جمع

 زاری گسپاس
از آن گروه از استادان دانشگاه شهید بهشتی که تجربه زیسته  

بالندگی هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی را    هایبرنامه خود در  
 شود.قدردانی می با نویسندگان این مقاله به اشتراک گذاشتند، 

 اخالقی   مالحظات
در این پژوهش به منظور رعایت اخالق پژوهش، در ابتدای  

برای مصاحبه پژوهش  دانشگاه  )شوندگان  مصاحبه، هدف  اساتید 
بهشتی در   (شهید  مشارکت  برای  آنان  موافقت  و  شد  تشریح 

های جلسه مصاحبه اخذ شد. در نگارش  پژوهش و ضبط صحبت 

شوندگان حذف و از کدگذاری  می مصاحبه گزارش پژوهش نیز، اسا
نشود. فاش  اساتید  هویت  تا  شد  کد  استفاده   رسالة ثبت ضمنا 

 .است 9010716بهشتی  شهید دانشگاه در دکتری

 سهم هر نویسنده 
ادبیات پژوهش، جمع بندعلی: مطالعه  آوری و تحلیل و  بهار 

 ها، نگارش مقاله تفسیر داده
محمود   بر  دکتر  نظارت  و  اول  راهنمای  استاد  ابوالقاسمی: 

 ها اجرای پژوهش؛ تایید روایی یافته 
چی: استاد راهنمای دوم و نظارت دکتر محمدحسن پرداخت

 هابر اجرای پژوهش؛ تایید روایی یافته
مرتضی   اجرای  زادهرضائیدکتر  بر  نظارت  و  مشاور  استاد   :

 هاپژوهش؛ تایید روایی یافته

 تضاد منافع 
بین نویسندگان تضاد منافع وجود ندارد.
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