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Abstract 

In higher education policy making, 
sabbatical leave can be considered as an 
important tool for professional development 
of faculty members and for improving the 
quality of the university. The present study 
was conducted with an interpretive approach 
with the purpose of narrative analysis of 
scientific experiments of faculty members 
from studying the periods of sabbatical leave 
and their impact on professional 
development. Data was collected using a 
contingency interview. Research potential 
contributors were university faculty 
members who had at least one study 
experience opportunity. Sampling was done 
purposefully. After interviewing 25 
participants, the data were categorized as 
inductive and based on thematic analysis 
using Nvivo10 software.The narratives 
suggested that the members of the delegation 
could use the experiences that provided them 
thesabbatical leave in the first place changes 
in their personal lifestyle and their attitudes 
that having a long-term program for 
themselves and their family, investing in 
children overseas, In the field of academic 
can the desire to do group work and promote 
it at the university, compilation of books and 
top scientific articles, improvement of 
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teaching skills and familiarity with students' 
academic needs, being known as an associate 
with universities External was the benefits of 
these experiences. Participants also reflected 
the challenges of sabbatical Leave in terms 
of individual and organizational challenges. 
Research findings recommends taking 
measures to create the infrastructure for 
implementing the innovations and professors' 
experiences in order to create the enthusiasm 
of the faculty members to gain knowledge of 
their specialty and to increase these 
opportunities in higher education institutions 
as a factor in promoting the academic indices 
of the university. Simple and persistent 
regulations should be considered in the event 
of changes in managerial positions. 
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  علمی هاي مطالعاتی اعضاء هیأت کیفی تجارب فرصت تحلیل

  2پریسا غالمی، *1ناصر شیربگی

  کردستاندانشیار مدیریت آموزشی، دانشگاه  -1
  دانشجوي دکتراي مدیریت آموزشی، دانشگاه کردستان -2

  

  دهیچک
ها مدنظر قرار  علمی و ارتقاء کیفیت دانشگاه اي اعضاء هیأت تواند به عنوان یک راهبرد مهم توسعه حرفه فرصت مطالعاتی می ،گذاري آموزش عالی در سیاست

اي آنها  ها بر توسعه حرفه هاي فرصت مطالعاتی و تأثیر این دوره علمی از گذراندن دوره حاضر با رویکردي تفسیري به تحلیل تجارب اعضاء هیأت مقاله. گیرد
هاي  داده. اند نفر از دارندگان تجربه فرصت مطالعاتی بوده که به صورت هدفمند و مالکی انتخاب شده 25کنندگان در تحقیق هم شامل  مشارکت. پرداخته است

بنا به دیدگاه اعضاء . کدگذاري شدند Nvivo10افزار  مدار گردآوري و به شکل استقرایی در قالب تحلیل مضمونی با نرم هاي واقعه مطالعه با مصاحبه
اي خود ایجاد  ندگی شخصی و کار حرفهاي در سبک ز گیري از این فرصت، تغییرات عمده شوند باید با بهره علمی، آنهایی که به فرصت مطالعاتی اعزام می هیأت
گذاري براي فرزندان در خارج از کشور، ترویج کار گروهی و اشتیاق بیشتر به تألیف کتب و  تنظیم برنامه بلندمدت براي زندگی خود و خانواده، سرمایه: کنند

نتیجه . هاي خارج کشور ان و نهایتاً ایفاء نقش به عنوان رابط با دانشگاهتر با دانشجوی هاي تدریس و برخورد شایسته مقاالت علمی با کیفیت باالتر، بهبود مهارت
هاي مذکور به عنوان عاملی مؤثر در ارتقاء  علمی در استفاده از فرصت کاربردي و پیشنهاد این پژوهش هم آن است که براي افزایش تمایل اعضاء هیأت

انش تخصصی روز، اقداماتی از جمله تسهیل و تثبیت مقررات استفاده از فرصت مطالعاتی و ایجاد هاي آکادمیک دانشگاه و ترغیب آنها در دستیابی به د شاخص
  .شده اساتید مدنظر قرار گیرد ها و تجارب کسب هاي مناسب اجراي نوآوري زیرساخت

  یپژوه اي، کارراهه شغلی، روایت علمی، آموزش عالی، توسعه حرفه فرصت مطالعاتی، اعضاء هیأت: ها کلیدواژه
 :شود براي استنادات بعدي به این مقاله، قالب زیر به نویسندگان محترم مقاالت پیشنهاد می
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  1مقدمه -1

اي هدفمند داراي دو بعد  نظام آموزش عالی به عنوان پدیده
کمی و کیفی است که رشد متعادل و متوازن آن نیز باید در 

اعضاء . هر دو بعد به موازات یکدیگر مدنظر قرار گیرد
علمی از جمله عوامل اصلی ساختار آموزش عالی کشور  هیأت

د نظام هستند و افت کیفی آنها تأثیري مستقیم بر عملکر
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  nshirbagi@uok.ac.ir :دار مکاتبات نویسنده عهده *

در واقع کیفیت یک دانشگاه در گرو ]. 1[ آموزش عالی دارد
 برخی]. 2[ علمی آن است کیفیت و توان علمی اعضاء هیأت

 و» علمی هیأت یعنی عالی آموزش« که معتقدند نظران صاحب
 فرهنگ، کنندگان تقویت به عنوان را علمی هیأت اعضاء

 کاشفان و علم تولیدکنندگان اقتصادي، توسعه مهندسان
 توسعه و متحول را انسانی جوامع که اند کرده توصیف فناوري
در  .]3[ کنند می تسریع را کشورها فرهنگی و اجتماعی علمی،

اي در ارتقاء دانش و  اي، نقش سازنده این راستا توسعه حرفه
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مؤثر یکی از راهبردهاي . علمی دارد هاي اعضاء هیأت مهارت
 .فرصت مطالعاتی است لمیع هیأتاعضاء  يا حرفهتوسعه  در

فرصت مطالعاتی خارج کشور دوره زمانی مشخصی است که 
با هدف توسعه و تعمیق دانش و تجارب،  علمی هیأتعضو 

آشنایی با دانش فنی و دستاوردهاي جدید علمی و همچنین 
 تیمأمورایجاد ارتباط و همکاري پیوسته و هدفمند، با حکم 

به یک دانشگاه، مؤسسه آموزش عالی یا مرکز پژوهشی در 
  ].4[ شود یمیک کشور خارجی اعزام 

 زیادي تحرك ابتدا در است ممکن دانشگاهی شاغل یک
 و شود کُند فعالیتش باالتر رتبه یک تصدي با اما باشد داشته
]. 5[ دینما سپري را بازدهی دوره عدم یک سپس
 که شخصی به عنوان را اي حرفه شاغل یک نظران صاحب
 .کنند می گیرد تعریف می پی را فکري حیات تجدید هاي دوره
 و کامل اي حرفه زندگی علمی هیأت عضو یک اینکه براي
 باالتر سطوح که است باشد ضروري داشته داري معنی
 تکمیلی اي حرفه هاي مهارت و حفظ را علمی هاي توانایی
هاي توسعه  برنامه .]6[نماید  کسب را شغل خویش به مربوط
اعضاء  هاي مهارت که شوند می طراحی اي به نحوي حرفه
 به عنوان و داده بهبود پژوهش را یا در تدریس علمی هیأت

 فرصت مطالعاتی نیبنابرا کنند و عمل تولید و رشد محرك
 افزایش و در علمی هیأت اعضاء به کمک براي تواند می

]. 7[شود  استفاده اي حرفه از کیفیت باالیی سطح نگهداشت
 مطالعاتی بر این باورند که فرصت] 8[ 1لیرواسپبنشاف و 

 است علمی هیأت اعضاء براي شده فراهم فراغت اوقات نوعی
تا  بکشند دست اجرایی و آموزشی خاص هاي مسئولیت از که

  .کنند متمرکز حوزه یک در را خود انرژي و زمان بتوانند
راهبرد فرصت  ،عالیآموزش  در پیشینه تحقیقاتیهرچند 
شواهدي وجود دارد که  شده امای بررسکمتر  مطالعاتی
توانند از  هاي مختلفی که می ها و فعالیت اي از انگیزه گستره

رصت مطالعاتی ف .دهد ها منتج شوند را نشان می این فرصت
تجربه از طریق  کسب مجالی براي پیشرفت شخصی و شغلی،

مایت از سایر همکاران ح و فعالیت در مؤسسات خارجی، کار
ها  در برخی سازمان. کند یمو آمادگی براي بازنشستگی فراهم 

هاي  تري از سیاست بخش مهم مجموعه گسترده اه فرصتاین 
زندگی و مسئولیت -به تعادل میان کار سازمانی است که

                                                 
1- Benshof & Spruill 

  ].9[اجتماعی مربوط هستند 
 مطالعاتی اعضاء تجارب فرصت با تحلیل مقاله این

 اي، حرفه توسعه را در راهبرد این نقش سعی دارد علمی هیأت
شناسایی کرده و این موضوع را  دانشگاهی هویت و فرهنگ

 حائز بخش یک مطالعاتی بررسی نماید که چرا فرصت
 ها، روایت همچنین. است دانشگاهی زندگی در اهمیت
 فرصت از علمی هیأت اعضاء مشترك هاي سنت و ها ارزش

  .بازنمایی کندرا هم  مطالعاتی
  
  پیشینه پژوهش -2

یکی از  علمی هیأتي اعضاء ا حرفهبه لحاظ نظري، توسعه 
ي توسعه و تغییر ا هیپاي تخصصی مربوط به مباحث ها شاخه

منظور از تغییر سازمانی . و توسعه منابع انسانی است سازمانی
و کوششی آگاهانه  شده يزیر برنامهخاص، فرآیندي  به طور

یا کل  ها بخش، ها گروهیی است که ها روشدر جهت تقویت 
  ].10[کنند  یمسازمان بر اساس آن عمل 

 به واکنش پیچیده در آموزشی راهبرد یک 2توسعه سازمانی
 و ها ارزش ها، نگرش باورها، آن هم تغییر است و هدف تغییر

 هاي فناوري با بتوانندآنها  به طوري است که ها سازمان ساختار
 عوامل از انسانی هاي سرمایه. شوند سازگار ها چالش و جدید
 منابع توسعه. است سازمان یک توسعه و موفقیت کلیدي
 باعث فردي سطح در که است راهبردي نیز اقدامی انسانی

 باعث سازمانی سطح در و فرد مندي رضایت و ارزشمندي
را  یانسانتوسعه منابع ]. 11[ شود می سازمان توسعه و بهبود

ي انسانی از ها تخصصفرآیند توسعه و برانگیختن  توان یم
تعریف  عملکردبهبود  به منظورکارکنان  توسعه سازمانیطریق 

توسعه دانش، تخصص،  به منظوریا آن را فرآیند و فعالیتی 
ي و رضایت کارکنان در سطوح مختلف فردي، تیمی، ور بهره

 علمی، نقش هیأت اعضاء]. 12[ سازمانی یا ملی دانست
 هاي سرمایه دهنده جهت اصلی عامل به عنوان اي را ویژه
 اي حرفه توسعه رو از این کنند و ایفاء می اجتماعی و فکري
 در انسانی منابع توسعه از بخشی به عنوان علمی هیأت اعضاء
  ].13[ دارد خاصی جایگاه دانشگاه سطح
که از اولین کسانی بوده که مفهوم توسعه ] 14[ 3جوف

                                                 
2- Organizational development 
3- Guff 
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اي،  توسعه حرفه بر این باور است که کردهاي را مطرح  حرفه
رشد و شکوفایی استعداد، گسترش باورها و ارتقاء 

بیان  ]15[ 1سریوموال. علمی است هاي اعضاء هیأت صالحیت
اي به فرآیندها و  کند که در آموزش عالی، توسعه حرفه می

شده به منظور ارتقاء دانش، مهارت و  هاي طراحی فعالیت
مدرسان اشاره دارد که این امر به نوبه  اي هاي حرفه نگرش

 .داشت خود بهبود یادگیري دانشجویان را نیز در پی خواهد
هایی در حمایت  اي را فعالیت نیز توسعه حرفه] 3[ 2دي و دلی

علمی  از بهبود عملکرد و ارتقاء توانمندي شغلی عضو هیأت
 ي درا حرفهکه توسعه  دارد یمبیان ] 16[ 3آکرلیند. دانند می

 کسب ي بیشتر،ور بهره: ردیگ یرمموارد زیر را درب ها دانشگاه
اعتبار علمی و شناخت بیشتر کار علمی، بهبود رو به رشد در 
کیفیت و اثربخشی شغلی، انباشت رو به رشد دانش و 

ي فردي، دانش عمیق و فهم رشته تخصصی و ها مهارت
 عالوه] 17[ 4بوجارزیک. همچنین مشارکت در تغییر اجتماعی

: هاي زیر را نیز به آنها افزوده است بر موارد فوق حیطه
حل مسئله و یادگیري عمیق؛ تعامل با  استفاده از راهبردهاي

ي درس و مطالب ها هدفدانشجویان؛ ایجاد ارتباط بین 
دانشجویان؛ یادگیري انعکاسی مداوم از  فهم با شده عرضه

از  علمی هیأتتجربیات خود و نهایتاً همکاري با سایر اعضاء 
بنا بر . حمایت، انتقادات سازنده و ارزیابی تدریس قیطر

 کارگاه، لیقب از آموزشی هاي برنامه گرفته صورتهاي  پژوهش
 هاي رسانه مدت، کوتاه هاي دوره دور، راه از کنفرانس سمینار،

 تواند می خودآموز يها دوره و مطالعاتی فرصت الکترونیکی،
  ].18[ شود طراحی علمی اعضاء هیأت توانمندسازي براي

مفهوم فرصت مطالعاتی به یک دوره استراحت یا فراغت از 
روزسازي  به به منظورروزمرگی در سال هفتم اشاره دارد که 

در  .گیرد میصورت  علمی هیأتي اعضاء ها تیفعالدانش و 
، فرصت مطالعاتی به یک دوره غیبت براي مطالعه، عمل

که با  شود یمگفته ) سال یک بار هر هفت( سفراستراحت یا 
مزایاي مالی به تعدادي از مدرسان دانشگاه یا مدیران اعطاء 

براي فرصت مطالعاتی بیان کلی چهار هدف ]. 19[شود  یم
توسعه و پیشرفت  فراهم آوردن زمینه: که عبارتند ازشده 

ي تدریس، توسعه واحدها و ها وهیشتحقیقاتی، بهبود 
                                                 
1- Serumola 
2- Dee & Daly 
3- Akerlind 
4- Bojarczyk 

ي درسی و همچنین افزایش عملکرد هنري و ها برنامه
یک فرآیند  به عنوان تواند یمفرصت مطالعاتی  ].20[خالقیت 

مورد مهم براي تولید و تبادل دانش علمی در سراسر جهان 
سطح دانش،  شیافزاگفته شده که ]. 21[قرار گیرد  توجه
ي اعضاء توانمندسازی تدریس و پژوهش به عالوه روزرسان به

ي شود ا حرفهمنجر به ایجاد دانشگاهی  تواند یم علمی هیأت
ي سایر کشورها ها دانشگاهرتبه و سطح علمی با  از لحاظکه 

  ].22[ است قابل مقایسه
بخشی از پیشینه پژوهشی درباره فرصت مطالعاتی در 

 به عنوان. است شده گزارش علمی هیأتي اعضاء ها سفرنامه
مطالعاتی، آن را  پس از طی دوره فرصت ]23[ 5دامسر ،نمونه

اي  پذیري حرفه دهنده خالقیت، سرزندگی و انعطاف پرورش
ي ا مطالعه در] 24[ 6سیما و دنتون .اساتید معرفی کرده است

انجام : اند برشمردههشت کاربرد را براي فرصت مطالعاتی 
کتب و مقاالت علمی  تألیفتحقیق، مطالعه بدون وقفه، 

نري، بهبود تدریس، پژوهشی، افزایش خالقیت و عملکرد ه
ي درسی، سرزندگی اعضاء و نهایتاً فراهم ها برنامهتدوین 

درباره  7یولیال. نمودن زمینه سفر و کسب تجارب جدید
نویسد که فرصت مطالعاتی امري  اش می فرصت مطالعاتی

چرا که نوشتن، نیازمند تنهایی و  استضروري براي پژوهش 
نی، جلسه و تدریس آفرینی مثل تماس تلف نبود وقایع دغدغه

به توجه به تجاربش از این دوره  ]26[ 8نولرزیر]. 25[ است
گوید که این دوره،  آن را هم امتیاز و هم تعهد دانسته و می
او استدالل کرده که . تجارب مثبتی براي وي داشته است

زند  فرصت مطالعاتی به دانشگاه آسیب می گرفتن درناتوانی 
تحقیق و پژوهش، مطالعه یا  چرا که یک دوره فراغت براي

  .ی اساتید استبازدهاستراحت، متضمن تداوم 
بر اساس مصاحبه با اعضاء ] 27[ 9رفیسندجرکی و 

فرصت  پاسخگویاندرصد  80اند که  هفتعلمی گ هیأت
مطالعاتی را بسیار مطلوب، خوشایند و داراي روحیه احیاء و 

آنها دریافتند که سه نفر از هر چهار عضو . دانند بازسازي می
علمی در طول فرصت مطالعاتی فعالیتی اساسی مانند  هیأت

هاي درسی انجام  تألیف کتاب یا مقاله و یا طراحی برنامه

                                                 
5- Dumser 
6- Sima & Deneton 
7- Lively 
8- Reynolds 
9- Jarecky & Sandifer 
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بسیاري از اعضاء ] 28[ 1در مطالعه کار و تانگ .اند داده
مطالعاتی، تعهد بیشتر  فرصتاند که پس از  علمی گفته هیأت

شادابی و همچنین اشتیاق بیشتري جهت  احساس، کاربه 
 ]29[ ایروانی و همکاران. اند داشتهي دنیاي علم ها تازهکشف 

ي مطالعاتی ها فرصتبر بهبود  تأثیرگذاردر تحلیل عوامل  زین
 سازگاري و خدماتی، حمایتی، عاملچهار در دانشگاه تهران 

. اند ي را در این خصوص شناسایی نمودها حرفهي ها مهارت
ي ها فرصتتحلیل اثرات علمی  بازاده  و عبداهللا زاده فیشر

اند  رشته کشاورزي گفته علمی هیأتمطالعاتی از نگاه اعضاء 
ي و ا حرفهي مطالعاتی تأثیراتی فردي، خانوادگی، ها فرصت که

 از جملهي ا ناخواستهي ها تیمحدوددارند و سازمانی 
هاي  هاي اداري طوالنی از جمله چالش مشکالت مالی و رویه
  .]30[پیش روي آنها هستند 

  
  روش پژوهش -3
  رویکرد و راهبرد 1- 3

با توجه به ماهیت موضوع و هدف، پژوهش در زمره 
از آنجا که هدف . گیرد هاي کیفی و تفسیري قرار می پژوهش

هاي اعضاء  پژوهشگران بازنمایی تجارب، احساسات و ذهنیت
علمی از تجربه فرصت مطالعاتی بود از راهبرد  هیأت
] 31[ 3کانلی و به عقیده کالندنین .شد استفاده 2پژوهی روایت

پژوهی یک راهبرد پژوهشی است که پژوهشگر  روایت] 31[
به کمک آن زندگی افراد را مطالعه و از یک یا چند نفر 

هاي زندگی خود را بیان کنند که سپس  خواهد که داستان می
این اطالعات توسط پژوهشگر به صورت روایت زمانی 

شوند و در پایان روایت نیز پژوهشگر  بازگویی یا بازسازي می
هاي خود در  کننده به زندگی را با دیدگاه هاي شرکت دیدگاه

  .کند تلفیق می) مشترك( قالب یک روایت جمعی
  دان تحقیقمی 2- 3

 علمی هیأتنفر از اعضاء  25در این تحقیق  کنندگان مشارکت
ي این پژوهش به صورت هدفمند، مالکی و ریگ نمونه. اند بوده

با حداکثر تنوع به این شکل انجام شد که با مراجعه به 
ي مختلف سطح یک تا سه کشور و اخذ لیست ها دانشگاه
تی در فاصله داراي تجربه فرصت مطالعا علمی هیأتاعضاء 

                                                 
1- Carr & Tang 
2- Narrative research 
3- Clandinin & Connely 

افراد انتخاب و از آنها براي شرکت در  1386-96ي ها سال
ها  توزیع منتخبین مطالعه در بین دانشگاه. شدمصاحبه دعوت 

 دانشگاهنفر به تساوي از چهار  12به این صورت بوده که 
نفر  12تهران، لرستان، تربیت مدرس و شهید چمران اهواز و 

سینا همدان، عالمه  بوعلی دانشگاههم به تساوي از سه 
نفر نیز از دانشگاه رازي کرمانشاه  1طباطبایی و کردستان و 

کننده، متعلق به  مشارکت 8. براي مطالعه انتخاب شدند
نفر  5مهندسی، -هاي فنی نفر از گروه 7هاي علوم پایه،  گروه

هاي  نفر دیگر هم از گروه 5هاي علوم انسانی و  از گروه
  .اند کشاورزي بوده

  ها دادهي بزار گردآورا 3- 3
 علمی هیأتاز زندگی علمی اعضاء  برههتنها یک  از آنجا که

مصاحبه «قرار گرفت از  مورد مطالعهبه شکل روایت پژوهشی 
از  به دفعاتدر این نوع مصاحبه . استفاده شد» 4مدار واقعه

به (کند تا وضعیت را روایت  شود یمخواسته  شونده مصاحبه
ی شما به چه زمانی مطالعاتاولین تجربه فرصت : عنوان مثال

عالوه بر این ). ممکن است برایمان تعریف کنید؟ گردد یبرم
نمود اشاره  ها تیوضعي از ا رهیزنجبه  توان یمدر مصاحبه 

ي ا حرفهتجربه فرصت مطالعاتی شما چه نقشی در هویت (
به تصورات  جنبه دیگر این نوع مصاحبه). اکنون شما دارد؟

ی یا تغییراتی که فرد از آنها نیب شیپپاسخگو از تغییرات قابل 
به نظر شما در آینده چه تغییراتی در ( گردد یبازم داردهراس 

در مصاحبه ). فرآیند فرصت مطالعاتی رخ خواهد داد؟
 شونده مصاحبهتی به تعاریف شخصی فرد سؤاالمدار با  واقعه

کنند  مکمل، روایت را تکمیل میهاي  سؤال شود و پرداخته می
چه چیزي در ذهن  دیشنو یموقتی واژه فرصت مطالعاتی را (

  ].32) [کند؟ شما تجلی پیدا می
  روش اجرا 4- 3

رعایت نکات اخالقی،  به منظورقبل از انجام مصاحبه 
توضیحاتی درباره هدف پژوهش و محرمانه ماندن اطالعات 

تا  45از  ها مصاحبهن طول زما. ارائه شد کنندگان مشارکتبه 
 یپژوهشروش روایت  ر اساسب. دقیقه در نوسان بود 60

واجد تجربه فرصت  علمی هیأتپس از انتخاب اعضاء ] 31[
مطالعاتی و هماهنگی با آنها براي انجام مصاحبه، از آنها 

فرصت مطالعاتی خود را در قالب  تجربهخواسته شد که 

                                                 
4- Episodic 
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مدار و لزوم  به واقعهمصاح به دلیل ماهیت. روایت بیان کنند
ي مولد روایت، ابتدا اصول ها سؤالالت مکمل سؤااستفاده از 

توضیح داده و  کنندگان مشارکتاساسی این نوع مصاحبه به 
از آنها خواسته شود که  به دفعاتکه امکان دارد  شد یمتأکید 

  ].33[کنند وضعیت و موقعیت تجربه خود را بازگو 
  روش تحلیل 5- 3

 1کالرك و براون مضمونی تحلیل شیوه ها از دادهبراي تحلیل 
 شده، ضبط هاي مصاحبه سازي پیاده از پس. شد استفاده ]33[

 .بندي شدند هاي اولیه ایجاد و دسته ها و زیرمضمون مضمون
تجزیه و  از اطمینان براي Nvivo 10 افزار نرم در گام بعد از

انتخاب پژوهشگران با . شد گیري بهره ها داده کامل تحلیل
هاي  هدفمند نمونه و افزایش حجم نمونه در موقعیت

و  )اي اعتبار سازه( ها دانشگاهی متفاوت، سعی در تأیید داده
با . داشتند) اعتبار درونی( همچنین اطمینان خاطر از آنها

استفاده از مراحل تحلیل مضمونی و کسب اطالعات دقیق 
حد امکان تأمین  پژوهش نیز تا) اعتبار بیرونی(موازي، انتقال 

ها،  شده شامل کتب، عکس هاي بایگانی استفاده از داده. شد
علمی از سفر فرصت  هاي کار اعضاء هیأت ها و گزارش فیلم

از فنون افزایش  هاي میدانی مرتبط نیز مطالعاتی و یادداشت
  .پایایی ابزار این پژوهش بوده است

  
  ها یافته -4

علمی به  عضاء هیأتهاي این پژوهش در قالب پاسخ ا یافته
ها و معانی فرصت مطالعاتی،  ارزش(سؤاالت اصلی تحقیق 

ها و مشکالت این تجربه، مزایاي این تجارب و تأثیر  چالش
 153ها  در نتیجه تحلیل. شود ارائه می) اي آن بر توسعه حرفه

در . مضمون اصلی به دست آمد 5زیرمضمون و  12مفهوم، 
توان با استفاده از یک رویکرد پنهان،  تحلیل مضمونی می

                                                 
1- Braun & Clark 

اي ارائه  هاي غیرمنتظره ها و مفروضات درونی که بینش ایده
 چند از مضمون هر]. 34[ کنند را شناسایی و بررسی کرد می

 ره و تشکیل شده زیرمضمون نام به زیرمجموعه یا واحد
 1در جدول  .است مفهوم چند هم دربرگیرنده زیرمضمون

کدگذاري  از یک روایت که به شیوه تحلیل مضمونی يا نمونه
  .شود شده دیده می

هاي پژوهش  ها در قالب پاسخ به پرسش در ادامه، تحلیل داده
  .شده استارائه 

علمی در  هاي مشترك اعضاء هیأت ها و سنت ارزش 1- 4
  فرصت مطالعاتی

علمی از فرصت مطالعاتی بر  دیدگاه و برداشت اعضاء هیأت
هاي مختلف زندگی علمی و  اساس تأثیرگذاري آن بر جنبه

علمی تأثیر  براي برخی اعضاء هیأت. فردي متفاوت بوده است
این تجارب بر زندگی فردي و خانوادگی بیش از زندگی 
ها علمی و براي برخی دیگر تأثیر این سفر بر زندگی علمی آن

ها و  مضمون و زیرمضمون 2در جدول . بیشتر بوده است
تعداد تکرارهاي مفاهیم مرتبط با معناي فرصت مطالعاتی 

  .نشان داده شده است
اند در  ها توانسته علمی معتقدند که در این فرصت اعضاء هیأت

کنار یک تجربه خوب علمی، زندگی در یک کشور پیشرفته را 
شوند که آنها در  ها موجب می هم تجربه کنند و این فرصت

ها و مؤسسات  کنار ارتباطات علمی و رفتن به دانشگاه
را  پژوهشی، ارتباطات شخصی با افرادي از دیگر کشورها

هاي یک کشور دیگر نیز آشنا  ها و ارزش تجربه و با فرهنگ
علمی با  شوند که اعضاء هیأت این سفرها موجب می. شوند

تواند  ها آشنا شوند و این آشنایی می آداب و رسوم دیگر ملت
بسیاري . هاي روزمره آنها مفید واقع شود در زندگی و فعالیت

و معتقد  دانستهی علمی اي طالیی از زندگ ها را دوره این دوره

  علمی از تجربه فرصت مطالعاتی هاي اعضاء هیأت اي از کدگذاري روایت نمونه) 1جدول 
  مضمون  زیرمضمون  مفاهیم  روایت

. من در طول دوره فرصت مطالعاتی توانستم کار جدیدي انجام دهم
من توانستم در آنجا ژنتیک مولکولی را یاد بگیرم که انشاءاهللا در آینده 

شود و این تکنیک چیزي است  به صورت یک مقاله علمی منتشر می
کنیم در دانشگاه اجرایی شود و به دانشجوها هم کمک  که تالش می

  ).24م ش (ام آنها هم یاد بگیرند  را که من یاد گرفتهکنم که چیزي  می

  ها به سبکی نو انجام فعالیت -
 دستاوردهاي علمی نوین -

ارتقاء سطح 
  علمی

 بهبود
 انگیزش
 و شغلی

 استانداردهاي
 اي حرفه

  سازي تجارب بومی -
  انتقال تجارب جدید به دانشجویان -

 تغییر روابط
  اي حرفه
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تواند تأثیرگذاري فراوانی هم بر  بودند که این تجارب می
  .زندگی شخصی و هم بر زندگی علمی افراد داشته باشد

  هاي مرتبط با معناي ونممضمون و زیرمض )2جدول 
  فرصت مطالعاتی

  مضمون  ها زیرمضون  تکرار مفاهیم مرتبط
  خودارزیابی  26

تجربه علمی و 
  زندگی

  افزایش توان علمی  26
  بهبود روابط اجتماعی  18

  

 از خود تجربه کردستان دانشگاه علمی هیأت اعضاء از یکی
 گونه این را انگلیس گالسکو فرصت مطالعاتی در دانشگاه

 هم است فال هم تحقیقاتی فرصت ،در واقع”: دهد می شرح
 شخص اینکه عین در پژوهش، هم و است سیاحت هم تماشا،

 مقداري باید شود می معاف ماه چند مدت به کاري الزامات از
 ارتقاء دهد را آکادمیکش ببرد و توان باال را خود علمی تراز

 نسبت از هر جهت که شود می دانشگاهی وارد در هر صورت
 دنیا هاي جزء بهترین و باالتر خودش کار محل دانشگاه به

  ).9 ش م( “است
 تجربه از تهران دانشگاه علمی هیأت عضو یک توصیف
 شرح این به اسپانیا بارسلوناي دانشگاه در مطالعاتی فرصت
 و انجام یکنواختی کار سال چند وقتی فرد من نظر به”: است
و این فرصت  دارد نیاز تازه هواي شود می خستگی دچار
 کمی ببیند جدیدي چیزهاي و برود که است اي دوره

هر  باید که فلش یک یا کامپیوتر هارد یک مثل شود ریکاوري
  ).23 ش م( “شود فرمت یک بار وقت چند

بازتاب این تجارب در بعد ارتباطات و برخوردهاي اساتید 
مدیریت زمان، حضور به موقع در محل کار و کالس و (

همچنین برقراري ارتباطات صمیمانه با دانشجویان و 
علمی بیان  اعضاء هیأت. هم قابل مشاهده بوده است) همکاران

 با افراد روابط مشاهده و تجربه کردند که پس از این می
پیدا  بهتري اجتماعی پیشرفته، روابط کشور یک در یکدیگر

و  بیشتر اند؛ برخوردار شده بیشتري پذیري انعطاف کرده و از
 به را دانشجویان دهند و انجام تیمی کارهاي توانند بهتر می
داشتن روابط  کنند و همچنین به تشویق تیمی هاي پروژه انجام

 آنها همچنین. غیررسمی در کنار روابط رسمی تأکید داشتند
در واقع  و گفتگو و بحث فضاي باید درس کالس که معتقدند
 دهنده تفکر انتقادي در دانشجویان باشد تا دانشجویان پرورش

  .دهند بروز را خود تفکرات آزادانه که یاد بگیرند
علمی به  هیأتاین تجارب همچنین موجب شده که اعضاء 

هاي علمی خود را  توانایی واسطه دیدن یک محیط برتر علمی،
هاي علمی خود را هر چه بهتر انجام  افزایش داده و فعالیت

موجب شده آنها  هاي مطالعاتی به گفته آنها، فرصت. دهند
ها  بتوانند در زمینه علمی پیشرفت داشته باشند و این پیشرفت

تجارب مدنظر همچنین . دهندرا به دانشجویان هم انتقال 
توانایی خودارزشیابی را در اساتید ایجاد کرده و پس از آن، 

هاي  هاي موجود در کارآمدي فعالیت اند محدودیت توانسته
خود را درك و با نقاط قوت و ضعف خود آشنایی بیشتري 

همچنین عالئق و نقاط منحصر به فرد خود را . پیدا کنند
ن داشته باشند یا حتی در مورد شناخته و سعی در پرورش آ

  .حرفه و تخصص خود در آینده تجدیدنظرهایی داشته باشند
 در طباطبایی عالمه دانشگاه علمی هیأت اعضاء از یکی تجربه
فرصتی ”: بوده است گونه این کلمبیا کشور هاي دانشگاه از یکی
 در که همه کسانی و دکتري دانشجویان و اساتید براي است
 یا ماه چند مدت به توانند می که کنند می مطالعه حوزه یک
میزبان،  استاد با خود مشترك عالئق خصوص در سال چند
  ).14ش  م( “دهند انجام پژوهشی کار چند یا یک

تجربه یکی از اساتید دانشگاه لرستان از دانشگاهی در انگلیس 
 از فراتر افرادي ها، فرد با در این دوره”: گونه بوده است این

 نوعی شخصی بعد از. دارد مراوده آکادمیک و علمی حوزه
 آشنا مختلف هاي با فرهنگ فرد و کند می ایجاد رفاه و غنا
 یاد و رود می بین از محدود و اي کلیشه ذهنیت آن و شود می
 با را تعامالت ترین مناسب و بهترین چگونه که گیرد می

  ).8م ش ( “دارد فرق زبانشان و دین که افرادي داشته باشد
ها و مشکالت در فرصت مطالعاتی و چگونگی  چالش 2- 4

  سازگاري با آنها
 سازمانی مشکالت فردي و ها و چالش قالب در ها چالش این

ها و مفاهیم مرتبط با آنها در جدول  زیرمضمون که شده مطرح
  .آورده شده است 3

علمی مشکالت سازمانی یا  بیشترین مشکالت اعضاء هیأت
بط با دانشگاه است و مشکالت فردي در درجه مشکالت مرت

تواند ناشی از آن باشد که بسیاري  این می. دوم مطرح هستند
علمی به دلیل ارتباط با همکارانی که داراي  از اعضاء هیأت

این تجارب هستند با مشکالت فردي این سفرها آشنایی پیدا 
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 کرده و قبل از ارائه تقاضاي خود، سعی در هموار کردن این
عدم تسلط به زبان انگلیسی و مشکالت . اند ها داشته چالش

هاي مطالعاتی  خانوادگی از مجموعه مشکالت فردي فرصت
علمی بوده که مورد نخست طبعاً منجر به  براي اعضاء هیأت

برخی . شده است بروز مشکل در برقراري ارتباط با دیگران می
کردند  س میاند که با وجود آنکه احسا علمی گفته اعضاء هیأت

در زبان انگلیسی هیچ مشکلی ندارند اما در آنجا با مشکالتی 
مشکالت خانواده نیز به مشکالت . در این زمینه روبرو شدند

مربوط به تحصیل فرزندان در طول این سفر، در برخی موارد 
دوري از خانواده و بیمه نبودن افراد خانواده در این مدت 

ر شدند فرزندان خود را به اشاره دارد و آنها بعضاً مجبو
اي در یک کشور دیگر ببرند که این تغییر ناگهانی  مدرسه

سال تحصیلی با اینکه توانسته طی مدتی  محیط براي یک نیم
یک یادگیري خوب براي فرزندان آنها به وجود آورد اما پس 

  .از بازگشت مسبب مشکالتی براي فرزندانشان شده است

  هاي مربوط به و زیرمضمون ها مضمون) 3جدول 
  هاي فرصت مطالعاتی چالش

  ها مضمون  ها زیرمضمون  تکرار مفاهیم مرتبط
مشکالت   خانوادگی مشکالت 3

  عدم تسلط به زبان انگلیسی  5  فردي
مشکالت   هاي مالی محدودیت  6

  اداري روال بودن طوالنی  10  سازمانی
  

 مشکالت طباطباییعالمه  دانشگاه علمی هیأت اعضاء از یکی
 بزرگترین”: کرده است بیان گونه این را کلمبیا دانشگاه از خود
کنیم با زبان انگلیسی به  ما فکر می. مشکل زبان بود من چالش

زبان صحبت کنیم آن  توانیم راحت به خوبی آشنا هستیم و می
بینیم که زیاد زبان  رویم می ولی وقتی به یک کشور دیگر می

  ).14 ش م( “نیستیمانگلیسی را بلد 
 هاي نیز چالش کردستان دانشگاه علمی هیأت اعضاء از یکی
: کرده است بیان گونه این را ژاپن هاي یکی از دانشگاه در خود

من براي فرصت مطالعاتی چندین بار به ژاپن رفتم در بیشتر ”
توانستم خانواده را با خودم ببرم و این دوري  ها نمی این دوره
گاهی اوقات هم . روابط من با آنها تأثیر داشتدر  از خانواده

دیدم  گشتیم کامالً می بردم وقتی برمی که خانواده را با خود می
اند حالت افسردگی  ها را دیده که فرزندانم وقتی این تفاوت

  ).10 ش م(“ اند و میلی به فعالیت و تحصیل ندارند گرفته

 دیگر از دانشگاه، با مرتبط مشکالت یا سازمانی مشکالت
 این از یکی. بوده است علمی هیأت اعضاء هاي چالش

 تقاضاهاي به پاسخگویی طوالنی اداري روال مشکالت
به کافی  مالی هم هاي محدودیت و است مطالعاتی فرصت

علمی قرار  نبودن منابع مالی که دانشگاه در اختیار اعضاء هیأت
 که اند کرده بیان علمی هیأت اعضاء. دهد اشاره دارد می

 همآنها  و داده می قرارآنها  اختیار در را کمی بودجه دانشگاه
به این  خود با هم را شان مجبور بودند خانواده اینکه دلیل به

براي مشکلی  حتی گاهی و شدند مواجه تنگنا با سفرها ببرند
 هاي هزینه باید خانواده اعضاء از یکی یا خودمانند بیماري 

  .شدند می را متقبل زیادي
تجربه  هاي دانشگاه کردستان چالش علمی هیأت اعضاء از یکی

 :گونه شرح داده است خود از دانشگاه اوتاوا کانادا را این

. گیرد فرآیندهاي اداري گاهی اوقات شوق رفتن را از آدم می”
پروسه اداري دانشگاه طوري بود که زحمت بسیاري براي من 

حمایت داشت دانشگاه از لحاظ مجوز کمک کرد ولی زیاد 
من بابت نه ماهی که در آنجا بودم دو سال  .مالی نداشت

گرنت نداشتم و دانشگاه در این زمینه نه تنها حمایت نکرد 
  ).3م ش ( “بلکه چالش هم ایجاد کرد

 هاي چالش لرستان دانشگاه علمی هیأت اعضاء از دیگر یکی
داده  شرح را این چنین اسپانیا هاي دانشگاه از یکی در خود
 اي بودجه و باال بود ها هزینهکه  بود مشکالت، هزینه”: است
 بود هم اداري مشکالت. بود کم تقریباً داد می دانشگاه که

  ).22 ش م( “بود طوالنی نیز خیلی تقاضا با موافقت فرآیند
علمی با مصروف داشتن سعی خود در افزایش  اعضاء هیأت

 گیري بهره یادگیري و کسب مهارت بیشتر در زبان انگلیسی،
 تهیه دانشگاه، مالی حمایت کنار در شخصی هاي سرمایه از

تر  ارزان تر و تبعاً پائین داراي کیفیت و تر کوچک هایی مسکن
 یگاه و همچنین دانشگاه مقصد سراهاي مهمان از یا استفاده
 حدودي تا آن دانشگاه، مالی هاي کمک از برخورداري

 اعضاء هاي چالش تشابهات. دادند کاهش فردي را هاي چالش
 تواند می دانشگاهی سطوح بودن متفاوت با وجود علمی هیأت
 فرصت با مرتبط اداري فرآیندهاي بودن متمرکز از ناشی

 باشد ها دوره این براي شده تعیین مالی هاي حمایت و مطالعاتی
 مشکالت این رفع در ها دانشگاه شود می موجب که

  .باشند داشته اندکی تأثیرگذاري
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  اي حرفه توسعه براي مطالعاتی فرصت مزایاي 3- 4
و » بازسازي اندیشه و سبک زندگی«ذیل دو مضمون  این مزایا

احصاء » اي بهبود انگیزش شغلی و استانداردهاي حرفه«

آنها  هاي فوق و زیرمضمون مفاهیم مرتبط با مضامین. اند شده
 علمی هیأتهاي مرتبط اعضاء  هایی از روایت همراه با نمونه

  .است مشاهده قابل 4 جدول در این خصوص در

  اي در راستاي توسعه حرفه مطالعاتی فرصت تجارب دستاوردهاي )4 جدول
  مضمون   ها زیرمضمون  مفاهیم  ها نمونه روایت

دارند مثالً زود  یخاصدر آنجا متوجه شدم که مردم فرهنگ 
خورند  شوند و حتماً صبحانه می خوابند و زود بیدار می می

و به نظر من این یکی از رموز موفقیت و پیشرفت آنها بود 
کنم  برم و سعی می زندگی خودم آن را به کار می و اآلن در

  ).25م ش (گونه عمل کنند  فرزندانم هم این

هاي متفاوت، آشنایی با  آشنایی با فرهنگ
رموز موفقیت، کسب بینش جدید در 

زمینه پیشرفت، بهبود ارتباطات، رك بودن 
  انتقادپذیري در روابط، افزایش روحیه

تحول فرهنگی 
  و اجتماعی

بازسازي اندیشه 
احساس  دیدم را ها تفاوت و گرفتم ژاپن از را میدکترا وقتی  و سبک زندگی

زود زود به  من که دالیلی یکی از ولی کردم می فرسودگی
را  تجربه این بتوانم که این است روم می مطالعاتی فرصت
دوباره  کنم می احساس گردم برمی و روم می وقتی. کنم مرور

 خودم در را تازگی احساس آن و ام شده التحصیل فارغ
  .)10م ش (گیرم  می انرژي دوباره و کنم می احساس

افزایش روحیه همکاري، به 
تبادالت هاي نو،  گذاري ایده اشتراك

هاي بدیع، از بین  علمی، انجام فعالیت
گذاري  اي، به اشتراك رفتن ذهنیت کلیشه
  هاي نو ایده

تغییر و تحول 
  نگرش و ذهن

وقتی من به فرصت مطالعاتی رفتم تازه بحث نانوتکنولوژي 
مطرح شده بود و ما در این زمینه مقداري کار انجام دادیم 

علمی غیرقابل انتظار  که براي خودم شخصاً و براي جامعه
  ).8م ش (بود 

روزرسانی  افزایش توانمندي علمی، به
اطالعات، بهبود بازخورد علمی، افزایش 

  واریانس کاري

ارتقاء سطح 
  علمی

بهبود انگیزش 
شغلی و 

استانداردهاي 
  اي حرفه

 این. کند می آشنا علمی محیط جدید با را عضو ها دوره این
 خودم رشته در که را اطالعاتی داد که انگیزه من به آشنایی
 بر توانست این تجربه برگشتم وقتی .دهم گسترش دارم

 که مدل ارتباطی کردم سعی .باشد من تأثیرگذار ارتباطات
با  ارتباطم و کنم برقرار هم اینجا را در دیدم می در آنجا

  .)1م ش ( است شده بهتر دانشجویان و اساتید

 دانشجویان،با  علمی ارتباطات ارتقاء
به  کمک روحیه انتقادپذیري، افزایش

دانشجویان، افزایش  بهتر یادگیري
با همکاران، توسعه  دوستانه ارتباطات

  سازي تجارب بومی المللی، ارتباطات بین

تغییر روابط 
  اي حرفه

 بگویم صادقانه کرده تغییر در تحقیق اهدافم و ها دیدگاه
پیدا  راهبرد در کارها. است شده بیشتر به پژوهش ام عالقه
 و شود علمی یک فعالیت به منجر است که ممکن ام کرده
و  مؤثرتر را کارها توانم می ام شده جدیدي وارد محیط چون

  ).15م ش (تر انجام دهم  کاربردي

 پژوهش، انتقال تجارب به مثبت دید ایجاد
نو،  هاي تحقیقاتی فرصت کتاب، در قالب
 تأثیرگذاريمراکز تحقیقاتی،  اندازي راه

  دانشگاه فرهنگی بر

کاهش 
فرسودگی 
  شغلی

  

 حالت یک در را ها داده عناصر محقق روایت، تحلیل در روش
رو،  و از این] 35[ کند می سازماندهی تکاملی و هماهنگ

 اي حرفه فردي و دو حوزه در علمی هیأت دستاوردهاي اعضاء
مزایاي فردي که در قالب مضمون بازسازي  .گیرند می قرار

اندیشه و سبک زندگی بیان شده اشاره به تغییر و تحول ذهن 
هاي مطالعاتی،  فرصت. و تحوالت فرهنگی و اجتماعی دارد

آورند که با  علمی فراهم می این امکان را براي اعضاء هیأت
هاي روزمره در محل کار و رفتن به یک  فعالیت دور شدن از

اي با فرهنگ متفاوت، احساس شادابی  علمی و جامعهمحیط 
دارا بودن پتانسیل  هاي مطالعاتی با فرصت. و سرزندگی کنند

شوند که  اي و علمی باعث می بازیابی، عالوه بر جنبه حرفه
علمی از لحاظ ذهنی و روحی نیز احیاء شوند و  اعضاء هیأت

ی و تر، از لحاظ فرهنگ با شناخت فرهنگ کشورهاي پیشرفته
اند که پس  علمی بیان کرده اعضاء هیأت. اجتماعی ارتقاء یابند

توانند در امور خود خالقیت و  از این تجارب بیشتر می
اند که پس از  آنها همچنین بیان کرده. نوآوري داشته باشند
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پذیري اجتماعی از قبیل  بازگشت از این سفرها مسئولیت
هم  رهاي شهرونديبهبود رفتا رعایت بیشتر قوانین رانندگی و

در آنها افزایش پیدا کرده و این تجارب حتی توانسته بر 
شان به  اي که فرزندان خانواده آنها هم تأثیرگذار باشد به گونه

ها از قبیل ورزش و یادگیري زبان انگلیسی  بسیاري فعالیت
  .اند مند شده عالقه

اي این تجارب در قالب مضمون بهبود انگیزش  مزایاي حرفه
اي بیان شده که به تغییر روابط  و استانداردهاي حرفه شغلی
ارتقاء سطح علمی و کاهش فرسودگی شغلی اشاره  اي، حرفه
هاي مطالعاتی به عنوان یکی از عوامل ارتباطی  فرصت. دارد

علمی بتوانند با سایر همکاران  شود اعضاء هیأت موجب می
. نندخود در سایر مؤسسات آموزشی و پژوهشی آشنایی پیدا ک

هاي مطالعاتی منجر به روابط بلندمدت  اند که فرصت آنها گفته
در . هاي دیگر شده است با سایر اعضاء در دانشگاه

هاي مطالعاتی به واسطه رفتن به مؤسسات و  فرصت
هایی جهت مشارکت  ها و سمینارهاي دیگر، فرصت دانشگاه
 علمی فراهم شده و هاي تحقیقاتی براي اعضاء هیأت در پروژه

هاي اشتراکی  کنند در دانشگاه مبدأشان نیز پروژه آنها سعی می
هاي علمی و پژوهشی  اجرا و با همکاران خود در زمینه

  .همکاري بیشتري داشته باشند
براي  هاي مطالعاتی مزایاي بسیاري فرصت با وجود اینکه
علمی دارند اما در کنار این مزایا برخی  اعضاء هیأت
 این تجربه برخی. یز مطرح شده استهاي منفی ن تأثیرگذاري

. اند نداده قرار اولویت در خود دانشجویان براي را ها دوره
 خود تجربیات به نسبت را دانشگاه بازخورد اساتید از تعدادي
دانشگاه  دید از که بودند وربا این بر و دیدند نمی خوب

هاي جدیدي  ها و ایده اساتیدي که داراي این تجارب و دانش
 عنوان حتی برخی و با اساتید فاقد این تجارب برابرندهستند 
 نوعی دچار مطالعاتی فرصت از بازگشت از پس که اند کرده

 .اند شده پژوهش حوزه در هدفی بی احساس و افسردگی

هاي  ها از گرنت اند که با رفتن به این فرصت برخی هم گفته
 خود تجربه علمی هیأت عضو یک. اند تحقیقاتی محروم شده

 هاي دانشگاه از یکی ز نتایج اعزام به فرصت مطالعاتی درا
 تجربیات از دانشگاه اصوالً”: دهد می شرح گونه این را کانادا
 و برد نمی چندانی بهره اند رفته مطالعاتی فرصت به که کسانی
 بهترین از ایده این همه که شود نمی سؤالی اصوالً اینکه

 کنیم؟ اجرایی را ایده کدام شما نظر به دنیا دارید هاي دانشگاه
 دارید ایده یک حتی یا دارید؟ ایده دوتا دارید؟ ایده چهارتا آیا
 ندارد و طرفداري} ها این حرف{ معموالً کنیم؟ اجرایی ما که
  ).3 ش م( “ماند می آدم دنیاي و آدم خود در همیشه این

در یکی از  علمی از فرصت مطالعاتی تجربه یک عضو هیأت
 است چیزي ...” :اسپانیا به شرح زیر بوده استهاي  دانشگاه

 است ناراحتی حالت ولی افسردگی گذاریم نمی را اسمش که
گردد در  فرد برمی وقتی که است زیاد آن قدر ها تفاوت چون
 بهبودي به رو که مریضی مثل است نقاهت دوره مانند حالتی
 دیگر اي به گونه و رود نمی کار به دست و دلم زیاد. است
  ).25م ش ( “ندارم کار براي اي انگیزه
 از در یکی نیز تجربه کنندگان مشارکت دیگر از یکی

 بعضی گاهی”: داده است شرح گونه این کانادا را هاي دانشگاه
 و شوند می پژوهشی رکود دچار گردند برمی وقتی اساتید
 و شاخص آن چنان دادند انجام قبالً که کارهایی فهمند می

 دارند دوست و خورد نمی آینده و حال درد به و نبوده خوب
 دانش، مرز در مؤثر کارهایی دهند انجام خوبی علمی کارهاي
 باشد جامعه رفاه خدمت در باشد کاربردي که بیافرینند دانشی

 فکر کم کم دهند در نتیجه آن را انجام توانند البته نمی و
 همهاین  چرا دم دا انجام را پژوهش این چرا من که کنند می

هم  اساتید اما بعضی. کردم جمع خود دور را دانشجو
 آینده درآنها  که دهیم می آموزش را دانشجو تعدادي گویند می

  ).1 ش م( “باشند مفید و دهند انجام کاري بتوانند
هاي مطالعاتی داراي برخی تأثیرات منفی براي دانشگاه  فرصت

علمی پس از طی فرصت  برخی اعضاء هیأت. نیز هست
به دالیلی همچون موقعیت شغلی بهتر، حقوق و  مطالعاتی

ها و تهدیدهاي  مزایاي بیشتر، رفاه خانواده، نبود محدودیت
مالی و اجتماعی، قصد برگشت به دانشگاه مادر را ندارند و 

شود که نه تنها  این یک پیامد منفی براي دانشگاه محسوب می
ن اساتید روز آ موجب محروم شدن دانشگاه از تجربیات به

شود بلکه در بعضی موارد موجب تشویق دیگر اعضاء  می
  .شود هاي دیگر می علمی به رفتن به دانشگاه هیأت

  
  بحث -5

اعضاء پژوهشی  تاروایاز  شده استخراج مضامین شبکه
  .است شده کشیده تصویر به 1شکل  درعلمی  هیأت
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  ها از متن مصاحبه شده استخراج مضامین شبکه )1 شکل

  

 ارائه از عالی آموزش مؤسسات هدف اي حرفه توسعه اگر چه
 هاي فرصت که داده نشان نتایج اما است مطالعاتی هاي فرصت
 هم فردي ابعاد بر اي حرفه جنبه بر عالوه اند توانسته مطالعاتی
در  فردي و اي حرفه بر ابعاد تأثیرگذارياین  که بوده تأثیرگذار
 مثالً اعضاء. گیرد می قرار دانشگاه پیشرفت راستاي در نهایت
 مطالعاتی فرصت به واسطه که اند کرده بیان علمی هیأت
 چندین بین در مشترك تحقیقاتی پروژه یک اند در توانسته
 سطح ارتقاء موجب فعالیت این و کنند مشارکت دانشگاه
 این به دلیل برخی اساتید یا شده دانشگاه کیفیت و علمی
 خود بین دانشگاه پژوهشی قراردادهاي انعقاد واسطه تجارب

  .اند شده دیگر هاي دانشگاه با
هاي فردي و سازمانی  علمی در قالب هاي اعضاء هیأت چالش
نیز به  ]36[ گیرد که در پژوهش دهنویه و همکاران قرار می

تواند با هموار ساختن  دانشگاه می ها اشاره شده و این چالش
ها و بهبود این شرایط زمینه براي استقبال اعضاء  این چالش

عدم تسلط به . ها را فراهم آورد علمی از این فرصت هیأت
زبان انگلیسی و مشکالت خانوادگی از مشکالت فردي اعضاء 

مدت  هاي کوتاه علمی بوده که از طریق برگزاري دوره هیأت
هاي مالی جنبی براي  تخصیص کمک انگلیسی وآموزش زبان 

آنهایی که مجبور به بردن خانواده خود در طول این سفرها 
  .توان مشکالت مزبور را تا حدودي کاهش داد می هستند

اي در  هاي مالی و بودجه روال اداري طوالنی و محدودیت
ذیل مشکالت سازمانی و مرتبط با دانشگاه از مواردي هستند 

توانند در رفع یا کاهش آنها نقشی  علمی نمی یأتکه اعضاء ه
در زمینه طوالنی بودن روال اداري موافقت با . داشته باشند

توان از طریق تمرکززدایی  علمی، می تقاضاهاي اعضاء هیأت
این روال طوالنی را تا حدودي کاهش داد و در خصوص 

توان در شرایط کمبود منابع  اي هم می هاي بودجه محدودیت
ی دانشگاه، معیارهایی را براي موافقت با تقاضاهاي اعضاء مال

توان با لحاظ  می به عنوان مثال. علمی در نظر گرفت هیأت
ها و سوابق علمی  شرایطی بر روي سن، مرتبه علمی، توانایی

هاي بیشتري را به اعضاء داراي  و پژوهشی متقاضیان، بودجه
  .هاي باالتر اختصاص داد توانمندي
اي  صت مطالعاتی در قالب مزایاي فردي و حرفهمزایاي فر
هاي کار و تانگ  مزایاي فردي مؤید پژوهش. احصاء شد

تصریح  که است ]37[ آراسته و ]20[ 1، زهورسکی]28[
 مطالعاتی هاي فرصت از طریق علمی هیأت اعضاء اند کرده
 خود علمی عالئق توانند می علمی نتایج به دستیابی بر عالوه
 در نتیجه و نمایند تجربه را کاري استقالل کنند نیز دنبال را

این . ارتقاء دهند را خود شغلی رضایت و انگیزش سطح
علمی شده  سازي اعضاء هیأت ها موجب احیاء و جوان فرصت

                                                 
1- Zahorski 
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  .آورد شان را فراهم می و شناخت آنها از نقاط قوت و ضعف
 یک با آشنایی و مطالعاتی فرصت تجربه از ها پس یافته مطابق
 جهت تالش بر اعضاء عالوه پیشرفته، و موفق آموزشی نظام
 خود علمی هاي توانمندي افزایش و اطالعات کردن روز به

 مانند علمی هاي فعالیت انجام چگونگی به نسبت شان دیدگاه
 و دانشجویان اند با کرده سعی و نیز تغییر پژوهش آموزش و
 را خود روز به هاي دانسته و داشته بیشتري ارتباطات همکاران

هاي سیما  ها مؤید نتایج پژوهش یافته. دهند قرارآنها  اختیار در
است که کاربردهاي فرصت مطالعاتی را در  ]24[ و دنتون

هشت مورد شامل تألیف کتب و مقاالت پژوهشی، بهبود 
عنوان ... هاي درسی و  تدریس، توسعه واحدها و برنامه

از  علمی هیأت اي اعضاء دستاوردهاي حرفه. اند کرده
هاي علوم پایه و کشاورزي  هاي مطالعاتی در رشته فرصت

 تواند به دلیل ماهیت ها بوده که این امر می بیش از سایر رشته
ها  ها باشد و دانش این رشته این رشته آزمایشگاهی و تجربی

علمی  برخی اعضاء هیأت. به طور مداوم در حال تغییر است
اند به  واسطه این تجارب توانسته اند که به ها گفته این رشته
توان به  هایی دست پیدا کنند که با اجرایی شدن آنها می تکنیک
هاي قابل توجهی دست پیدا کرد اما با این وجود،  پیشرفت

ها با  سازي این تجارب و تکنیک پس از بازگشت جهت پیاده
ها روبرو  توجهی دانشگاه کمبود امکانات و در مواردي بی

 که اند گفته ]38[ 1و والیم ر این خصوص کلیفتوند .اند شده
 مالی حمایت و علمی هیأت اعضاء به مطالعاتی فرصت اعطاء
 و فناوري انتقال به نهادن ارزش و احترام معناي آنها به از

 ابتکارات نهادینه کردن علمی براي هیأت اعضاء توانمندسازي
  .است ها نوآوري و
 علمی هیأت اعضاء مطالعاتی فرصت تجربه که گفت توان می

آنها  زندگی سبک تغییر و اي حرفه توسعه روند بهبود موجب
 و زاده شریف پژوهش هاي و این منطبق با یافته شده

کننده از فرصت  اساتید استفاده. است ]30[زاده  عبداهللا
 هاي ارزش حامل و نبوده قبلی اساتید همان دیگر ،مطالعاتی
هاي مذکور  ارزش .هستند دانشگاهی و علمی فکري، جدید
 منجر ها دانشگاه هاي بیشتر فعالیت اثربخشی و کارایی نهایتاً به
 کند می کم ها حوزه بسیاري در را ها کاري دوباره و اتالف شده
 کار براي را تري مطلوب فضايتر  آکادمیک فرهنگی ایجاد با و

                                                 
1- Clifton & Wallim 

آنکه با وجود . آورد می فراهم دانشجویان اساتید و تحصیل و
 و ها چالش تجارب این فرآیند در علمی هیأت اعضاء

فرصت  به رفتن متقاضیآنها همچنان  اما داشته مشکالتی
  .اند بوده مطالعاتی

  
  گیري نتیجه -6

علمی  هاي مطالعاتی اعضاء هیأت تفاوت تجارب فرصت
ها و کشورهاي متفاوت منجر به معنابخشی به تجارب  دانشگاه

اند که به کمک آن  علمی گفته هیأتاعضاء . مذکور شده است
اند در کنار یک تجربه آکادمیک یک زندگی  تجارب توانسته

متفاوت را هر چند براي یک دوره کوتاه داشته باشند و این 
موجب شده آنها بتوانند در خالل انجام یک کار علمی با 

هاي فرهنگی یک کشور دیگر هم آشنا شوند و حتی  دیدگاه
  .نها منتقل کنندفرهنگ خود را به آ

 علمی هیأت اعضاء شوند می موجب مطالعاتی هاي فرصت
 پرداخته تأمل و تفکر به ذهنی و شغلی اشتغال گونه هیچ بدون
 کردن روز به همچنین با و پیشرفت خود تخصصی زمینه در و

 .کنند ایجاد خود در را شغلی انگیزش شان دانش و اطالعات
 هاي زمینه در مثبتی تأثیرات هاي مذکور همچنین فرصت
 که اند گفته علمی هیأت اعضاء و دارند اجتماعی و فرهنگی
 اجتماعی روابط در تغییراتی ناخواسته به طور بازگشت از پس
 روحیه ناخواسته مثالً به طور ایجاد شدهآنها  فرهنگی و

 تغییرات هایشان نگرش در یا افزایش یافتهآنها  در انتقادپذیري
 بلندمدتی برنامه آنها همچنین. است رخ داده قابل توجهی

 براي شان تمایل اند کرده تعیین خانواده اعضاء و خود براي
 شده، بیشتر کشور از خارج در فرزندان کار و گذاري سرمایه

 اند کرده می بیشتري مسئولیت احساس نیز اجتماعی حوزه در
برخی  داشتند و حتی جامعه اعضاء با تري مثبت تعامالت
 کنار را مذهبی یا قومیتی جنسیتی، نامناسب تعصبات
 به دادن اهمیت پوشیدن، لباس از خاصی سبک. اند گذاشته
محیط  از حفاظت و ها انرژي در جویی صرفه خوانی، کتاب
 میان دستاوردها این که شده جدیدشان عادات از جمله زیست
بوده  مشترك مختلف هاي رشته با علمی هیأت اعضاء همه
 گروهی کارهاي و تیم تشکیل به بیشتري گرایشآنها  .است

 فکر جهانی و پذیري ریسک نوآوري، خالقیت، و پیدا کرده
 و دانشجویان از حمایت با. کردند می تشویق را کردن
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 مقاطع همه که افرادي به خصوص تر ضعیف همکاران
 ایجاد و اند کرده کشور طی داخل در را شان تحصیلی
 خارجی هاي دانشگاه با رابط یک به عنوان علمی پیوندهاي

. داشتند المللی بین سطح به کارشان گستره تغییر در سعی
 افرادي که با هم هنوز که اند کرده عنوان اساتید از زیادي تعداد
 تماس در داشتند با آنها ارتباط مطالعاتی فرصت دوره طول در

 داشتهآنها  زندگی بر مثبتی تأثیرات ارتباطات این و هستند
نیز در پژوهش خود ] 39[ زارع موسوي که همچنان که است

 درك ارتباطی کانال یک مطالعاتی هاي فرصت که تأکید کرده
  .هستند المللی بین مشارکت و

 تخصص بر تمرکز ضمن علمی هیأت ها اعضاء در این فرصت
 اي رشته بین موضوعات اهمیت به اي فرارشته نگاهی با خود
زبان  تغییر کمیت، به جاي کیفیت به دادن اهمیت. اند برده پی

 بازنشستگی، براي ریزي برنامه خارجی، هاي زبان به آثار انتشار
 تعداد کاهش براي تالش نوین، پژوهشی هاي حیطه از اطالع
 هاي شیوه از استفاده و جویی مشارکت تدریس، ساعات
 و ارزشیابی شیوه در آزادمنشانه و نهایتاً تغییر داري کالس
 علمی دستاوردهاي و پیامدها از ها آزمون و ها ژهپرو دهی نمره
  .است علمی هیأت اعضاء مطالعاتی هاي فرصت اي حرفه و
 منفی پیامدهاي به توان می تجارب این مزایاي کنار در

 علمی هاي انگیزه کاهش به اساتید .کرد نیز اشاره اي ناخواسته
 تجربه از پس که اند داشته اشاره ها زمینه برخی در پژوهشی و

 باال سطح علمی مراکز و دانشگاه مشاهده و مطالعاتی فرصت
 در به خصوص. بود ایجاد شدهآنها  در ها، تفاوت بررسی و

 شرایط و نکرده استقبالآنها  هاي ایده از دانشگاه که مواقعی
فراهم  مختلف دالیل بهآنها  شده کسب تجارب کردن اجرایی
 علمی هیأت اعضاء انگیزه رفتن دست همچنین از. بود نشده
 هاي فرصت از استفاده براي اساتید از کمی تعداد حتی

 به ها فرصت این به نسبتآنها  شدن دیدگاه منفی و مطالعاتی
 ها فرصت این خواهان دانشجویان شده و منتقل نیز دانشجویان

 موجب این در نهایت که دارد بازمی سفرها این به رفتن از را
  .شود می دانشگاه کیفی سطح کاهش

 را مغزها فرار همچون مشکالتی زین یگاه ها فرصت این 
 نشان با توانند می ها دانشگاه زمینه این در که کند می ایجاد
 اساتید علمی تجارب سازي بومی خود به اشتیاق و توجه دادن
 منفی پیامدهاي اینآنها  شدن اجرایی هاي زمینه کردن فراهم و

  .دهند کاهش را
 که فرصتی به عنوان مطالعاتی هاي فرصت اهمیت با وجود

 با امروزه اما کند کمک دانشگاه جانبه همه بهبود به تواند می
 علوم، تحقیقات و فناوري، وزارت هاي سیاست به توجه
پیدا  کاهش عالی آموزش مؤسسات در مطالعاتی هاي فرصت
 مطالعاتی هاي فرصت که است حالی در این .است کرده

رو به جلو  ساله چندین جهشی علمی جامعه شوند می موجب
 براي رقابتی مزیت یک تواند ضمناً می و داشته باشد

  .باشد فناوري سریع هاي پیشرفت عصر در جهان هاي دانشگاه
هاي جدید  به نامناسب بودن برخی سیاست پژوهش این نتایج
 تغییر به رغم که شود می توصیه .دارد آموزش عالی اشاره نظام
حمایت  براي ثابتی و ساده اداري مقررات ی،مدیریت هاي پست
 مطالعاتی هاي فرصت از استفاده داوطلب علمی هیأت اعضاء از
 نقش که شود می همچنین پیشنهاد. شود گرفته نظر در

 این در. گیرد قرار مداقه مورد بیشتر فرآیند این در ها دانشگاه
 اساس بر علمی هیأت اعضاء تجارب پژوهش تفاوت

 قرار مورد بررسی مختلف کشورهاي و دانشگاهی هاي رشته
 بر علمی هیأت اعضاء احتمالی تأثیرات به همچنین نگرفت و
 این است الزم که نشد پرداخته نیز مقصد هاي دانشگاه
  .شود مرتفع آتی هاي پژوهش در ها کاستی
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