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  چکيده

  
 يها  دانشکدهيات علمي هي اعضايا رگذار بر توسعه حرفهي تاثيها ازه سين پژوهش با هدف واکاويا

ه راهبرد ي بر پايکرد اکتشافيق با روين تحقيشناسي، ا به لحاظ روش.  به انجام رسيده استيکشاورز
 ي کشاورزيها  دانشکدهيات علمي هيق را اعضاين تحقي ايجامعه آمار. ده استيش به انجام رسيمايپ

ها و اطالعات از روش   دادهيآور  جمعيو برا) N=١١٩٠(اند  ل دادهيران تشکي ايت دوليها دانشگاه
 نفر برآورد ١٢٠حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران .  استفاده شده استي تصادفيا  طبقهيريگ نمونه
 پرسشنامه به ييجهت تامين روا. ق يك پرسشنامه محقق ساخته بوده استين تحقيابزار ا. ده استيگرد
 پرسشنامه بر اساس محاسبه يياي و محققان مراجعه شده است و پايات علمي هيت گروهي از اعضانظرا
 ي گردآوريها ل دادهيه و تحلي تجزيبرا. ص داده شده استيمطلوب تشخ) ٩٥/٠( کرونباخ يب آلفايضر

جام شده  انيل عامليتحل.  بهره گرفته شده استي اکتشافيل عامليک تحلي و تکنSPSSافزار  شده از نرم
ن ييانس کل را تبي درصد از وار٤/٧٤ همرفته ي منجر گريده است که روييربنايبه استخراج پنج مولفه ز

) ٣(، %)٧٢/١٧( يتيريعامل مد) ٢(، %)٤٨/١٨( يعامل روانشناخت) ١: (ن عوامل عبارتند ازيا. اند نموده
  %).٢٦/١١( يتيامل نظام حماع) ٥(و %) ٧١/١٢( يعامل نهاد) ٤(، %)١٩/١٤( ي اجتماع‐ يعامل فرهنگ

  
  .يل عاملي، تحليا ، توسعه حرفهيات علمي هي، اعضاي کشاورزعالي آموزش :هاي کليدي واژه   
  

  مقدمه
، ي، اجتماعي در پرتو نظام کالن اقتصادعالي آموزش

افته و کارکردها و ي جامعه سامان ياسي و سيفرهنگ
 از يا  مجموعهييافزا ه هميش را بر پاي خويها رسالت
ت يک کليا به سان ي پويوندهاي شاکله با پيها مولفه

نظام دانشگاهي شامل . رساند يکپارچه به انجام مي
ده است که يچي متعدد با روابط متقابل و پيها رنظاميز
 و يت متخصصان فني در تربييربناي آن نقش زييايپو

ن يتر ا ينرو، منطقياز ا.  جامعه دارديتيريمخصوصاً مد
 ي براي آموزشيه و رهنمودهاي توصي جااست که به

 يياي با پوعالي آموزشت يريها، نظام و مد ران سازمانيمد
ل جامعه يت و تحوي و توانمند تربيفي، کيران قويخود مد
 هر چقدر عالي آموزش نظام يستميل سيدر تحل. دهد
 يشتري بيياي آن از پويها ات و تعامل مولفهيند عمليفرآ

 را عرضه نموده يتر و بهتر يفيت کبرخوردار باشد، محصوال
 جذب نظام يتر يفي و کي قويجه، دروندادهايو در نت

ماً ي داعالي آموزشت و نظام يريستم مديدانشگاه شده و س
 شاکله يها بطور كلي، مولفه. شود يا ميافته و پويتوسعه 
 و ييتوان در دو دسته محتوا ي را  معالي آموزشنظام 
) الف ():Soltani, 1997a(  نموديبند  دستهينديفرآ

 E-mail: shafrifsharifzadeh@gmail.com  ۰۹۱۲‐۵۶۰۱۴۷۷: تلفن  زاده ابوالقاسم شريف:  نويسنده مسئول*



 ۱۳۸۸، ۴، شماره ۴۰‐۲ ايران، دوره تحقيقات اقتصاد و توسعه کشاورزيمجله   ۷۰

 يياي كه تحت عنوان عوامل موثر در پويي محتوايها مولفه
هايي نظير دانشجو،   مطرح بوده و مولفهعالي آموزشنظام 

، و منابع ي آموزشيها ، استقالل دانشگاه، گروهيات علميه
: يندي فرآيها مولفه) ب. (شوند و امکانات را شامل مي

د دارند و ي نظام مزبور تاکييايپوند يان و فرآيشتر به جريب
، ينگر ندهي، آيهايي همانند توسعه منابع انسان مولفه
 يابيق و پژوهش، و ارزيت تحقي، محوريريپذ انعطاف

  .عملکرد را در بردارد
 آن يها ربخشي فوق و زيها ب و تعامل مولفهي  از ترک
د يآ ي به وجود معالي آموزشت و نظام يري مدييايمدل پو
 يها ات و تعامل مولفهيند عملين مدل، فرآياقع اکه در و

دهد و حاصل آن به   را بازتاب ميعالي آموزشستم يس
ماحصل تعامل .  دانشگاه خواهد بودييايداد، پو عنوان برون

 يها مولفه (ي از نظر داخليندي و فرآيي محتوايها مولفه
 يها مولفه (يو خارج)  در داخل خوديندي و فرآييمحتوا
 نظام ييايبه پو) گرير شاخه همدي با زينديو فرآ ييمحتوا
  .(Soltani, 1997b)  منجر خواهد شدعالي آموزش
ات ي هي اعضايي محتوايها ن مولفهي شک از بي  ب
به .  باشدين مولفه مين و تاثرگذارتري از مهمتريکي يعلم
 ياتيه حي سرمايات علمي هي اعضا،Baldwin (1985)ان يب

روند و از  ي به شمار ميدانشگاهن هر مجموعه يو رکن رک
، مصداق يات علمي هي توان و دانش اعضاين رو اعتاليا

دگاه، ين ديهمسو با ا. ت دانشگاه استيفيش کي افزايواقع
Miller & Wilson (1963)،اند که قلب هر  ان داشتهي ب

 آن يات علمي هي، اعضاعالي آموزشا موسسه يدانشگاه 
قاً به خاطر كيفيت و يدقا دانشکده يک دانشگاه ي. است

ا خوب، اثربخش ي آن است که بد يات علمي هيتوان اعضا
ک يت يفيت و کي ماه،نيبنابرا. باشد ير اثربخش ميا غي

 ي اعضايت توان علميفي، در گرو کعالي آموزشموسسه 
 عالي آموزشک موسسه ي يباشد و برا ي آن ميات علميه
مجهز به  يات علمي هياب اعضايرممکن است که در غيغ

، يزه واقعي، تعهد و انگيا ت حرفهيعلم و دانش، توان، قابل
  .(Hosseini, 1997) فيت ارايه کنديآموزش و پژوهشي با ک

 يي کارآي ارتقاعالي آموزش نظام يها استي از سيکي
 يعال هاي آموزش ها و موسسه  دانشگاهيروني و بيدرون
که  دارد ي بستگين امر به عوامل متعدديتحقق ا. است
 از يات علمي هي اعضاي شغلي و توانمنديي کارآيارتقا
. (Hosseini Nasab, 1993) رود ن آنها به شمار مييتر مهم

  بهبود ي راهكاري برايعال  در آموزشيا توسعه حرفه

س محققان و آموزشگران و ي و تدريريادگيت يفيک
. باشد العمر مي  ماداميريادگي گسترش فرهنگ ،نيهمچن
 يتر انهيت گرايکرد کلي مادام العمر رويريادگين ين بيدر ا

) متخصص (يا ک فرد حرفهي ي کاري زندگيرا فراسو
 و ي به جنبه کاريا  توسعه حرفهيد، ولينما يمنعکس م
معطوف بوده و ) پژوهشگر/ آموزشگر( فرد يا عمر حرفه

شود  يالعمر محسوب م  ماداميريادگي يها  از مولفهيکي
(Nigholls, 2000) . يا ، توسعه حرفهيلحاظ کارکردبه 

ت ي را در بر دارد که با غايا  شدهي طراحيها  برنامهيتمام
 و در نتيجه، يات علمي هيبهبود مهارت و دانش اعضا

 توسعه يها طهيح. ابندي يش عملکرد آنها، سامان ميافزا
 مورد انتظار يها ژهي، کارويات علمي هي اعضايا حرفه

را در بر ) يي اجرايکارها (تيريق و مديس، تحقي تدريعني
 يامروزه در تمام. (Shitz & Schoneck, 1990)رد ي گيم

 توسعه ي کشورهايها  و دانشگاهعالي آموزش يها نظام
 و يده ت شکلي  با محوريا افته مفهوم توسعه حرفهي

 ي اعضايا  حرفه‐ي علميها ها و مهارت تيت صالحيتقو
 مورد ي راهبردييند اقتضايک فرآي به مثابه يات علميه

 يتيها، مالحظات موقع نهيبا توجه به تفاوت زم. توجه است
-  واحد جهانين مفهوميي، تبيا هي رويريو انعطاف پذ

 چندان يات علمي هي اعضايا شمول از توسعه حرفه
ن مفهوم ي، اي و ماهويبه لحاظ کارکرد. دينما يسازنده نم

 توسعه ر آموزش ضمن خدمت،ي نظييها با اقدامات و برنامه
   يها هي بني و بهسازي، نوسازيا ، توسعه حرفهيشغل
 و يات علمي هي، توسعه کارکنان، اعتالي و مهارتيدانش
  رسد ين دست، همسو و همساز به نظر مي از ايموارد

(Hosseini, 1997).  
هاي  با توجه به اهميت موضوع، تا كنون پژوهش

 بر فرآيند ها و عوامل تاثيرگذار متعددي در ارتباط با مولفه
اي اعضاي هيات علمي به انجام رسيده است  توسعه حرفه

كه در اينجا به اقتضاي بحث به برخي از آنها اشاره 
هاي خويش   در نتيجه پژوهشSchwandt (1996). شود مي

 يها تيبه اين نتيجه رسيده است که تامين منابع، حما
 و يات علمي هي كه در بين اعضايدگاه عمومي و ديمال
 يران نظام آموزشي وجود دارد، به عنوان فاکتورهايمد

  .دهند ي را ارتقا ميا هستند که برنامه توسعه حرفه
Gitlin et al.  (2005) ، در بررسي خود عوامل زير را به

اي  عنوان فاكتورهاي تاثيرگذار در توسعه شغلي و حرفه
ب اعضاي هيات يترغ: اند اعضاي هيات علمي برشمرده
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هاي مشاركتي؛  ها، بويژه پروژه ت در پروژهعلمي به مشارك
هاي  اندوزي در برنامه هاي تجربه  فرصتيساز فراهم

آموزشي، پژوهشي و مديريتي؛ ترغيب اعضاي هيات علمي 
آوردن اعتبار   به دستيو مديران نظام آموزشي برا

تي براي اساتيد جوان براي يآوردن موقع ؛ فراهم١يدانشگاه
 يا د با سابقه؛ فراهم نمودن بودجهاستفاده از تجربه اساتي

اي   توسعه حرفهيهاي مناسب برا مستقل مشتمل بر مشوق
. اي خودگردان اعضاي هيات علمي؛ و تشويق توسعه حرفه

 يل اعضايزان تماي م،Newland et al  (2003).در بررسي 
 مبتني يها ش مشارکت آنها در برنامهي و افزايات علميه

ت ي به عنوان شاخصي از موفق٢ شاگردي–بر الگوي استاد 
در اين خصوص .  معرفي شده استيا برنامه توسعه حرفه

 از سوي ي ماليها تيبه عوامل تاثيرگذاري نظير حما
 گسترده و يزير  دانشگاه، برنامهيت و رهبريريتوسط مد

 King. اشاره شده است) يادار (يي اجرايها تيحما
وزشي و هاي آم  در پژوهش خود شركت در دوره(2004)
ت در مجامع ي منظم، عضويا حرفه يها ها، تعامل کنفرانس
اي، مشاوره با متخصصان و بازانديشي در جريان امور  حرفه
اي را  اي به عنوان منبعي براي يادگيري و رشد حرفه حرفه

اي اعضاي هيات علمي تاثيرگذار معرفي  در توسعه حرفه
ر نقش ب ،Wesley (2005)در همين ارتباط، . نموده است

 از راه دور از طريق استفاده از ماهواره، صفحات يريادگي
 يها ، و لوحييديوي ويها، نوارها ديو کنفرانسيوب، و

 اعضاي هيات علمي يا فشرده در جريان توسعه حرفه
  .تاكيد نموده است
ر ي به مثابه سايات علمي هي اعضايا    توسعه حرفه

شوند  يا م و اجري که طراحيا  توسعه حرفهيها برنامه
باشد كه  ي مي متعدديها ها و مولفه  عناصر و شاکلهيدارا

 بر يرغم اين تنوع، با مرور يعل. چيدمان آنها متنوع است
 & Abli، به نقل از Murray, 2000(ات موضوع يادب

Mackichi,1985; Stark et al., 1988; Kuort, 1992; 
Kelarck & Chohckran,1998  (از يا توان به مجموعه مي 

 توسعه يها افت که در بيشتر برنامهيها دست  مولفه
 که عبارت يت نهاديحما) ۱: (باشند ي مطرح ميا حرفه

 يا  محيطي که در آن برنامه توسعه حرفهيآور است فراهم
ها و  تيوجود فعال) ۲(شود؛  ي ميبانيق شده و پشتيتشو

                                                                                         
1. Academic Credit 
2. Mentoring 

؛ ياي به صورت ساختارمند و رسم  توسعه حرفهيها برنامه
) ۴( و نظام پاداش؛ يا ن برنامه توسعه حرفهيارتباط ب) ۳(

مشاركت و احساس مالكيت اعضاي هيات علمي بر فرآيند 
حمايت هماالن در انجام كاركردهاي ) ۵(اي؛  توسعه حرفه

اعتقاد ) ۶(مورد انتظار، نظير آموزش، پژوهش و غيره؛ و 
ا که انجام اثربخش اين كاركرده ن واقعيت يمديران امر به ا

هاي توسعه  از سوي اعضاي هيات علمي در نتيجه برنامه
وري كليت نظام آموزشي كمك  اي به بهبود بهره حرفه

  .خواهد نمود
ها و عوامل      از بررسي مطالعاتي كه در خصوص سازه

توان  ياند، م انجام شدهيا ند توسعه حرفهيرگذار بر فرآيتاث
ده، نظير ها و عوامل مزبور را در چند گروه  عم سازه

هاي  ها و برنامه اي، نظام انگيزشي، سياست ارتباطات حرفه
مدون، تامين منابع و اعتبارات الزم، حمايت متعهدانه 

 اداري دانشگاه در راستاي ـمديريت دانشگاه، فضاي نهادي 
 بودن  اي مستمر، فراهم تسهيل يادگيري و رشد حرفه

اي  هاي توسعه حرفه امكان دسترسي عادالنه به فرصت
، يبراي همه اعضاي هيات علمي، تعهدات و مالحظات فرد

 مشوق اعضاي ي و فکري، اجتماعيات روانشناسيو خصوص
  نموديبند اي دسته هيات علمي براي رشد حرفه

(Caffarella, 1993 & 1994; Smolen, 1996; Hansen, 
1997; Zin, 1997; Caffarella & Zin, 1999 Schuster et 

al., 1990; Caffarella et al., 1989; Armour et al., 
اي  تعدد اين عوامل از پيچيدگي مقوله توسعه حرفه. (1989

مند و  از اين منظر، پيشبرد هدف. كند حكايت مي
اي نيازمند رويكردي  ريزي شده توسعه حرفه برنامه

ترديد عالوه بر  بي. فرآيندمدار، مشاركتي و سيستمي است
اي اعضاي  اي توسعه حرفهه اين كه الزم است سياست
هاي نظام دانشگاهي همساز  هيات علمي با ساير مولفه

ها در برنامه راهبردي  باشد، ضرورت دارد كه اين سياست
دانشگاه تلفيق شود و منابع و اعتبارات الزم نيز فراهم 

گاه يگرفته كه كمابيش جا با توجه به مباحث صورت. شود
ات ي هي اعضايا هند توسعه حرفير قابل اجتناب فرآيغ

 عالي آموزش و نظام ي مجموعه دانشگاهي در بالندگيعلم
 يها ندها و سازهيها، فرآ نهي زمييدهند، شناسا را بازتاب مي

ند توسعه ي فرآيساز نهي نهادي برايزير رگذار و برنامهيتاث
ن مهم، يبا توجه به ا. رسد ي به نظر مي ضروريا حرفه
ها و   سازهييشناسا و ي بررسيق حاضر در راستايتحق

 يات علمي هي اعضايا رگذار بر توسعه حرفهيعوامل تاث
  .ده استي به انجام رسي کشاورزيها دانشکده
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  ها مواد و روش
  ـيکرد اکتشافي با رويشيمايق به روش پين تحقيا
ن مطالعه را ي ايجامعه آمار. ده استي با انجام رسينييتب

 يها انشگاه دي کشاورزيها  دانشکدهيات علمي هياعضا
  يقات و فناوري وابسته به وزارت علوم، تحقيدولت

)۱۱۹۰ N= (يليل داده است که در سال تحصيتشک  
 کشور، مشغول به ي کشاورزيها  در دانشکده۱۳۸۴‐ ۸۵

هر چند حجم نمونه با استفاده از فرمول . اند کار بوده
 ۱۰ شد تا يد؛ با اينحال سعي نفر برآورد گرد۱۱۰کوکران 
ن يتر از اين تعداد، مورد مطالعه قرار گيرد تا از اشينمونه ب
 تحت پوشش قرار ي درصد جامعه آمار۱۰ق حدود يطر

 يشترينان بيها با اطم  دادهيريپذ ميجه تعميگرفته و در نت
 ي نهادي واحدهايبند با توجه به دسته. رديصورت پذ

 در دو طبقه ي کشاورزيها  دانشکدهيعنيطرف مطالعه 
 ي تصادفيريگ در حال توسعه، از نمونهافته و يتوسعه 
د و بر اساس سهم متناسب هر ي استفاده گرديا طبقه

سپس به طور . ديطبقه، حجم نمونه آن طبقه محاسبه گرد
ک از طبقات يها در درون هر   به انتخاب نمونهيتصادف

 يها  دانشکدهيعنياز طبقه اول . ده شديمبادرت ورز
 اصفهان يکده کشاورز دانشيافته به طور تصادفيتوسعه 

 و منابع يس کشاورزيو پرد)  نفر۲۶( زي، تبر)نفر۱۸(
 در حال ي کشاورزيها و از دانشکده) نفر۴۱( تهران يعيطب

، لرستان )نفر۷(الم ي اي کشاورزيها توسعه، دانشکده
) نفر۱۰( کرمانشاه يو راز)  نفر۸ (يلي، محقق اردب)نفر۱۰(

  .انتخاب شدند
اي  ن پژوهش پرسشنامهي ايها  دادهيابزار گردآور

 يدر قالب اين پرسشنامه، برا. محقق ساخته بوده است
 يا رگذار بر توسعه حرفهي تاثيها  و تحليل سازهييشناسا

ه ي گو۴۰ق يان از طريدگاه پاسخگوياعضاي هيات علمي، د
ط کار، ي در محين فردي ارتباطات بيها که مربوط به سازه

ات ي، خصوصيرد، تعهدات و مالحظات فيعوامل نهاد
 بودند، بر يتيري و عوامل مدي و فکري، اجتماعيروانشناخت

اي مورد سنجش قرار   درجه۱۰ يده اساس مقياس نمره
ا اعتبار ابزار پژوهش ي ييزان روايجهت سنجش م. گرفت

 و يات علمي هي پرسشنامه به ديدگاه گروهي از اعضايعني
 گروه  مورد نظريمحققان مراجعه گرديد و اصالحات مقتض

 کسب يبرا. دي منظور گردييمزبور در پرسشنامه نها

 ييايب پاي پرسشنامه، به محاسبه ضريياينان از پاياطم
ل شده در ي پرسشنامه تکم۳۰ تعداد يبرا) آلفاي کرونباخ(

ب ين ضريد و از آنجا که ايه اقدام گرديمرحله مطالعه اول
مناسب  پرسشنامه يياين پاي بدست آمد، بنابرا۹۵/۰برابر با 
 شده با استفاده از ي گردآوريها داده. ص داده شديتشخ
ل ي تحليک آماري از تکنيريگ  و با بهرهSPSSافزار  نرم
ل و پردازش قرار ي مورد تحليکرد اکتشافي با رويعامل

هاي حاصله در ادامه ارايه شده  گرفته است كه شرح يافته
  .است
  

  نتايج و بحث
  يفيبخش توص

 ۸/۴۳ يات علمي هين سن اعضايانگي، مياز لحاظ سن
 درصد ۷/۱۱ان مرد و ي درصد از پاسخگو۳/۸۸. سال بود
زان سابقه يان بر اساس مين پاسخگويانگيم. باشند يزن م

.  باشدي سال م۴/۱۳ برابر با يات علميکار در حرفه ه
 در يليان بر اساس رشته تحصي پاسخگويع فراوانيتوز

 زراعت و يها رشته. باشد يقابل مشاهده م) ۱(جدول 
 نفر ۱۵و )  درصد۳/۱۳(نفر ۱۶ با  ياصالح نباتات و باغبان

 ييع غذاي صنايها  و رشتهين فراوانيشتريب)  درصد۵/۱۲(
)  درصد۷/۶( نفر ۸ هر کدام با ي کشاورزيها نيو ماش
  .اند  را به خود اختصاص دادهين فراوانيکمتر

  
  لي توزيع فراواني پاسخگويان بر اساس رشته تحصي‐۱جدول

  درصد  فراواني  دانشگاه
  ۲/۹  ۱۱  ترويج و آموزش كشاورزي

  ۷/۱۱  ۱۴  اقتصاد كشاورزي
  ۳/۱۳  ۱۶  زراعت و اصالح نباتات

  ۵/۱۲  ۱۵  باغباني
  ۲/۹  ۱۱  آبياري

  ۷/۱۱  ۱۴  علوم دامي
  ۷/۶  ۸  صنايع غذايي
  ۸/۱۰  ۱۳  خاكشناسي

  ۷/۶  ۸  هاي كشاورزي ماشين
  ۳/۸  ۱۰  گياهپزشكي

  ۱۰۰  ۱۲۰  كل
  

   توزيع فراواني پاسخگويان براساس مدرك تحصيلي‐۲لجدو
  درصد  فراواني  مدرك تحصيلي

  ۳۵  ۴۲  كارشناسي ارشد
  ۶۵  ۷۸  دكتري
  ۱۰۰  ۱۲۰  كل
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 توزيع فراواني پاسخگويان بر اساس محل اخذ مدرك ‐۳جدول
  تحصيلي

  درصد  فراواني  محل اخذ مدرك تحصيلي
  ۸/۶۵  ۷۹  داخل كشور
  ۲/۳۴  ۴۱  خارج كشور

  ۱۰۰  ۱۲۰  كل
  

ان بر اساس مرتبه ي پاسخگويع فراوانيتوز) ۴(جدول 
 مربوط به مرتبه ين فراوانيشتريب. دهد ي را نشان ميعلم
در رتبه دوم از . باشد يم) درصد۴۵(  نفر۵۴ با يارياستاد

  نفر۴۰ با ي، اعضاي هيات علمي با مرتبه مربيلحاظ فراوان
 يعلم يها ت مرتبهيدر نها. قرار دارد)  درصد۳/۳۳(

 يا به عبارتي نفر ۱۰ و۱۶ با تعداد ي و استادياريدانش
  . درصد قرار دارند۳/۸ و ۳/۱۳

  
   توزيع فراواني پاسخگويان بر اساس مرتبه علمي‐۴جدول

  درصد  فراواني  مرتبه علمي
  ۳/۸  ۱۰  استاد
  ۳/۱۳  ۱۶  دانشيار
  ۰/۴۵  ۵۴  استاديار
  ۳/۳۳  ۴۰  مربي
  ۱۰۰  ۱۲۰  كل

  

  نتايج تحليل عاملي
هاي  هاي حاصل از تحليل عاملي سازه  اساس يافتهبر

 برابر است با KMOاي، مقدار  تاثيرگذار بر توسعه حرفه
 که در سطح ۵۸۴/۴۴۸۵ و مقدار بارتلت آن ۸۶۶/۰
ها از  اين يافته.  قرار دارد درصد۹۹ش از داري بي معني

مناسب بودن همبستگي متغيرهاي وارد شده براي تحليل 
ها از روش  بندي عامل ه منظور دستهب. نمايد حكايت مي

تحليل عاملي اکتشافي استفاده شده است که متغيرهاي 

هاي  عامل. اند بندي شده مورد مطالعه در پنج عامل دسته
استخراج شده همراه با مقدار ويژه و درصد واريانس و 

  .ارايه شده است) ۵(درصد تجمعي آنها در جدول 
عامل اول با ) ۵(هاي حاصل از جدول  بر اساس يافته

 درصد ۴۸۲/۱۸ به تنهايي تبيين کننده ۶۵۴/۶مقدار ويژه 
 عامل فوق در مجموع ۵بطور کلي . باشد واريانس کل مي

اند که نشان از   درصد کل واريانس را تبيين نموده۳۶۶/۷۴
. ها دارد درصد باالي واريانس تبيين شده توسط اين عامل

هاي   گويه نماياي سازه۳۶(وضعيت قرارگيري متغيرها 
در عوامل ) اي اعضاي هيات علمي تاثيرگذار بر توسعه حرفه

استخراج شده با فرض واقع شدن متغيرهاي با بار عاملي 
ها به روش وريماکس و   بعد از چرخش عامل۵/۰بزرگتر از 

ها بر اساس ماهيت مشترك متغيرهاي  نامگذاري عامل
  .ارايه شده است) ۶(بارگذاري شده در هر عامل در جدول 

، عامل اول، به واسطه )۶(هاي جدول  با توجه به يافته
هايي با ماهيت نگرش، تعهد و باور، تحت  پوشش سازه

عامل دوم . عنوان عامل روانشناختي نام نهاده شده است
ها و ضوابط مديريتي،  هايي است که به رويه مبين سازه

. باشند يسيستم گردش امور و پيوندهاي مربوطه معطوف م
از اينرو، اين عامل تحت عنوان عامل مديريتي نام نهاده 

هاي  عامل سوم دربرگيرنده عناصر و سازه. شده است
فرهنگي و اجتماعي در محيط کار و زندگي اعضاي هيات 

 اجتماعي  ـعلمي است و تحت عنوان عامل فرهنگي
عامل چهارم تحت عنوان عامل نهادي . نامگذاري شده است

هاي مرتبط با محيط نهادي و هنجارهاي حاکم  به سازه
اي سامان  اگر قرار باشد که فرآيند توسعه حرفه. اشاره دارد

هاي الزم صورت  يابد و تداوم يابد، الزم است که پشتيباني
 تحت عنوان عامل نظام ماين مهم در عامل پنج. پذيرد

  .حمايتي تبيين شده است
  

  درصد واريانس تجمعي آنها  و   مقدار ويژه، درصد واريانسعوامل استخراج شده همراه با ‐۵ جدول
  فراواني تجمعي درصد واريانس  درصد واريانس مقدار ويژه  مقدار ويژه  ها عامل  رديف
 ۴۸۲/۱۸ ۴۸۲/۱۸ ۶۵۴/۶  يعامل روانشناخت  ۱
 ۱۹۹/۳۶ ۷۱۷/۱۷ ۳۷۸/۶  يتيريعامل مد  ۲
 ۳۹۵/۵۰ ۱۹۶/۱۴ ۱۱۱/۵  ي اجتماع‐يعامل فرهنگ  ۳
 ۱۰۴/۶۳ ۷۰۹/۱۲ ۵۷۴/۴  ينهادعامل   ۴
 ۳۶۶/۷۴ ۲۶۲/۱۱ ۰۵۴/۴  يتيعامل نظام حما  ۵
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   ميزان ضرايب بدست آمده از ماتريس دوران يافته، متغيرهاي مربوط به هر يك از عوامل‐۶جدول
  ضرايب  متغيرها عاملنام 

 ۵۱۴/۰ يا حرفهند توسعه ي وجود نگرش متعهدانه نزد اعضاي هيات علمي نسبت به فرآ‐۱
 ۶۲۹/۰ دهند  نزد اعضاي هيات علمي که برتري و خوب بودن در کار را بازتاب ميي شخصيها و اعتقادها  وجود ارزش‐۲
 ۶۸۱/۰ يا  اعضاي هيات علمي به اهميت استمرار در توسعه حرفهي باورمندي قو‐۳
 ۷۱۶/۰ ...اي، همكاران و  و حرفه باورمندي اعضاي هيات علمي به تاثيرگذاري خويش بر زندگي شخصي‐۴
 ۶۴۹/۰ ها و تحوالت زندگي  داشتن روحيه رويارويي با چالش‐۵
 ۷۸۴/۰  خود ينه کاري درک و فهم موضوعات و مسايل مرتبط با زميي توانا‐ ۶
 ۷۶۳/۰ )يرضايت باطن (ي درونيها شرفت از طريق مشوقي پيي توانا‐۷
 ۷۴۵/۰ يا داوم حرفه داشتن شور و اشتياق به توسعه م‐۸
 ۷۳۸/۰  داشتن تعهد نسبت به اهداف شغلي‐۹

تي
ناخ
نش
روا

ل 
عام

  

 ۵۷۳/۰ اي در انجام بهتر وظايف  اعتقاد نسبت به تاثير توسعه حرفه‐ ۱۰
 ۵۴۱/۰ يات علمي هيت از عملکرد اعضايريت و تقدير مدي حما‐۱
 ۵۹۰/۰ مند بودن عملكرد مديريت  ضابطه‐۲
 ۵۹۲/۰ يات علمي هيت با اعضايريط و تعامل مثبت مد داشتن ارتبا‐۳
 ۷۶۲/۰ هاي دانشگاه گيري مي مشارکت دادن اعضاي هيات علمي در تصم‐۴
 ۷۴۵/۰  به اعضاي هيات علميي و پژوهشيهاي آموزش ساالري در واگذاري مسوليت  شايسته‐۵
 ۶۸۳/۰ يات علمي هي اعضايازهايت دانشگاه به نيري توجه مد‐ ۶
 ۷۵۵/۰ يات علميها و انتقادهاي اعضاي ه د، خواستهي ابراز عقايط مناسب براي وجود مح‐۷
 ۶۹۲/۰ يا  فردي در جهت توسعه حرفهيها ت دانشگاه از تالشيري حمايت مد‐۸

۲‐
تي
يري
مد

ل 
عام

 
  

 ۵۹۱/۰ پذيري در سيستم مديريتي دانشگاه  وجود انعطاف‐۹
 ۶۹۲/۰ يات علمي هي اعضا رواج فرهنگ احترام متقابل بين‐۱
 ۷۰۱/۰ يات علمي هيهاي همكاران از سوي اعضا  ارج نهادن به فعاليت‐۲
 ۵۹۱/۰ يات علمي هيع و ارتقاي اعضاياي در روند ترف ساالري حرفه  شايسته‐۳
 ۵۵۲/۰ اي هاي راهبردي در راستاي توسعه حرفه ها و سياست  وجود برنامه‐۴
 ۶۷۶/۰ يمهم زندگ يها ها و بحران  چالش‐۵
 ۵۷۶/۰  داشتن وضعيت جسماني و فيزيكي مناسب با شغل هيات علمي‐ ۶
 ۶۰۹/۰  داشتن وضعيت روحي و رواني مناسب با شغل هيات علمي‐۷

گي
رهن
ل ف
عام

‐
عي
تما
 اج

  

 ۶۶۵/۰  برخورداري جامعه از يك نظام ارزشي و اخالقي متناسب با حرفه هيات علمي‐۸
 ۷۶۸/۰ ي و تيمي اعضاي هيات علميهاي مشاركت گروه  وجود زمينه‐۱
 ۷۲۷/۰ در بين اعضاي هيات علمي) انتقاد نمودن و نقدپذيري( وجود فرهنگ انتقاد ‐۲
 ۷۶۳/۰ يا  توسعه حرفهي برايبودن منابع ضرور  فراهم‐۳
دي ۶۵۹/۰ يا هاي توسعه حرفه دهنده به فعاليت هاي اداري رسميت  وجود سياست‐۴

نها
ل 
عام

  

 ۸۱۵/۰ اي كننده توسعه حرفه ررات تسهيلها و مق هي وجود رو‐۵
 ۵۵۱/۰  در محل کاريت فردي وجود نظام حما‐۱
 ۸۳۵/۰ ...)مدير گروه، مدير دانشكده و( مثبت و موثر با مديريت ي وجود ارتباطات کار‐۲
 ۷۵۴/۰  خانواده و دوستاني اعضا كننده از سوي هاي دلگرم تي وجود حما‐۳

تي
ماي
 ح
ظام
ن

 ۷۶۵/۰ هاي روزمره خانوادگي و شهروندي  اعضاي هيات علمي در ايفاي نقش توانمندي‐۴  

  
   و پيشنهادهايريگ جهينت

ند توسعه يرقابل اجتناب فرآيگاه غيبا توجه به جا
 مجموعه ي در بالندگيات علمي هي اعضايا حرفه

ندها يها، فرآ نهي زميي، شناساعالي آموزش و نظام يدانشگاه

 يساز نهي نهادي برايزير و برنامهرگذار ي تاثيها و سازه
با توجه به . رسد ي به نظر مي ضروريا ند توسعه حرفهيفرآ
 يي و شناساي بررسيق حاضر در راستاين مهم، تحقيا

  ات ي ه ي اعضايا رگذار بر توسعه حرفهيها و عوامل تاث سازه
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ن يدر ا. ده استي به انجام رسي کشاورزيها  دانشکدهيعلم
ق يرگذار از طري تاثيها  از سازهيا هراستا ابتدا مجموع

 صورت گرفته و يها ات موضوع شامل پژوهشي ادبيبررس
ن يسپس ا.  استخراج شدندي گذشته و جاريها برنامه
ق ابزار پرسشنامه به نمونه ي از طريابيها جهت ارز سازه

بر اساس .  ارايه گرديديات علمي هياي از اعضا برگزيده
 ين پژوهش سازه هايه در ا صورت گرفته شديل عامليتحل
 در پنج يات علمي هي اعضايا رگذار بر توسعه حرفهيتاث

عامل نخست تحت .  شده استيبند  دستهيعامل کل
 داده ي سازه را در خود جا۱۰، يعنوان عامل روانشناخت

 درصد از ۵/۱۸باً يکننده تقر نيي تبيياست و به تنها
با توجه . هاي مورد تحليل است انس کل مجموعه سازهيوار
اند از  ن عامل قرار گرفتهي که در ايرهايشتر متغينکه بيبه ا
، يات روانشناختي عامل خصوصي روانشناختيرهايمتغ

 عامل ي براي بودند، عنوان روانشناختي و فکرياجتماع
، نه يتيريعامل دوم تحت عنوان عامل مد. ديمنظور گرد

   را کل انس ي درصد از وار۷/۱۷سازه را دربر داشته است و 

 به يتيرين که عامل مديبا توجه به ا. ن نموده استييتب
 قرار گرفت، نشان از يل عاملين عامل در تحليعنوان  دوم

 يات علمي هي اعضاين عامل در توسعه حرفه ايت اياهم
 .Newland et al و Murray(2003) است و با مطالعات 

 ، شاملي اجتماع‐ يعامل فرهنگ. باشد ي همساز م(2003)
انس کل را ي درصد از وار۲/۱۴رگذار بوده و يهشت سازه تاث

ن عامل قرار ي که در ايرهايغالب متغ. ن نموده استييتب
رگذار بر ي تاثي و اجتماعي فرهنگيرهايگرفتند از نوع متغ

رنده ي، در برگيعامل نهاد.  هستنديا ند توسعه حرفهيفرآ
ل ياشتر آنها مرتبط با مسي سازه تاثيرگذار است که ب۵

ند توسعه يان و فرآي هستند که جري و سازمانينهاد
. کنند يع ميل و تسري را تسهيات علمي هي اعضايا حرفه

در . ن نمودييانس کل را تبي درصد از وار۷/۱۲ن عامل يا
 استخراج شده است که يتيت عامل نظام حماينها
 ۴انس کل بوده و شامل ي درصد از وار۲/۱۱کننده  نييتب

  ).۱شكل(باشد  ير مرگذايسازه تاث
  

  
 

   اعضاي هيات علمييا رگذار بر توسعه حرفهي تاثيها  سازه‐۱شكل 

  
 حاصل از پژوهش حاضر در مورد يها افتهيبطور كلي، 

 ,Caffarella) که يج مطالعاتي نتا۵ و ۴، ۳، ۱ يعامل ها
1993 & 1994; Smolen, 1996; Hansen, 1997; Zin, 
1997; Caffarella & Zin, 1999; Schuster et al., 1990; 

Caffarella et al., 1989; Armour et al., 1989) ن يدر ا
ج يسه نتايدر مورد مقا. دينما يد مييارتباط انجام دادند را تا

ن، قابل ذکر است يشيحاصل از مطالعه حاضر با مطالعات پ
   کهيرهاي متغييق عالوه بر شناساين تحقيکه در ا
  ني ا تي اولو زان ويرگذارند مي تاثيا ند توسعه حرفهيبر فرآ

بواقع، . ز مدنظر قرار گرفته استيها ن عوامل و سازه
 در اين تحقيق کمک نموده يل عامليگيري از تحل بهره

 يبند  دستهيرگذاريزان تاثيها بر اساس م ن سازهياست تا ا
  . شونديو نامگذار

ل ي استخراج شده از تحلييربناي زيها با توجه به مولفه
 يا ند توسعه حرفهيان داشت که در فرآيتوان ب ي ميملعا

به . باشند يل مي دخي متعدديها  سازهيات علمي هياعضا
.  استي چند بعديندي فرآيا گر، توسعه حرفهيعبارت د



 ۱۳۸۸، ۴، شماره ۴۰‐۲ ايران، دوره تحقيقات اقتصاد و توسعه کشاورزيمجله   ۷۶

 صورت گرفته ابعاد يها يزير  الزم است در برنامه،نيبنابرا
 و يتي، حماي، نهادي، روانشناختيتيريمربوطه، اعم از مد

با توجه به عامل . رندي مورد توجه قرار گي فرهنگ‐يتماعاج
توان پيشنهاد نمود الزم است از طريق  روانشناختي مي

بخشي مناسب به اعضاي هيات  رساني و آگاهي اطالع
نظر مساعد آنها نسبت به لزوم  علمي، ديدگاه و وجه

گيري از يك برنامه مشخص و مستمر براي ارتقاي  بهره
اي خويش به عنوان عاملي مهم در ارتقاي  هاي حرفه قابليت

عالوه بر اين، شناسايي . اي جلب شود شغلي و زندگي حرفه
هاي  و معرفي اعضاي هيات علمي موفق و ترويج آموزه

آميز آنها در خصوص توسعه  هاي موفقيت عملي و ديدگاه
تواند باعث جلب نظر سازنده اعضاي هيات  اي مي حرفه

  .    اي خودگردان شود رفه ح علمي به مقوله توسعه
همانطور كه در عامل مديريتي نيز تبيين شده است، 

ت دانشگاه از يريت و تقدير مديشود با حما پيشنهاد مي
 موفق زمينه براي تشويق و يات علمي هيعملکرد اعضا

ترغيب ساير اعضاي هيات علمي براي ارتقاي عملكرد 
گاه به ترديد فضاي دانش بي. اي خويش فراهم آيد حرفه

اي و نيز بستر توسعه  عنوان موضعي كه عملكرد حرفه
يابد،  اي اعضاي هيات علمي تبلور و تحقق مي حرفه
اي آنها در ارتباط با  بايست براي رشد مستمر حرفه مي

كاركردهاي مورد انتظار، اعم از آموزش، پژوهش، و ساير 
. كاركردهاي مورد انتظار از اعضاي هيات علمي فراهم باشد

كارهايي نظير شفاف و  و توان ساز اي اين منظور ميبر
مند بودن عملكرد مديريت دانشگاه مبتني بر  ضابطه

ت يريمعيارهاي حرفه دانشگاهي، ارتباط و تعامل مثبت مد
دهي اعضاي هيات  ، مشارکتيات علمي هيدانشگاه با اعضا
ساالري در  هاي دانشگاه، شايسته گيري ميعلمي در تصم
 به اعضاي هيات ي و پژوهشيهاي آموزش تواگذاري مسولي

ات ي هي اعضايازهايت دانشگاه به نيريعلمي، توجه مد
د، ي ابراز عقايسازي محيط مناسب برا ، فراهميعلم

نقادي علمي و  (يات علميها و انتقادهاي اعضاي ه خواسته
ت دانشگاه از يريدر سطح دانشگاه، حمايت مد) اي حرفه

پذيري   و انعطافيا ه حرفه فردي در جهت توسعيها تالش
در سيستم مديريتي دانشگاه همساز با كاركردهاي مورد 

  . انتظار از اعضاي هيات علمي را پيشنهاد نمود
همسو با عامل مديريتي و سازوكارهاي مرتبط، توجه 

كارهاي نهادي و حمايتي مناسب  و مديران دانشگاه به ساز
 تيمي هاي مشاركت گروهي و سازي زمينه نظير فراهم

اعضاي هيات علمي، تامين منابع و اعتبارات الزم براي 
هاي اداري  ، تنظيم سياستيا هاي توسعه حرفه برنامه

كننده توسعه  ها و مقررات تسهيل هيدهنده، رو رسميت
 مثبت و موثر ياي، ترغيب و تسهيل ارتباطات کار حرفه

بين اعضاي هيات علمي، مديريت و كاركنان دانشگاه، 
هاي روزمره   اعضاي هيات علمي در ايفاي نقشحمايت از

اي  خانوادگي و شهروندي و نيز، برقراري نظام حمايت حرفه
اي اعضاي  سازي فضاي رشد و بالندگي حرفه براي فراهم

  . شود هيات علمي پيشنهاد مي
اعضاي هيات علمي و مجموعه دانشگاه بخشي از نظام 

 اينرو عوامل از. روند گسترده جامعه پيرامون به شمار مي
فرهنگي و اجتماعي و ساير نيروهاي برخاسته از جامعه 

اي اعضاي هيات علمي و حيات  پيرامون بر عملكرد حرفه
در عين حال، خود دانشگاه . گذارند نهادي دانشگاه تاثير 

ماند كه برخورداري  نيز به عنوان يك سيستم اجتماعي مي
ي نهاد تواند موجبات اعتال از فضاي فرهنگي مساعد مي

. اي اعضاي هيات علمي را سبب شود دانشگاه و رشد حرفه
هاي اجتماعي و فرهنگي،  در اين خصوص توجه به سازه
اي، احترام  ساالري حرفه نظير ترويج فرهنگ شايسته

اي همكاران در بين  نهي به عملكرد حرفه متقابل و ارج
، كمك به اعضاي هيات علمي براي يات علمي هياعضا

، توجه به ي مهم زندگيها ها و بحران با چالشرويارويي 
اي اعضاي هيات علمي، و  ارتقاي وضعيت سالمت حرفه

گيري از هنجارهاي مثبت ارزشي و اخالقي جامعه در  بهره
ها و  پاسداشت حرفه اعضاي هيات علمي در پرتو برنامه

هاي راهبردي دانشگاه در راستاي پيشبرد روند  سياست
  .شود هيات علمي پيشنهاد مياي اعضاي  توسعه حرفه
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