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| مرضیه هاشــم آبادی●| حرفه ای گرایی1 مفهومی تاریخی است که طرح آن به افالطون نسبت می دهند. 
افالطون معتقد بود که فرد حرفه ای واقعی، نه تنها دانش و مهارت عملی حرفه )تخصص( دارد؛ بلکه در فضیلت 
اخالقی نیز تربیت یافته  اســت. کمتر از یک دهه اخیر، با رشد حرفه ها و تسلط سازمان بر آن ها معنای جدیدی 
از آن در حال تکامل اســت. دانشگاه به مثابه سازمان و در یک رابطه هم زیستانه با مفهوم حرفه، نقش و رسالت 
ـ گرایی دانشگاهی2« اصطالحی است که حرفه ای گرایی  ویژه ای برای جامعه ایفا می کند. مفهوم جدید »حرفه ای 
را، همچون گذشته، صرفاً به کسب شایستگی های کاربست پذیر به افرادی که در حرفه های کالسیک پزشکی و 
حقوق کار کرده اند، منحصر نمی داند بلکه اصطالحی کاربردی به منظور مشخص کردن ویژگی های اصلی شخصیت 
حرفه ای افراد در حرفه و فراتر از تخصص های فنی است. به عالوه، حرفه ای گرایی در این مفهوم به عنوان مبنایی 
برای توسعه حرفه ای مورد توجه است.مسئله این پژوهش بررسی پایبندی اعضای هیئت علمی در فعالیت های 
دانشگاهی به اصول اخالق حرفه ای با تأکید بر حرفه ای گرایی است. از آنجا که یکی از تمایزهای حرفه از مشاغل 
تعهد حرفه ای و مرام اخالقی است بدون ارتقای اخالق حرفه ای امکان حرفه ای گرایی آموزشی و پژوهشی وجود 
ندارد. بنابراین، سؤال این است که »دانشگاهیان باید به چه ویژگی هایی متصوف باشند تا مصداق حرفه ای گرایی 
و قابلیت حرفه ای بودن3را داشــته باشند؟ «. ضرورت این مطلب زمانی نمایانگر می شود که تا دانشگاهیان خود 
حرفه ای نشوند، رشته ها حرفه ای نخواهند شد و مهم تر از آن تربیت حرفه ای افراد معنایی ندارد. در این رابطه، 
پژوهش حاضر با هدف بررسی وضعیت موجود حرفه ای گرایی اعضای هیئت علمی، از نظرگاه خود آن ها و ملهم 
از الگو ایوانس صورت گرفت.روش پژوهش توصیفیـ  پیمایشــی از نوع مقطعی و در حیطه مطالعه های موردی 
قرار می گیرد. جامعه آماری پژوهش، به لحاظ موقعیت جغرافیایی شامل کلیه اعضای هیئت علمی دانشکده های 
واقع در شهر تهران  »دانشگاه تهران « با تعداد 15۹3 نفر است. از روش نمونه گیری طبقه ای نسبی استفاده شد 
و داده های حاصل از پرسشنامه 164 نفر به عنوان نمونه مورد تجزیه  و  تحلیل قرار گرفت. ابزار گردآوری داده ها 
پرسشنامه محقق ساخته مبتنی بر الگو ایوانس4 تهیه شد. پایایی و روایی پرسشنامه مورد بررسی و تأیید قرار 
گرفت. در پایان، ضمن ارائه نتایج تحقیق، راهکارهایی بر اساس تحلیل نتایج و الگوبرداری از تجارب دانشگاه های 
سایر کشورها، جهت بهبود وضعیت حرفه ای گرایی دانشــگاه تهران ارائه شد که می تواند مورد استفاده سایر 

دانشگاه های کشور نیز قرار گیرد.
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جوانان در مکتب خانه
از کتاب اخالق ناصری

مقدمه
یکی از مهم ترین مسئولیت های مدیریت ســازمان های آموزشی و پژوهشی،  »ترویج اخالق در سازمان ها « 
اســت. دانشگاه یک مرکز پژوهشی و آموزشی است که با دانشجو، استاد، کارکنان و محیط بیرونی در تعامل 
اســت؛ بنابراین باید اخالقی باشــد. فراتر از این توجه به نقش راهبردی دانشگاه در ترویج اخالق حرفه ای در 
مشاغل و سازمان ها ضرورت اخالقی بودن سازمان دانشگاه را بیشتر نشان می دهد. دانشگاه برای اینکه اخالق 
را در فرهنگ خود نهادینه ســازد محتاج ترویج مســتمر و اثربخش اخالق در همه ارکان سازمانی )استادان، 
مدیران، دانشجویان، کارکنان، شرح وظایف، ساختار و...( است )فرامرزقراملکی، 1388( که در این میان اخالق 
حرفه ای اعضای هیئت علمی در درجه اول اهمیت قرار دارد. کار اعضای هیئت علمی دانشگاه ها به مثابه حرفه 
اســت (Cheng, 2099; Williams, 2008; Hamilton, Nixon et al., 2001; Evans, 2008). آنچــه حرفه را از 
شغل متمایز می کند، یکی از مؤلفه های اخالقِی حرفه یعنی تعهد حرفه ای و مرام اخالقی است. این نکته نشان 
می دهد که حرفه، بر خالف شــغل از اخالق جداناپذیر است. مراد از اخالق، مسئولیت پذیری در قبال حقوق 
صاحبان حق در محیط حرفه ای سیصدوشــصت درجه است )فرامرزقراملکی، 1395(. در این رابطه، استادان 

دانشگاه یک مرکز پژوهشی و آموزشی است که 
با دانشجو، استاد، کارکنان و محیط بیرونی در 
تعامل است؛ بنابراین باید اخالقی باشد. فراتر از 
این توجه به نقش راهبردی دانشگاه در ترویج 

اخالق حرفه ای در مشاغل و سازمان ها ضرورت 
اخالقی بودن سازمان دانشگاه را بیشتر نشان 

می دهد. دانشگاه برای اینکه اخالق را در فرهنگ 
خود نهادینه سازد محتاج ترویج مستمر و 

اثربخش اخالق در همه ارکان سازمانی )استادان، 
مدیران، دانشجویان، کارکنان، شرح وظایف، 

ساختار و...( است 
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در قبال دانشجویان، همکاران، دانشگاه و غیره، از منظر مفهوم اخالق حرفه ای، وظایفی دارند. از سویی، انجام 
وظایف با کیفیت، تعهد حرفه ای و مرام اخالقی را ایجاب می کند و باعث ارتقای نگاه سنتی شغل یا شبه حرفه 
دانســتن کار استادان )نسبت دادن به محتوای رشته علمی صرف( به نگاه نوین حرفه )حرفه ناب استادی و 
تدریس( می شود. از سوی دیگر، ویژگی اصلی ایدئولوژی حرفه ای گرایی نیز ارائه خدمات با کیفیت است که این 

امر با نیروی محرکه اخالق حرفه ای با تأکید بر تعهد حرفه ای و مرام اخالقی میسر است. 
حرفه ای گرایــی، به عنوان یکــی از مفاهیم چالش برانگیز در گروه های حرفــه ای مختلف، به ویژه در حیطه 
دانشــگاه، در طول تاریخ جامعه شــناختی شــناخته می شــود؛ طوری که ابهام و فقدان چارچوب نظری در 
 ایــن زمینه باعث شــده، همچنان موضوع مورد مطالعه و بررســی در بســیاری از بحث های علمی باشــد

 (Demirkasımoğlu, 2010; Evans 2008 ;Kolsaker,2008). وجود ابهام ها، نشان از کاستی در کار نظریه پردازان 
نیســت؛ صرفاًً آنچه که به واقع دشــوار اســت، بیان قوانین نظام نامه و ویژگی های حرفه ای گرایی آن هاست 

 .)Kolsaker, 2008(
حرفه ای گرایی عبارت از »عزم ملی و جریان عمومی جامعه در دســتیابی به دو هدف عمده: ارتقای مشاغل 
به حرفه و رشد متوازن هر حرفه است. حرفه عالوه بر داشتن مؤلفه های شغل )کار تمام وقت مفید با جبران 
خدمات( شــش مؤلفه اصلی، دانش تخصصی، تجربه شغلی، مهارت، توانایی، نگرش متمایز و تعهد حرفه ای 
و مرام اخالقی را شــامل می شود. همچنین، حرفه مندها با جمعیت حرفه ای مربوط به حرفه شامل کاربران، 
کاروران، دانشمندان و فیلسوفان، در تعامل هستند. در جوامعی که حرفه ای گرایی مغفول مانده است، تعامل 

زایا بین این چهار گروه حرفه ای  در حرفه وجود ندارد« )فرامرزقراملکی،1394(.
داشتن عزم ملی و جریان عمومی، مؤید مشارکت تمام ذی نفعان جامعه حرفه ای است. نقطه قوت تعریف این 
اســت که حرفه ای گرایی با مؤلفه های ضروری حرفه به ویژه با نگاه اخالق مدارانه )تعهد حرفه ای و مرام اخالقی( 
همراه اســت. همچنین، وجود تعامل زایا در بین چهار گروه حرفه مند، بیانگر آنست که حرفه ای گرایی برخالف 
گذشته مفهومی ایدئالیست و فرضی در نظر گرفته نمی شود، بلکه به حیطه عمل کشیده شده و در واقعیت امور 

اثرگذار است.
حرفه ای گرایی اعضای هیئت علمی عبارتســت از:  »داشــتن ارزش های مشــترک، نگرانی نوع دوستانه به 
دانشجویان، تخصص آموزشی، سطح باالیی از استقالل، تولید دانش جدید، کاربرد منطق، کاربرد مدارک، دقت 

 .(Kolsaker, 2008) » مفهومی و نظری و پیگیری بی غرضانه از حقیقت
اگرچه، برشمردن ویژگی های حرفه اعضای هیئت علمی تعریف محسوب نمی شود، اما این ویژگی ها در برگرفته 
ابعاد مهم نگرشی، رفتاری و تحلیلی اعضای هیئت علمی است که ماهیت کار آن ها را از این سه بعد نشان می دهد. 
حرفه ای گرایی استادان، »داشتن قابلیت حرفه ای افراد با قرارگرفتن در موقعیت پیوستاری محدودـ  توسعه یافته، 
.(Hoyle, 2008) » به طوری که هر اندازه فرد به انتهای پیوستار توسعه یافته نزدیک باشد، حرفه ای خوانده می شود

جدول )1( ویژگی های الگو محدود ـ توسعه یافته حرفه ای گرایی

حرفه ای توسعه یافته مشخص می شود به وسیله...حرفه ای  »محدود « مشخص می شود به وسیله...

مهارت های منتج شده از تعامل بین تجربه و نظریهمهارت های منتج شده از تجربه

دیدگاهی که شرایط و موقعیت اجتماعی گسترده تعلیم وتربیت در برمی گیرددیدگاه محدود یافته به فوریت زمان و مکان

مقایسه روش ها و متدها با همکاران خود و ارائه گزارش هایی از عملکرد آن هاداشتن نگاهی گذشته نگر به روش و متدها

همکاری های حرفه ای ارزش استاستقالل فرد ارزش است

داشتن مطالعه منظم ادبیات حرفه ایداشتن مطالعه محدود و کم ادبیات حرفه ای

در نظرگرفتن تدریس به عنوان فعالیتی عقالنی و فکریدر نظرگرفتن تدریس به عنوان فعالیتی شهودی و تجربی
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این تعریف، دو رهیافت حرفه ای گرایی استادان در ارتباط با حرفه و مواجهه با مسائل آن را به صورت محدود 
و توسعه یافته بیان می کند. توجه به تمایز این دو، باعث شده که شناسایی دو مفهوم شبه حرفه ای و حرفه ای 

در حرفه استادی از یکدیگر به خوبی درک شود. 
با بررسی منابع مختلف در دسترس، تعریف زیر را می توان تعریف جامع از حرفه ای گرایی اعضای هیئت علمی 
دانست:  »ایدئولوژی که تابع عوامل نگرشی، فکری و معرفت شناختی افراد و عملکرد آن ها در ارتباط با حیطه 
حرفه ای که به آن تعلق دارند، به طوری که عملکردهای حرفه ای شان را تحت تأثیر قرار می دهد و بسته به میزان 

 .(Evans 2008) » قابلیت حرفه ای بودن، آنان را در پیوستاری از محدودـ  توسعه یافته قرار می دهد
Evans (2008) در تعریف خود از هویل الهام گرفته است و به بیان خود حرفه ای گرایی را هر آنچه که فرد 

حرفه ای باید دارا باشــد، می داند و میزان برخوداری حرفه مند از ماهیت حرفه ای را نیز به صورت پیوستاری 
بیان می کند. عنوان ایدئولوژی، نشــان می دهد که ابعاد مختلفی در حرفه دخیل است که ایوانس آن ها را 
شامل سه بعد مهم نگرشی، رفتاری )عملکرد( و فکری )عقالنی( بیان می کند. جهان بینی او در خأل شکل 
نگرفته است بلکه در بســتر و زمینه یعنی همان محیط فعالیت حرفه ای افراد است. تحت تأثیر بودن افراد 
حرفه ای به محیط نشانگر وجود تعاملی دو طرفه و زایایی که در تعریف اول از حرفه ای گرایی نیز آمده بود، 
اســت. تعاملی که از طریق گفتمان حرفه ای گرایی برقرار می شود. گفتمان حرفه ای گرایی با خدمات رسانی 
متعهدانه و تصمیم گیری مســتقل و استقالل حرفه ای شناخته می شود. در این حالت ارزش هایی که از باال 
)دولت و ســایر نهادها( به افراد حرفه ای وضع و تحمیل  می شــوند با یک گفتمان گزینشی، برای تقویت و 
تسهیل تغییر حرفه ای و به عنوان یک مکانیسم انضباطی از سوی افراد مستقل در انجام رفتارهای مناسب 

 .(Evetts, 2003; 2009; quoted by Gewirtz et al., 2009) به کار می رود
اخالق مداری اعضای هیئت علمی با تأکید بر حرفه ای گرایی در شش اصلی که برای حرفه ای گرایی آنان و نیز 

.(Hamilton, 2008) گروه های مربوط به همکاران حرفه ای در دانشگاه بیان می کند، نمایانگر است
1. هر عضو هیئت علمی برای مواجهه با وظایف اخالقی؛ با حداقل استانداردهای شایستگی و مجموعه رفتار 
اخالقی که توسط همکاران هم در حرفه و رشته علمی و هم در دانشگاه مشخص شده موافقت کند )از جمله 

توجه به مأموریت مقرر انجمن خود(.
2. هــر عضو هیئت علمی باید فراتر از حرفه خود برای درک اخالق آرمانی تالش کند. آرمان ها و ارزش های 
اصلی حرفه دانشــگاهی، رشته علمی اســتادان، انجمن و نهادهای اســتادان از جمله درونی سازی باالترین 

استانداردها برای مهارت های حرفه ای.
3. هر عضو هیئت علمی با عمل کردن به عنوان فردی متعهد و امین موافقت کند )متناســب با وظایف برای 
اجتناب از تعارضات منافع( در جایی که منافع خود را از طریق از خودگذشــتگی و ایثار برای خدمت هم به 
دانشجو از طریق تدریس و هم برای پیشرفت دانش از طریق تحصیل دانش )یادگیری مادام العمر( نشان می دهد. 
4. هر عضو هیئت علمی باید فراتر از حرفه، خود را در وجدان شخصی و تحقق بخشیدن وظایف حرفه از جمله 
داشتن توانایی و قابلیت برای خودشناسی و نیز برای گفتمان اخالقی با همکاران، دانشجویان، رهبران مدیریتی 

و هیئت مدیره دانشگاه رشد دهد. 
5. هر عضو هیئت علمی به مثابه بدنه دانشگاه با تمامی این موارد موافقت کند: حفظ پاسخ گویی به یکدیگر، 
دســت یابی به حداقل استانداردهای حرفه )رشته علمی(، برگزاری اجتماع و انجمن، همچنین ترغیب کردن 

یکدیگر برای درک ارزش های اصلی و آرمانی.
6. و هر عضو هیئت علمی با خدمات عمومی که در ســیطره مســئولیت پذیری حرفه به آن ها متعهد شده، 
چنان کــه در قرارداد اجتماعی ضمنی آن ها وجود دارد، همچنین به دلیل اینکه وی باید زمان حرفه ای را به 

خدمات عمومی جامعه اختصاص دهد، موافقت کند.
در طی مطالعات کیفی خود در دانشــگاه های اروپا )از جمله انگلستان و فرانسه(، سرانجام به الگویی اصلی 
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از حرفه ای گرایی دانشگاهیان دست یافت. وی حرفه ای گرایی را شامل سه بُعد و 11 مؤلفه دانسته است. سه 
بخش اصلی عبارت اند از: ابعاد رفتاری، نگرشــی و عقالنی که هریــک مؤلفه هایی را در برمی گیرند. الگو وی 
به عنوان چارچوبی تحلیلی برای مطالعه حرفه ای گرایی اعضای هیئت علمی و رهبران دانشــگاه در اروپا نشان 
داده می شــود. مفهوم رفتاری حرفه ای گرایی مربوط می شود به آنچه متخصصان به طور فیزیکی در کار انجام 
می دهند. مؤلفه های آن شامل فرایندها، رویه ها، تولیدی و شایستگی حرفه ای گرایی است که به ترتیب: فرایندها 
و رویه هایی که افراد برای کار خود به کار می برند؛ خروجی ها، بهره وری و دستاورد )چه مقدار افراد انجام دادند و 
آنچه آن ها دست یافتند(؛ و مهارت ها و شایستگی ها. بُعد نگرشی برای حفظ نگرش ها مربوط می شود. مؤلفه های 
آن شامل ادراکی، ارزیابی و انگیزشی از حرفه ای گرایی است که به ترتیب عبارت اند از: حفظ برداشت ها، باورها 
و عقاید )متشکل از آنچه مربوط به خود می شود. از این رو درک از خود(؛ ارزش های افراد؛ انگیزش های افراد، 
رضایت شغلی و روحیه. در ن هایت، بُعد عقالنی از حرفه ای گرایی است که مرتبط است با دانش متخصصان و 
درک و فهم آن ها همچنین ساختار دانشی آن ها در برمی گیرد. مؤلفه های آن: ابعاد معرفت شناختی، عقالنیت، 
جامع گرایانه و تحلیلی است که به ترتیب مرتبط با: اساس و مبنای دانش افراد؛ ماهیت و درجه ای از عقالنیتی 
که آن ها برای عمل شــان به کار می برند؛ آنچه آن ها می دانند و درک می کنند و ماهیت و درجه تحلیلی شان 

.(Evans, 2008; 2015)

پژوهشــی با هدف برداشــت اعضای هیئت علمی از حرفه ای گرایی استادان در 1۰ دانشکده مسیحی ایالت 
متحده توســط )Swezey & Finn (2014 ارائه شــد. این پژوهش کّمی، چهار بُعد حرفه ای گرایی استاد شامل 
ویژگی های فردی، تعهد به تغییر و رشد مستمر، دانش تخصصی و پداگوژی و در نهایت، تعهدات فراتر از محیط 

تدریس دانست که ارتباط خطی متوسط رو به باالیی بین چهار بُعد وجود داشت.
در مطالعه کیفی مفهوم و شــیوه های حرفه ای گرایی آکادمیک را معرفی کردنــد. در این پژوهش، دیدگاه 
شــرکت کنندگان بر حرفه ای گرایی آکادمیک در سه موضوع )تم( و هفت زیرموضوع )تم( از طریق گروه های 
کانونی گزارش شــده است. محقق در این مطالعه به ســه تم اصلی و زیرتم های مرتبط با آن برای سنجش 

 .(Ibrahim & et al, 2012) حرفه ای گرایی آکادمیک دست یافته است

جدول )2( مؤلفه های مستخرج حرفه ای گرایی آکادمیک پژوهش کیفی )2012(

زیرتم هاتم ها

دیدگاه های گوناگون در تعریف حرفه ای گرایی 1
آکادمیک

- ایجاد و ارتقای تخصص فردی؛
- از نظر اخالقی با توجه به حرفه ای گرایی آکادمیک به عنوان خدمتی به جامعه است و

- انطباق با قوانین و مقررات سازمانی.

- رابطه آموزش و پژوهش )معضل: به بخش تحقیقاتی بیش از آموزش و یادگیری توجه می شود(.معضل دوراهی بین نیازهای فرد و سازمان2

اثربخشی و ثبات در اجرای برنامه های سازمانی3
- نبود وجود یا نبود سیستم خدمات پشتیبانی؛

- تأکید بر عوامل غیرانسانی در سیستم مدیریت کیفیت و
- ناسازگاری در برنامه ریزی استراتژیک بلندمدت.

در پژوهشی به منظور اعتبارســنجی ابزار برای اندازه گیری رفتارهای حرفه ای گرایی در دانشگاه داروسازی 
در پنج بُعد شامل موارد زیر شناسایی کردند: 1. قابلیت اطمینان، مسئولیت پذیری و پاسخ گویی؛ 2. یادگیری 
مادام العمــر و انطباق پذیری؛ 3. روابط با دیگران؛ 4. حفظ اصــول صداقت و احترام و 5. کاندیدای حرفه ای و 

.(Kelley & et al., 2011) شهروندی
پژوهشــی با عنوان  »حرفه ای گرایی در عمل: یک مطالعه مقدماتی بر دانشگاه های عمومی مالزی « صورت 
گرفت )مت و زبیدی، 2۰1۰(. در این پژوهش، از مقیاس تعدیل شده حرفه ای گرایی هال (Hall, 1968) استفاده 
شده اســت. ابعاد این مقیاس، شامل پنج بُعد حرفه ای گرایی اســت: 1. عضویت در انجمن حرفه ای2. تعهد 
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اجتماعی 3. اعتقاد به مقررات خود 4. از خودگذشــتگی به حرفه )احســاس تعهد به حرفه1( و 5. اســتقالل 
حرفه ای. نتایج یافته ها نشــان داد که بُعد استقالل حرفه ای، نیاز ضروری حرفه ای گرایی در میان دانشگاهیان 
اســت. عالوه بر این، شــرکت کنندگان در دو بُعد دیگر عضویت در انجمن حرفه ای و تعهد اجتماعی، نمرات 
باالتری دریافت کرده اند و برخالف انتظار، کم ترین امتیاز مربوط به از خودگذشتگی )احساس تعهد به حرفه( 

بوده است. در کل، وضعیت حرفه ای گرایی در این پژوهش مطلوب برآورد شد.
پژوهشــی ویژه در زمینه حرفه ای گرایی آکادمیک، تحقیق Kolsaker (2008) است. ویژگی های کلیدی که 
در این پژوهش برای حرفه ای گرایی اعضای هیئت علمی در این زمینه دست یافته است، عبارت اند از: داشتن 
ارزش های مشترک، توجهات نوع دوستانه و ایثارگرانه به دانشجو، دارای تخصص های آموزشی، سطح باالیی از 
اســتقالل حرفه ای، تولید دانش جدید، کاربرد منطق، کاربرد شواهد، دقت باالی نظری و مفهومی و پیگیری 
بی غرضانه از حقیقت. همچنین وی، اســاس تحقیق خود را شــناختن توانمندی و شایستگی شرح کسانی 
می داند که در تدریس، یادگیری و پژوهش در دانشــگاه ها به عنوان اعضای حرفه کار می کنند. همچنین وی 
اثرات ایدئولوژی مدیریتی را بر حرفه ای گرایی آکادمیک بررســی کرده اســت و دریافت که دانشــگاهیان در 
دانشــگاه های انگلســتان، دیدگاه های مثبت و عملگرایانه تحت رویکرد اداره جدید دانشگاه دارند. در نهایت، 

وضعیت حرفه ای گرایی در پژوهش حاضر، مطلوب ارزیابی شد.
دالیلی را برای بررسی ویژگی های حرفه ای گرایی در دانشگاه ارائه می دهد. دلیل اول: مطالعه ساختاری صرف، 
حرفه را  »شبه حرفه2« تلقی می کند و کاماًل برخی از ویژگی های حرفه از جمله استقالل حرفه ای یا تعادل و 
روابط میان اعضا را در برنمی گیرد. دلیل دوم: اعضای حرفه دانشگاهی هم از طریق در اختیار داشتن ویژگی های 
ساختاری و نگرشی و هم رفتارها، می توانند به طور کامل به موقعیت حرفه ای دست یابند. سومین دلیل: ضرورت 
دارد که تمامی دانشکده ها و دانشگاه ها برای کمک به دانشجویان خود حرفه ای شوند؛ بنابراین درک ویژگی ها 

 .(Hammer,2000) برای این مهم الزم است
بنابراین، ویژگی حرفه ای گرایی آکادمیک در رابطه با حرفه ای گرایی دیگر سازمان ها، نه تنها به مسئولیت های 
دانشگاهی بلکه مسئولیت های در قبال جامعه بستگی دارد که آن هم به نوبه خود، ضرورتاً و اصوالً وابسته است 
به: آنچه دانشگاهیان در زمینه زندگی کاری شان انجام می دهند؛ چگونه آن را انجام می دهند؛ آنچه را که درک 
می کنند؛ چگونه و از چه منابعی دانش و درک خود را به دست می آورند؛ چه نگرش هایی دارند ؛ به چه کدهای 
رفتاری پایبند هستند؛ آنچه عملکردشان است؛ چه اهدافی را دنبال می کنند؛ چه کیفیتی از خدمات را ارائه 
می کنند و چه سطحی از ارتباط منطقی بین تمامی این ها را شامل می شود. حرفه ای گرایی آکادمیک به سادگی 

.(Evans, 2008; 2015) همین تفاسیر است
از این رو، در پژوهش حاضر، به منظور دست یابی به الگوی مناسب حرفه ای گرایی اعضای هیئت علمی با در 
نظر گرفتن تفاوت در اهداف، ارزش ها و فرایندها، رسالت، سیاست و خط مشی های سازمان های مختلف و اینکه 
»حرفه ای گرایی« از سازمانی به سازمان دیگر متمایز است و با توجه به این نکته که مأموریت اصلی نظام آموزش 
عالی و دانشگاه آموزش، پژوهش و ارائه خدمات حرفه ای است، به عالوه از طریق تربیت نیروهای متخصص و 
حرفه ای بستر توسعه جامعه را فراهم می سازد و تمایز اساسی با دیگر سازمان ها دارد؛ پژوهشگر با بهره مندی از 
منابع در دسترس، از چندین زاویه به مسئله پیش رو توجه کرد. به طوری که تقریباً بتواند ابعاد حرفه ای گرایی 
را به خوبی پوشش دهد. روش های دست یابی به الگو عبارت اند از: استفاده از مبانی نظری، پیشینه داخلی و 
خارجی و در نهایت، در زمینه حرفه ای گرایی دانشگاهی از الگوی ایوانس به عنوان توسعه یافته ترین الگو. این الگو 
را در دانشگاه های برتر دنیا استفاده شده و می شود. چنانچه مؤلفه های استقالل حرفه ای، مسئولیت پذیری و 
پاسخ گویی، تعهد حرفه ای و مرام اخالقی؛ تعهد خدمت به منافع عموم )تعهد اجتماعی(، دانش تخصصی، دانش 
پداگوژی و یادگیری مادام العمر الگوی پژوهش حاضر ملهم از آن است. در زیر هریک از ویژگی ها که به عنوان 

مؤلفه های الگو پژوهش می باشند، توضیح داده شده است.

1. Dedication to the profession
2. Semi-profession
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 استقالل حرفه ای، مسئولیت پذیری و پاسخگویی. سه مفهوم در حرفه ای گرایی استادان در ارتباط بسیار 
نزدیکی به یکدیگر هستند که عبارت اند از: دانش حرفه ای، استقالل حرفه ای و مسئولیت پذیری و پاسخ گویی 
(Robson, 2006). از آنجا که حرفه ای ها با شرایط پیچیده و غیرقابل پیش بینی بودن مواجه هستند آن ها نیازمند 

ساختاری از دانش تخصصی می باشند. از طرفی، برای کاربست دانش تخصصی خود احتیاج به استقالل حرفه ای 
برای تصمیم گیری و قضاوت کردن ها در حرفه خود دارند. اعطای استقالل حرفه ای، الزاماً ایجاب می کند، آن ها 
با مسئولیت پذیری رفتار کنند به طوری که پاسخ گوی اعمال و رفتار خود در برابر مشتریان، ذی نفعان و جامعه 
باشند )فورالنگ و همکاران، 2۰۰۰؛ به نقل از رابسون، 2۰۰6(. به بیان دیگر، استقالل حرفه ای مشخصه مهمی 
از کار حرفه ای اســت؛ چنان که بر ســاختار خاصی از دانش و مهارت استوار است؛ به طوری که افراد خارج از 
حرفه به آن تســلط ندارند. گرچه اســتادان به عنوان افراد حرفه ای موضوعات کاری و مسائل حرفه ای خود را 
تحلیل می کنند؛ اما به عنوان مثال، قوانین یا اهداف ســازمانی آزادی آن ها را برای پرداختن به مشتریان خود 
)دانشجویان( در راهی که خواستار آن هستند یا درک می کنند که باید آن طور باشد، محدود می کند. از این رو، 
استقالل حرفه ای و میزان آن به احتمال زیاد از شرایط کار نشئت می گیرد (Mastekaasa, 2011). چنان که این 

دو مؤلفه در الگو (Evans, 2015)، در بُعد نگرشی قرار گرفته است.
مســئولیت پذیری، ارتباِط نزدیکی با پاســخگویی دارد و با اعطای استقالل حرفه ای همراه است. از آنجایی 
که اســتادان به عنوان متخصصان حرفه ای فرصتی برای تصمیم و انتخاب کردن و قضاوت ها در مورد بهترین 
شــیوه دوره های تدریس خود دارند، دقیقاً مســئولیت هایی برای آن ها ایجاد می شــود. به عنوان مثال، آن ها 
مســئولیت هایی دارند تا به خوبی در حرفه خود عمل کنند تا اینکه مطابق با ارزش های حرفه ای خود شوند 
)فورالنگ و همکاران، 2۰۰۰؛ به نقل از رابســون، 2۰۰6(. مســئولیت ها با مفاهیمی چون صداقت در روابط 
حرفه ای، محافظت از دیگران و حتی ایثار و از خودگذشتگی )نوع دوستی( در برابر آن ها، گره خورده و ارتباط 
دارد.  »اگر ذی نفعان )دانشجویان، کارکنان و همکاران( به طور کامل به صداقت استادان به عنوان افراد حرفه ای 
اعتماد داشته باشند، پس برای آن ها منافع دیگری )به جز ذی نفعان( نباید درک شود. چنان که منافع آن ها قبل 
از عملکرد فعالیت حرفه ای موردتوجه قرار خواهد گرفت « )بیکر، 19۷۰؛ به نقل از رابسون، 2۰۰6(. از این رو، 
به همراه مسئولیت پذیری و پاسخ گویی، نوع دوستی به عنوان مؤلفه دیگر در حرفه دانشگاهی حائز اهمیت است.

 نوع دوستی )ایثار و از خودگذشتگی(. طبق نظریه باتســون )198۷(، نوع دوستی رفتاری حمایتی 
اســت که دو انگیزه اساســی موجب آن می شود. ابتدا نگرانی همدردانه اســت، انگیزه آن کاهش مشکالت 
دیگران و احساس همدردی برای مشکالت آن ها می باشد. دوم، اندوهی شخصی است در مواجهه با مشکالت 
دیگــران و انگیزه آن، کاهش تنش و ناراحتی اســت. وی بیان می دارد کــه یکی از جنبه های مهم در حرفه 
 معلمی، نوع دوســتی است. نوع دوستی، نگرشــی برای توجه به رفاه و خیر دیگران بدون توجه به خود است

(Olitalia & et al., 2013). از ایــن رو، حرفه اســتادی ایجاب می کند که آن ها نیز توجه بیشــتری را به رفاه 

دانشــجویان خود اختصاص دهند. چنان که نوع دوســتی را به عنوان انگیزه توجــه به منافع دیگران در نظر 
می گیرند (Olitalia & et al., 2013). اسکات و دینهام )1999( بیان می دارند که از قوی ترین عوامل انگیزشی 
برای حرفه استادان، نوع دوستی، تعهد و بهبود شخصی است. نوع دوستی، توجهی فداکارانه نسبت به دیگران 
بدون داشتن هیچ گونه انتظاری است (Olitalia & et al., 2013). نوع دوستی نشان دهنده ادغام عوامل درونی و 
بیرونی است؛ به طوری که فرد خود را در برابر دیگران مسئول دانسته و نیز به ایثارکردن چیزهایی از صمیم 
قلب خود می پردازد. در نتیجه، خدمات فداکارانه به دیگران را نوع دوستی گویند. )تامپسون، 1994؛ به نقل از 

آلیتلیا و همکاران، 2۰13(.
 تعهد حرفه ای و مرام اخالقی؛ تعهد خدمت بــه منافع عموم )تعهد اجتماعی(. تعهد حرفه ای، 
عشــق به حرفه اســت. این امر در همان معنای عام و مطلق کلمه و برحسب حرفه ها متفاوت می شود. به 
بیان دیگر؛ تعهد حرفه ای یعنی، نســبت به حرفه دلباخته بودن، دلداده بودن و عشــق ورزیدن. مرام اخالقی 
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حرفه، نیز اصولی اند که حرفه ای ها به مثابه خط قرمز، بر حرمت آن ها تأکید دارند. این اصول را بیشــتر در 
کدهای اخالقی حرفه می آورند؛ اما پایبندی به این اصول را مرام داشتن در اخالق می نامند )فرامرزقراملکی 
و همکاران، 1395(. عالوه بر تعهد حرفه ای و مرام اخالقی، اســتادان به عنوان متخصصان حرفه ای متعهد 
می شوند که توجه و نگرانی اول آن ها، رفاه مشتریان )دانشجویان، صنعت و جامعه( است. کدهای اخالقی در 
شیوه های عمل حرفه ای معموالً توسط انجمن حرفه ای ایجاد و توسط همکاران حرفه تقویت می شود. این 
کدها در ارتباط با تعهدات استادان به حرفه و نیز جامعه آن هاست. اگر مشتریان و ذی نفعان از خدمات ارائه 
شده توسط حرفه ای ها رضایتمندی نداشته باشند، از فرایند قانونی برای گزارش به ناظران استفاده می شود 
(Shon, 2006)، در الگو حرفه ای گرایی آکادمیک خود، این دو مؤلفه را در بُعد رفتاری دانشگاهیان گنجانده 

است؛ به طوری که شامل فرایندها و رویه هایی که اعضای هیئت علمی در ارتباط با کار خود مقرر کرده و به 
 .(Evans, 2015) آن ها پایبند هستند و سعی می کنند همان گونه رفتار کنند

یادگیری مادام العمر. یادگیری مادام العمر فراتر از یادگیری تحصیلی سنتی )مدارس و دانشگاه( است و 
سراســر زندگی حرفه ای ها را در برمی گیرد. چنان که »یادگیری برای یادگیری1« است. یادگیری مادام العمر 
به طور آهسته، خالقیت، ابتکار، و پذیرش را در افراد القا می کند که در نتیجه، آن ها را قادر می سازد تا انطباق 
و ســازگاری خود را با جامعه پســاصنعتی از طریق افزایش مهارت های الزم نشان دهند. تأکید بر »یادگیری 
برای یادگیری« و توانایِی حفِظ یادگیری در طول زندگی اســت، حال آن که دانشــگاهیان )به ویژه استادان( 
به عنوان بخش اصلی برای ترویج یادگیری مادام العمر در بین افراد جامعه هســتند. اهمیت استادان دانشگاه 
 به عنوان ســاختارهای کلیدی در طرح ریزی شــالوده ای معتبر برای یادگیری مادام العمر شناخته شده است

(Duta & Rafai, 2014). یادگیــری مادام العمــر در ارتباط با اســتادان، یادگیری چگونگی یادگیری و تبدیل 

دانش خود به عمل به نفع رشــد دانشــجویان خود است (Avalos, 2011). این مؤلفه نیز، در بُعد عقالنی الگو 
حرفه ای گرایی در نظر گرفته شــده است. چرا که دانشگاهیان به ویژه استادان، به عنوان فرد حرفه ای، نیازمند 
درجه ای از عقالنیتی منطبق با شرایط و تغییرات جامعه برای پیشبرد کارهای خود هستند. از این رو، آنچه آن ها 

.(Evans, 2015) از پدیده ها درک می کنند و دانش به روز، آن ها را یاری می کند، حائز اهمیت است
 پایبندی به دانش تخصصی و دانش پداگوژی. حرفه اســتادان، حرفه ای دوســویه را دربر دارد. از یک 
ســو، در بخش آموزش و مهارت در تخصص های حرفه ای یا علمی رشــته خاص دانشگاهی و از سویی دیگر، 
استاد آموزش دیده و متعهد به توسعه خود در مهارت و دانش مرتبط با تدریس و دانش درجه دو برای استادان 
)دانش پداگوژی( واجد شرایط است. دانشی که پیش از این به عنوان  »دانش محتوای پداگوژیـ  تعلیم و تربیت « 
توصیف شــده اســت. این دانش تخصصی )پداگوژی(، در برنامه های آموزشی و درسی خاص که استادان به 
یادگیرندگان خود تدریس می کنند، وجود دارد. از این رو »دانش پداگوژی تدریس « با اهمیت اســت و شامل 
 .(Plowright & Barr, 2012) دانــش اصول کلی ســازمان کالس درس و مدیریت و مانند این ها « می شــود«
همان طور که گفته شــد، دانش پایه و اساسی برای تصمیم گیری با توجه به نیازهای منحصر به فرد مشتریان 
است. استقالل حرفه ای و قدرت اختیار و تصمیم گیری حرفه ای ها، بیش از هرچیز برگرفته از تخصص آن هاست 
 (Shon, 2006). بــه همین علت، اســتاد موفق نیازمند هر دو دانش تخصصی و پداگوژیکی اســت. چنان که

Evans (2015) بُعــد عقالنی از حرفه ای گرایی که مرتبط با دانش متخصصان و درک و فهم آن ها در ارتباط با 

ساختار دانشی است را در الگو خود نشان می دهد.
تمایــز در مفهوم حرفه ای گرایی دوگانه، بین دانش موضوعی و دانش حرفه ای یا کاربردی )پداگوژی( نیز 
توسط Winch (2004) در رابطه با معلمان ابتدایی و متوسطه و استادان دانشگاهی مطرح شده است. وی به 
ماهیت پیشرفته تر دانش موضوعی معلمان متوسطه و استادان دانشگاهی اشاره می کند که ادعای پیشرفت 
آن ها به داشــتن بدنه الزم دانش تخصصی اســت. در نتیجه، واجد شــرایط به مثابه فرد حرفه ای محسوب 
می شــود. با این حال، وی نشــان می دهد که تنها این دانش در زمینه رشته تخصصی برای استادان کافی 

1. learning to learn
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نیست؛ بلکه دانش تعلیم و تربیت )پداگوژی( نظریه ای و کاربردی هم موردنیاز است (Winch, 2004)، بنابراین، 
ارتباط تنگاتنگی بین دانش موضوعی )تخصص در رشــته خاص( و دانش کاربردی پداگوژی برای استادان 
 .(Steward, 2009) آموزش عالی وجود دارد؛ به طوری که تلفیقی از دانش موضوعی و تدریس مورد نیاز است
 پذیرش مرجعیت انجمن حرفه ای؛ خودتنظیمی گروه همکاران. فریدسون بیان می کند: »پایبندی 
به ارزش متعالی، استقالل حرفه را معنادار و موجه می سازد « (Feridson. 2001). این پایبندی از طریق پذیرش 
عضویت در انجمن حرفه ای حاصل می شــود. عالوه بر این، عضویت در انجمن پایبندی به مجموعه اصول و 
هنجارهای تعریف شده در حرفه را به وجود می آورد (Plowright & Barr, 2012)، از این رو، موجب تقویت تعهد 

حرفه ای و تعهد خدمت به اجتماع می  شود. 
از سویی دیگر، افراد حرفه ای با عضویت در گروه و انجمن حرفه ای، خودتنظیمی یکدیگر را در جهت ارتقا و 
کسب منزلت اجتماعی حرفه خود دنبال می کنند؛ چنان که این دو مؤلفه در ارتباط با یکدیگر تقویت می شوند. 
قابلیت خودتنظیمی یکی از ویژگی های اساسی حرفه ای گرایی است؛ چنان که بیشتر گروه های حرفه ای به 
دنبال آن هستند. گروه حرفه ای اعضای هیئت علمی دانشگاه، نیز برای تنظیم و کنترل خود در جهت منافع 
عموم به یکدیگر اعتماد می کنند (Chapman & et al, 2015). به طوری که دست یابی به وضعیت خودتنظیمی، 
نه تنها پیامی به جامعه درباره تخصص و حرفه ای گرایی گروه های شغلی می دهد؛ بلکه اعضای حرفه فرصت 
اندکی را برای کنترل بر آینده خود و تمام حرفه شــان به دســت می آورند. فقدان خودتنظیمی همکاران، در 
بهترین حالت، این است که افراد درجه دوم )خارج از گروه همکاران( به ارزیابی گروه بپردازند. در نتیجه، ایجاد 
حرکت به ســمت خودتنظیمی حرفه ای در هر گروه شغلی، پس از بررسی اندیشمندانه خود گروه به دست 
می آید. در نهایت، خودتنظیمی مزایای فوق العاده ای دارد؛ اما به همراه مزایا، هزینه ها و مسئولیت هایی را نیز 

.(Randall, 2000) برای افراد حرفه ای ایجاد می کند

1. چنانکه رید )1۹۹۸( طرح آن 
را به افالطون نسبت می دهد. 

شکل )1( مؤلفه های حرفه ای  گرایی اعضای هیئت علمی 

پیوند مفهومی حرفه ای گرایی و اخالق ورزی. تحلیل مؤلفه های حرفه ای گرایی پیوند مفهومی بین 
حرفه ای گرایی اعضای هیئت علمی و اخالق ورزی آنان را نشــان می دهد. چرا که بسیاری از این مؤلفه ها بین 
حرفه ای گرایی و اخالق ورزی مشترک اند. به عنوان مثال خدمت به مردم، مسئولیت پذیری، پاسخگویی، استقالل 
در حرفه، یادگیری مادام العمر از فضایل اخالقی در حرفه هستند. فرد حرفه ای اخالق ورز به آن ها پایبند است. 
این نکته را مطالعه تاریخی1 نیز نشان می دهد، زیرا اقبال به اخالق حرفه ای پیوند تاریخی با حرفه ای گرایی دارد. 
به همین ســبب در دوره سنتی حرفه ای گرایی که حرفه ها بر دوش حرفه ای ها قوام می یافت اخالق حرفه ای 
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پیشه وران رواج داشت و امروز که حرفه ای گرایی با سازمان عجین شده است، اخالق سازمانی مورد اقبال قرار 
گرفته است )شکل 1(.

مطالعه موردی )دانشگاه تهران(
در دهه های اخیر، کیفیت آموزش عالی چالش پیش روی دانشگاهیان است. از آنجا که حرفه ای گرایی مبتنی 
بر ارائه خدمات با کیفیت است، بیشتر مورد  توجه دانشگاهیان و پژوهشگران این حوزه در دنیا قرار گرفته و 
همچنان ادامه دارد، اما در ایران، درخصوص چنین حوزه متفاوت، وسیع و ویژه از حرفه ای گرایی دانشگاهیان 
که مبنای توسعه حرفه ای است، پژوهشی صورت نگرفته و تنها مواردی پراکنده مشاهده شده  که از الگوهای 
عمومی بهره گرفتند. به عالوه تا کنون پژوهشی با هدف بررسی حرفه ای گرایی دانشگاهیان در دانشگاه تهران 
مشاهده نشد. حال آنکه، جامعه ایرانی از دانشگاه تهران به عنوان نماد آموزش عالی و بزرگ ترین و جامع ترین 
دانشــگاه دولتی کشور انتظار تحرک، پویایی و پاسخ گویی بیشــتر را دارد. پژوهش حاضر، با هدف  »بررسی 
وضعیت موجود ویژگی های حرفه ای گرایی اعضای هیئت علمی1« انجام شد. انتخاب اعضای هیئت علمی از آن 
جهت بود که آنان به عنوان اصلی ترین رکن در دانشگاه هستند. اهمیت این مطلب در دو جمله خالصه می شود: 
1. تا زمانی که افراد حرفه ای نشوند، یک رشته تخصصی خود به خود حرفه ای نمی شود. 2. بررسی همه جانبه 
در این رابطه و در کل سازمان دانشگاه، نیاز به پژوهشی وسیع و گسترده تری دارد. برای تحقق هدف مطرح 

شده، سؤاالت زیر بیان شد: 
● وضعیت حرفه ای گرایی اعضای هیئت علمی دانشگاه تهران چگونه است؟

● وضعیت هریک از مؤلفه های حرفه ای گرایی اعضای هیئت علمی چگونه است؟ 
● راهکارهای پیشنهادی برای بهبود حرفه ای گرایی اعضای هیئت علمی دانشگاه تهران کدام اند؟

روش پژوهش
این پژوهش توصیفیـ  پیمایشی از نوع مقطعی است. همچنین نوع پژوهش از نظر هدف کاربردی بود. جامعه 
آماری پژوهش، به لحاظ موقعیت جغرافیایی شامل کلیه اعضای هیئت علمی دانشکده های واقع در شهر تهران 
»دانشگاه تهران« با تعداد 1593 تن طبق آمار اعالم شده معاونت برنامه ریزی و فناوری اطالعات دانشگاه تهران 
در سال تحصیلی 95-1394 بوده است. با روش نمونه گیری طبقه ای نسبی حجم نمونه مورد نیاز با استفاده از 
فرمول کوکران 164 تن برآورد شد. برای جمع آوری داده ها و اطالعات مورد نیاز پژوهش، از پرسشنامه محقق 
ساخته استفاده شد. روایی صوری و محتوایی ابزار توسط متخصصان این حوزه و در نهایت با استفاده از نرم افزار 
PLS از طریق تحلیل عاملی تأییدی، بررســی و تأیید شــد. همچنین، پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای 

کرونباخ ۰/93 از قابلیت اعتماد باالیی برخوردار بود. به وسیله این ابزار، دیدگاه های اعضای هیئت علمی در رابطه 
با وضعیت ویژگی های حرفه ای گرایی انجام گرفت و نتایج بر این اساس تحلیل شد. 

یافته های پژوهش
با توجه به نتایج جدول )3(، میانگین حرفه ای گرایی اعضای هیئت علمی دانشگاه تهران براساس دیدگاه آن ها، 
معادل 3/۷5 است که با توجه به مقدار t محاسبه شده )26/۰8( و با درجه آزادی 163 و سطح معناداری یک 
درصد می توان با 99 درصد اطمینان نتیجه گرفت که فرض صفر رد می شود. در واقع، بین میانگین محاسبه 
شده و میانگین فرضی که برابر با 3 است، برای حرفه ای گرایی دانشگاه تفاوت معناداری وجود دارد، مقدار t و 
باالبودن مقدار میانگین به دست آمده در مقایسه با میانگین فرضی مؤید آن است که حرفه گرایی در حد باالی 
متوسط قرار دارد. بنابراین، وضعیت موجود دانشگاه تهران در رابطه با حرفه ای گرایی آن براساس دیدگاه اعضای 

هیئت علمی در سطحی مطلوب است.

1. پایان نامه کارشناسی ارشد 
)13۹5( مرضیه هاشم آباد ی، 
دانشکده روانشناسی و علوم 

تربیتی دانشگاه تهران.
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جدول )3( نتایج آزمون t تک نمون های. متغیر حرفه ای گرایی اعضای هیئت علمی

مقدار Tدرجه آزادیانحراف معیارمیانگینمتغیر

**3/۷5۰/3۷16326/۰8حرفه ای گرایی اعضای هیئت علمی

** وجود اختالف معني دار در سطح یک درصد.

همان طور که جدول )4( نشان می دهد، نتایج اجرای آزمون t برای مؤلفه های حرفه ای گرایی استادان دانشگاه 
به ترتیب استقالل حرفه ای)32/3۰(، نوع دوستی )38/۷5(، مسئولیت پذیری و پاسخ گویی )62/۷۰(، اعتقاد تعهد 
خدمــت به عموم )14/38(، تعهد حرفه ای و مرام اخالقی )33/35(، آموزش و یادگیری مادام العمر )2۰/2۷(، 
پذیــرش مرجعیت انجمن حرفه ای )۰/5۰(، خودکنترلی گروه همکاران )۰/94(، پایبندی به دانش تخصصی 
)22/26(، پایبندی به دانش پداگوژی )15/48(، حرفه ای گرایی )26/۰8( نشان می دهد که با سطح معنا داری 
محاسبه شده هر یک از آن ها و درجه آزادی مربوطه، همه مؤلفه های حرفه ای گرایی اعضای هیئت علمی تفاوت 
معناداری با میانگین فرضی دارند. همچنین، بررســی تفاوت میانگین ها نشان می دهد که همه میانگین ها از 
مقدار متفاوت مثبتی برخوردارند، اما دو مؤلفه مؤلفه های پذیرش مرجعیت انجمن حرفه ای، خودتنظیمی گروه 
همکاران در حد متوسط هستند. بنابراین، دو مؤلفه یاد شده از مؤلفه های حرفه ای گرایی اعضای هیئت علمی 
دانشــگاه تهران براساس نظرسنجی آن ها در وضعیت متوسط و مابقی در حد باالی متوسط میانگین فرضی 
جامعه برآورده شده است. در میان مؤلفه ها، مؤلفه پذیرش مرجعیت انجمن حرفه ای، با میانگین 3/۰2 دارای 

کمترین مقدار و مؤلفه نوع دوستی، با میانگین 4/26 باالترین مقدار را دارد.

جدول )4( نتایج آزمون tتک نمونه ای مؤلفه های حرفه ای گرایی اعضای هیئت علمی

مقدار tدرجه آزادیانحراف معیارمیانگینمؤلفه های حرفه ای گرایی دانشگاه

**4/1۰۰/4316332/3۰استقالل حرفه  ای

**4/26۰/4116338/۷5نوع دوستی

**3/98۰/4۷16362/۷۰مسئولیت  پذیری و پاسخ گویی

**3/۷۰۰/6۷16314/38اعتقاد تعهد خدمت به عموم

**4/11۰/6616333/35تعهد حرفه ای و مرام اخالقی 

**3/۷3۰/461632۰/2۷آموزش و یادگیری مادام العمر

3/۰2۰/۷4163۰/۰5nsپذیرش مرجعیت انجمن حرفه ای

3/۰5۰/68163۰/49nsخودتنظیمی گروه همکاران

**3/81۰/4116322/26پایبندی به دانش تخصصی

**3/66۰/5616315/48پایبندی به دانش پداگوژی

**3/۷5۰/3۷16326/۰8حرفه ای گرایی اعضای هیئت علمی

ns: عدم وجود اختالف معنی دار **: وجود اختالف معنی دار در سطح یک درصد  

بحث و نتیجه گیری 
از منظر رویکرد سیستمی، می توان توجه و تأکید بر حرفه ای گرایی اعضای هیئت علمی را مورد بحث قرار داد. 
از حیث نگرش سیستمی اعضای هیئت علمی دانشگاه، به عنوان یک عنصر اساسی از سیستم اجتماعی دانشگاه 
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محسوب می شوند. بنابراین، اگر آن ها به ویژگی حرفه ای گرایی و توسعه آن در خود با توجه به تغییرات ایجاد شده 
در آموزش عالی، ساختارهای سازمانی، حاکمیت از باال و اصول مدیریتی آن طور که شایسته این کرسی دانشگاهی 
است توجه نکنند، دیر یا زود به انزوا کشیده شده و سیستم دانشگاهی هرگز نخواهد توانست به صورتی منسجم 
و یکپارچه عمل کند؛ چنان که حرفه ای گرایی برای استادان دانشگاه را در عصر حاضر  »حرفه ای گرایی یکپارچه1« 

خوانده شده است؛ به طوری که عناصر مختلف در ارتباطی منسجم با یکدیگر هستند.
هدف اصلی پژوهش حاضر، مطالعه وضعیت موجود حرفه ای گرایی اعضای هیئت علمی دانشگاه تهران بوده 
است. یافته های پژوهش گویای آنست که متغیر حرفه ای گرایی اعضای هیئت علمی در دانشگاه مورد مطالعه در 
سطح مطلوبی قرار داشت. البته کسب مطلوبیت نباید سبب ایستایی دانشگاه و به ویژه اعضای هیئت علمی در این 
زمینه شود به طوری که هویل و ایوانس حرفه ای گرایی را در قالب پیوستاری از محدود تا توسعه یافتگی می دانند. 
این در حالی ست که در رابطه با مؤلفه های استقالل حرفه ای، مسئولیت پذیری و پاسخ گویی، نوع دوستی )ایثار 
و از خودگذشتگی(، تعهد حرفه ای و مرام اخالقی، یادگیری مادام العمر، پایبندی به دانش تخصصی وضعیت 
مطلوبــی را دارا بود؛ اما مؤلفه های پذیرش عضویت در انجمن های حرفه ای و خودتنظیمی گروه همکاران در 
مواضع قابل بهبود قرار گرفتند. لذا، براساس مبانی نظری و تجارب پژوهشی و کاربردی دانشگاه های دنیا در این 
رابطه، برای تقویت مستمر حرفه ای گرایی اعضای هیئت علمی، به ویژه با تأکید بر خألهای موجود دانشگاه تهران 

در مقایسه با دیگر دانشگاه های برتر دنیا و مواضع قابل بهبود، راهکارهایی پیشنهاد می  شود. 

راهکارهای پیشنهادی
● ایجاد فرهنگ مشــارکت اعضای هیئت علمی در تیم های آموزشی و پژوهشی تحت حمایت انجمن های 

تخصصی آن ها.
●تدوین کدهای اخالقی و رفتاری متناسب با حرفه و گروه های تخصصی؛ همچنین کسب حمایت قانونی از 

سوی سازمان دانشگاه و مدیران و مسئوالن مربوطه به منظور ضمانت اجرائی آن ها.
● ایجاد فرهنگ سازنده انتقادگرایی و تقویت نگرش پیشرفت یکدیگر در گروه همکاران جهت ارتقای حرفه 

و انجمن حرفه ای.
● استقرار  »انجمن حرفه ای تدریس«، همچون دانشگاه های برتر دنیا، حداقل المقدور در تمامی پردیس ها با 
هدایت و رهبری چندتن از متخصصان حوزه تعلیم و تربیت )ترجیحاً از دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی(.

● ایجــاد واحد ارتباطی بین دانشــگاه و جامعــه در خصوص هریک از رشــته های تخصصی در تمامی 
دانشکده های دانشگاه تهران به جهت برقراری پیوند مستحکم و مستمر بین آن دو و مشارکت اجتماعی 

هر چه بیشتر آن ها.
شایان توجه اینکه، در سال های اخیر حاکمیت سازمان بر حرفه چالش هایی را برای حرفه اعضای هیئت علمی 
به وجود آورده اســت؛ به طوری که توجه به قابلیت های حرفه ای اســتادان، صرفاًً از منظر خود آن ها کفایت 
نمی کند؛ چرا که به گفته نوردگرف )2۰15(، ترکیب شدگی از ویژگی های حرفه ای و بوروکراتیک سازمانی و 
اصول مدیریتی است و نمی توان از آن ها چشم پوشید؛ چنان که هایبریدها با در کنار هم قرارگرفتن ویژگی ها 
و ارزش های متفاوت و احتماالً متناقضی، همچون استقالل و کنترل یا کیفیت و بازدهی، ویژگی های حرفه ای 
معاصر را به وجود می آورند که افراد حرفه ای ناگزیر به در نظرگرفتن آن ها در ساختار سازمانی خود می باشند.

بنابراین، گرچه نتیجه مطلوب برای حرفه ای گرایی اعضای هیئت علمی به دست آمد، اما این وضعیت نباید 
بســندگی و ایستایی را ایهام کند چرا که به تعبیر جیمز کالینز خوب، دشمن عالی است. در این رابطه، این 
نیز مهم است که »آیا این ویژگی ها در تعامل با رویکردهای سازمانی و مدیریتی برای سازمان دانشگاه تهران 
همچنان به قوه مطلوبیت خود باقی می مانند؟ « و آیا دانشگاهیان و در مرکز آن اعضای هیئت علمی می توانند 

»با توجه به ویژگی پیچیدگی فوق العاده دانشگاه ها، انتخاب های شایسته در عمل اتخاذ کنند؟«■

1. Integrated professionalism
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