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ارزیابی وضعیت بالندگی اعضای هیئت علمی و ارائه راهکارهای مطلوب برای ارتقای آن
(مورد مطالعه :یک دانشگاه نظامی)
امین هماینن دمیرچن1ز شسن محجوب عشرلآبادی2ز داریوش مهری ز عبدال ه وثوقن نیری
3

4

چکیده
هد از این پژوهشز ارزیابن وضعیت بالندگن اعضای هیئت ع مین و اراییه راهکارهیای مط یوب بیرای ارتقیای آ
است .اعضای هیئت ع من از عوامل زیربناین آموزش عالن هستند که توسعه کیفن آ ها تأثیر بسطاین بر عم کیرد
دانشگاهها دارد و توجه به بالندگن اعضای هیئت ع من بیه عنیوا مهمتیرین نیروهیای متخصیص کشیور ضیرورتن
انکارناپذیر است .با توجه به تحوالل سریع ع وم نظامن در دهههای گذشتهز ضرورل توجه به آموزش نظامن نیوین
بیش از سایر شوزهها اشساس منشود و توانمندسیازی اعضیای هیئیت ع مین بیه عنیوا ییک برنامیه بنییادی و بیا
رویکردی توسعهای مورد توجه قرار گرفته است .روش پژوهشز توصیفن – پیمایشن و جامعه آماری آ ک یه اعضای
هیئت ع من دانشگاه مورد مطالعه بود .تعداد  06نفر با استفاده از روش تصادفن طبقهبندی شده به عنوا نمونیه
انتخاب شدند .نتایج بهدست آمده نشا داد که وضعیت بالندگن اعضای هیئت ع مین و مؤلفیههای آ (بالنیدگن
سازماننز بالندگن آموزشنز بالندگن فردی) بهجط مؤلفه بالندگن شرفهایز در سطح  9092باالتر از متوس نظری
قرار دارند .نتایج همچنین نشا داد بین دانشکدههای دانشگاه مورد مطالعه از نظر بالندگن اعضای هیئت ع مین
در سطح  9092تفاول معننداری وجود دارد و مییطا مییانگین نمیرال اعضیای هیئیت ع مین دانشیکده میدیریت
بیشتر از دانشکدههای زبا و پرواز است .نتایج تح یل عام ن نیط برازش الگوی بالنیدگن اعضیای هیئیت ع مین را
تأیید کرد و نشا داد که مؤلفههای مطیر شیده در پیژوهش بیه خیوبن بالنیدگن اعضیای هیئیت ع مین را ارزییابن
منکنند .در پایا ز با توجه به نظرال اعضای هیئت ع من دانشگاه مورد مطالعهز راهکارهاین برای ارتقای بالندگن
اعضای هیئت ع من ارایه گردیده است.
واژههای کلیدی :بالندگن اعضای هیئت ع منز بالندگن سازماننز بالندگن شرفهایز بالندگن آموزشنز بالندگن
فردی.

 .1دانشجوی دکتری مدیریت آموزشنز دانشگاه تهرا
 .2استادیار مدیریت آموزش عالنز دانشگاه ع وم و فنو هواین شهید ستاری
 .3دانشجوی دکتری مدیریت آموزش عالنز دانشگاه شهید بهشتنز مدرس دانشگاه هواین شهید ستاری
 .4دانشجوی دکتری مدیریت دولتن (گرایش تصمیمگیری و خ مشن گذاری)ز دانشگاه تهرا
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مقدمه
در هر سازماننز نیروی انسانن از جایگاه خاصن برخوردار است و سیرمایه اصی ن آ ت قین منشیود
1

(دراکر ز 7000ز ترجمه رضایننژادز  .)7597در سازما های دانشبنیا به طور ک ین و دانشیگاهها
و مراکط آموزش عالن به طور ویژهز کیه اصی نترین نییروی انسیانن را اعضیای هیئیت ع مین تشیکیل
مندهندز ایین جایگیاه بسییار واالتیر اسیت؛ چیرا کیه در اینگونیه سیازما هاز فعالیتهیای اصی ن و
تخصصنز توس اعضای هیئت ع من انجام منشود و توجه بیه آنیا بیه منطلیۀ اهمییت بیه سیرمایۀ
انسانن در دانشگاه و مراکط آموزش عالن است (دایگل و جارمو 2ز .)52 :7001
دانشگاهها و مراکط آمیوزش عیالن بیه لحیاظ رسیالت مهیم خیود در تربییت نییروی متخصیص و
دانشپژوهز نقش مهمن را در آمیوزش نییروی انسیانن شایسیته و واجید صیالشیت بیرای کشیور بیر
عهده دارند .در این میا ز اعضای هیئت ع من از عوامل مهیم آمیوزش عیالن هسیتند کیه توسیعه
کیفن آ ها تأثیر بسطاین بر عم کرد دانشگاهها دارد و به مثابه رو و جا آمیوزش عیالن زیربنیای
توسعه سایر بخشها منباشند (قارو ز 7515ز به نقل از کریمیا و ابوالقاسمنز  .)60 :7507از
این روز به اعتقاد بالدوین« )7092( 3دانشگاه یا دانشکده در واقیعز در اعضیای هیئیت ع مین آ
خالصه منشود و اعتالی دانش و توا ایین گیروهز مصیداق واقعین افیطایش کیفییت در دانشیگاه
است» .بنابراینز کیفیت یک مؤسسه آموزش عالنز در گرو کیفیت و تیوا اعضیای هیئیت ع مین
آ است و یک مؤسسه آموزش عالنز بدو برخورداری از اعضیای هیئیت ع مین مجهیط بیه ع یم و
دانشز توا ز قاب یت شرفهایز تعهد و انگیطه واقعنز غیر ممکن است که بتواند آموزش و پیژوهش
کیفن ارایه نماید (شسیننز .)65 :7515
امروزهز بالندگن اعضای هیئت ع من 4تحیت تیأثیر تغیییر و تحیوالتن کیه در آمیوزش عیالن در
شییال وقییوع اسییتز اهمیییت ویییژهای دارد .عییوام ن چییو ورود فناوریهییای پیشییرفته اطالعییال و
ارتباطال به آموزش عالنز رشد سریع دانش و تغییرال ناشن از آ ز لیطوم پاسیخگوین دانشیگاهها
در برابر جامعهز تنگناهای مالن نظامهای آموزش عالنز همگانن و جهیانن شید آمیوزش عیالنز
رقابت شدید مؤسسال آموزش عیالن و  ...همگین باعی شیده اسیت کیه دانشیگاهها و نظامهیای
آموزش عالن به فکیر رشید و بالنیدگن مسیتمر اعضیای هیئیت ع مین خیود بیفتنید (فراسیتخواهز
1. Drucker
2. Daigle, S. L. & Jarmon, C. G.
3. Baldwin
4. faculty development
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 .)791-796 :7599به طور ک ن منتوا گفتز به چهار دلییل نییاز بیه بالنیدگن اعضیای هیئیت
ع من غیر قابل انکار است .مهمترین دلیل این امرز کمک به اعضای هیئت ع من جهت اقدام به
تدریسز تحقیا و ارایه خدمال است که سه رسالت عمده آموزش عیالن منباشیند .دانشیجویا و
نیازهای روزافطو آنا ز دلیل دوم لطوم توسعه و بالندگن اعضای هیئت ع مین اسیت .دلییل سیومز
جامعه است؛ یعنن بستری که مؤسسیال آمیوزش عیالن در آ بیه شییال خیود ادامیه مندهنید و
خدمال مورد نیاز این بستر را ارایه مننمایند .دلیل چهارمز پیشیرفتهای تکنولیو یکن (فناورانیه)
هستند که بالندگن اعضای هیئت ع من را بیش از پیش الطامن منکنند (جمشیدیز .)7595

بیان مسئله
یکن از عمدهترین چالشهاین که در شال شاضر آموزش عالن کشور با آ روبهروستز توسعه و رشید
کمن و کیفن اعضای هیئت ع من دانشگاههاست (مؤسسیه پیژوهش و برنامیهریطی آمیوزش عیالنز
 .)7505هرچند برخن پژوهشهای انجیام شیده در کشیور نشیا مندهید کیه ایجیاد مرکیطی بیرای
بالندگن اعضای هیئت ع من در دانشگاه الزم و ضروری است (مرزبا ز )7599ز اما موانع متعیددی
همچو رسمیت سازماننز تمرکط سازماننز نگرش منفن اعضای هیئت ع من نسبت بیه برنامیهها و
فعالیتهای توسعه بالنیدگنز و کمبیود منیابع و تجهییطال و بودجیه کیافن بیر سیر راه تأسییس مرکیط
بالندگن اعضای هیئت ع من در دانشگاه وجود دارد (زارعن ساروکالینز  .)7509از این روز یکین از
مسای ن که همواره نظامهای آموزش عالن با آ دست به گریبا بیوده و بیهویژه در شیرای کنیونن از
اهمیت ویژهای برخوردار شده استز موضوع ارتقا و تضمین کیفییت خیدمال آمیوزش عیالن اسیت.
عوامل مخت فن در کیفیت آموزش عالن نقش دارندز اما اعضای هیئت ع مین از مهمتیرین ارکیا در
فرایند ارتقا و تضمین کیفیت آموزش عالن هستند .آ هیا بییش از پییش نیازمنید در عمییاتری از
تحوالل ع من و فناوریز رشد روزافطو تقاضای اجتمیاعن بیرای آمیوزش عیالنز و تصیویری نیوین از
فعالیتهای ع منز آموزشنز پژوهشنز و فرهنگین خیود در دانشیگاه هسیتند .ایین و یفیه مهیم بیر
عهده دانشگاهها و مراکط آموزش عالن است که با برنامهریطی نظاممند و منطقن در راستای بالندگن
باارزشترین منابع موجود خودز یعنن اعضای هیئت ع من تیالش کننید (قرونیهز  .)5 :7505البتیه
برنامههای بالندگن باید مبتنن بر نیاز اعضای هیئت ع مین باشید و نگرشهیا و ارزشهیای اعضیای
هیئت ع من را مورد توجه قرار دهند .اعضای هیئت ع من بهعنوا یادگیرندگا ز خیود دانیش خیود
را منسازند و بالندگن آ ها یک امر فردی و درونن است (موور 1و همکارا ز .)771-755 :5995
1. Moore
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از این روز دانشگاههای ارتش جمهیوری اسیالمن اییرا بیه عنیوا مراکیط آموزشین– پرورشین
افسرا متعهد و متخصص به منظیور ارتقیای کیفییتز گسیترش ییادگیریز تیرویج دانیشز توسیعه
پژوهشز تولید ع مز و ارتباط مؤثر بیا جامعیهز نیازمنید برنامیههاین راهبیردی بیرای بهبیود مسیتمر
فرایند یاددهن -یادگیری و رشد شرفهای اعضای هیئت ع مین خیود منباشیند .همچنیین آ هیا
منتوانند با شناساین اعضای هیئت ع من خالق و نوآور و نییط فراهمسیازی زمینیههای الزم بیرای
هور و بروز استعدادهای آ ها (اعضای هیئت ع من)ز نه تنها گامن بطر در جهیت اعیتالی نیام
ارتش در عرصۀ دفاعن کشور بردارندز ب که به رشد و توسعه همهجانبه کشور کمک کنند؛ چیرا کیه
هر چقدر اعضای هیئت ع من دانشگاههای نظامنز بالندگن بیشیتری داشیته باشیندز بیه همیا
مقدار منتوانند نیروهای زبده و باکیفیتن را به ارتش و در رأس آ به کشور و جامعه تحویل دهنید
و باع افطایش امنیت م ن شوند .در چنین شرایطن و در مواجهه با چالشهیای روزافیطو دنییای
امروزیز اهمیت توجه بیه رشید و ارتقیای نییروی انسیانن در قالیب برنامیههای ارتقیا و بالنیدگن در
دانشگاهها بیشتر نمایا منشود .در این میا ز دانشیگاه میورد مطالعیه بیه عنیوا ییک دانشیگاه
نظامن -ع من که نطدیک به سه دهه از فعالیت آ سپری منشودز در راسیتای افیطایش بهیرهوری
اعضای هیئت ع من خودز بیش از پیش نیازمند برنامهها و فعالیتهای رشد و بالندگن است تیا از
قاف ه تغییرال باز نماند.
لذا دانشگاه مورد مطالعه به عنوا دانشگاه تخصصن و بازوی ع من ارتش جمهوری اسیالمن
ً
ایرا ز از اهمیت ویژهای برخوردار است .خصوصا که کیفیت و آثار عم کرد آ بهسرعت در نییروی
نظامن متج ن منشود .ایفای نقیش شایسیته و بایسیته دانشیگاه در تحقیا اثربخشین و موفقییت
نیروهای خودیز کمک به امنیت م نز مست طم آ اسیت کیه دانشیگاه بتوانید سیطح اثربخشین و
سالمت سازمانن خود را متناسب با شرای و اقتضایال محیطنز در شد مط وبن شفظ کند و ارتقا
دهد .بالندگن اعضای هیئت ع من با پشیتوانه غنین نظیری و تجربین و قاب یتهیای عم ین وییژه
خودز منتواند چنین امکاناتن را برای دانشگاه مورد مطالعهز فراهم آورد.
بنابراینز با توجیه بیه عیدم کفاییت پژوهشهیای انجیام شیده جهیت شیناختز سیازما دهن و
راهبری بالندگن اعضای هیئت ع من در دانشگاههای نظامن بهخصو دانشگاه مورد مطالعیه و
نیط از آنجا که بیشتر تحقیقال انجام گرفتیه در زمینیه بالنیدگن اعضیای هیئیت ع مین مربیوط بیه
دانشگاههای غیرنظامن منباشدز این پژوهش درصدد است تا به این سؤال اساسن پاسخ دهد که
«وضعیت بالندگن اعضای هیئت ع من دانشگاه مورد مطالعه در ابعاد فردیز سیازماننز آموزشین
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و شرفهای چگونیه اسیت و چیه راهکارهیاین در جهیت ارتقیای بالنیدگن اعضیای هیئیت ع مین آ
منتوا ارایه داد؟» بنابراینز با توجه به سؤال ک ین فیوقز سیؤاالل جطیین تحقییا بیه صیورل زییر
مطر منشود:
1

 .7وضعیت موجود بالندگن سازمانن اعضای هیئت ع من در دانشگاه مورد مطالعه چگونه است؟
2

 .5وضعیت موجود بالندگن شرفهای اعضای هیئت ع من در دانشگاه مورد مطالعه چگونه است؟
3

 .5وضعیت موجود بالندگن آموزشن اعضای هیئت ع من در دانشگاه مورد مطالعه چگونه است؟
 .6وضعیت موجود بالندگن فردی 4اعضای هیئت ع من در دانشگاه مورد مطالعه چگونه است؟
 .2وضعیت مط وب بالندگن سازمانن اعضای هیئت ع من در دانشگاه مورد مطالعه چگونه است؟
 .5وضعیت مط وب بالندگن شرفهای اعضای هیئت ع من در دانشگاه مورد مطالعه چگونه است؟
 .1وضعیت مط وب بالندگن آموزشن اعضای هیئت ع من در دانشگاه مورد مطالعه چگونه است؟
 .9وضعیت مط وب بالندگن فردی اعضای هیئت ع من در دانشگاه مورد مطالعه چگونه است؟
 .0ارایه راهکارهای مط وب به منظور بهبیود مسیتمر بالنیدگن اعضیای هیئیت ع مین در دانشیگاه
مورد مطالعه چگونه باید باشد؟

پیشینۀ پژوهش
سابقه مفهوم بالندگن اعضای هیئت ع من به طور کامل و واضح مشخص نیسیت؛ بیا وجیود ایینز
برخن معتقدند که فعالیتهای مربوط به این موضوع از قیر نیوزدهم و زمیا شیکلگیری برنامیه
فرصتهای مطالعاتن 5برای ارتقای شرفهای این افراد در دانشگاه هیاروارد در سیال  7999شیروع
شییده اسییت (اسکوسییترز 7009ز بییه نقییل از محبزادگییا و همکییارا ز  .)6 :7505سورسییین ن و
همکارا پنج دوره زمانن برای بالندگن اعضای هیئت ع من را به شر جدول  7بیا منکنند.

1. organizational development
2. professional development
3. educational development
4. endividual development
5. sabbatical leave
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جدول  :1دورههای زمانی مختلف در شکلگیری مفهوم بالندگی اعضای هیئت علمی
ردیف
7

نام دوره
عصر دانشپژوها

5

عصر یاددهندگا

5

عصر کارشناسا
بالندگن

6

عصر یاددهندگا

2

عصر شبکه

ویژگی اصلی دوره برای بالندگی هیئت علمی
زمان
 7029-59تأکییید بییر شایسیییتگنهای دانشیین و اهمیییت مهارلهیییای
پژوهشیین و تسی بییر محتییوای دروس از طریییا شمایتهییای
مالن برای شرکت در کنفرانسها و سخنراننها
 7059-99تأکید بر تواناینهای تدریس اعضیای هیئیت ع مین بیه عنیوا
اصل اساسن بالندگن از طریا برگیطاری کارگاههیای آموزشین و
برنامههای رسمن بهبود تدریس
 7099-09کم شد بودجیههای آموزشین و افیت کیفییت زنیدگن هیئیت
ً
ع منز اجرای برنامههای بالندگن بیه صیورل کیامال رسیمن و
گسیییترده از طرییییا اسیییتخدام افیییراد کارشیییناس بیییا عنیییوا
کارشناسییا بالنییدگن بییرای برگییطاری کارگاههییای آموزشیین در
دانشگاه
 7009-5999تأکید بر اهمیت تخصص و تجربیهز تغیییر پیارادایم از ییاددهن
(تدریس) به یادگیری دانشجویا و تسیهیل ییادگیری بیر ایین
اساس که کیفیت بیاالی تیدریس وابسیته بیه ییادگیری عمییا
دانشجویا است.
 5999تاکنو تأکید بر اهمیت مشارکت اعضای هیئت ع من و سایر ذینفعا
آموزش عالنز رویکیرد میا رشیتهای در فراینید بالنیدگن هیئیت
ع منز تأکید بر بهسازی و تقوییت مجموعیه دانشیگاه بیه جیای
بالندگن فردی اعضا
(سورسینلی و همکاران)9-9 :2229 ،

هما گونه که جدول  7نشا مندهدز تا دهه  99هید اصی ن برنامیههای بالنیدگن اعضیای
هیئت ع من فراهم کرد زمینههاین برای بالنیدگن و ایجیاد شایسیتگنها و مهارلهیای اعضیای
هیئت ع من به عنوا آموزشدهنده منباشد و به نوعن هیئت ع مین بالنیده کسین اسیت کیه از
ابطارهای مخت ف آموزشن استفاده نمایدز مفاهیم را خوب بپروراند و ارتباطال مؤثری برقرار سیازد
(وی کرسو و ایربایز 7009ز به نقل از محبزادگا و همکارا ز  .)6 :7505اما از دهه  99به بعد
بیشتر برنامههای بالندگنز دانشجو محور و کلنگر منباشند که فرد عضو هیئت ع من بیه عنیوا
انتقالدهنییده دانییش بایسییتن یییادگیری دانشییجویا را تسییهیل نماییید .اییین گییذار از یییاددهن بییه
یادگیری مست طم مهارلهای جدیدی است که برای دانشآموختگن دانشجویا در هیطاره جدیید
که آموزش نتیجهمدار از ویژگنهای آ استز ضرورل دارد (کاراسیو و همکیارا ز 5995ز بیه نقیل

ارزیابن وضعیت بالندگن اعضای هیئت ع من و ارایه راهکارهای مط وب برای ارتقای آ 52 /

از محبزادگا و همکارا ز .)2-6 :7505
ً
در ادبیال موجودز برای مفهوم بالندگن اعضای هیئت ع من تعاریف و تعیابیر نسیبتا متفیاوتن
توسیی صییاشبنظرا مخت ییف ارایییه شییده اسییت .پییس از بررسیین تعییاریف ارایییه شییده توسیی
صییاشبنظرا مخت ییفز منتییوا بالنییدگن اعضییای هیئییت ع میین را «فراینیید رشیید و اعییتالی
شایستگنهای اعضیای هیئیت ع مین» دانسیت .در معنیای محیدودترز بالنیدگن اعضیای هیئیت
ع من فرایند برنامهریطی شده مجموعه فعالیتهاین است کیه بیا هید ارتقیای بیینشز دانیشز و
خیود
توانمندیهای اعضای هیئت ع من توس دانشگاه یا مؤسسه آمیوزش عیالن و بیا مشیارکت
ِ
اعضای هیئت ع من طراشن و اجرا منگردد .در معناین وسیعز بالنیدگن اعضیای هیئیت ع مین
تمام فعالیتهاین را شیامل منشیود کیه منجیر بیه ارتقیای توانمنیدیهای اعضیای هیئیت ع مین
منگردد (قرونهز  .)75 :7505لذا در پیژوهش شاضیرز منظیور از بالنیدگن هیئیت ع مین «فراینید
رشد و اعتالی همهجانبیه اعضیای هیئیت ع مین در ابعیاد مخت یف آموزشینز پژوهشینز خیدمال
تخصصنز فردیز و سازمانن است که از طریا یادگیریهای رسمن و غیررسمن در داخل و خارج
از دانشیگاه اتفییاق منافتیید» .ایین فراینیید در چهییار سییطح فیردی (بییه عنییوا ییک فییرد بییا عقایییدز
اخالقیالز و ویژگنهای شخصیتن منحصر به فرد)ز شرفهای (به عنوا یک محقاز و ییک مشیاور
شرفهای)ز سازمانن (به عنوا یک شهروند سازماننز یک رهبرز و یک نفر عضو سازما دانشیگاه)
و آموزشن (به عنوا یک مدرسز یک مربنز یک استاد) انجام منشود.
مطالعه پیشینه تحقیا نشا مندهید کیه مطالعیال و تحقیقیال زییادی در رابطیه بیا بالنیدگن
اعضای هیئت ع من در سالهای اخیر صورل گرفته است که در ادامیه بیه برخین از آ هیا اشیاره
منشود .اشمدی شاعرلو ( )7505در پژوهش خود با عنوا «شناساین وضعیت بالندگن اعضیای
هیئت ع من در رشته ع وم انسانن در دانشگاههای دولتنز آزاد و پیام نور استا اردبیل» بیه ایین
نتایج دست یافت که بر اساس دیدگاه اعضیای هیئیت ع مینز وضیعیت بالنیدگن اعضیای هیئیت
ع من در ابعاد چهارگانه (شرفهایز آموزشنز سازمانن و فردی) در سطح پایینتر از متوس بوده و
در دانشگاه آزاد مرکط اردبیل فق دو ُبعد بالندگن اعضای هیئیت ع مین آ در شید متوسی بیود.
جمشیدی ( )7595در پژوهشن بیا عنیوا «بررسین وضیعیت بالنیدگن اعضیای هیئیت ع مین در
دانشگاه شهید بهشتن و ارایه الگوین به منظور بهبود مستمر آ » عم کرد دانشگاه شهید بهشتن
را در خصو ابعاد شرفهایز فردیز آموزشن و سازمانن بهسازی هیئت ع من میورد بررسین قیرار
داد .نتایج تحقیا وی نشا داد که عم کرد دانشگاه در هر چهار ُبعید زییر متوسی ارزییابن شیده

 / 99فص نامۀ مدیریت نظامنز سال شانطدهمز شمارۀ 7ز بهار 7502

است .اجتهادی و همکارا ( )7509در پژوهشن با عنوا «شناساین ابعاد و مؤلفیههای بهسیازی
اعضای هیئت ع من در دانشگاه آزاد اسالمن به منظور اراییه ییک الگیوی مفهیومن» ضیمن بییا
ابعاد بالندگن اعضای هیئت ع من در پنج بعید آموزشینز پژوهشینز سیازماننز فیردی و اخالقین
بیا منکنند که وضعیت موجود بالندگن هیئت ع من در دانشگاه آزاد اسالمن در ابعاد یاد شده
مط وب نیست .نعیم ال ه خا ( )5992درباره وضعیت موجود بهسازی اعضیای هیئیت ع مین در
آموزش عالن پاکستا بررسن کرد .نتایج این تحقیا نشا داد که برخال فرضیه محقاز بیشیتر
موانع بهسازی هیئت ع من به سیو میدیریت برمنگیردد و نیه کمبیود منیابع .میورای ( )5999بیه
بررسن وضعیت بهسازی هیئت ع من در کالجهای دوسالۀ ایالت تگطاس پرداخت .نتیایج تحقییا
مورای نشا داد که ارتباط مستقیمن میا برنامههای موفا بهسازی و سیستم پاداش وجود دارد
و مشارکت اعضای هیئت ع من در این برنامهها مورد توجه قرار نگرفته است .مککویین ()7099
در مطالعه بالندگن هیئت ع من در  72کالج ایالت تگطاس به این نتیجه رسید که اعضیای هیئیت
ع من معتقد بودند برنامههای بالندگن اثربخشن الزم را ندارد .عالوه بیر ایینز نتیایج ایین تحقییا
نشا داد که در مراکط آموزشن مورد مطالعه تأکید بیشتری بر بالندگن آموزشن وجود دارد.
زارعن ساروکالین ( )7509در پژوهش خود با عنوا «بررسین موانیع سیازمانن تأسییس مراکیط
توسعه کاراین اعضای هیئت ع من از دیدگاه استادا دانشگاه شیهید بهشیتن» نشیا داد کیه از
نظر اعضای هیئت ع من موانعن برای تأسییس مرکیطی بیرای بالنیدگن اعضیای هیئیت ع مین در
دانشگاه شهید بهشتن وجود دارد .مهمترین این موانیع عبارلانید از :رسیمیت سیازماننز تمرکیط
سازماننز نگرش منفن اعضای هیئت ع من نسبت به برنامهها و فعالیتهیای توسیعه بالنیدگنز و
کمبود منابع و تجهیطال و بودجه کافن.
در پژوهشن که محبزادگا ( )7505با عنوا طراشن الگوی بالندگن اعضیای هیئیت ع مین
در دانشگاه های دولتن شهر تهرا انجام دادز نتایج بررسن وی نشا داد کیه پشیتیبانن میدیریت
آموزش عالن و رهبری دانشگاهن به عنیوا مهمتیرین عوامیل زمینیهای میؤثر بیر فراینید بالنیدگن
اعضای ع من است .برودی و شولر ( )5991در بررسن عوامل مؤثر بر برنامههای بهسیازی هیئیت
ع من در تای ند به این نتیجه رسیدند که شمایت سازماننز رهبیری مناسیب و نیازسینجن صیحیح
ً
در موفقیت برنامههای بهسازی کامال تعیینکننده است .کیافرال و زیین )7000( 1در ییک مطالعیه
موردی با عنوا «بالندگن شرفهای بیرای اعضیای هیئیت ع مین :چیارچوبن مفهیومن از موانیع و
1. Caffarella and Zinn
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شمایتها» اقدام به شناساین عوامل اص ن پیشبرنیده و بازدارنیده بالنیدگن شرفیهای و موفقییت
شغ ن اعضای هیئت ع مین کردنید کیه در نتیجیه ایین پیژوهش چهیار دسیته از مهمتیرین عوامیل
شناساین گردید .7 :ساختارهای نهادی  .5افراد و ارتباطال بینشخصن  .5تعهدها و مالشظیال
فردی  .6ویژگنهای فکری و روا شناختن .آ هیا سیپس زنیدگن شرفیهای ییک نفیر عضیو هیئیت
ع من را به صورل موردی بررسن نموده و شواهد متعددی برای هر یک از چهار دسته عوامل فوق
ارایه مندهند .در این پژوهش مؤلفههای بالندگن اعضای هیئت ع من در سه ُبعد اصی ن معرفین
منگردد .7 :بالندگن فردی  .5بالندگن شرفهای (شامل ابعاد آموزشنز پژوهشنز و خیدماتن) .5
بالندگن سازمانن.
کییامب ین و همکییارا ( )5999اثربخشیین برنامییههای بهسییازی هیئییت ع میین را در دانشییگاه
سین سیناتن مورد مطالعه قرار دادند .این محققیا بیه دنبیال پاسیخ بیه ایین سیؤال بودنید کیه آییا
برنامههای سهساله بهسازی هیئت ع من در این دانشگاه باع ایجاد تفاول در یادگیریز تدریس
و فعالیت های پژوهشن اعضای هیئت ع من شده است یا خیر؟ نتایج ایین تحقییا نشیا داد کیه
این برنامیه ها شیکل همکیاری اعضیای هیئیت ع مین را بیه صیورل مثبتین تغیییر داد و بیه شیکل
قابلتوجهن تواناین اعضای هیئت ع من را برای توجه بیه نیازهیای شرفیهای خیود تسیهیل کیرد.
گاالل و ویور )7001( 1در مقاله خود با عنوا «استفاده از فعالیتهای بالندگن هیئیت ع مین بیه
منظور بهبود اثربخشن مؤسسیال آمیوزش عیالن ایااللمتحیده» بیه مطالعیه وضیعیت برنامیههای
بالندگن هیئت ع من در آمریکا پرداختند .یافتههای این پژوهش نشا داد که همه این مؤسسال
واشدی به منظور بالندگن اعضای هیئت ع من دارند و بیشتر این مؤسسال شداقل سیه ییا چهیار
راهبییرد بییرای برنامییههای بالنییدگن هیئییت ع میین بییه کییار منگرفتنیید .موضییوعاتن کییه اغ ییب در
برنامههای بالندگن در این مؤسسال وجود دارد نیط بر ارتقای فناوریهای جدیدز نظریههای نوین
یاددهن -یادگیریز نوشتن طر پژوهشنز فراینید ارزشییابن آمیوزشز روش تیدریسز و کارپوشیه
تدریس 2متمرکط بود.
مکآفن )5999( 3در رساله دکتری خود به شناساین ویژگنهای برنامیههای بالنیدگن هیئیت
ع من در کالجهای دوساله ایالت آرکانطاس پرداخت .این پژوهش یک مطالعیه توصییفن اسیت کیه
در آ داده های کمن و کیفن به روش پیمایشن گردآوری شده است .در این تحقیا که بر مبنیای
1. Gullat and Weaver
2. teaching portfolio
3. McAfee
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پژوهش وسی ن ( )5992انجیام شیده اسیتز عیوام ن همچیو فنیاوریز تنیو عز فضیاز کیارگطیننز
اعتبارال مالنز ارزیابنز محتواز اجراز و ارزشیابن برای ارزیابن برنامیههای بالنیدگن میورد بررسین
قییرار گرفتییه اسییت .نتییایج اییین تحقیییا نشییا داد کییه در اییین کالجهییا شییرای الزم بییرای توسییعه
فعالیت های بالندگن هیئت ع من وجود دارد .در مقایسیه نتیایج ایین پیژوهش بیا پیژوهش وسی ن
( )5992مشییخص شیید کییه در کالجهییای تگییطاس بییر اسییتفاده از نتییایج ارزشیییابن ب یرای تعیییین
فعالیتهای آتن برنامههای بالندگن تأکید بیشتری منشودِ .ردمیو  )5975( 1در رسیاله دکتیری
خود در دانشگاه ای ینویط 2به بررسین اثربخشین برنامیههای بالنیدگن هیئیت ع مین در کالجهیای
اجتماعن ای ینویط پرداخته اسیت .وی بیا مطالعیهای کیفین از طرییا مصیاشبه بیا اعضیای هیئیت
ع من به این نتیجه دست یافت که به طور ک نز اعضیای هیئیت ع مین معتقید بودنید کیه شیرکت
آ ها در برنامههای بالندگن هیئت ع مین بیه آ هیا در کسیب دانیش جدیید و مهارلهیای جدیید
کمک کرده است .همچنین همکیاری آ هیا را بیا دیگیر گروههیای آموزشین افیطایش داده اسیت و
مهارلهای جدید مورد نیاز در کالس درس را به آ ها آموخته اسیت .امیا تعیداد کمین از اعضیای
هیئت ع من معتقد بودند که آ ها در انتقال طرز تفکر جدید در میورد ییاددهن و ییادگیری موفیا
بودهاند .الرسن و روکو )5990( 3در پژوهش خود به بررسن اثرهای برنامه بالنیدگن هیئیت ع مین
در دانشگاه ک ورادو پرداختند .آ ها این تحقیا را به روش کیفن انجام دادند و طن آ بیا  66نفیر
از اعضای هیئت ع من که در برنامههای بالندگن شرکت کرده بودند مصاشبه انجام دادند .هید
آ ها این بود که بیه مجرییا برنامیهها در بیازبینن تالشهیاز تعییین اولویتهیاز و پاییدار سیاختن
برنامهها کمک کنند .آ ها منخواستند کشف کنند که چیه نیوع مهیارل و دانشین بیرای اعضیای
هیئت ع من مفید است؟ چه جهتگیری باید داشته باشند؟ با چه چالشهاین مواجیه هسیتند؟
چه نوع ساختار و سیاستهاین کمککننده و یا بازدارنده هستند؟ و چه نوع فرهنیگ دانشیگاهن
بر جو محی کاری آ ها اثر منگذارد؟ آ ها طن این  66مصاشبه به  7799کد دست یافتنید کیه
مهمترین نیازهای اعضای هیئت ع من را نشیا مینداد .آ هیا ایین کیدها را بیه سیه دسیته ک ین
تقسیم کردند که عبارلاند از :الف) نیازهای فردی -7 :مهارلهیای اولییه  -5مهارلهیای ثانوییه
ب) نیازهای سازمانن -7 :زندگن در گروه ع من  -5دانشگاه و دانشکده ج) نیازهیای سیسیتمن:
 -7سیستم پاداش منعطف  -5تعادل کار -زنیدگن  -5تنیوع  -6دیگیر دلبسیتگنهای سیسیتمن.
1. Redmon
2. Illinois University
3. Laursen & Rocque
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مرزبا ( )7599در پژوهش خود با عنوا «بررسن ضرورل تأسیس مرکط بالنیدگن اعضیای هیئیت
ع من در دانشگاه شهید بهشتن (منابع انساننز تجهیطالز برنامهها)» که به روش آمیختیه (گیروه
کانونن و پیمایشن) انجام دادز به این نتیجه دست یافت که ایجیاد مرکیط بالنیدگن اعضیای هیئیت
ع من در دانشگاه شهید بهشتن ضروری و معتبر است .اداره ایین مرکیط زییر نظیر اعضیای هیئیت
ع من دانشگاه و شتن به صورل سازما غیر دولتن باشد .ایشا تخصیصهای زییر را بیرای اداره
مرکط پیشنهاد منکنید :متخصیص سینجش و انیدازهگیریز متخصیص آمیوزش عیالنز کارشیناس
اداریز کارشناس منابع انساننز متخصص سختافطارز متخصص نرمافیطارز و متخصیص مشیاوره.
در این پژوهش بالندگن اعضای هیئت ع من در ابعاد سازماننز شرفیهایز و فیردی میورد مطالعیه
قرار گرفته است.
مرور مبانن نظری و پیشینه مربوط به موضوع بالندگن اعضای هیئت ع من نشا مندهد کیه
در سالهای اخیر شاهد فعالیتهای زیادی مبنن بیر انتشیار مقیاالل و کتابهیای ع مینز انجیام
مطالعییال و پژوهشهییای گسییتردهز ایجییاد رشییتههای دانشییگاهن و اجییرای انییواع گونییاگونن از
فعالیتهییای مییرتب بییا بالنییدگن در سییطح دانشییگاهها و مؤسسییههای آمییوزش عییالن بییودهایم
(فراستخواهز  .)7599با این شالز ع نرغم اینکه موضوع بالندگن اعضای هیئت ع من به عنیوا
یک موضوع پذیرفته شده در سطح آموزش عالن درآمده اسیت و عم کیرد دانشیگاهها در برگیطاری
برخن سمینارها یا کارگاههای آموزشن در ایین شیطیهز شیاهدی بیر ایین ادعاسیتز امیا همچنیا
رویکرد جامعن نسبت به این پدیده وجود ندارد.
با توجه به مطالب یاد شده و بررسن پیشینه پژوهش و اهمیت نقیش بالنیدگن اعضیای هیئیت
ع منز در این پژوهش الگوی فرضن بهصورل شکل  7در نظر گرفته شد.

 / 42فص نامۀ مدیریت نظامنز سال شانطدهمز شمارۀ 7ز بهار 7502

شکل  :1الگوی مفهومی پژوهش

روش
پیژوهش شاضییر بییه لحیاظ هیید کییاربردی و بیه لحییاظ شیییوه گیردآوری دادههییا توصیییفن از نییوع
پیمایشن است .جامعه آماری پژوهش ک یه اعضای هیئت ع من دانشگاه مورد مطالعیه اسیت کیه
در مجموع  752نفر هستند .از این تعداد  06نفر به عنوا نمونه انتخاب شدند و گطینش آ ها بیا
استفاده از روش نمونهگیری تصادفن طبقهبندی شده صورل گرفت که هرکدام از دانشیکدههای
دانشگاه مورد مطالعه به عنوا یک طبقه در نظر گرفتیه شیدند .نمونیه پیژوهش شیامل  71نفیر از
دانشکده مدیریتز  79نفر از دانشکده کامپیوترز  72نفیر از دانشیکده بیرقز  56نفیر از دانشیکده
هوافضاز  6نفر از دانشکده زبا ز  77نفر از دانشکده کنترلز  1نفر از دانشکده ع وم پاییه و  5نفیر
از دانشکده پرواز است .برای گردآوری دادهها از پرسشینامه تعدیلشیده بالنیدگن اعضیای هیئیت
ع من (جمشیدیز  )7595استفاده شد .پرسشنامه میذکور از مییا تعیدادی از پرسشینامهها کیه
میورد بررسیین و ارزییابن قییرار گرفتنییدز طبیا نظییر اسییتادا راهنمیا و بییا توجییه بیه متناسییب بییود
مؤلفههای پرسشنامه با مؤلفههای پژوهش شاضر بیا انیدکن اصیال و تعیدیل میورد اسیتفاده قیرار
گرفت (اصال و تعدیل به خاطر اینکه پرسشینامه میذکور در دانشیگاه نظیامن بیه کیار گرفتیه شید
اعمال گردید) .پرسشنامه بالندگن اعضای هیئت ع من دارای  29گویه بوده که  6مؤلفه بالندگن
سازمانن (شامل  75گویه)ز بالندگن شرفیهای (شیامل  71گوییه)ز بالنیدگن آموزشین (شیامل 79
گویه) و بالندگن فردی (شامل  79گویه) اعضای هیئت ع من را منسنجد و مقییاس آ برشسیب
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مقیاس  2درجهای لیکرل 1است .ضریب پایاین پرسشنامه در تحقیقال مخت یف میورد تأییید قیرار
گرفته است .با وجود این بیرای تعییین پاییاینز ضیریب آلفیای کرونبیاخ پرسشینامه محاسیبه شید.
ضریب پایاین پرسشنامه بالندگن اعضای هیئیت ع مین  9005بهدسیت آمید کیه از پاییاین بسییار
مط وبن برخوردار است .همچنیین بیهمنظور تعییین روایین محتیواین و صیوری پرسشینامه از نظیر
متخصصا مدیریت و برای تعیین رواین سازه از تح یل عام ن استفاده شد .برای تجطیه و تح ییل
توصیییفن و اسییتنباطن دادههییا از نرمافییطار  SPSSو بییرای تح یییل عییام ن پرسشیینامه از نرمافییطار
 LISRELاستفاده شد.
برای مشخص نمود اینکه آیا بالندگن اعضای هیئت ع من به درسیتن توسی عوامیل فرعین
(مؤلفهها) سنجیده منشوندز از تح یل عیام ن تأیییدی مرتبیۀ اول اسیتفاده شید کیه نتیایج آ در
نمودار 7ز گطارش شده است.

نمودار  :1تحلیل عاملی مرتبه اول عامل بالندگی اعضای هیئت علمی

برای مشخص نمود میطا برازش الگو از شاخصهای قابل ارایه در نرمافیطار لییطرل اسیتفاده
گردید که این شاخصها در جدول  5آمده است.

1. Likert
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جدول  :2شاخصهای برازش الگوی بالندگی اعضای هیئت علمی
دامنه قابلقبول

شاخص
5

خندو ( )χ

میزان بهدست آمده

-

9020

کمتر از 2

5

کمتر از 9099

90999

NFI

نطدیک به 7

7099

CFI

نطدیک به 7

7099

IFI

نطدیک به 7

7099

RFI

نطدیک به 7

9000

GFI

نطدیک به 7

7099

AGFI

نطدیک به 7

9009

نسبت خندو به درجۀ آزادی
RMSEA

بر اساس یافتههای جدول 5ز عوامیل فرعین شیکلدهندۀ بالنیدگن اعضیای هیئیت ع مین در
الگوی طراشن شده عوامل مناسبن است؛ زیرا شاخصهای برازش الگو در تح یل عام ن تأییدی
1

برازش الگو را فراهم مننمایند .نسبت خندو به درجه آزادی  5اسیت .مقیدار  RMSEAبرابیر بیا
 90999منباشد که میطا قابل قبولن در برازش الگو ت قن منشود .سایر شاخصهای برازنیدگن
مانند 2GFIز 3AGFIز 4IFIز  5RFIنیط مقادیر باالی  900به عنوا شاخصهای مط وب برازنیدگن
الگو ت قن منشوند.

یافتهها
 -1وضععیت موجععود بالنعدگی سععازمانی اعضعای هیئععت علمعی در دانشععگاه معورد مطالعععه
چگونه است؟
جهت بررسن سؤال پژوهشن اول مبنن بیر اینکیه «وضیعیت موجیود بالنیدگن سیازمانن اعضیای
هیئت ع من در دانشگاه مورد مطالعه چگونه است؟» از آزمو  tتکنمونهای استفاده شده است کیه
نتایج آ در جدول  5ارایه گردیده است .با توجه به نتایج به دست آمدهز وضیعیت بالنیدگن سیازمانن

1. Root Mean Square Error of Approximation
2. Goodness of Fit Index
3. Adjusted Goodness of Fit Index
4. Incremental Fit Index
5. Relative Fit Index
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اعضای هیئت ع من تفاول معننداری با مییانگین فرضین دارد و ایین نتیایج گوییای ایین اسیت کیه
بالندگن سازمانن اعضای هیئت ع من ( )5075در سطح باالتر از متوس ( )5099قرار دارد.
جدول  :9تعیین وضعیت بالندگی سازمانی اعضای هیئت علمی برحسب آزمون  tتکنمونهای
شاخصها
متغیر
بالندگن سازمانن

تفاوت
خطای
انحراف
میانگین
استاندارد استاندارد میانگین
5075

9021

90920

9075

مقدار
t

درجه
آزادی

سطح
معنیداری

7005

05

90999

 -2وضعععیت موجععود بالنععدگی حرفععهای اعضععای هیئععت علمععی در دانشععگاه مععورد مطالعععه
چگونه است؟
جهت بررسن سؤال پژوهشن دوم مبنن بر اینکه «وضعیت موجیود بالنیدگن شرفیهای اعضیای
هیئت ع من در دانشگاه مورد مطالعه چگونه است؟» از آزمو  tتکنمونهای استفاده شده اسیت
که نتایج آ در جدول  6ارایه گردیده است .با توجه بیه نتیایج بیه دسیت آمیدهز وضیعیت بالنیدگن
شرفهای اعضای هیئت ع من تفاول معننداری با میانگین فرضین دارد و ایین نتیایج گوییای ایین
است که بالندگن شرفهای اعضای هیئت ع من ( )5095در شد پایینتر از متوسی ( )5099قیرار
دارد.
جدول  :4تعیین وضعیت بالندگی حرفهای اعضای هیئت علمی برحسب آزمون  tتکنمونهای
شاخصها
متغیر
بالندگن شرفهای

خطای
انحراف
میانگین
استاندارد استاندارد
5095

9011

90910

تفاوت
میانگین

مقدار
t

درجه
آزادی

سطح
معنیداری

-9076

-7019

05

90999

 -9وضعععیت موجععود بالنععدگی آموزشععی اعضععای هیئععت علمععی در دانشععگاه مععورد مطالعععه
چگونه است؟
جهت بررسن سؤال پژوهشن سوم مبنن بیر اینکیه «وضیعیت موجیود بالنیدگن آموزشین اعضیای
هیئت ع من در دانشگاه مورد مطالعه چگونه است؟» از آزمو  tتکنمونهای استفاده شده است کیه
نتایج آ در جدول  2ارایه گردیده است .با توجه به نتایج به دست آمدهز وضیعیت بالنیدگن آموزشین
اعضای هیئت ع من تفاول معننداری با مییانگین فرضین دارد و ایین نتیایج گوییای ایین اسیت کیه
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بالندگن آموزشن اعضای هیئت ع من ( )5096در شد باالتر از متوس ( )5099قرار دارد.
جدول  :1تعیین وضعیت بالندگی آموزشی اعضای هیئت علمی برحسب آزمون  tتکنمونهای
شاخصها
متغیر
بالندگن آموزشن

تفاوت
خطای
انحراف
میانگین
استاندارد استاندارد میانگین
5096

9020

90957

9096

مقدار t

درجه
آزادی

سطح
معنیداری

90159

05

90999

 -4وضعیت موجود بالندگی فردی اعضای هیئت علمی در دانشگاه معورد مطالععه چگونعه
است؟
جهت بررسن سؤال پژوهشن چهارم مبنن بر اینکه «وضعیت موجیود بالنیدگن فیردی اعضیای
هیئت ع من در دانشگاه مورد مطالعه چگونه است؟» از آزمو  tتکنمونهای استفاده شده اسیت
که نتایج آ در جدول  5ارایه گردیده است .با توجه بیه نتیایج بیه دسیت آمیدهز وضیعیت بالنیدگن
فردی اعضای هیئت ع من تفاول معننداری با میانگین فرضن دارد و این نتایج گویای این است
که بالندگن فردی اعضای هیئت ع من ( )5076در شد باالتر از متوس ( )5099قرار دارد.
جدول  :9تعیین وضعیت بالندگی فردی اعضای هیئت علمی برحسب آزمون  tتکنمونهای
شاخصها
متغیر
بالندگن فردی

میانگین

انحراف
استاندارد

خطای
استاندارد

تفاوت
میانگین

مقدار t

درجه
آزادی

سطح
معنیداری

5076

9012

90911

9076

70951

05

90999

 -1وضعیت مطلعوب بالنعدگی سعازمانی اعضعای هیئعت علمعی در دانشعگاه معورد مطالععه
چگونه است؟
هما طور که در جدول  1نیط مشخص استز برای پاسخ به این سؤال بر اسیاس نظرسینجن از
اعضای هیئت ع منز اولویت توجهن که در دانشگاه مورد نظر به گویههای بعد بالندگن سیازمانن
وجود داردز گویهها به همراه میانگین پاسخهای داده شدهز از بیشترین تا کمترین مییانگین اراییه
شده است.
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جدول  :9اولویتبندی دیدگاه اعضای هیئت علمی دانشگاه مورد مطالعه مربوط به بالندگی سازمانی
شمارۀ
گویه
6
5
79
9
0
1
5
75
5
7
2
77

75

گویهها
وجود رواب غیر رسمن و صمیمن مییا اعضیای هیئیت ع مین و رؤسیای دانشیکده و
دانشگاه
کارساز بود راهنمیاین و نظیارل و هیدایتهای ریاسیت دانشیکده در بهبیود عم کیرد
اعضای هیئت ع من
واضح بود مسئولیتهای شغ ن اعضای هیئت ع من و عدم تداخل و ایف
مشارکت داد استادا در تصمیمگیریهای اساسن آموزشن و پژوهشین دانشیکده و
دانشگاه
اعطای اختیارال کافن به اعضای هیئت ع من در راستای مسئولیتهای واگذار شده
توجه به کیفیت کار اعضای هیئت ع من به جای توجه به کمیت کار
بهرهبرداری از نتایج تحقیقال و پژوهشهای صورل گرفته توس اعضای هیئت ع من
به منظور بهبود امور دانشکده یا دانشگاه آ ها
برنامههای توجیهن قبل از خدمت و آغاز کار برای اعضای هیئت ع من جدید
برقراری ارتباطال دوجانبه میا اعضای هیئت ع من و رؤسای دانشکده و دانشگاه از
طریا صندوق پیشنهادهاز ج سههای غیر رسمن
فراهم آورد فرصتهاین جهت ابتکار عمل و تصمیمگیری در کارهای سازمانن توس
دانشگاه
وجود امکانیال کیافن جهیت ترفییع و پیشیرفت اعضیای هیئیت ع مین در دانشیکده و
دانشگاه
ارایه خدمالز امکانال و تسهیالل مناسب و کافن در سطح گروه آموزشین و دانشیکده
(امکانال تایپز منشنز خدمال رایانهایز فضا و محل کار مناسب) بیه اعضیای هیئیت
ع من
سیاستهای انعطا پذیر در داد اختیارالز مسئولیت و ِسمتهای اجراین در سطح
دانشکده و دانشگاه به منظیور گیردش مسیئولیت مییا اعضیای هیئیت ع مین واجید
شرای

میانگین
پاسخها
5069
5051
5055
5057
5072
5079
5091
5095
5001
5002
5006
5009

5090

 -9وضععیت مطلعوب بالنعدگی حرفعهای اعضععای هیئعت علمعی در دانشعگاه معورد مطالعععه
چگونه است؟
هما طور که در جدول  9نیط مشخص اسیت بیرای پاسیخ بیه ایین سیؤال بیر اسیاس نظرسینجن از
اعضای هیئت ع منز اولویت توجهن که در دانشگاه مورد نظر به گویههای بعد بالندگن شرفیهای
وجود داردز گویهها به همراه میانگین پاسخهای داده شدهز از بیشترین تا کمترین مییانگین اراییه
شده است.

 / 49فص نامۀ مدیریت نظامنز سال شانطدهمز شمارۀ 7ز بهار 7502
جدول  :9اولویتبندی دیدگاه اعضای هیئت علمی دانشگاه مورد مطالعه مربوط به بالندگی حرفهای
شمارۀ
گویه
50
56
76
59
51
71
57
59
75
70
55
79
55
72
52

55
59

گویهها
فراهم نمود امکا مشارکت اعضای هیئت ع من در کمیتههای ع من و تخصصن و
تبادل افکار و اطالعال
کار کرد اعضای هیئت ع من جدیدز جوا و تازهکار زیر نظر استادا باتجربه و ارشد
و همکاری تنگاتنگ آ ها در زمینههای مخت ف آموزشن و پژوهشن
فراهم نمود امکا شرکت در سمینارهاز کنگرههاز کنفرانسها و گردهماینهای
ع من در داخل کشور
اعطای مشوقهاین به منظور ارایه مقاالل در کنفرانسهای ع من یا چاپ در مجالل
معتبر ع من– پژوهشن
مأموریت موقت به عنوا مشاور در دستگاههای اجراین در زمینههای تحقیقاتنز ارایه
خدمال تخصصن و ترویجن در سطح منطقه و کشور
ارایه یا تشکیل کارگاههای آموزشن در رابطه با روش تحقیا و مهارلهای پژوهشن
برای اعضای هیئت ع من
فراهم آورد امکا اجرای طر های تحقیقاتن میا رشتهای در سطح گروه آموزشنز
دانشکده و دانشگاه
اعطای بورس ادامه تحصیل برای مربیا
ارایه یا تشکیل کالسهاز کارگاههای آموزشن و دورههای کوتاهمدل در رابطه با
موضوعال تخصصنز آموزشن و پژوهشن برای اعضای هیئت ع من
اعطای فرصت مطالعاتن در داخل کشور
ایجاد تسهیالل ویژه مالنز ارزی و گمرکن برای استادا جهت خرید کتابهاز
مجاللز لوازم آزمایشگاهن از خارج از کشور
اعطای فرصت مطالعاتن در خارج از کشور
بازدیدهای گستردهز منظم و برنامهریطی شده از سایر دانشگاههاز مراکط آموزش عالنز
مراکط تحقیقاتنز مؤسسال اجراین و صنایع به منظور آشناین با تجربیال و نوآوریها
فراهم نمود امکا شرکت در سمینارهاز کنگرههاز کنفرانسها و گردهماینهای
ع من در خارج کشور
مشارکت در طر های مبادله استاد میا دانشکدهها یا دانشگاهها (تعویض جا با
همکارا گروههای تخصصن مشابه در سایر دانشگاهها یا دانشکدهها برای مدل یک
ترم یا دو ترم)
ارایه خدمال و تسهیالل ویژه به استادا جهت تهیه تجهیطالز لوازم و منابع ضروری
چاپ و انتشار یک نشریه ویژه اعضای هیئت ع من دانشگاه به منظور تبادل افکارز
اطالعال و تجربیال و نوآوریهای شرفهای در امور آموزشنز پژوهشن و مدیریتن

میانگین
پاسخها
5077
5095
5095
5095
5097
5099
5009
5006
5021
5096
5097
5019
5015
5056
5057

5021
5069

ارزیابن وضعیت بالندگن اعضای هیئت ع من و ارایه راهکارهای مط وب برای ارتقای آ 61 /

 -9وضععیت مطلعوب بالنعدگی آموزشعی اعضعای هیئعت علمعی در دانشعگاه معورد مطالععه
چگونه است؟
هما طور که در جدول  0نیط مشخص است برای پاسخ به این سیؤال بیر اسیاس نظرسینجن از
اعضای هیئت ع منز اولویت توجهن که در دانشگاه مورد نظر به گویههای بعد بالندگن آموزشین
وجود داردز گویهها به همراه میانگین پاسخهای داده شدهز از بیشترین تا کمترین مییانگین اراییه
شده است.
جدول  :3اولویتبندی دیدگاه اعضای هیئت علمی دانشگاه مورد مطالعه مربوط به بالندگی آموزشی
شماره
گویه

گویهها

میانگین
پاسخها

55

ارزشیابن منظم و نظاممند کیفیت تدریس استادا توس دانشجویا

5060

56

ارزشیابن منظم و نظاممند کیفیت تدریس استادا توس گروه آموزشن

5061

52

ارزشیابن منظم و نظاممند کیفیت تدریس استادا توس همکارا آنا

5055

51

مشورل و تبادلنظر با همکارا درباره مسایل مخت ف آموزشنز پژوهشن و مدیریتن

5077

55

ارزشیابن منظم و نظاممند کیفیت تدریس استادا توس خود آنا

5095

69

خدمالز امکانال و تسهیالل مناسب و قابل دسترس آموزشنز پژوهشن در سطح
دانشگاه (کتابخانههای تخصصن فنن امکانال چاپ و انتشار)

5006

55

تشویا گروههای آموزشن به تغییر و اصال برنامههای درسن و ارایه برنامههای جدید و
میا رشتهای

5090

59

ارایه کارگاههای آموزشن در زمینه روش تدریسز روا شناسن آموزشن

5016

57

ارایه خدمال فنن و تخصصن مربوط به فناوری آموزشنز روشها و تکنیکهای پژوهشن
و غیره توس متخصصا شرفهای در دانشگاه

5015

50

ارایه یا تشکیل کارگاههای آموزشن در رابطه با کاربرد فناوری اطالعال در امور آموزشن

5050

 -9وضعیت مطلوب بالندگی فردی اعضای هیئت علمی در دانشگاه مورد مطالععه چگونعه
است؟
هما طور که در جدول  79نیط مشخص است برای پاسخ به این سؤال بر اساس نظرسینجن از
اعضای هیئت ع منز اولویت توجهن که در دانشگاه مورد نظر بیه گوییههای بعید بالنیدگن فیردی
وجود داردز گویهها به همراه میانگین پاسخهای داده شدهز از بیشترین تا کمترین مییانگین اراییه
شده است.

 / 49فص نامۀ مدیریت نظامنز سال شانطدهمز شمارۀ 7ز بهار 7502
جدول  :12اولویتبندی دیدگاه اعضای هیئت علمی دانشگاه مورد مطالعه مربوط به بالندگی فردی
شماره
گویه

گویهها

میانگین
پاسخها

66

تشویا اعضای هیئت ع من به ارایه اندیشههای تازه و نوآورانه و ابتکار عمل در
تصمیمگیریهای شخصن

5056

61

تشویا اعضای هیئت ع من به خودارزیابن

5055

65

قدردانن از اعضای هیئت ع من فرهیخته و توانمند توس دانشکده و دانشگاه

5051

65

تشویا روشیه تعاو و همکاری در میا استادا

5056

65

پرورش روشیه انتقادپذیری در میا اعضای هیئت ع من

5075

62

فراهم آورد امکا مشاوره با متخصصا و صاشبنظرا در داخل یا خارج دانشگاه در
خصو موضوعال و مسایل آموزشن و پژوهشن اعضای هیئت ع من

5075

67

ارایه خدمال و مراجع ویژه در دانشگاه جهت مشاوره شخصن در رابطه با اهدا شغ ن و
مسایل مخت ف فردی اعضای هیئت ع من

5095

60

تشویا روشیه سرزندگن و شادابن در میا اعضای هیئت ع من

5097

69

توجه دانشگاه به امر آموزش اعضای هیئت ع من و نهادینهسازی روشیه یادگیری
همیشگن در میا آ ها

5009

29

آشناسازی اعضای هیئت ع من با فرایند شل مسئ ه در راستای شل مشکالل

5002

 -3ارائه راهکارهای مطلوب بعه منظعور بهبعود مسعتمر بالنعدگی اعضعای هیئعت علمعی در
دانشگاه مورد مطالعه چگونه باید باشد؟
در پاسخ به این سؤال راهکارهاین که اعضای هیئیت ع مین دانشیگاه میورد مطالعیه در جهیت
بهبود بالندگن اعضای هیئت ع من ارایه دادهاند آورده شده است:
جدول  :11راهکارهای ارائه شده اعضای هیئت علمی دانشگاه مورد مطالعه برای بهبود بالندگی
گویهها

فراوانی

بازنگری و اصال ساختار و مقررال و تعامالل سازمانن

76

داشتن برنامههاین در جهت بالندگن اعضای هیئت ع من

77

توسعه نظام تشویا و پاداش

0

ارتقای اعضای هیئت ع من بر اساس شایستگنها

9

داشتن خ مشن مشخص در دانشگاه

1

تشویا اعضای هیئت ع من به مشارکت در تصمیمگیریها و سیاستگذاریهای دانشگاه

1

ارزیابن وضعیت بالندگن اعضای هیئت ع من و ارایه راهکارهای مط وب برای ارتقای آ 60 /
گویهها

فراوانی

ایجاد مراکط بالندگن اعضای هیئت ع من در دانشگاه با مشارکت اعضای هیئت ع من

5

الگوبرداری از برنامههای بالندگن اعضای هیئت ع من دانشگاهها و مؤسسال پیشیرو و پیشیرفته در
این زمینه

2

شذ رواب و جایگطینن ضواب در فرایند دانشگاهن

2

برنامهریطی برای برگطاری آموزشهای ضمن خدمت و کارگاههای آموزشن مناسب

6

ایجاد قوانین و مقررال تسهیلکننده

5

داشتن دید و نگرش شرفهای به استادی توس اعضای هیئت ع من

5

ایجاد فرهنگ سازمانن پویا و مشارکتن

5

بهبود فرایندهای کالسن از طریا تأکید بر روشهای تدریس تعام ن و مشارکتن

5

تغییر نگرش اعضای هیئت ع من نسبت به فعالیتهای ع من

5

اجتناب از کمیتگراین و تأکید بر کیفیتگراین

5

تشویا کارگروههای دانشکدهها جهت انجام تحقیقال

7

داشتن برنامههاین در جهت آشنا نمود استادا با نرمافطارهای تخصصن در رشتههای مخت ف

7

یافتههای جانبی پژوهش
عالوه بر یافتههای فوقز یافتههای جانبن دیگیری نییط بیر اسیاس اطالعیال دموگرافییک اعضیای
هیئییت ع میین بهدسییت آمییده اسییت کییه نشییا مندهیید کییه آیییا میییا گروههییای مخت ییف تفییاول
معنندار ی از نظر بالندگن اعضای هیئت ع من وجود دارد یا خیر؟ از همین رو در قسمت مربوط
به یافته های جانبن پژوهش به مقایسه وضعیت بالندگن اعضای هیئت ع من برشسب گطینههای
پایهز سنز سابقه خدمتز مرتبه ع من و دانشکده پرداخته شد که برای این کار از آزمیو وارییانس
یکراهه ( )Fاستفاده شد.
با توجه به جدول  75مشاهده منشود که وضیعیت بالنیدگن اعضیای هیئیت ع مین دانشیگاه
مورد مطالعه بر اساس پایهز سنز سابقه خدمت و مرتبه ع من با یکدیگر تفاول معننداری ندارند.
اما بر شسب دانشکده در سطح  9092معنندار است .برای اینکه مشخص شود میا کدامییک از
دانشکدهها تفاول معننداری وجود دارد از آزمو تعقیبن توکن 1استفاده گردید.

1. Tukey

 / 12فص نامۀ مدیریت نظامنز سال شانطدهمز شمارۀ 7ز بهار 7502
جدول  :12تحلیل واریانس یکراهه جهت بررسی بالندگی اعضای هیئت علمی
بالندگی هیئت علمی

پایه

سابقه خدمت

سن

مرتبه ع من

دانشکده

مقدار

سطح
معنیداری

جمع
مجذورات

درجه
آزادی

مجذور
میانگین

F

90755

بین گروهها

70591

5

90505

50915

درو گروهها

590626

07

90552

جمع کل

570967

05

بین گروهها

90551

5

90576

درو گروهها

570576

07

90565

جمع کل

550967

05

بین گروهها

70756

5

90599

درو گروهها

590519

09

90567

جمع کل

570967

05

بین گروهها

90571

5

90590

درو گروهها

570556

07

90565

جمع کل

570967

05

بین گروهها

20996

1

90950

درو گروهها

550951

95

90595

جمع کل

570967

05

90076

70759

90900

50150

90696

90559

90679

90975

به منظور مقایسه وضعیت بالنیدگن اعضیای هیئیت ع مین دانشیگاه میورد مطالعیه بیر شسیب
دانشکدهز از آزمیو تح ییل وارییانس یکراهیه اسیتفاده گردیید کیه نتیایج آ در جیدول  75اراییه
گردیده است .همچنا که نتایج نشا مندهدز میا دانشکدههای دانشگاه مورد مطالعه از نظیر
بالندگن اعضای هیئت ع من در سطح  9092تفاول معنینداری مشیاهده شید .لیذا بیا توجیه بیه
معنندار بود تفاول میا دانشکدههاز برای نشا داد تفاولها از آزمو توکن استفاده گردیید
که نتیایج آ در جیدول  76مشیخص شیده اسیت .نتیایج آزمیو تعقیبین تیوکن مربیوط بیه متغییر
بالندگن اعضای هیئت ع من نشا داد که میطا میانگین نمرال بالندگن در میا اعضای هیئت
ع من دانشکدههای مورد نظر متفاول است .با توجه به یافتههاز مییطا مییانگین نمیرال اعضیای
هیئت ع من دانشکده مدیریت بیشتر از دانشکدههای زبیا و پیرواز منباشید؛ بنیابراین منتیوا
گفت که اعضای هیئت ع من دانشکده مدیریت نسبت بیه اعضیای هیئیت ع مین دانشیکدههای
زبا و پرواز از نظر بالندگن در سطح مط وب و مناسبن قرار دارند.

ارزیابن وضعیت بالندگن اعضای هیئت ع من و ارایه راهکارهای مط وب برای ارتقای آ 27 /
جدول  :19شاخصهای توصیفی میزان بالندگی اعضای هیئت علمی دانشگاه مورد مطالعه
متغیر

دانشکده

بالندگن اعضای هیئت ع من

تعداد

میانگین

انحراف
استاندارد

خطای
استاندارد

مدیریت

71

5052

90992

90702

کامپیوتر

79

5091

90699

90755

برق

72

5070

90556

90717

هوافضا

56

5005

90599

90910

زبا

6

5052

90521

90759

کنترل

77

5002

90659

90750

ع وم پایه

1

5097

90526

90905

پرواز

5

5026

90527

90555

جدول  :14آزمون تعقیبی توکی برای مقایسه بالندگی اعضای هیئت علمی بر حسب دانشکده
دانشکده

دانشکده مدیریت

تفاوت میانگینها

خطای استاندارد

سطح معنیداری

دانشکدهها
کامپیوتر

90519

90570

90091

برق

90757

90706

90007

هوافضا

90650

90716

90552

زبا

*70999

90592

90955

کنترل

90697

90575

90256

ع وم پایه

90555

90561

90915

پرواز

*90975

90557

90960

بحث و نتیجهگیری
توجه به برنامه های ارتقای بالندگن اعضای هیئت ع من همگام با تحوالل جهانن در عصیری کیه
عصییر دانییاین و فنییاوری اطالعییال نامیییده شییده اسییتز از مهمتییرین بح هییاین اسییت کییه توجییه
صاشبنظرا را به خود ج ب کرده است .بهموازال اهمیت بالندگن اعضیای هیئیت ع مین کیه از
موضوعال مهم در شوزه منابع انسانن است و بهعنوا یکن از شاخصهای تأثیرگیذار بیر عم کیرد
شیغ ن و سیازمانن شناختهشییده اسیت .بییر ایین اسیاس هیید پیژوهش شاضییرز بررسین وضییعیت
بالندگن (آموزشنز شرفهایز سازماننز فردی) اعضای هیئت ع مین در دانشیگاه میورد مطالعیه و
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ارایه راهکارهای مط وب برای ارتقای آ بود .نخستین یافتههای این پژوهش شاکن از آ است که
وضییعیت بالنییدگن اعضییای هیئییت ع میین ( )5095و ک یییه مؤلفییههای آ ؛ بالنییدگن سییازمانن
()5075ز بالنییدگن فییردی ()5076ز بالنییدگن آموزش ین ( )5096بییهجط مؤلفییه بالنییدگن شرفییهای
( )5095در سطح باالتر از متوس نظری ( )5099قرار دارنید و از وضیعیت مناسیبن برخوردارنید.
اما با این شال انتظار منرود که مسئوال و مدیرا دانشیگاه میورد نظیر در ییاری رسیاند بیه ایین
متخصصین (اعضای هیئت ع من) تمهیدال بیشتری را در زمینیههای فیوق بیندیشیند .چیرا کیه
عم کرد دانشگاه مورد مطالعه با اینکه در زمینه بالندگن اعضای هیئت ع من به طیور ک ین بیاالتر
از سطح متوس ( )5099ارزیابن شده استز اما وضعیت بالندگن اعضیای هیئیت ع مین تنهیا 5
صدم با میانگین تفاول دارد و نمنتواند از نظر منطقن مناسب و مط یوب بیود بالنیدگن اعضیای
هیئت ع من را چندا توجیه کند .لذا بر اساس نتایج بهدست آمده این نیاز اشساس منشود کیه
مسئوال و روسای دانشگاه مورد نظرز بییش از پییش در راسیتای فیراهم نمیود شیرای بالنیدگن
اعضای هیئت ع من و توجه بیشتر به گویههاین که از دیدگاه اعضای هیئیت ع مین میورد غف یت
دانشگاه قیرار گرفتیه اسیت و دانشیگاه در آ میوارد و گوییهها دارای عم کیرد ضیعیفن اسیت گیام
برداشته و اقدامال اساسن به عمل آورند .در ارتباط با همخوانن یا ناهمخوانن نتایج این یافتیه بیا
یافتههای تحقیقال دیگر منتوا گفت که نتایج این یافته با یافتههای قرونه ()7505ز جمشیدی
()7595ز مرزبییا ()7599ز اجتهییادی و همکییارا ()7509ز شییفیعزاده و همکیییارا ()7509ز
اشمدی شاعرلو ( )7505و مککویین ( )7099که در تحقیقال خود به ایین نتیجیه رسییده بودنید
که وضعیت متغیر بالندگن اعضای هیئت ع من در شالت ک ن در سیطح پیایینتر از متوسی قیرار
دارد مغایر و ناهمخوا منباشد .و از لحاظ همخوا بود نتایج این یافتیه بیا یافتیههای دیگیرا ز
تحقیقاتن پیدا نگردید.
در پییژوهش شاضییر و همچنییین در پژوهشهییای کییافرال و زییین ()7000ز وی کرسییو و ایربیین
()7009ز گیییاالل ()7001ز جمشییییدی ()7595ز پیییاور ()5999ز درامونییید -یانیییگ و همکیییارا
()5979ز زاهییدی و بازرگییا ()7505ز الرسیین و روکییو ()5990ز شییفیعزاده ()7509ز اسییتن ن
()5997ز پورکریمن ()7599ز و مرزبا ( )7599ابعاد چهارگانیه بالنیدگن اعضیای هیئیت ع مین
(سازماننز شرفهایز آموزشنز فردی) بیه عنیوا مؤلفیههای مهیم بالنیدگن هیئیت ع مین مطیر
شدهاند.
هرکدام از ابعاد بالندگن اعضای هیئیت ع مین روی میواردی تأکیید دارنید .در ُبعید سیازماننز
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بالندگن سازمانن به رشد توانمندیها و مهارلهای اعضای هیئت ع من در ارتباط بیا دانشیگاه و
سازما محل فعالیت آ ها اشاره دارد .مهارلها و رفیتهاین که به اعضای هیئت ع من کمک
منکند که بتوانند در محیی دانشیگاه بیه صیورل گروهین و ییا فیردی بهتیر کیار کننید .در واقیعز
بالندگن سازمانن به عوام ن اشاره دارد کیه بالنیدگن اعضیای هیئیت ع مین در سیازما و محیی
ع میین را شییامل منشییود .بالنییدگن سییازمانن بییه ارتقییای شییأ سییازمانن دانشییگاه مییورد مطالعییه
منانجامد و آ را در مجامع دانشگاهن نظامن و ع من به عنوا یک دانشگاه ع مین و تخصصین
منشناسییاند .بالنییدگن سییازمانن بییه مییواردی چییو  :وجهییهز تعییالنز پویییاینز کارآمییدیز هویییتز
جایگاهز شکوفاینز کیفیتز پیشرو بود و  ...اشاره دارد (نوهابراهیم و پیورکریمنز -757 :7591
 .)797مهارل مدیریتنز کار گروهن و رعایت هنجارهای دانشگاه ازجم ه شاخصهاین منباشند
که بالندگن سازمانن دانشگاه را بهطور معننداری افطایش مندهند و باع بالنده شد دانشگاه
منشوند.
در بعیید شرفییهایز رمییطد (7001ز بییه نقییل از نییوه ابییراهیم و پییورکریمنز )797-757 :7591
معتقد است برای بالندگن شرفهای اعضای هیئت ع من دانشگاه باید به مواردی چیو  :بهسیازی
تدریس و بهسیازی تحقییا اعضیای هیئیت ع مین توجیه وییژهای کیرد .همچنیین کافیارال و زییین
( )7000در مطالعیهای تحیت عنیوا بالنیدگن شرفیهای هیئیت ع مینز بیه اراییه چیارچوبن بییرای
نوآوری در آموزش عالن پرداختهانید .در ایین مطالعیهز برنامیه بالنیدگن میداوم هیئیت ع مین را در
عوام ن چو  :ارتباطال میا فردیز ساختار سازماننز ویژگنهیای فیردی و ذهنین روانین مطیر
منکنند (به نقل از نوه ابراهیم و پیورکریمنز  .)797-757 :7591عیالوه بیر آ ز بیه عقییده میک
گریف ()5997ز بالنیدگن اعضیای هیئیت ع مینز کمکین در جهیت بهبیود و ارتقیای مهارلهیای
اعضای هیئت ع من در انجام رسالت دانشگاهها و مراکط آموزشن شامل :تدریسز تحقییا و اراییه
خدمال است (به نقل از نوه ابراهیم و پورکریمنز .)797-757 :7591
در بعد آموزشنز اهمیت بالندگن آموزشن از آنجا ناشن منشود که به طور سینتن آمیوزش بیه
عنوا یکن از مهمترین رسالتهای دانشگاه مطر استز بهگونیهای کیه نسیل اول دانشیگاهها را
دانشگاههای آموزشن مننامنید .عیالوه بیر آ ز اهمییت بعید آموزشین بالنیدگن هیئیت ع مین بیه
اندازهای است که برخن از صاشبنظرا مانند سکر )5990( 1معتقدند که هد اص ن بالنیدگن
هیئت ع من ارتقای عم کرد تحصی ن دانشجویا است .با توجیه بیه نتیایج ایین پیژوهش و نتیایج
1. Secker
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شاصل از پژوهشهای سایر محققا ز منتوا نتیجه گرفت که کیفیت آموزش در هیر دانشیگاه ییا
مؤسسه آموزش عالن تا شدود زیادی به کیفیت استادا آ دانشگاه وابسیته اسیت کیه آ هیم بیه
نوبه خود به کیفیت آموزش استادا بستگن دارد .لذاز کیفیت خدمال آموزشن در هر دانشگاهن
به بالندگن آموزشین اعضیای هیئیت ع مین آ دانشیگاه بسیتگن دارد (خیا ز 5992ز بیه نقیل از
قرونهز .)572 :7505
آخرین بعد بالندگن اعضای هیئت ع من که در این پیژوهش بیه آ پرداختیه شیدز بعید فیردی
است که به بالندگن فردی اعضای هیئت ع من توجه منکند؛ به عبارل دیگرز بالندگن فیردی بیر
عوام ن تمرکط دارد که مرتب با ویژگنهای فردی اعضای هیئت ع من است و برنامههای بالندگن
باید به آ ها توجه کند .در شقیقت مؤلفههای تشکیل دهنده بالنیدگن اعضیای هیئیت ع مین بیه
مواردی از قبیل خودکارآمدیز نوآوری و خالقیتز مدیریت زما ز تعهد شغ ن و توانمندی تمرکط و
تأکید دارد که منتواند باع بالنده شد اعضیای هیئیت ع مین از نظیر فیردی شیود .بنیابراین از
آنجاین که دانشگاه مورد مطالعه یک دانشگاه آموزشن است و در امور آموزشنز فرهنگن و تربییت
نیییروی انسییانن فعالیییت مننمایییدز بنیابراین تغییییرز توسییعه و بالنییدگن سییازما ارتییش جمهییوری
اسالمن ایرا به توسعه و بالندگن دانشگاه مورد نظر بسیتگن دارد کیه بایید میورد توجیه میدیرا و
مسئوال ارشد کشور و دانشگاه مورد مطالعه قرار بگیرد.
در گام دوم در این پژوهش به بررسن وضعیت مط وب بالندگن اعضای هیئت ع مین پرداختیه
شد .نتیجه از طریا اولویتبندی نظرال اعضای هیئت ع من دانشگاه میورد مطالعیه از بیشیترین
میانگین به کمترین میانگین بهدست آمید کیه بیه صیورل مختصیر و جیداول طبقهبنیدی شیده در
بخش یافتهها آورده شده است .لذا در این بخش برای ج وگیری از تکرار مکیررال لطومین بیرآورد
آ ها اشساس نشده است.

ارائه راهکارها
در این بخشز نخست راهکارهاین کیه اعضیای هیئیت ع مین دانشیگاه میورد مطالعیه داده بودنید
بهصورل جداگانه کدگذاری شده و سپس راهکارهیا برشسیب فراوانین مرتیب شیدند .راهکارهیای
ارایییه شییده عبارلانیید از :بییازنگری و اصییال سییاختار و مقییررال و تعییامالل سییازماننز داشییتن
برنامههاین در جهت بالندگن اعضای هیئت ع منز توسعه نظام تشویا و پاداشز ارتقای اعضیای
هیئت ع من بر اساس شایسیتگنهاز داشیتن خ مشین مشیخص در دانشیگاهز تشیویا اعضیای
هیئییت ع میین بییه مشییارکت در تصییمیمگیریها و سیاسییتگذاریهای دانشییگاههاز ایجییاد مراکییط
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بالندگن اعضای هیئت ع مین در دانشیگاهها بیا مشیارکت اعضیای هیئیت ع مینز الگیوبرداری از
برنامههای بالندگن اعضای هیئت ع من دانشگاهها و مؤسسال پیشرو و پیشیرفته در ایین زمینیهز
شذ رواب و جایگطینن ضیواب در فراینید دانشیگاهنز برنامیهریطی بیرای برگیطاری آموزشهیای
ضمن خدمت و کارگاههای آموزشن مناسبز ایجاد قوانین و مقررال تسهیلکنندهز داشتن دیید و
نگرش شرفهای به استادی توس اعضای هیئت ع منز ایجاد فرهنگ سازمانن پوییا و مشیارکتنز
بهبود فرایندهای کالسن از طریا تأکید بر روشهای تدریس تعیام ن و مشیارکتنز تغیییر نگیرش
اعضییای هیئییت ع میین نسییبت بییه فعالیتهییای ع میینز اجتنییاب از کمیییتگراین و تأکییید بییر
کیفیتگراینز تشویا کارگروههیای دانشیکدهها جهیت انجیام تحقیقیالز داشیتن برنامیههاین در
جهت آشنا نمود استادا با نرمافطارهای تخصصن در رشتههای مخت ف.
بنابراینز در شالت ک ن منتوا گفت تحقا رسالتها و مأمورییتهیای آمیوزش عیالن کشیورز
بهویژه از بعد کیفنز نیازمند اتخاذ تیدابیر عقالنین بیرای تعیالن منیابع انسیانن دانشیگاه و بیهویژه
اعضای هیئت ع من است .آموزش عالن ایرا از یک طر طن سالهای اخیر رشد کمن خیوبن
داشته است و از طر دیگرز سرعت تغییرال پیرامو دانشگاهها و مراکط آموزش عیالن در دنییای
امروز بسیار شتابا است .ورود فناوریهای جدید اطالعال و ارتباطالز تغییر در اقتصیاد جهیانن
و تأکید آ بر اقتصاد دانشبنییا ز فراینیدهای جهیانن شید ز و نییط انتظارهیای جدیید جامعیه از
دانشیگاهها ازجم ییه تغییییر و تحیوالتن اسییت کییه دانشیگاهها را تحییت تییأثیر قیرار داده اسییت .اییین
تغییرال و توسعه کیفن در وضعیت موجود دانشیگاهها و مراکیط آمیوزش عیالن بیر منیابعز سیاختار
سازماننز و اعضای هیئت ع من نیط تأثیر گذاشته است .از آنجا کیه اعضیای هیئیت ع مین نقیش
محوری را در تغییرال و تحول آموزش عالن دارندز نیاز است که متولیا آموزش عالن نییط بیا در
این ضرورل به بالندگن مستمر اعضای هیئت ع من بیش از پیش توجه نمایند.

پیشنهادها
 با توجه به اینکه سطح مط وبیت بالندگن اعضای هیئت ع من در هیچکدام از ابعاد خی ن باال
نیستز توصیه منشود سیاستگذارا و مسئوال و مدیرا ارشد دانشگاه مورد مطالعهز از
پاداش های مادی و معنویز عدالت در پشتیبانن از اعضای هیئت ع منز ارایه ساختارهای
منعطف و شمایت از ایدههای بدیع و خالق اعضای هیئت ع من دریغ نورزند .همچنین از
راهکارهاین که با توجه به نظرهای اعضای هیئت ع من دانشگاه مورد نظر بهدست آمده استز
در جهت ارتقای بالندگن اعضای هیئت ع من استفاده گردد.
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 با توجه به وضعیت بالندگن اعضای هیئت ع من و چو یک برنامه اثربخش بالندگن اعضای
هیئت ع منز نیازمند یک برنامه نیازسنجن دقیا و جامع است؛ در همین راستا پیشنهاد
منشود که از طریا یک برنامه نیازسنجن نظاممندز نیازها و اولویتهای بالندگن اعضای هیئت
ع من در دانشگاه مورد مطالعه شناساین و بر اساس این نیازها برنامههاین متناسب تنظیم شود.
 تمام برنامه های بالندگن اعضای هیئت ع منز نیازمند توجه و شمایت مدیرا و رؤسای
دانشگاه مورد مطالعه است؛ در همین راستا پیشنهاد منشود که مدیرا ارشد دانشگاه مورد
مطالعه با اهمیت اهدا و روشهای بالندگن اعضای هیئت ع من آشنا شوند و با برگطاری
ج سال مشتر با دانشکدهها و گروه هاز ضمن در اختیار قرار داد امکانال و تجهیطال آموزشن
و رفاهن برای اجرای برنامه های بالندگن اعضای هیئت ع من در جریا مشکالل و موانع و
نیازهای موجود اعضای هیئت ع من قرار گیرند.
 در راستای افطایش مشارکت اعضای هیئت ع من در برنامههای بالندگنز پیشنهاد منشود
فهرست متنوعن از برنامه ها بر مبنای نیازسنجن انجام شدهز تدوین شود و در اختیار اعضای
هیئت ع من قرار گیرد تا این افراد با توجه به نیاز و عالقهمندی خود در این برنامهها مشارکت
فعال داشته باشند.
 مدیرا دانشگاه باید همیشه آمیاده شینید ایدههای جدید از هر کسن در سازما باشند.
برای اینکه بالندگن و توسعه در دانشگاه به وقیوع بیپیییونیددز بیاید چنین نگرشن در میا مدیرا
دانشگاه وجود داشته باشد و به فرهنگ دانشگاهن تبدیل شود.
 با توجه مطالب یاد شده و با توجه به اهمیت موضوع بالندگن اعضای هیئت ع منز هنوز
مرکطی برای بالندگن اعضای هیئت ع من در دانشگاه مورد مطالعه وجود ندارد .با توجه به اینکه
وضعیت موجود بالندگن اعضای هیئت ع من دانشگاه مورد مطالعه خی ن مط وب نیستز در
همین راستا پیشنهاد منشود که مرکطی تحت عنوا «مرکط بالندگن اعضای هیئت ع من» در
دانشگاه مورد نظر تأسیس شود تا پاسخگوی نیازهای متنوع و در شال تغییر اعضای هیئت ع من
باشد.

فهرست منابع
اجتهادیز مصطفن؛ قورچیا ز نادرق ن؛ جعفریز پریوش و شفیعزادهز شمید ( .)7509شناساین ابعاد و
مؤلفههای بهسازی اعضای هیئت ع من به منظور ارایه یک الگوی مفهومن .پژوهش و تییافا ررز ار
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آفوجش تالی.46 ،
اشمدی شاعرلوز مهناز ( .)7505شنا اری وضعه تالنرگی اتضا ههئ تلمی ار رشز تلاو ایساایی
ار اایشگاأها اولزی ،آجاا و پها یور ا زان اراته  .رساله دکتریز دانشگاه شهید بهشتن.
پورکریمنز جواد ( .)7599طیاحی الگو تهسااج اتضاا ههئا تلمای هااا اایشاگاهی .دانشیگاه
تربیت مع م.
جمشیدیز الله ( .)7595تیر ی وضعه تالنرگی اتضا ههئ تلمی شههر تهشزی و ارائ الگاوری تا
فنظور تهبوا فسزمی آن .دانشگاه شهید بهشتن.
شسیننز سید محمود ( .)7515راهبیا و روشها ارتقا و تو ع ااتله ها و فهارتها اتضاا ههئا
تلمای ار اایشاگاأها اراایان .مجموعیه مقیاالل نخسییتین سیمینار آمیوزش عییالن در اییرا ز تهییرا :
دانشگاه عالمه طباطباین.
دراکرز پیتر ( .)7000چالشها فرریر ار رۀ  .62ترجمیه عبدالرضیا رضیایننیژاد ()7597ز تهیرا :
نشر فرا.
رمییطد ز پییال ( .)7001رااااگهی رهباای ار آفااوجش تااالی .ترجمییه عبییدالرشیم نییوهابراهیم و همکییارا
( .)7599تهرا  :مؤسسه پژوهش و برنامهریطی در آموزش عالن.
زارعن ساروکالینز مایده ( .)7509تیر ی فوایع اجفایی ت اه فیاکاز تو اع کااراری اتضاا ههئا
تلمی اج ارارگاأ ا ازااان اایشاگاأ شاههر تهشازی .پایا نامیه کارشناسین ارشید میدیریت آموزشینز
دانشگاه شهید بهشتن :دانشکده ع وم تربیتن و روا شناسن.
زاهدیز سکینه و بازرگا ز عباس ( .)7505نظر اعضای هیئت ع من درباره نیازهای توسعه شرفهای آنیا
و شیوههای برآورد نیازها .صلنافۀ پژوهش و تییاف ررز ار آفوجش تالی.46 ،
شفیعزادهز شمید؛ قورچیا ز نادرق ن؛ اجتهادیز مصطفن و جعفریز پریوش ( .)7509بررسن وضیعیت
بهسازی اعضای هیئت ع من دانشیگاه آزاد اسیالمن؛ مطالعیه میوردی منطقیه  .9صالنافۀ رهبای و
فرریت آفوجشی.)7(5 ،
فراستخواهز مقصود ( .)7599اایشگاأ و آفوجش تالی فنظیهاا
نشر نن.

هاایی و فسائل ها اریایای .تهیرا :

قرونهز داود ( .)7505ارائ الگوری تیا تالنارگی اتضاا ههئا تلمای اایشاگاأ تهایان .رسیاله دکتیری
مدیریت آموزش عالنز دانشگاه تهرا .
کریمیا ز زهرا و ابوالقاسمنز محمود ( .)7507آموزش و بالندگن اعضای هیئت ع مین در دانشیگاههای

7502 ز بهار7  فص نامۀ مدیریت نظامنز سال شانطدهمز شمارۀ/ 19
.)71(5 ، یاف آفوجش تالی.ع وم پطشکنز نگاهن به گذشتهز چشماندازی از فردا
. طیاحی الگاو تالنارگی اتضاا ههئا تلمای ار اایشاگاأها تهایان.)7505( محبزادگا ز یوسف
.رساله دکتریز دانشگاه شهید بهشتن
 تیدوین.)7505( محبزادگا ز یوسف؛ پرداختچنز محمدشسن؛ قهرماننز محمد و فراستخواهز مقصیود
 صالنافۀ پاژوهش و.الگوین برای بالندگن اعضای هیئت ع من با رویکرد مبتنن بیر نظرییه دادهبنییاد
.67 ،تییاف ررز ار آفوجش تالی
 تیر ی ضیورت ت ه فیکز تالنارگی اتضاا ههئا تلمای ار اایشاگاأ شاههر.)7599( مرزبا ز زهرا
. پایا نامۀ کارشناسن ارشدز دانشگاه شهید بهشتن.تهشزی
-2932  آفار آفوجش تالی اریان ار اا تصصاهلی.)7505( مؤسسه پژوهش و برنامهریطی آموزش عالن
. گروه پژوهشهای آماری و فناوری اطالعال مؤسسه.2936
 ارایه الگوی مفهومن بهسازی اعضیای هیئیت ع مین.)7591( نوهابراهیمز عبدالرشیم و پورکریمنز جواد
. صلنافۀ پژوهش ار یظا ها آفوجشی.دانشگاهها و مراکط آموزش عالن
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