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Abstract: The present study aimed at prioritizing
and comparing the factors affecting the maturity of
faculty members at Payame Noor University and
Islamic Azad University of Sari. The research
method was causal-comparative. The statistical
population included 175 faculty members of Islamic
Azad University and 38 faculty members of Payame
Noor University in 2017. A number of 120 faculty
members of Islamic Azad University were selected
by stratified random sampling and 38 faculty
members of Payame Noor University were selected
by complete enumeration. A researcher-made
questionnaire was used for data collection. The
validity of the questionnaire was confirmed through
face validity and experts' opinions and the reliability
of the questionnaire was calculated as 0.94 using
Cronbach's alpha coefficient. Data analysis was
conducted using U-Mann-Whitney and Friedman
tests. The findings indicated no significant
difference between the faculty members of Payame
Noor University and Islamic Azad University in
terms of career maturity. In addition, there were no
difference in terms of individual factors and
educational factors of maturity while a significant
difference was found between the maturity of faculty
members of Payame Noor University and Islamic
Azad University in terms of organizational and
environmental factors. Meanwhile, the results
indicated that organizational factors at Islamic Azad
University and environmental factors at Payame
Noor University have the most important role in the
maturity of faculty members.
Keywords: Career Maturity, Environmental
Factors, Training, Organizational Factors
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سید باقر عابدینی قلعهسری
معصومه باقرپور
 اين پژوهش با هدف مقايسه و اولويتبندی عوامل:چکیده
مؤثر بر بالندگي اعضای هيئت علمي دانشگاه آزاد اسالمي
 مقايسهای- علّي، روش پژوهش.و پيام نور ساری اجرا شد
 عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد175 و جامعه آماری شامل
 عضو هيئت علمي دانشگاه پيام نور در سال38 اسالمي و
 عضو هيئت علمي دانشگاه120  از اين تعداد. بود1396
 عضو هيئت علمي38 آزاد بهصورت تصادفي طبقهای و
 برای.دانشگاه پيام نور بهصورت تمامشمار انتخاب شدند
گردآوری دادهها از پرسشنامه محققساخته استفاده شد که
،روايي پرسشنامه از طريق اعتبار صوری و نظر متخصصان
 پايايي پرسشنامه نيز با استفاده از ضريب آلفای.تأييد شد
 تحليل دادهها با آزمونهای يو. به دست آمد0/94 کرونباخ
 بر اساس يافتهها بين.ويتني و فريدمن انجام گرفت-من
اعضای هيئت علمي دانشگاه پيام نور و دانشگاه آزاد
اسالمي به لحاظ بالندگي شغلي تفاوت معنيداری وجود
 همچنين در عوامل فردی و عوامل آموزشي بالندگي.ندارد
نيز تفاوتي ديده نشد اما در عوامل سازماني و عوامل محيطي
تفاوت معنيداری در بالندگي اعضای هيئت علمي دو
 اين در حالي است که نتايج نشان داد که.دانشگاه ديده شد
 عوامل سازماني و در دانشگاه پيام،در دانشگاه آزاد اسالمي
 عوامل محيطي مهمترين نقش را در بالندگي اعضای،نور
.هيئت علمي دارند
، بالندگي شغلي، اعضای هيئت علمي:واژگان کلیدی
. عوامل سازماني، آموزش،عوامل محيطي
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مقدمه
نيروی انساني را بايد مهمترين سرمايه هر سازماني دانست که نقش کليدی و مهمي در
دستيابي سازمان به هدفهايش دارد .امروزه سازمانها هزينههای بسياری برای جذب
و نگهداری منابع انساني صرف ميکنند تا در عرصه رقابت از ساير رقيبان عقب نمانند
(مرزبان .)1394 ،انسان ،محور بهرهوری است و همه سازمانها با هر مأموريتي که دارند،
بايد بيشترين سرمايه ،وقت و برنامه خويش را به توسعه منابع انساني اختصاص دهند،
بهگونهای که تمامي کارکنان در ابعاد مختلف آمادگي ايجاد ،پرورش و کاربردی کردن
بهرهوری فردی ،گروهي و سازماني را داشته باشند (شاهپسند .)1388 ،کاميابي هر
سازمان در دستيابي به هدفها به آميزهای اثربخش از منابع انساني و مادی بستگي دارد.
در اين ميان ،نيروی انساني بهعنوان بزرگترين و مهمترين سرمايه و دارايي سازمان در
دو دهه اخير مورد توجه فراواني قرار گرفته است .در مديريت منابع انساني اثربخش نيز
نيروی انساني برای دستيابي به هدفهای سازمان ،اهميت حياتي و بنيادی دارد (حجازی
و همکاران .)1388 ،آموزش عالي در کشور ما نهتنها رسالت تجهيز نيروی انساني کشور
به سالح علوم ،فنون ،معارف و تربيت پژوهشگران و دانشپژوهان را بر عهده دارد ،بلکه
به دليل توجه خاص به مسائل ارزشي و معنوی ،تدارک نيروهای متخصص واجد
صالحيت فکری و اخالقي و جذب انسانهای شايسته نيز برای آنها اهميت حياتي دارد.
نظام آموزش عالي بهعنوان پديدهای هدفمند دارای دو بعد کمي و کيفي است که رشد
متعادل و موزون آن نيز بايد در هر دو بعد کمي و کيفي بهموازات يکديگر مد نظر قرار
گيرد .اعضای هيئت علمي ازجمله عوامل مهم و اصلي ساختار آموزش عالي کشور
هستند و افت کمي و کيفي آنان تأثير مستقيم بر عملکرد نظام آموزش عالي دارد .درواقع،
دانشگاهها و مراکز آموزش عالي به لحاظ رسالت مهم خود در تربيت نيروی متخصص
و دانشپژوه ،نقش مهمي را در آموزش نيروی انساني شايسته و واجد صالحيت برای
کشور بر عهده دارند (کريميان و ابوالقاسمي .)1391 ،از آنجا که جايگاه و نقش آموزش
عالي در توسعه اقتصادی ،اجتماعي و فرهنگي کشور تعيينکننده است و نيروی انساني
متخصص مورد نياز بخشهای مختلف ،توسط بخش آموزش عالي تربيت ميشوند،
تقويت و توسعه اين بخش و بهويژه اعضای هيئت علمي بهمثابه روح و جان آموزش
عالي ،زيربنای توسعه ساير بخشها است .بنابراين کيفيت مؤسسههای آموزش عالي ،در
گرو کيفيت و توان علمي اعضای هيئت علمي آن است و اين مؤسسهها بدون اعضای
هيئت علمي مجهز به علم و دانش ،توان ،قابليت حرفهای ،تعهد و انگيزه واقعي،
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غيرممکن است که بتوانند آموزش و پژوهش کيفي ارائه کنند (حسيني .)1376 ،اهميت
بالندگي هيئت علمي از آنجا ناشي ميشود که اگر آنها از سطح رشد و بالندگي مطلوبي
برخوردار باشند ،ميتوان انتظار داشت که از ساير منابع دانشگاه بهدرستي استفاده شود
و ارتقای مستمر کيفيت در فعاليتها و مأموريتهای مختلف دانشگاه رخ دهد .اعضای
هيئت علمي دانشگاهها از مهمترين ارکان فرايند ارتقا و تضمين کيفيت آموزش عالي
هستند .آنها بيشازپيش نيازمند درک عميقتری از تحوالت علمي و فناوری ،رشد
روزافزون تقاضای اجتماعي برای آموزش عالي و تصويری نوين از فعاليتهای علمي،
آموزشي ،پژوهشي و فرهنگي خود در دانشگاه هستند .اين وظيفه مهم بر عهده دانشگاهها
و مراکز آموزش عالي است که با شناسايي ميزان بالندگي اعضا و برنامهريزی نظاممند و
منطقي در جهت بالندگي باارزشترين منابع موجود خود يعني اعضای هيئت علمي
تالش کنند (قرونه و همکاران .) 1395 ،بنابراين ضرورت توجه به آموزش و بالندگي
استادان در دانشگاهها انکارناپذير است .مرور بيش از چهار دهه تجربه در آموزش و
بالندگي اعضای هيئت علمي در دانشگاههای مختلف بهعنوان يك نمونه عملي در ساير
دانشگاههای کشور ،تصوير روشني از يك ضرورت فراموش شده پيش روی مديران و
رهبران آموزش عالي قرار ميدهد .بر اين اساس ،در پژوهش حاضر تالش شده است
تا عوامل مؤثر بر بالندگي اعضای هيئت علمي ،شناسايي و مشخص شود کدام عوامل،
تأثير بيشتری بر بالندگي اعضای هيئت علمي دارند؟ همچنين مشخص شود که آيا بين
بالندگي اعضای هيئت علمي در دانشگاه پيام نور و دانشگاه آزاد اسالمي واحد ساری
تفاوت وجود دارد؟
ادبیات پژوهش
امروزه برنامههای رشد و بالندگي اعضای هيئت علمي ازجمله استراتژیهای نوين
بهمنظور حفظ و ارتقای دانش و عملکرد استادان به شمار ميرود که در چند دهه اخير
نيز در بيشتر کشورها به کار گرفته شده است (عنبری)1381 ،؛ تا ضمن ارتقای توان
علمي اعضای هيئت علمي برای انجام وظايف شغلي خود در حيطههای مختلف
آموزش ،پژوهش ،درمان و نيز انجام فعاليتهای اجرايي -مديريتي ،بستر مناسبي برای
ايجاد تحول در نظام آموزشي ايجاد شود (گرنت .)2011 1،توانمندسازی اعضای هيئت
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1

. Grant
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علمي به مجموعهای از فعاليتهای منظم و برنامهريزی شده اطالق ميشود که با هدف
ارتقای سطح دانش ،نگرش و عملکرد استادان در حيطههای مختلف آموزشي ،پژوهشي
و اجرايي صورت ميگيرد و آنها را برای ايفای نقشهای مختلف آماده ميسازد
(کروسبي و هاردن .)2012 1،عوامل متعددی چون عوامل آموزشي ،پژوهشي ،سازماني،
فردی و اخالقي در بالندگي اعضای هيئت علمي دخالت دارند (اجتهادی و همکاران،
 .)1390قوانين و مقررات ،ديدگاه مديران و مسئوالن ،فرهنگ سازماني و مشارکت
اعضای هيئت علمي در فعاليتهای دانشگاهي (پورکريمي )1388 ،و نيز عوامل
فرايندی ،مديريت سازمان ،ارتباطات و مديريت منابع انساني استراتژيك (رضائيان،
)1393؛ از ديگر عوامل مؤثر بر بالندگي اعضای هيئت علمي گزارش شدهاند .در همين
رابطه آلستت )2000( 2عوامل ساختاری ،زمينهای و محتوايي را در بالندگي اعضای
هيئت علمي مؤثر قلمداد کرده است .رايس )2014(3بر ضرورت تلفيق دانش معلمي
و دانش تخصصي برای تدريس عالمانه تأکيد داشته و کربر )2012(4نيز مرکز توسعه
آموزش ،مرکز آموزش و يادگيری ،واحد آموزش استادان و نظاير آن را در بالندگي
اعضای هيئت علمي مؤثر دانسته است.
مفهوم بالندگي هيئت علمي از دهه هفتاد ميالدی وارد فرهنگ آموزش عالي شده
است .اما عليرغم کاربرد وسيع و رايج آن ،تعريفي کامل و جامع که مورد قبول اکثريت
باشد هنوز ارائه نشده است .بسياری از پژوهشگران و نويسندگان ،کاربرد اين مفهوم را
برخي اوقات بسيار محدود و گاهي بسيار گسترده در نظر گرفتهاند .در ادبيات موجود
تعريفهای متعددی از بالندگي هيئت علمي ارائه شده و اين واژه با دو ديد عام و خاص
تعريف شده است .در معنای عام ،اين واژه دامنه وسيعي از فعاليتها را تشکيل ميدهد
که هدف آن بهبود عملکرد اعضای هيئت علمي است .اما در معنای خاص ،شامل
فعاليتهايي است که به اعضای هيئت علمي در رشد و توانمندسازی حرفهای آنها را
ياری ميرساند (آلستت .)2000،به نظر برخي ،فعاليتهای مربوط به اين موضوع از قرن
نوزدهم و زمان شکلگيری برنامه فرصتهای مطالعاتي برای ارتقای حرفهای اعضای
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1
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هيئت علمي در دانشگاه در سال  1880شروع شده است (ابل و مکچي )1985 1،که تا
سالهای متمادی اوايل دهه هفتاد ميالدی از اين برنامه در جهت بالندگي اعضای هيئت
علمي استفاده ميشد .اين در حالي است که در دهههای جديد بيشتر برنامههای بالندگي
به جای تأکيد بر برنامه فرصتهای مطالعاتي عمدتاً بر مواردی چون جلسات توجيهي
و معارفه اعضای هيئت علمي تازه استخدام شده ،روشهای ارزشيابي دانشجويان و
همچنين فناوری آموزشي متمرکز شده است (موريسون و راندال )2005 2،سورسينلي
و همکاران )2006( 3پنج دوره زماني متفاوت در شکلگيری بالندگي اعضای هيئت
علمي را به شرح جدول ( )1برشمردهاند:
جدول ( )1پنج دوره زمانی متفاوت در شکلگیری بالندگی اعضای هیئت علمی
ردیف

نام دوره

زمان

1

عصر
دانشپژوهان

1950-60

2

عصرياددهندگان

80-1960

3

عصر کارشناسان
بالندگي

90-1980

4

عصر
يادگيرندگان

19902000

5

عصر شبکه

2000
تاکنون

ویژگی اصلی دوره بالندگی هیئت علمی
تأکيد بر شايستگيهای دانشي و اهميت مهارتهای
پژوهشي و تسلط بر محتوای دروس از طريق
حمايتهای مالي برای شرکت در کنفرانسها و
سخنرانيها
تأکيد بر تواناييهای تدريس اعضای هيئت علمي
بهعنوان اصل اساسي بالندگي از طريق برگزاری
کارگاههای آموزشي و برنامههای رسمي بهبود تدريس
کم شدن بودجههای آموزشي و افت کيفيت زندگي
هيئت علمي ،اجرايي برنامههای بالندگي بهصورت کامالً
رسمي و گسترده از طريق استخدام افراد کارشناس با
عنوان کارشناسان بالندگي برای برگزاری کارگاههای
آموزشي در دانشگاه
تأکيد بر اهميت تخصص و تجربه ،تغيير پارادايم از
ياددهي (تدريس) به يادگيری دانشجويان و تسهيل
يادگيری بر اين اساس که کيفيت باالی تدريس وابسته به
يادگيری عميق دانشجويان است
تأکيد بر اهميت مشارکت اعضای هيئت علمي و ساير
ذینفعان آموزش عالي ،رويکرد ميانرشتهای در فرايند
بالندگي هيئت علمي ،تأکيد بر بهسازی و تقويت
مجموعه دانشگاه به جای بالندگي فردی اعضا

منبع :سورسینلی و همکاران ()2006

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1

. Eble & Mckeachie
. Morrison & Randall
3
. Sorcinelli et al
2
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پیشینه پژوهش
در بررسي پژوهشهای مختلفي که با هدف شناسايي عوامل و زمينههای مؤثر بر بالندگي
اعضای هيئت علمي انجام گرفته است ميتوان پي برد که عوامل و زمينههای بالندگي
هيئت علمي در پژوهشهای مختلف متفاوت است و هر يك از صاحبنظران و
پژوهشگران به عناصر کموبيش متفاوتي اشاره کردهاند .ازجمله؛
نتايج پژوهش قطبي و نصرالهي ( )1396با عنوان «طراحي و استانداردسازی
پرسشنامه ارزشيابي کيفيت آموزش باليني اعضای هيئت علمي دانشکده توانبخشي»
نشان داد هر دو بخش کيفيت آموزشي و محيط کارآموزی پرسشنامه طراحي شده روا
و پايا است .از اين پرسشنامه ميتوان بهمنظور ارزشيابي کيفيت آموزش باليني اعضای
هيئت علمي دانشکده توانبخشي بهره گرفت.
نيکوفر و مظاهری ( )1396پژوهشي با عنوان «نقش ابعاد بالندگي سازماني در تعهد
سازماني اعضای هيئت علمي دانشکدههای تربيت بدني کشور» به انجام رساندند .نتايج
نشان داد که بين بالندگي سازماني و تمامي ابعاد آن و تعهد سازماني اعضای هيئت علمي
در سطح اعتماد  99درصد رابطه مستقيم و معنيدار وجود دارد .همچنين نتايج تحليل
رگرسيون گامبهگام نشان داد که ابعاد بالندگي سازماني در بعد ارتباطات بين فردی،
خودکارآمدی و رهبری قادر به پيشبيني معنيدار تعهد سازماني هستند.
مرادی و ديدهبان ( )1396در پژوهشي با عنوان« توانمندسازی اعضای هيئت علمي
در نظام آموزش پزشکي» نشان دادند که ارتقای برنامههای توانمندسازی در حوزه
آموزش پزشکي ،نياز به استفاده از محتواهای گوناگون برای پيادهسازی ،استفاده از
روشهای مطالعاتي ترکيبي و منابع اطالعاتي چندگانه و سطح باال دارد .بههرحال در
صورت اطمينان از اينکه برنامههای توانمندسازی ،سبب ارتقای مهارتها و
صالحيتهای مختلف حرفهای اعضای هيئت علمي ميشود ،استفاده از روشهای
نظاممند برنامهريزی تا ارزيابي نتايج برنامهها ميتواند سبب بهبود برنامههای
توانمندسازی شود .درنتيجه اعضای هيئت علمي و افراد دخيل در برنامههای
توانمندسازی بايد از ضعفهای ذاتي برنامههای سنتي توانمندسازی آگاه شوند.
درعينحال بايد توجه داشت که توانمندسازی اعضای هيئت علمي ،فرايندی پيچيده
است و ساختاری درهمتنيده دارد.
شعباني بهار و همکاران ( )1395به تعيين مؤلفههای بالندگي حرفهای اعضای هيئت
علمي دانشکده های تربيت بدني کشور و سنجش برازش آن اقدام کردند .نتايج نشان
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داد به ايجاد و راهاندازی مرکزی منظم و رسمي با عنوان «مرکز بالندگي در دانشگاهها»
نياز است تا از اين طريق و با استفاده از متخصصان در حوزه بالندگي و مديريت منابع
انساني ،بتوان بهطور اثربخش و منظم و برنامهريزی شده به اجرای برنامههای بالندگي
اعضای هيئت علمي همت گماشت.
عنوان پژوهش قرونه و همکاران (« )1395الگويي برای بالندگي اعضای هيئت علمي
دانشگاه تهران» بود .نتايج بخش کيفي پژوهش نشان داد که بالندگي اعضای هيئت علمي
پنج مؤلفه اصلي شامل آموزشي ،پژوهشي ،خدمات تخصصي ،فردی و سازماني و 30
شاخص دارد .نتايج بخش کمّي نشان داد که از ديدگاه اعضای هيئت علمي وضعيت
کلي بالندگي اعضای هيئت علمي در دانشگاه تهران باالتر از ميانگين و نسبتاً مطلوب
است ،ولي وضعيت دو مؤلفه آن؛ يعني بالندگي خدمات تخصصي و بالندگي سازماني
پايينتر از ميانگين است.
محب زادگان و همکاران ( )1395پژوهشي را با عنوان «تدوين الگويي برای بالندگي
اعضای هيئت علمي با رويکرد مبتني بر نظريه داده بنياد» اجرا کردند .اين پژوهش به
روش تحليل محتوا بررسي شد و بالندگي اعضای هيئت علمي در سه بعد فردی،
حرفهای و آموزشي تحليل شده و با توجه به شرايط علي ،شرايط زمينهای و شرايط
ميانجي ،راهبردهايي تدوين و مدل نهايي بر اساس آن ارائه شده است.
باقرپناهي ( )1394پژوهشي با عنوان «امکانسنجي استقرار مرکز بالندگي اعضای
هيئت علمي قم» نشان داد که  16مؤلفه مورد بررسي الزامات و عوامل تسهيلکننده در
اين امکانسنجي در دانشگاه قم ،وضعيت مناسبي ندارد .به نظر اعضای هيئت علمي از
ميان  13مانع مطرح شده ،تأمين نشدن منابع مالي ،نداشتن انگيزه و بيتوجهي به
اولويتهای اعضای هيئت علمي باالترين ميانگين را داشتند .همچنين نتايج نشان داد
که وضعيت موجود برنامههای بالندگي دانشگاه قم در هر چهار بعد سازماني ،آموزشي،
حرفهای و فردی در  41مؤلفه مورد بررسي مطلوب نيست و يك مؤلفه از برنامههای
بالندگي آموزشي (ارزشيابي منظم و سيستماتيك کيفيت تدريس استادان توسط
دانشجويان) در وضعيت مطلوب قرار دارد.
سياوشي ( )1394در پژوهشي نقش رهبری معنوی بر بالندگي اعضای هيئت علمي
دانشکدههای تربيت بدني و علوم ورزشي را بررسي کرد .نتايج نشان داد که رهبری
معنوی و ابعاد آن يعني چشمانداز سازماني ،ايمان به کار ،عشق به نوعدوستي ،عضويت
در سازمان ،تعهد سازماني و معنيداری در کار ،با توانمندسازی اعضا رابطه معنيداری
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داشته اند ولي بين بازخورد عملکرد و توانمندسازی رابطه معنيداری نبود .همچنين
يافتهها بيانگر اين بودند که ابعاد بالندگي دانشکدههای تربيت بدني کشور در حد مطلوب
قرار دارد و  16مؤلفه مورد بررسي الزامات امکانسنجي مرکز بالندگي ،وضعيت مناسبي
ندارد.
زاهدی و بازرگان ( )1393در پژوهشي ديدگاه اعضای هيئت علمي درباره نيازهای
توسعه حرفهای آنان و شيوههای برآوردن نيازها را بررسي کردند و نتايج نشان داد؛ به
نظر اعضای هيئت علمي در چهار حوزه مهارتهای آموزشي ،پژوهشي ،اجرايي و
ارتباطي نياز وجود دارد که بيشترين نياز در تقويت مهارتهای ارتباطي است .پس از
آن نياز به تقويت مهارتهای مديريت ،فعاليتهای علمي ازجمله انجام دادن فعاليتهای
آموزشي و پژوهشي و عرضه خدمات تخصصي است .نياز به تقويت مهارتهای
پژوهشي در اولويت بعدی و نياز به تقويت مهارتهای تدريس در اولويت پايينتری
قرار دارد.
قورچيان و همکاران ( )1395پژوهشي را با عنوان «شناسايي ابعاد و مؤلفههای
بهسازی اعضای هيئت علمي بهمنظور ارائه يك مدل مفهومي در دانشگاه آزاد اسالمي»
اجرا کردند .بر اساس يافتهها مدل نهايي در سه بخش فلسفه و هدفها ،ابعاد و مؤلفهها،
مباني نظری ،روش ،فرايند اجرايي ،تسهيلکنندهها و برونداد طراحي شد .نتايج نشان
داد که از ديدگاه اعضای هيئت علمي ،وضعيت برنامههای بالندگي در دانشگاه آزاد
اسالمي مطلوب نيست .از ميان يك بعد بهسازی هيئت علمي ،فقط ميانگين نمرات
بهسازی آموزشي باالتر از حد متوسط و چهار بعد ديگر (پژوهشي ،فردی ،سازماني،
اخالقي) پايينتر از حد متوسط بودند .همچنين ميانگين نمرات هشت مانع باالتر از حد
متوسط بود که در ميان آنها چهار مانع (بيتوجهي به نيازها و اولويتهای اعضای هيئت
علمي ،اجباری بودن شرکت در برنامههای بهسازی ،حمايت نکردن مديران ارشد
دانشگاه و نداشتن انگيزه و مشوقهای الزم ) باالترين ميانگين را داشتند.
کاراسيو و همکاران )2014( 1بر اساس مدل فيليپس و برگ کوئيست به ارزيابي
بالندگي اعضای هيئت علمي و تأثير آن بر برنامههای بالندگي دانشجو بهعنوان
انتقالدهنده دانش اقدام کردند .نتايج بيانگر اين بود که بالندگي هيئت علمي را
فعاليتهای ترکيبي و مرتبطي از توسعه فردی (تغييرات در عقايد و ارزشها ) ،توسعه
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
. Caraccio
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آموزشي (تغييرات در فرايند ارتباطات و تعامالت انساني) و توسعه سازماني (تغييرات
در ساختار و اختيارات سازماني ) تشکيل ميدهند که بر بالندگي دانشجويان تأثير مثبت
و فزاينده ميگذارد.
1
مكکلين ،کيلرس و وانوک( )2014در پژوهش خود در مورد آموزش و بالندگي
اعضای هيئت علمي در حوزه سالمت و علوم پزشکي به اين نتيجه رسيدند که برنامههای
آموزش و بالندگي اعضای هيئت علمي به عواملي همچون استمرار ،توجه و حمايت
رهبران و مديران آموزش عالي و برنامههای استراتژيك دانشگاه بستگي دارد.
گاف و گاف )2013( 2در مطالعهای به دنبال شناسايي ويژگيهای توسعه اعضای
هيئت علمي در کالجهای دوساله ايالت کانزاس بودند .آنها از مؤلفههای فناوری ،تنوع،
فضا ،کارگزيني ،اعتبارات مالي ،ارزيابي ،محتوا ،اجرا و ارزشيابي برای ارزيابي برنامههای
توسعه استفاده کردند .نتايج نشان داد که اين کالجها به استفاده بيشتر از نتايج ارزشيابي
برای تعيين فعاليتهای آتي برنامههای توسعه تأکيد دارند.
نعيم يوهخان )2011(3به ارزيابي وضعيت موجود بالندگي کارکنان در آموزش عالي
پاکستان پرداخت .جامعه آماری پژوهش شامل همه کادر آموزشي شاغل در دانشگاههای
دولتي و خصوصي پاکستان بود .نتايج نشان داد که دانشگاهها برنامههای مدوني برای
بالندگي کارکنان نداشتند البته اين امر بهواسطه کمبود منابع نبوده بلکه بهواسطه سوء
مديريت بوده است .از نتايج ديگر پژوهش اين بود که استادان دانشگاه کامالً به
برنامههای بالندگي احساس نياز ميکردند.
وسلي )2011( 4وضعيت برنامههای بالندگي اعضای هيئت علمي را در کالجهای
دوساله تگزاس بررسي کرد .نتايج پژوهش نشان داد که بيشتر کالجهای مورد مطالعه
دارای فضای فيزيکي برای بالندگي اعضای هيئت علمي نبودند؛  49درصد از کالجها،
فرد مسئول تماموقتي برای انجام وظايف بالندگي در اختيار نداشتند؛ بيشتر کالجها
اعتبارات ناکافي برای برنامههای بالندگي اعضای هيئت علمي خود در نظر گرفته بودند
و درنهايت  42درصد از کالجهای مورد مطالعه گزارش دادند که برنامههای بالندگي
اعضای هيئت علمي آنها بدون نيازسنجي اجرا شده است.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1.

Mclean, Cilliers & Van Wyk
Gaff & Gaff
3
. Naeem Uahkhan
4
. Wesley
2.

88

نامة آموزش عالی

فرضیههای پژوهش
 -1بين عوامل فردی بالندگي اعضای هيئت علمي دانشگاه پيام نور و دانشگاه آزاد
اسالمي واحد ساری تفاوت وجود دارد.
 -2بين عوامل سازماني بالندگي اعضای هيئت علمي دانشگاه پيام نور و دانشگاه آزاد
اسالمي واحد ساری تفاوت وجود دارد.
 -3بين عوامل محيطي بالندگي اعضای هيئت علمي دانشگاه پيام نور و دانشگاه آزاد
اسالمي واحد ساری تفاوت وجود دارد.
 -4بين عوامل آموزشي بالندگي اعضای هيئت علمي دانشگاه پيام نور و دانشگاه آزاد
اسالمي واحد ساری تفاوت وجود دارد.
روش پژوهش
پژوهش حاضر ،يك پژوهش کاربردی از نوع علّي -مقايسهای است .جامعه آماری شامل
همه اعضای هيئت علمي در دو دانشگاه آزاد اسالمي واحد ساری با  175نفر و اعضای
هيئت علمي دانشگاه پيام نور مرکز ساری با  38نفر بود .حجم نمونه بر اساس جدول
مورگان برای اعضای هيئت علمي دانشگاه پيام نور ساری برابر با  38نفر (با توجه به
محدود بودن تعداد اعضای هيئت علمي در دانشگاه پيام نور همه اعضای هيئت علمي)
و در دانشگاه آزاد اسالمي برابر با  120نفر بود که به روش نمونهگيری تصادفي ساده
انتخاب شدند .ابزار گردآوری دادهها نيز پرسشنامه محققساخته بود که دو بخش داشت.
بخش اول ،شامل پرسشهای جمعيتشناختي پاسخگويان و بخش دوم ،شامل  24سؤال
و  4مؤلفه بود که ميزان بالندگي اعضای هيئت علمي و نقش عوامل فردی (-21-20
 ،)24-23-22سازماني ( ،)8-7-6-5-4-3-2-1محيطي ( )14-13-12-11-10-9و
آموزشي ( )19-18-17-16-15را با گويههای متناسب ارزيابي ميکند .اعتبار يا روايي
پرسشنامهها از طريق اعتبار صوری و نظر خبرگان و کارشناسان بررسي شد؛ به اين
صورت که پرسشنامهها در اختيار استادان قرار گرفت و درنهايت با حذف و تعديل
برخي پرسشها ،روايي پرسشنامهها تأييد شد .پايايي پرسشهای پرسشنامه نيز با استفاده
از ضريب آلفای کرونباخ محاسبه شد و نشان داد که پرسشها برای توصيف وضعيت
متغيرهای پژوهش متناسب است زيرا دارای ثبات دروني است .برای اين منظور ،تعداد
 30پرسشنامه در يك آزمون مقدماتي بين افراد نمونه ،توزيع شده و پس از گردآوری
ميزان آلفای کرونباخ  0/94محاسبه شد .مالک تصميمگيری در مورد ضريب آلفا به اين

89

اولویتبندی و مقایسه عوامل مؤثر بر بالندگی اعضای هیئت علمی ...

صورت است که مقادير باالی  0/80نشاندهنده سازگاری بسيار خوب آيتمهاست ،بيشتر
از  0//70در حد خوبي نشاندهنده اين وضعيت است و مقادير باالی  0/50را نيز ميتوان
به شکل قابل اغماضي مورد قبول قرار داد .اما بههرحال تا جای ممکن بهتر است با
حذف گويههای ناسازگار اين مقدار را به حد  0/70رساند.
تحليل نتايج نيز به کمك آمارهای توصيفي و استنباطي با استفاده از نرمافزار آماری
 spssانجام گرفت .در آمار توصيفي ،ابتدا توزيع آزمودنيها در پرسشها و ابعاد مختلف
پرسشنامه بهصورت جدولهای فراواني و درصد مشخص شد .در بخش آمار استنباطي
برای تجزيهوتحليل دادهها و آزمون فرضيهها ابتدا وضعيت توزيع توابع متغيرهای
پژوهش با آزمون کلموگروف-اسميرنف بررسي شد .سپس از آزمونهای مقايسهای يو
من -ويتني و فريدمن برای تجزيهوتحليل فرضيهها استفاده شد.
یافتههای پژوهش
الف -یافتههای توصیفی :بر اساس يافتههای توصيفي  76درصد پاسخگويان از اعضای
هيئت علمي دانشگاه آزاد اسالمي ساری و  24درصد از اعضای هيئت علمي دانشگاه
پيام نور مرکز ساری هستند و از اين تعداد  78درصد پاسخگويان مرد و  23درصد از
آنها زن است.
ب -آزمون کلموگروف-اسمیرنف
برای بررسي نرمال بودن دادهها از آزمون کولموگروف-اسميرنف استفاده شد نتايج نشان
داد تمامي متغيرهای پژوهش نرمال ميباشند ،درنتيجه جهت آزمون برای اين متغيرها از
آزمون پارامتری استفاده ميکنيم.
جدول ( )2آزمون نرمال بودن مربوط به متغيرهای پژوهش
متغير

آماره

درجه آزادی

سطح معنيداری

عوامل سازمانی

0/12

158

0/000

عوامل محیطی

0/11

158

0/000

عوامل آموزشی

0/11

158

0/000

عوامل فردی

0/15

158

0/000

بالندگی

0/11

158

0/000
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طبق اطالعات به دست آمده ،در فاصله اطمينان  95درصد ،سطح معنيداری آزمون
کولموگروف-اسميرنف برای همه متغيرها کمتر از  0/05است پس فرضيه صفر رد
ميشود .به همين دليل توزيع توابع مورد نظر ،مطلوبيت ندارند و نرمال نيستند .بنابراين
از آزمونهای ناپارامتريك يو من-ويتني و آزمون فريدمن برای بررسي و سنجش
فرضيهها استفاده شده است.
فرضیه اصلی :بین بالندگی شغلی اعضای هیئت علمی دانشگاه پیام نور و دانشگاه
آزاد اسالمی واحد ساری تفاوت وجود دارد.
جدول ( )3آزمون يو من-ويتني برای مقايسه بالندگي شغلي در گروهها
تعداد

ميانگين رتبه

دانشگاه آزاد اسالمی

120

76/31

دانشگاه پیام نور

38

89/57

گروهها

من-ويتني

آماره Z

معنيداری

1897/5

-1/55

0/11

با توجه به نتايج به دست آمده در فاصله اطمينان  95درصد سطح معنيداری آزمون
من-ويتني ،برابر است با  sig = 0/11چون سطح معنيداری از  0/05بيشتر است بنابراين
با اطالعات موجود فرضيه آماری تأييد و فرضيه تحقيق رد ميشود .درواقع ،بالندگي
اعضای هيئت علمي دانشگاه پيام نور و دانشگاه آزاد اسالمي با يکديگر تفاوتي ندارد.
فرضیه فرعی اول :بین عوامل فردی بالندگی اعضای هیئت علمی دانشگاه پیام
نور و دانشگاه آزاد اسالمی واحد ساری تفاوت وجود دارد.
جدول ( )4آزمون يو من-ويتني برای مقايسه عوامل فردی بالندگي در گروهها
تعداد

ميانگين رتبه

گروهها
دانشگاه آزاد اسالمی

120

78/16

دانشگاه پیام نور

38

83/72

من-ويتني

آماره Z

معنيداری

2119/5

-0/65

0/51

با توجه به نتايج به دست آمده در فاصله اطمينان  95درصد سطح معنيداری آزمون
من-ويتني ،برابر است با  .sig = 0/51چون سطح معنيداری از  0/05بيشتر است
بنابراين با اطالعات موجود فرضيه آماری تأييد و فرضيه تحقيق رد ميشود .درواقع،
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بين عوامل فردی بالندگي اعضای هيئت علمي دانشگاه پيام نور و دانشگاه آزاد اسالمي
تفاوتي وجود ندارد.
فرضیه فرعی دوم :بین عوامل سازمانی بالندگی اعضای هیئت علمی دانشگاه پیام
نور و دانشگاه آزاد اسالمی واحد ساری تفاوت وجود دارد.
جدول ( )5آزمون يو من-ويتني برای مقايسه عوامل سازماني بالندگي در گروهها
تعداد

ميانگين رتبه

گروهها
دانشگاه آزاد اسالمی

120

75/65

دانشگاه پیام نور

38

91/67

من-ويتني

آماره Z

معنيداری

1817/5

-1/88

0/05

با توجه به نتايج به دست آمده در فاصله اطمينان  95درصد سطح معنيداری آزمون
من-ويتني ،برابر است با  sig = 0/05چون سطح معناداری برابر با  0/05است بنابراين
با اطالعات موجود فرضيه آماری رد و فرضيه تحقيق تأييد ميشود .درواقع ،بين عوامل
سازماني بالندگي اعضای هيئت علمي دانشگاه پيام نور و دانشگاه آزاد اسالمي تفاوت
وجود دارد .با مقايسه ميانگينهای رتبهای نيز نتيجه گرفته ميشود که ميزان ميانگين
عوامل سازماني بالندگي در دانشگاه پيام نور بيشتر از دانشگاه آزاد اسالمي است.
فرضیه فرعی سوم :بين عوامل محيطي بالندگي اعضای هيئت علمي دانشگاه پيام
نور و دانشگاه آزاد اسالمي واحد ساری تفاوت وجود دارد.
جدول ( )6آزمون يو من-ويتني برای مقايسه عوامل محيطي بالندگي در گروهها
تعداد

ميانگين رتبه

دانشگاه آزاد اسالمی

120

88/18

دانشگاه پیام نور

38

76/75

گروهها

من-ويتني

آماره Z

معنيداری

1950

1/34

0/01

با توجه به نتايج به دست آمده در فاصله اطمينان  95درصد سطح معنيداری آزمون
من-ويتني ،برابر است با  .sig = 0/05چون سطح معنيداری کمتر از  0/05است بنابراين
با اطالعات موجود فرضيه آماری رد و فرضيه تحقيق تأييد ميشود .درواقع بين عوامل
محيطي بالندگي اعضای هيئت علمي دانشگاه پيام نور و دانشگاه آزاد اسالمي تفاوت
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وجود دارد .با مقايسه ميانگينهای رتبهای نيز نتيجه گرفته ميشود که ميزان ميانگين
عوامل محيطي بالندگي در دانشگاه آزاد اسالمي بيشتر از دانشگاه پيام نور است.
فرضیه فرعی چهارم :بين عوامل آموزشي بالندگي اعضای هيئت علمي دانشگاه پيام
نور و دانشگاه آزاد اسالمي واحد ساری تفاوت وجود دارد.
جدول ( )7آزمون يو من-ويتني برای مقايسه عوامل آموزشي بالندگي در گروهها
گروهها
دانشگاه آزاد اسالمی
دانشگاه پيام نور

تعداد

ميانگين رتبه

من-ويتني

120
38

87/88
76/81

1957/5

آماره Z

معنيداری
0/18

1/31

با توجه به نتايج به دست آمده در فاصله اطمينان  95درصد سطح معنيداری آزمون
من-ويتني ،برابر است با  .sig = 0/05چون سطح معنيداری بيشتر از  0/05است
بنابراين با اطالعات موجود فرضيه آماری تأييد و فرضيه تحقيق رد ميشود .درواقع،
بين عوامل آموزشي بالندگي اعضای هيئت علمي دانشگاه پيام نور و دانشگاه آزاد اسالمي
تفاوت وجود ندارد.
اولویتبندی عوامل مؤثر بر بالندگی شغلی اعضای هیئت علمی
جدول ( )8آزمون فريدمن برای اولويتبندی عوامل بالندگي به تفکيك دانشگاه
دانشگاه آزاد اسالمی

میانگین رتبه

اولویتبندی

تعداد

آماره خی دو

درجه آزادی

معنیداری

میانگین رتبه

اولویتبندی

2/98

2

3/91

1/83

3

2/99

2

1/69

4

1/46

4

تعداد

فردی

1

آماره خی دو

عوامل

3/50

1

درجه آزادی

عوامل
سازماني
عوامل
محيطي
عوامل
آموزشي

120

175/30

3

0/000

2/64

3

معنیداری

عوامل
بالندگی

دانشگاه پیام نور

38

67/13

3

0/000
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در دانشگاه آزاد اسالمي ،نتايج آزمون فريدمن نشان ميدهد سطح معنيداری آزمون
کااسکوئر يا خي دو ،کمتر از  0/05است .بنابراين بين ميانگين عوامل بالندگي اعضای
هيئت علمي تفاوت وجود دارد .با توجه به رتبه ميانگينها ميتوان نشان داد که تأثير
کدام عامل ،بيشتر و تأثير کدام عامل ،کمتر است .بر اين اساس ،عوامل سازماني در
اولويت است .يعني عوامل سازماني مهمترين نقش را در بالندگي اعضای هيئت علمي
دانشگاه آزاد اسالمي دارد .عوامل محيطي دومين عامل مهم در بالندگي اعضای هيئت
علمي است  .عوامل آموزشي و عوامل فردی نيز در اولويت سوم و چهارم بالندگي
اعضای هيئت علمي هستند .در دانشگاه پيام نور ،نتايج آزمون فريدمن نشان ميدهد
سطح معني داری آزمون کااسکوئر يا خي دو ،کمتر از  0/05است .بنابراين بين ميانگين
عوامل بالندگي اعضای هيئت علمي تفاوت وجود دارد .با توجه به رتبه ميانگينها
ميتوان گفت ،در اين دانشگاه عوامل محيطي مهمترين نقش را در بالندگي اعضای
هيئت علمي دارد .عوامل آموزشي در اين دانشگاه در اولويت دوم است .عوامل سازماني
سومين عامل مهمي است که بر بالندگي تأثيرگذار است و درنهايت عوامل فردی بر
بالندگي اثر ميگذارد .درمجموع ،مطابق با نتايج ،اولويتبندی عوامل مؤثر در بالندگي
اعضای هيئت علمي در دانشگاه آزاد اسالمي و دانشگاه پيام نور متفاوت است .درواقع،
اولويتهای بالندگي در دو دانشگاه با يکديگر فرق ميکند.
بحث و نتیجهگیری
در اين پژوهش عوامل مؤثر بر بالندگي اعضای هيئت علمي شناسايي شد .سپس تفاوت
اين عوامل بين اعضای هيئت علمي دو دانشگاه آزاد اسالمي و دانشگاه پيام نور ساری،
مقايسه و درنهايت اين عوامل در هر دو دانشگاه اولويتبندی شد .فرضيه اصلي پژوهش
مبني بر اين بود که بالندگي شغلي اعضای هيئت علمي دانشگاه پيام نور و دانشگاه آزاد
اسالمي واحد ساری با يکديگر متفاوت است .نتايج حاصل از تجزيهوتحليل اين فرضيه
نشان داد که بين بالندگي شغلي اعضای هيئت علمي دانشگاه پيام نور و دانشگاه آزاد
اسالمي واحد ساری اختالفي وجود ندارد .درواقع ،اعضای هيئت علمي در هر دو
دانشگاه بهطور يکسان به عوامل بالندگي توجه نشان دادند و اين نکته بيانگر اين است
که در اينکه عوامل بالندگي بايد در تمام دانشگاهها و مراکز آموزشي در نظر گرفته شوند
و دانشگاهها در راستای توسعه همهجانبه اعضای هيئت علمي خود گامهای اساسي و
برنامهريزی شده بردارند ،هيچ فرقي بين دانشگاهها وجود ندارد؛ چنانچه در نتايج اين
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پژوهش نيز بر اين موضوع تأکيد شده است .يافتههای قطبي و نصرالهي ( ،)1396شعباني
بهار و همکاران ( ،)1395قرونه و همکاران ( ،)1395باقرپناهي ( ،)1394کاراسيو و
همکارا ( )2014و مكکلين و همکاران ( )2014همسو با اين نتيجه است که تمام
اعضای هيئت علمي در آموزش عالي به بهسازی و بالندگي نياز دارند .درمجموع بايد
گفت توسعه منابع انساني و توسعه اعضای هيئت علمي در دو دانشگاه مورد بررسي با
برنامههای استراتژيك دانشگاه همسويي دارد و لزوم توجه به بالندگي استادان مورد
توجه قرار گرفته است.
نتايج حاصل از تجزيهوتحليل فرضيه فرعي اول پژوهش مبني بر اينکه بين عوامل
فردی بالندگي اعضای هيئت علمي دانشگاه پيام نور و دانشگاه آزاد اسالمي واحد ساری
تفاوت وجود دارد؛ بيانگر اين بود که تفاوت معنيداری بين عوامل فردی بالندگي
اعضای هيئت علمي در اين دانشگاه وجود ندارد .تأکيد عوامل فردی بر بالندگي استادان،
به موضوعاتي همچون خالقيت شخصي ،نگرش فردی ،روحيه مشارکت ،انتقادپذيری،
ارائه انديشههای نو و  ...اشاره دارد که از سوی پژوهشگراني همچون کاراسيو و
همکاران ( ،)2014سورسيلني و همکاران ( ،)2015قورچيان و همکاران ( )1395و
باقرپناهي ( )1394نيکوفر و مظاهری ( ،)1396محب زادگان و همکاران ()1395
شناسايي و تأييد شده است .مطابق با نتايج اين پژوهش ،اعضای هيئت علمي هر دو
دانشگاه در اين ويژگيها اختالفي با يکديگر ندارند و بهطور يکسان و مشابه به مسائلي
چون خالقيت و انديشههای نو و مشارکتپذيری و انتقادپذيری اهميت ميدهند.
نتايج حاصل از تجزيهوتحليل فرضيه فرعي دوم پژوهش مبني بر اينکه بين عوامل
سازماني بالندگي اعضای هيئت علمي دانشگاه پيام نور و دانشگاه آزاد اسالمي واحد
ساری تفاوت وجود دارد؛ نشان داد که تفاوت معنيداری بين عوامل سازماني بالندگي
در دانشگاه آزاد اسالمي و دانشگاه پيام نور وجود دارد .اين اختالف به اين صورت
است که نقش عوامل سازماني بالندگي اعضای هيئت علمي در دانشگاه پيام نور بيشتر
از دانشگاه آزاد اسالمي است .درواقع دانشگاه پيام نور به عوامل سازماني بالندگي
استادان و بهسازی سازماني اهميت بيشتری ميدهد و در اين کار موفقتر است .عوامل
سازماني ،تالش رياست ،معاونت و مسئوالن دانشگاه در افزايش بهسازی سازماني،
ارتباطات اثربخش ،مديريت زمان ،مديريت تعارض ،حل مشکالت ،قدرت رهبری،
فعاليتهای گروهي و مهارت تأثيرگذاری بيشتر اعضای هيئت علمي که مورد توجه
پژوهشگراني همچون قطبي و نصرالهي ( ،)1396نيکوفر و مظاهری ( ،)1396مرادی و
ديدهبان ( ،)1396شعباني بهار و همکاران ( ،)1395قرونه و همکاران ( ،)1395محب
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زادگان و همکاران ( ،)1395گاف و گاف ( ،)2013نعيم يوهخان ( ،)2011وسلي
( ،)2011باقرپناهي ( )1394و زاهدی و بازرگان ( )1393قرار داشته است .آنها بر عوامل
سازماني در بالندگي اعضای هيئت علمي تأکيد کردهاند .درمجموع بايد گفت ،منظور از
عوامل سازماني مجموعه عوامل درونسازماني است که بر بهبود عملکرد شغلي افراد
سازمان نقش دارند .بخش مهمي از اين عوامل به نحوه مديريت و ساختار سازمان
بستگي دارد .تشکيالت اداری ،قوانين و مقررات سازماني ،فرهنگ سازماني ،سيستمها،
روشها ،نظام مالي ،نظارت و کنترل ،سازماندهي ،بسيج منابع و امکانات ،رهبری و
هدايت و  ...ازجمله عوامل مهم سازماني هستند .توجه به اين عوامل در بالندگي استادان
و بهسازی آنان تأثير بسزايي دارد که دانشگاه پيام نور به آن اهميت بيشتری ميدهد.
نتايج حاصل از تجزيهوتحليل فرضيه فرعي سوم تحقيق مبني بر اينکه بين عوامل
محيطي بالندگي اعضای هيئت علمي دانشگاه پيام نور و دانشگاه آزاد اسالمي واحد
ساری تفاوت وجود دارد؛ نشان داد که تفاوت معنيداری بين عوامل محيطي بالندگي
در دانشگاه آزاد اسالمي و دانشگاه پيام نور وجود دارد بهطوری که ميانگين عوامل
محيطي بالندگي در دانشگاه آزاد اسالمي بيشتر از دانشگاه پيام نور است .بر اين اساس
دانشگاه آزاد اسالمي به عوامل محيطي بالندگي استادان خود اهميت بيشتری ميدهد.
بهطور کلي منظور از عوامل محيطي ،مجموعه عواملي است که تغيير در ويژگيهای آنها
در دانشگاه اثر گذاشته و همچنين تمام عواملي که ويژگيهايشان بر اثر رفتار دانشگاه
تغيير ميکند .شعباني بهار و همکاران ( ،)1395قرونه و همکاران ( ،)1395باقرپناهي
( ،)1394سياوشي ( ،)1394زاهدی و بازرگان ( ،)1393قورچيان و همکاران (،)1395
سورسيلني و همکاران ( ،)2015کاراسيو و همکاران ( ،)2014مكکلين و همکاران
( )2014نيز مؤلفههايي چون جامعه ،صنعت ،انجمنهای حرفهای ،نقد نظريهها،
کنفرانسها و آشنايي با قوانين و مقررات را از عوامل محيطي بالندگي شغلي استادان
دانستهاند .مثالً ،برقراری ارتباط بين صنعت و دانشگاه يا ارائه مشاورههای تخصصي و
حرفهای به جامعه بخشي از تعامل محيطي است که اعضای هيئت علمي در آن نقش
دارند .دانشگاه آزاد اسالمي در اين مورد موفقتر عمل کرده است.
نتايج حاصل از تجزيهوتحليل فرضيه فرعي چهارم پژوهش مبني بر اينکه بين عوامل
آموزشي بالندگي اعضای هيئت علمي دانشگاه پيام نور و دانشگاه آزاد اسالمي واحد
ساری تفاوت وجود دارد؛ نشان داد که تفاوت معنيداری بين عوامل آموزشي بالندگي
در دانشگاه آزاد اسالمي و دانشگاه پيام نور وجود ندارد .درواقع هر دو دانشگاه بهطور
يکسان و مشابه به عوامل آموزشي اهميت داده و به آن توجه دارند .گاف و گاف ()1989
در الگوی بالندگي اعضای هيئت علمي خود نشان دادند که عوامل آموزشي بالندگي
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استادان ،مجموعه فعاليتهايي است که به اعضای هيئت علمي در سه زمينه بهبود
مهارتهای تدريس ،طراحي برنامه درسي بهتر و بهبود فرهنگ دانشگاه کمك ميکند.
قطبي و نصرالهي ( ،)1396نيکوفر و مظاهری ( ،)1396مرادی و ديدهبان (،)1396
محبزادگان و همکاران ( ،)1395باقرپناهي ( ،)1394سياوشي ( ،)1394زاهدی و
بازرگان ( ،)1393قورچيان و همکاران ( ،)1395سورسيلني و همکاران ( ،)2015کاراسيو
و همکاران ( ،)2014مكکلين و همکاران ( )2014نيز تدوين و طرح درس ،مديريت
کالس ،ارزشيابي ،استفاده از فناوریهای نوين آموزشي ،الگوهای جديد تدريس و
تشخيص بهموقع مشکالت درسي و آموزشي را عوامل آموزشي تأثيرگذار در بالندگي
اعضای هيئت علمي گزارش کردهاند .در اين پژوهش نيز از همين عوامل بهمنظور
عملياتي کردن عوامل آموزشي بالندگي استادان استفاده شد و در مقايسه دو دانشگاه
مورد بررسي نتيجه گرفته شد که اين عوامل برای اعضای هيئت علمي هر دو دانشگاه
اهميت دارد و در اين مورد هيچ اختالفي بين دو دانشگاه نيست.
در جمعبندی کلي بايد گفت ،بالندگي اعضای هيئت علمي و رشد کمي و کيفي
آنان در نظام آموزش عالي با تأکيد بر اينکه بالندگي عضو هيئت علمي و برنامههای
مترتب بر آن صرف ًا برای کمك به اعضای تازه استخدام شده نيست و به اعضای هيئت
علمي باسابقه و قديمي نيز در پيشرفت و ارتقای شغلي ،مشاوره علمي ،افزايش
مهارتهای جامعهپذيری و رشد دانشگاهي ياری ميرساند ،حائز اهميت است و توجه
به مسائل آنان و شناسايي و رفع نيازهايشان ميتواند موفقيت کشور را در بسياری از
زمينهها موجب شود؛ چراکه بيشتر دانشآموختگان ديروز نظام آموزش عالي در حال
حاضر از استادان ،مديران ،سياستگذاران و کارشناسان امور مختلف امروز و آينده
کشور هستند .در رابطه با نقش کمرنگ عوامل سازماني در بالندگي اعضای هيئت علمي
دانشگاه آزاد اسالمي پيشنهاد ميشود اين دانشگاه به تمام ابعاد بهسازی سازماني توجه
الزم را داشته باشد .در رابطه با نقش کمرنگ عوامل محيطي در بالندگي اعضای هيئت
علمي دانشگاه پيام نور پيشنهاد ميشود اين دانشگاه تعامل و ارتباط بيشتری با بخش
صنعت و ساير دانشگاهها داشته باشد .در خصوص نقش عوامل فردی در بالندگي
اعضای هيئت علمي به هر دو دانشگاه پيشنهاد ميشود سازوکارهای انگيزشي يا
پاداشهای متناسب برای استادان خالق و نوآور در نظر بگيرند .در رابطه با نقش عوامل
آموزشي در بالندگي اعضای هيئت علمي به هر دو دانشگاه پيشنهاد ميشود در دانشگاه
امکانات و تجهيزات آموزشي الزم را برای استادان فراهم آورند.
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