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عوامل  بندیاولويتاين پژوهش با هدف مقايسه و چکیده: 
 دانشگاه آزاد اسالمي مؤثر بر بالندگي اعضای هيئت علمي

ای مقايسه -، علّيپژوهشو پيام نور ساری اجرا شد. روش 
هيئت علمي دانشگاه آزاد  وعض 175جامعه آماری شامل  و

نشگاه پيام نور در سال داعضو هيئت علمي  38اسالمي و 
هيئت علمي دانشگاه  وعض 120بود. از اين تعداد  1396

هيئت علمي  وعض 38ای و صورت تصادفي طبقهآزاد به
برای  ند.شدانتخاب شمار صورت تمامدانشگاه پيام نور به

ساخته استفاده شد که ها از پرسشنامه محققگردآوری داده
 ،روايي پرسشنامه از طريق اعتبار صوری و نظر متخصصان

فای با استفاده از ضريب آلنيز پايايي پرسشنامه  شد.تأييد 
های يو ها با آزمونتحليل داده .به دست آمد 94/0کرونباخ 

ها بين يافتهاساس  بريتني و فريدمن انجام گرفت. و-من
اعضای هيئت علمي دانشگاه پيام نور و دانشگاه آزاد 

داری وجود ياسالمي به لحاظ بالندگي شغلي تفاوت معن
در عوامل فردی و عوامل آموزشي بالندگي  ندارد. همچنين

طي يعوامل سازماني و عوامل مح نشد اما در ديدهنيز تفاوتي 
دو  هيئت علميی داری در بالندگي اعضاتفاوت معني

ه ک. اين در حالي است که نتايج نشان داد ديده شددانشگاه 
يام پدر دانشگاه آزاد اسالمي، عوامل سازماني و در دانشگاه 

ترين نقش را در بالندگي اعضای نور، عوامل محيطي مهم
 هيئت علمي دارند.

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. 
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 مقدمه
دانست که نقش کليدی و مهمي در  يسازمان هرسرمايه  ترينمهمنيروی انساني را بايد 

جذب  برای بسياری هایهزينه هاسازمانش دارد. امروزه هايدستيابي سازمان به هدف
 نمانندتا در عرصه رقابت از ساير رقيبان عقب  کنندميو نگهداری منابع انساني صرف 

 دارند، که مأموريتي هر با هاسازمان همهو  است وریبهره محور انسان، (.1394مرزبان، )
 دهند، منابع انساني اختصاص توسعه به را خويش برنامه و وقت سرمايه، بيشترين بايد

 کاربردی کردن و پرورش ايجاد، آمادگي مختلف ابعاد در کارکنان تمامي که ایگونهبه
 هر کاميابي (.1388، پسندشاه) باشند داشتهرا  سازماني و گروهي فردی، وریبهره

 دارد. بستگي مادی و انساني منابع از اثربخش ایآميزه به هاهدف به در دستيابي سازمان
 در سازمان دارايي و سرمايه ترينمهم و ترينبزرگ عنوانبه نيروی انساني اين ميان، در
نيز  اثربخش منابع انساني مديريت در است. قرار گرفته وانيافر توجه مورد اخير دهه دو

حجازی ) دارد بنيادی و حياتي اهميت سازمان، هایهدف به دستيابي برای انساني نيروی
 کشور انساني نيروی تجهيز رسالت تنهانه ما کشور در عالي (. آموزش1388و همکاران، 

 بلکه دارد، عهده بر را پژوهاندانش و پژوهشگران تربيت و معارف فنون، علوم، سالح به
واجد  متخصص نيروهای تدارک معنوی، و ارزشي مسائل به خاص توجه دليل به

دارد.  حياتي اهميت آنها برای نيز شايسته هایانسان جذب و اخالقي و فکری صالحيت
 رشد که است کيفي و کمي بعد دو دارای هدفمند ایپديده عنوانبهعالي  آموزش نظام

 قرار نظر مد يکديگر موازاتبه کيفي و کمي بعد هر دو در بايد نيز آن موزون و متعادل
 کشور عالي آموزش ساختار و اصلي مهم عوامل ازجمله علمي هيئت اعضای گيرد.

، درواقعدارد.  آموزش عالي نظام عملکرد بر مستقيم تأثير آنان کيفي و کمي افت و هستند
 متخصص نيروی تربيت در خود مهم رسالت لحاظ به عالي آموزش مراکز و هادانشگاه

 برای صالحيت واجد و شايسته انساني نيروی آموزش در را مهمي نقش ،پژوهدانش و
 آموزش نقش و جايگاه که آنجا از (.1391کريميان و ابوالقاسمي، ) دارند عهده بر کشور
 انساني نيروی است و کنندهتعيين کشور فرهنگي و اجتماعي اقتصادی، توسعه در عالي

، شوندمي تربيت عالي آموزش بخش توسط مختلف، هایبخش نياز مورد متخصص
 آموزش جان و روح مثابهبه علمي هيئت اعضای ويژهبه و بخش اين توسعه و تقويت
 در عالي، آموزش هایسسهمؤ کيفيت بنابراين .است هابخش ساير توسعهزيربنای  عالي،
 اعضای بدون هاسسهمؤ اين و است آن علمي هيئت علمي اعضای توان و کيفيت گرو

 واقعي، انگيزه و تعهد ،ایحرفه قابليت توان، دانش، و علم به علمي مجهز هيئت



 81 بندی و مقایسه عوامل مؤثر بر بالندگی اعضای هیئت علمی ...اولویت

 
اهميت  (.1376 حسيني،) کنند ارائه کيفي پژوهش و آموزش دنبتوان که است غيرممکن
از سطح رشد و بالندگي مطلوبي  آنهاکه اگر  شودميعلمي از آنجا ناشي  هيئتبالندگي 

استفاده شود  درستيبهانتظار داشت که از ساير منابع دانشگاه  توانيمبرخوردار باشند، 
مختلف دانشگاه رخ دهد. اعضای  هایيتمأمورو  هافعاليتو ارتقای مستمر کيفيت در 

و تضمين کيفيت آموزش عالي  ارکان فرايند ارتقا ترينمهماز  هادانشگاهعلمي  هيئت
تری از تحوالت علمي و فناوری، رشد نيازمند درک عميق ازپيشيشبهستند. آنها 

علمي،  یهافعاليتروزافزون تقاضای اجتماعي برای آموزش عالي و تصويری نوين از 
 هادانشگاهشي، پژوهشي و فرهنگي خود در دانشگاه هستند. اين وظيفه مهم بر عهده آموز

و  مندنظام ريزیبرنامهو مراکز آموزش عالي است که با شناسايي ميزان بالندگي اعضا و 
علمي  هيئتمنابع موجود خود يعني اعضای  ينترباارزشبالندگي  جهتمنطقي در 

(. بنابراين ضرورت توجه به آموزش و بالندگي 1395و همکاران،  قرونهکنند )تالش 
 و آموزش در تجربه دهه چهار از بيش مرور انکارناپذير است. هادانشگاهدر  استادان
 ساير در عملي نمونه يك عنوانبه مختلف یهادانشگاه در علمي هيئت اعضای بالندگي
 و مديران روی پيش شده فراموش ضرورت يك از روشني تصوير ،کشور یهادانشگاه
شده است  تالش پژوهش حاضر، در بر اين اساسدهد. مي قرار عالي آموزش رهبران

 ،کدام عوامل شودشناسايي و مشخص  ،علمي هيئتبر بالندگي اعضای  مؤثرتا عوامل 
که آيا بين  شودد؟ همچنين مشخص نعلمي دار هيئتبيشتری بر بالندگي اعضای  تأثير

علمي در دانشگاه پيام نور و دانشگاه آزاد اسالمي واحد ساری  هيئتبالندگي اعضای 
 تفاوت وجود دارد؟

 
 ادبیات پژوهش 

 نوين هایاستراتژی ازجملهعلمي  هيئت اعضای بالندگي و رشد هایبرنامه امروزه
 اخير دهه چند در که رودمي شمار به استادان و عملکرد دانش و ارتقای حفظ منظوربه
 توان ارتقای ضمن (؛ تا1381عنبری، )است  شدهگرفته  به کار کشورها در بيشتر نيز

 مختلف هایحيطهدر  خود شغلي وظايف انجام برای علمي هيئتاعضای  علمي
برای  مناسبي بستر مديريتي، -اجرايي یهافعاليت انجام نيز و درمان پژوهش، آموزش،

 هيئت اعضای توانمندسازی(. 2011، 1گرنت) شود ايجاد نظام آموزشي در تحول ايجاد

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. Grant 
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 هدف با که شودمياطالق  شده ريزیبرنامه و منظم یهافعاليت از ایمجموعهبه  علمي
 پژوهشي آموزشي، مختلف هایحيطه در استادانعملکرد  و دانش، نگرش سطح ارتقای

 سازدمي مختلف آماده هاینقش ايفای را برای آنها و گيردمي اجرايي صورت و
پژوهشي، سازماني،  عوامل آموزشي، چون(. عوامل متعددی 2012، 1هاردن و کروسبي)

اجتهادی و همکاران، )در بالندگي اعضای هيئت علمي دخالت دارند  اخالقيفردی و 
قوانين و مقررات، ديدگاه مديران و مسئوالن، فرهنگ سازماني و مشارکت  .(1390

و نيز عوامل  (1388 پورکريمي،) دانشگاهي یهافعاليتعلمي در  هيئتاعضای 
رضائيان، ) استراتژيك انساني منابع مديريت و ارتباطات سازمان، مديريت فرايندی،

. در همين اندشدهعلمي گزارش  هيئتبر بالندگي اعضای  مؤثرعوامل  ديگر از(؛ 1393
ای و محتوايي را در بالندگي اعضای ( عوامل ساختاری، زمينه2000) 2آلستت رابطه
 معلمي دانش تلفيق ضرورت بر( 2014) 3. رايسقلمداد کرده است مؤثرعلمي  هيئت

 توسعه مرکزنيز ( 2012) 4و کربر داشته تأکيد عالمانه تدريس برای تخصصي دانش و

را در بالندگي  آن نظاير و استادان آموزش واحد يادگيری، و آموزش مرکز آموزش،
 دانسته است. مؤثرعلمي  هيئتاعضای 

علمي از دهه هفتاد ميالدی وارد فرهنگ آموزش عالي شده  هيئتمفهوم بالندگي  
 کامل و جامع که مورد قبول اکثريت يکاربرد وسيع و رايج آن، تعريف رغميعلاست. اما 

. بسياری از پژوهشگران و نويسندگان، کاربرد اين مفهوم را ارائه نشده استباشد هنوز 
. در ادبيات موجود اندگرفتهي بسيار گسترده در نظر برخي اوقات بسيار محدود و گاه

اين واژه با دو ديد عام و خاص  وشده  ارائهعلمي  هيئتهای متعددی از بالندگي تعريف
 دهديمرا تشکيل  هافعاليتتعريف شده است. در معنای عام، اين واژه دامنه وسيعي از 

ر معنای خاص، شامل علمي است. اما د هيئتکه هدف آن بهبود عملکرد اعضای 
آنها را  یاحرفهعلمي در رشد و توانمندسازی  هيئتاست که به اعضای  ييهافعاليت
مربوط به اين موضوع از قرن  یهافعاليت ،برخيبه نظر  .(2000،تآلسترساند )يمياری 

اعضای  ایحرفهمطالعاتي برای ارتقای  هایفرصتبرنامه  گيریشکلنوزدهم و زمان 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. Crosby & Harden 
2. Alstete 
3. Rice 
4. Kreber 
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( که تا 1985، 1ابل و مکچياست )شروع شده  1880در سال  دانشگاهعلمي در  هيئت
 هيئتبالندگي اعضای  جهتميالدی از اين برنامه در  هفتاددهه  يلاوامتمادی  یهاسال

بالندگي  یهابرنامههای جديد بيشتر شد. اين در حالي است که در دههعلمي استفاده مي
مطالعاتي عمدتاً بر مواردی چون جلسات توجيهي  یهافرصتبر برنامه  تأکيدبه جای 

های ارزشيابي دانشجويان و علمي تازه استخدام شده، روش هيئتو معارفه اعضای 
 ( سورسينلي2005، 2موريسون و راندالاست )همچنين فناوری آموزشي متمرکز شده 

 هيئتبالندگي اعضای  يریگشکل( پنج دوره زماني متفاوت در 2006) 3همکاران و
 :اندبرشمرده( 1جدول )را به شرح  علمي

 
 علمی هیئتبالندگی اعضای  یریگشکلپنج دوره زمانی متفاوت در  (1)جدول 

 علمی هیئتویژگی اصلی دوره بالندگی  زمان نام دوره ردیف

عصر  1
 پژوهاندانش

1950-60 

 هایمهارتهای دانشي و اهميت بر شايستگي تأکيد
پژوهشي و تسلط بر محتوای دروس از طريق 

ها و های مالي برای شرکت در کنفرانسحمايت
 هاسخنراني

 1960-80 عصرياددهندگان 2
علمي  هيئتتدريس اعضای  هایييتوانابر  تأکيد

اصل اساسي بالندگي از طريق برگزاری  عنوانبه
 ريسرسمي بهبود تد یهابرنامهآموزشي و  یهاکارگاه

کارشناسان عصر  3
 1980-90 بالندگي

آموزشي و افت کيفيت زندگي  هایبودجهکم شدن 
 کامالً صورتبهبالندگي  هایبرنامهعلمي، اجرايي  هيئت

رسمي و گسترده از طريق استخدام افراد کارشناس با 
 هایکارگاهعنوان کارشناسان بالندگي برای برگزاری 

 آموزشي در دانشگاه

عصر  4
 يادگيرندگان

1990-
2000 

بر اهميت تخصص و تجربه، تغيير پارادايم از  تأکيد
تدريس( به يادگيری دانشجويان و تسهيل ) ياددهي

ه بيادگيری بر اين اساس که کيفيت باالی تدريس وابسته 
 يادگيری عميق دانشجويان است

 2000 عصر شبکه 5
 تاکنون

علمي و ساير  هيئتبر اهميت مشارکت اعضای  تأکيد
در فرايند  ایرشتهمياننفعان آموزش عالي، رويکرد ذی

بر بهسازی و تقويت  تأکيدعلمي،  هيئتبالندگي 
 مجموعه دانشگاه به جای بالندگي فردی اعضا
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 پژوهشپیشینه 
مؤثر بر بالندگي  هایزمينههای مختلفي که با هدف شناسايي عوامل و در بررسي پژوهش

بالندگي  هایزمينهپي برد که عوامل و  توانمياست  گرفتهعلمي انجام  هيئتاعضای 
و  نظرانصاحبهای مختلف متفاوت است و هر يك از علمي در پژوهش هيئت

 ؛ازجمله .اندکردهمتفاوتي اشاره  يشوبکمپژوهشگران به عناصر 
طراحي و استانداردسازی »عنوان با  (1396) ينصرالهقطبي و نتايج پژوهش 

 «بخشيعلمي دانشکده توان هيئتپرسشنامه ارزشيابي کيفيت آموزش باليني اعضای 
هر دو بخش کيفيت آموزشي و محيط کارآموزی پرسشنامه طراحي شده روا نشان داد 

ارزشيابي کيفيت آموزش باليني اعضای  منظوربهتوان پرسشنامه مياز اين . استو پايا 
 .بهره گرفتبخشي علمي دانشکده توان هيئت

نقش ابعاد بالندگي سازماني در تعهد »با عنوان  پژوهشي (1396مظاهری ) ونيکوفر 
دند. نتايج رسانانجام به  «تربيت بدني کشور یهادانشکدهعلمي  هيئتسازماني اعضای 

علمي  هيئتو تعهد سازماني اعضای  که بين بالندگي سازماني و تمامي ابعاد آن نشان داد
وجود دارد. همچنين نتايج تحليل  داريمعنرابطه مستقيم و  درصد 99در سطح اعتماد 

نشان داد که ابعاد بالندگي سازماني در بعد ارتباطات بين فردی،  گامبهگامرگرسيون 
 .دار تعهد سازماني هستندمعني بينيشيپخودکارآمدی و رهبری قادر به 

ت علمي ئتوانمندسازی اعضای هي »با عنوان پژوهشيدر  (1396بان )ديده ومرادی 
توانمندسازی در حوزه  یهابرنامهارتقای نشان دادند که  «در نظام آموزش پزشکي

، استفاده از سازیيادهپآموزش پزشکي، نياز به استفاده از محتواهای گوناگون برای 
در  هرحالبهمطالعاتي ترکيبي و منابع اطالعاتي چندگانه و سطح باال دارد.  یهاروش

و  هامهارتتوانمندسازی، سبب ارتقای  یهابرنامهکه از ايناطمينان  صورت
 هایروش، استفاده از دشومياعضای هيئت علمي  ایحرفهمختلف  هایصالحيت

ی هابرنامهسبب بهبود  توانديم هابرنامهتا ارزيابي نتايج  ريزیبرنامه مندنظام
ی هابرنامهاعضای هيئت علمي و افراد دخيل در  يجهدرنتشود. توانمندسازی 

 شوند.ی سنتي توانمندسازی آگاه هابرنامهذاتي  هایضعف ازتوانمندسازی بايد 
يندی پيچيده اتوانمندسازی اعضای هيئت علمي، فربايد توجه داشت که  حالدرعين
 .دارد تنيدهدرهمو ساختاری است 

ت ئاعضای هي ایحرفهی بالندگي هامؤلفهتعيين  به (1395) همکارانو  شعباني بهار
. نتايج نشان اقدام کردند سنجش برازش آنعلمي دانشکده های تربيت بدني کشور و 

http://sdmej.ir/article-1-1590-fa.pdf
http://sdmej.ir/article-1-1590-fa.pdf
http://sdmej.ir/article-1-1590-fa.pdf
https://elmnet.ir/article/1786254-91661/%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%85%D9%86%D8%AF%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%8A-%D8%A7%D8%B9%D8%B6%D8%A7%D9%8A-%D9%87%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%D9%83%D9%8A?elm_num=4
https://elmnet.ir/article/1786254-91661/%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%85%D9%86%D8%AF%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%8A-%D8%A7%D8%B9%D8%B6%D8%A7%D9%8A-%D9%87%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%D9%83%D9%8A?elm_num=4
https://elmnet.ir/article/1786254-91661/%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%85%D9%86%D8%AF%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%8A-%D8%A7%D8%B9%D8%B6%D8%A7%D9%8A-%D9%87%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%D9%83%D9%8A?elm_num=4
https://elmnet.ir/vslg?url=http%3A%2F%2Fjsmd.guilan.ac.ir%2Farticle_2137_00.html&type=0&id=1555195
https://elmnet.ir/vslg?url=http%3A%2F%2Fjsmd.guilan.ac.ir%2Farticle_2137_00.html&type=0&id=1555195
https://elmnet.ir/vslg?url=http%3A%2F%2Fjsmd.guilan.ac.ir%2Farticle_2137_00.html&type=0&id=1555195
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 «هادانشگاهمرکز بالندگي در »عنوان  بامرکزی منظم و رسمي  اندازیراهبه ايجاد و داد 

ن در حوزه بالندگي و مديريت منابع اتا از اين طريق و با استفاده از متخصص نياز است
ی بالندگي هابرنامهجرای ريزی شده به ااثربخش و منظم و برنامه طوربهانساني، بتوان 

 .علمي همت گماشت هيئتاعضای 
الگويي برای بالندگي اعضای هيئت علمي » (1395همکاران )قرونه و عنوان پژوهش 

ايج بخش کيفي پژوهش نشان داد که بالندگي اعضای هيئت علمي نت .بود« دانشگاه تهران
 30 پنج مؤلفه اصلي شامل آموزشي، پژوهشي، خدمات تخصصي، فردی و سازماني و

بخش کّمي نشان داد که از ديدگاه اعضای هيئت علمي وضعيت  نتايج. دارد شاخص
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 

 .تر از ميانگين استپايين
تدوين الگويي برای بالندگي »عنوان  با را ( پژوهشي1395) همکارانمحب زادگان و 

. اين پژوهش به اجرا کردند «علمي با رويکرد مبتني بر نظريه داده بنياد هيئتاعضای 
علمي در سه بعد فردی،  هيئتروش تحليل محتوا بررسي شد و بالندگي اعضای 

و شرايط  ایزمينهو آموزشي تحليل شده و با توجه به شرايط علي، شرايط  ایحرفه
 راهبردهايي تدوين و مدل نهايي بر اساس آن ارائه شده است. ،ميانجي

استقرار مرکز بالندگي اعضای  سنجيامکان» عنوان با پژوهشي (1394) يباقرپناه
در  کنندهتسهيلمورد بررسي الزامات و عوامل  مؤلفه 16نشان داد که  «علمي قم هيئت
علمي از  هيئت. به نظر اعضای نداردمناسبي  ، وضعيتدر دانشگاه قم سنجيامکاناين 

به  يتوجهبيانگيزه و  نداشتنمنابع مالي،  نشدن ه، تأمينشد مانع مطرح 13ميان 
همچنين نتايج نشان داد  .ندشتداعلمي باالترين ميانگين را  هيئتاعضای  هایاولويت

بالندگي دانشگاه قم در هر چهار بعد سازماني، آموزشي،  هایبرنامهکه وضعيت موجود 
 هایبرنامهاز  مؤلفهمورد بررسي مطلوب نيست و يك  مؤلفه 41و فردی در  ایحرفه

توسط  استادانبالندگي آموزشي )ارزشيابي منظم و سيستماتيك کيفيت تدريس 
 .عيت مطلوب قرار دارددانشجويان( در وض

علمي  هيئتنقش رهبری معنوی بر بالندگي اعضای  پژوهشيدر ( 1394) سياوشي
رهبری تربيت بدني و علوم ورزشي را بررسي کرد. نتايج نشان داد که  هایدانشکده

، عضويت دوستينوعانداز سازماني، ايمان به کار، عشق به معنوی و ابعاد آن يعني چشم
داری رابطه معني انمندسازی اعضاداری در کار، با تويسازماني و معن در سازمان، تعهد

https://elmnet.ir/article/1721410-29515/%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%D9%8A%D9%8A-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%8A-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AF%DA%AF%D9%8A-%D8%A7%D8%B9%D8%B6%D8%A7%D9%8A-%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86?elm_num=2
https://elmnet.ir/article/1721410-29515/%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%D9%8A%D9%8A-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%8A-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AF%DA%AF%D9%8A-%D8%A7%D8%B9%D8%B6%D8%A7%D9%8A-%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86?elm_num=2
https://elmnet.ir/article/1721410-29515/%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%D9%8A%D9%8A-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%8A-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AF%DA%AF%D9%8A-%D8%A7%D8%B9%D8%B6%D8%A7%D9%8A-%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86?elm_num=2
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همچنين  .نبودداری اند ولي بين بازخورد عملکرد و توانمندسازی رابطه معنيداشته
های تربيت بدني کشور در حد مطلوب ها بيانگر اين بودند که ابعاد بالندگي دانشکدهيافته

مناسبي ، وضعيت مرکز بالندگي سنجيامکانالزامات مورد بررسي  مؤلفه 16قرار دارد و 
 .ندارد

 ینيازها درباره علمي هيئت اعضای ديدگاه پژوهشيدر ( 1393) بازرگان و زاهدی
 به داد؛ نشان جنتاي و را بررسي کردند نيازها برآوردن هایشيوه و آنان ایحرفه توسعه

 و اجرايي پژوهشي، آموزشي، هایمهارت حوزه چهار در علمي هيئت اعضای نظر
 از پس .است ارتباطي هایمهارت تقويت در نياز که بيشترين دارد وجود نياز ارتباطي

 یهافعاليت نداد انجام ازجمله علمي یهافعاليت مديريت، هایمهارت تقويت به نياز آن
 هایمهارت تقويت به نياز است. تخصصي خدمات عرضه و پژوهشي و آموزشي

 تریپايين اولويت در تدريس هایمهارت تقويت به نياز بعدی ودر اولويت  پژوهشي

 دارد. قرار
 هایمؤلفه و ابعاد شناسايي» عنوان با را پژوهشي (1395) همکارانو  قورچيان

 «اسالمي آزاد دانشگاه در مفهومي مدل يك ارائه منظوربه علمي هيئت اعضای بهسازی
 ،هامؤلفهو  ابعاد ،هاهدف و فلسفه بخش سه در نهايي مدل هايافته اساس بر. ندکرد اراج

 نشان نتايج .شد يطراح برونداد و هاکنندهتسهيل اجرايي، فرايند روش، نظری، مباني

 آزاد دانشگاه در بالندگي هایبرنامهوضعيت  علمي، هيئت اعضای ديدگاه از که داد

 نمرات ميانگين فقط علمي، هيئت بهسازی بعد يك ميان از نيست. مطلوب اسالمي

 سازماني، فردی، )پژوهشي، ديگر بعد چهار و متوسط از حد باالتر آموزشي بهسازی

 حد از ترمانع باال هشت ميانگين نمرات همچنين بودند. متوسط حد از ترپايين اخالقي(

 هيئت اعضای هایاولويت و نيازها به يتوجهبيمانع ) چهار آنها ميان در که بود متوسط

 ارشد مديراننکردن  حمايت بهسازی، هایبرنامه در شرکت اجباری بودن علمي،

 .ندشتدا را ميانگين باالترين ( الزم هایمشوق و انگيزه نداشتن و دانشگاه
( بر اساس مدل فيليپس و برگ کوئيست به ارزيابي 2014) 1و همکاران کاراسيو

 عنوانبهبالندگي دانشجو  هایبرنامهآن بر  تأثيرعلمي و  هيئتبالندگي اعضای 
را  علمي هيئت . نتايج بيانگر اين بود که بالندگياقدام کردنددانش  دهندهانتقال

 توسعه (، هاارزش و عقايد در )تغييرات فردی توسعه از مرتبطي و ترکيبي یهافعاليت

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 Caraccio .1 
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 )تغييرات سازماني توسعه و انساني( تعامالت و ارتباطات در فرايند )تغييرات آموزشي

مثبت  تأثيرکه بر بالندگي دانشجويان  دهندميتشکيل  ( سازماني اختيارات و ساختار در
 .گذاردميو فزاينده 

 بالندگي و آموزشخود در مورد  پژوهش( در 2014)1وک، کيلرس و وانکلينمك

 هایبرنامهعلمي در حوزه سالمت و علوم پزشکي به اين نتيجه رسيدند که  هيئت اعضای
 حمايت و توجه استمرار،علمي به عواملي همچون  هيئت اعضای بالندگي و آموزش

 بستگي دارد. دانشگاه استراتژيك یهابرنامهو  عالي آموزش مديران و رهبران
 اعضای توسعه هایويژگي شناسايي دنبال به ایمطالعه ( در2013) 2و گاف افگ 

 تنوع، ،فناوری هایمؤلفه از آنها. ندبود کانزاس ايالت دوساله هایکالج در علمي هيئت

 هایبرنامه ارزيابي برای ارزشيابي و اجرا محتوا، ارزيابي، مالي، اعتبارات کارگزيني، فضا،
 ارزشيابي نتايج از بيشتر استفاده به هاکالج اين که داد نشان نتايج .ندکرد استفاده توسعه

 ند.دار تأکيد توسعه هایبرنامه آتي یهافعاليت تعيين برای
 عالي آموزش در کارکنان بالندگي موجود وضعيت ارزيابي ( به2011) 3نعيم يوهخان

 یهادانشگاه در شاغل آموزشي کادر همه پژوهش شامل آماری جامعه پرداخت. پاکستان
 برای مدوني هایبرنامه هادانشگاه که داد نشان نتايج بود. پاکستان خصوصي و دولتي

 سوء واسطهبه بلکه نبوده منابع کمبود واسطهبه امر اين البته نداشتند کارکنان بالندگي

 به کامالً دانشگاه استادان که بود پژوهش اين ديگر نتايج از است. بوده مديريت

 .کردندمي نياز احساس بالندگي هایبرنامه
 هایکالج در را علمي هيئت اعضای بالندگي هایبرنامه ( وضعيت2011) 4وسلي

 مطالعه مورد هایکالج بيشتر که نشان داد پژوهش . نتايجکرد بررسي تگزاس دوساله

 ،هاکالج از درصد 49 بودند؛ن علمي هيئت اعضای بالندگي برای فيزيکي فضای دارای
 هاکالج بيشتر نداشتند؛ اختيار در بالندگي وظايف انجام برای وقتيتمام مسئول فرد

 گرفته بودند نظر در خود علمي هيئت اعضای بالندگي هایبرنامه برای ناکافي اعتبارات

 بالندگي هایبرنامه که دادند گزارش مطالعه مورد هایکالج از درصد 42 درنهايت و

 .شده است اجرا نيازسنجي بدون آنها علمي هيئت اعضای

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. Mclean, Cilliers & Van Wyk 
2. Gaff & Gaff 
3. Naeem Uahkhan 
4. Wesley 
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 پژوهش هایفرضیه
علمي دانشگاه پيام نور و دانشگاه آزاد  هيئتبين عوامل فردی بالندگي اعضای  -1

 اسالمي واحد ساری تفاوت وجود دارد.
علمي دانشگاه پيام نور و دانشگاه آزاد  هيئتبين عوامل سازماني بالندگي اعضای  -2

 اسالمي واحد ساری تفاوت وجود دارد.
د علمي دانشگاه پيام نور و دانشگاه آزا هيئتبين عوامل محيطي بالندگي اعضای  -3

 اسالمي واحد ساری تفاوت وجود دارد.
علمي دانشگاه پيام نور و دانشگاه آزاد  هيئتبين عوامل آموزشي بالندگي اعضای  -4

 اسالمي واحد ساری تفاوت وجود دارد.
 
 پژوهش روش

شامل  جامعه آماری است. ایمقايسه -علّياز نوع  کاربردی پژوهش، يك حاضر پژوهش
و اعضای نفر  175با دو دانشگاه آزاد اسالمي واحد ساری در علمي  هيئتاعضای  همه

جدول  اساس برحجم نمونه  نفر بود. 38با  علمي دانشگاه پيام نور مرکز ساری هيئت
با توجه به )نفر  38علمي دانشگاه پيام نور ساری برابر با  هيئتاعضای  برایمورگان 

ی هيئت علمي( اعضا همهعلمي در دانشگاه پيام نور  هيئتمحدود بودن تعداد اعضای 
 سادهتصادفي  گيرینمونهروش  به بود که نفر 120و در دانشگاه آزاد اسالمي برابر با 

ت. داشدو بخش  بود کهساخته پرسشنامه محقق نيز هادادهابزار گردآوری  انتخاب شدند.
 سؤال 24 ، شاملدوم شناختي پاسخگويان و بخشجمعيت های، شامل پرسشبخش اول

-21-20) فردیعلمي و نقش عوامل هيئت ميزان بالندگي اعضای  بود که مؤلفه 4و 
و  (14-13-12-11-10-9) ، محيطي(8-7-6-5-4-3-2-1) ، سازماني(22-23-24

اعتبار يا روايي  د.کنمتناسب ارزيابي مي هایگويهرا با  (19-18-17-16-15) آموزشي
شد؛ به اين از طريق اعتبار صوری و نظر خبرگان و کارشناسان بررسي  هاپرسشنامه

با حذف و تعديل  درنهايتقرار گرفت و  استاداندر اختيار  هاپرسشنامه صورت که
با استفاده نيز نامه شپرس هایپرسشپايايي  .شديد أيت هاپرسشنامه، روايي هاپرسشبرخي 

برای توصيف وضعيت  هاپرسشکه نشان داد  و شدضريب آلفای کرونباخ محاسبه  از
تعداد  ،برای اين منظور. استمتناسب است زيرا دارای ثبات دروني  پژوهشمتغيرهای 

 آوریگردتوزيع شده و پس از  ،پرسشنامه در يك آزمون مقدماتي بين افراد نمونه 30
در مورد ضريب آلفا به اين  گيریتصميم. مالک شدمحاسبه  94/0 ميزان آلفای کرونباخ
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، بيشتر هاستآيتمسازگاری بسيار خوب  دهندهنشان 80/0صورت است که مقادير باالی 

 توانميرا نيز  50/0اين وضعيت است و مقادير باالی  دهندهنشاندر حد خوبي  0//70از 
ا تا جای ممکن بهتر است ب هرحالبهبه شکل قابل اغماضي مورد قبول قرار داد. اما 

 رساند. 70/0ناسازگار اين مقدار را به حد  هایگويهحذف 
آماری  افزارنرماز  استفاده با استنباطي و توصيفي آمارهای کمك به نيز نتايج تحليل

spss  .و ابعاد مختلف  هاپرسشدر  هاابتدا توزيع آزمودنيدر آمار توصيفي، انجام گرفت
در بخش آمار استنباطي  شد.مشخص  فراواني و درصد هایجدول صورتبهپرسشنامه 

ابتدا وضعيت توزيع توابع متغيرهای  هافرضيهو آزمون  هاداده وتحليلتجزيهبرای 
يو  ایمقايسه هایآزمون. سپس از شدبررسي اسميرنف -با آزمون کلموگروف پژوهش

 .شداستفاده  هافرضيه وتحليلتجزيهويتني و فريدمن برای  -من
 
 پژوهش هاییافته
درصد پاسخگويان از اعضای  76 های توصيفييافته بر اساس :توصیفی هاییافته -الف

علمي دانشگاه  هيئتدرصد از اعضای  24علمي دانشگاه آزاد اسالمي ساری و  هيئت
درصد از  23درصد پاسخگويان مرد و  78 از اين تعداد هستند وپيام نور مرکز ساری 

 .استآنها زن 
 اسمیرنف-آزمون کلموگروف -ب

اسميرنف استفاده شد نتايج نشان -از آزمون کولموگروف هادادهبرای بررسي نرمال بودن 
جهت آزمون برای اين متغيرها از  درنتيجهباشند، د تمامي متغيرهای پژوهش نرمال ميدا

 کنيم.آزمون پارامتری استفاده مي
 

 متغيرهای پژوهشآزمون نرمال بودن مربوط به  (2جدول )
 داریمعنيسطح  درجه آزادی آماره متغير

 000/0 158 12/0 عوامل سازمانی

 000/0 158 11/0 عوامل محیطی

 000/0 158 11/0 عوامل آموزشی

 000/0 158 15/0 عوامل فردی

 000/0 158 11/0 بالندگی
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داری آزمون درصد، سطح معني 95فاصله اطمينان  طبق اطالعات به دست آمده، در
فرضيه صفر رد  پساست  05/0اسميرنف برای همه متغيرها کمتر از -کولموگروف

نيستند. بنابراين نرمال ند و دارمطلوبيت ن ،. به همين دليل توزيع توابع مورد نظرشودمي
بررسي و سنجش  برایويتني و آزمون فريدمن -ناپارامتريك يو من هایآزموناز 

 .استفاده شده است هافرضيه
علمی دانشگاه پیام نور و دانشگاه  هیئت: بین بالندگی شغلی اعضای اصلیفرضیه 

 آزاد اسالمی واحد ساری تفاوت وجود دارد.

 
 هاگروهويتني برای مقايسه بالندگي شغلي در -آزمون يو من( 3)جدول 

 

 داریمعني Zآماره  ويتني-من ميانگين رتبه تعداد هاگروه

 31/76 120 دانشگاه آزاد اسالمی
5/1897 55/1- 11/0 

 57/89 38 دانشگاه پیام نور

 
داری آزمون يدرصد سطح معن 95با توجه به نتايج به دست آمده در فاصله اطمينان 

بيشتر است بنابراين  05/0داری از يچون سطح معن sig=  11/0ويتني، برابر است با -من
بالندگي  ،درواقعد. شوو فرضيه تحقيق رد مي تأييدبا اطالعات موجود فرضيه آماری 

 ندارد.تفاوتي علمي دانشگاه پيام نور و دانشگاه آزاد اسالمي با يکديگر  هيئتاعضای 
علمی دانشگاه پیام  هیئتبین عوامل فردی بالندگی اعضای : اول فرعی فرضیه

 نور و دانشگاه آزاد اسالمی واحد ساری تفاوت وجود دارد.

 
 هاگروهويتني برای مقايسه عوامل فردی بالندگي در -آزمون يو من( 4) جدول

 داریمعني Zآماره  ويتني-من ميانگين رتبه تعداد هاگروه

 16/78 120 دانشگاه آزاد اسالمی
5/2119 65/0- 51/0 

 72/83 38 دانشگاه پیام نور

 
داری آزمون يدرصد سطح معن 95با توجه به نتايج به دست آمده در فاصله اطمينان 

بيشتر است  05/0داری از ي. چون سطح معنsig=  51/0ويتني، برابر است با -من
 ،درواقع. دشومييد و فرضيه تحقيق رد أيبنابراين با اطالعات موجود فرضيه آماری ت
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علمي دانشگاه پيام نور و دانشگاه آزاد اسالمي  هيئتبين عوامل فردی بالندگي اعضای 

 تفاوتي وجود ندارد.
علمی دانشگاه پیام  هیئتبین عوامل سازمانی بالندگی اعضای فرضیه فرعی دوم: 

 نور و دانشگاه آزاد اسالمی واحد ساری تفاوت وجود دارد.

 
 هاگروهويتني برای مقايسه عوامل سازماني بالندگي در -آزمون يو من (5) جدول

 داریمعني Zآماره  ويتني-من ميانگين رتبه تعداد هاگروه

 65/75 120 دانشگاه آزاد اسالمی
5/1817 88/1- 05/0 

 67/91 38 دانشگاه پیام نور

 
داری آزمون يدرصد سطح معن 95با توجه به نتايج به دست آمده در فاصله اطمينان 

است بنابراين  05/0چون سطح معناداری برابر با  sig=  05/0ويتني، برابر است با -من
بين عوامل  ،درواقع. دشومييد أيبا اطالعات موجود فرضيه آماری رد و فرضيه تحقيق ت

علمي دانشگاه پيام نور و دانشگاه آزاد اسالمي تفاوت  هيئتسازماني بالندگي اعضای 
که ميزان ميانگين  شودميای نيز نتيجه گرفته های رتبهوجود دارد. با مقايسه ميانگين

 .استعوامل سازماني بالندگي در دانشگاه پيام نور بيشتر از دانشگاه آزاد اسالمي 
علمي دانشگاه پيام  هيئتبين عوامل محيطي بالندگي اعضای : سومفرعی فرضیه 

 نور و دانشگاه آزاد اسالمي واحد ساری تفاوت وجود دارد.
 

 هاگروهويتني برای مقايسه عوامل محيطي بالندگي در -آزمون يو من( 6جدول )
 

 داریمعني Zآماره  ويتني-من ميانگين رتبه تعداد هاگروه

 18/88 120 دانشگاه آزاد اسالمی
1950 34/1 01/0 

 75/76 38 دانشگاه پیام نور

 
داری آزمون يدرصد سطح معن 95با توجه به نتايج به دست آمده در فاصله اطمينان 

است بنابراين  05/0داری کمتر از ي. چون سطح معنsig=  05/0ويتني، برابر است با -من
بين عوامل  درواقع. دشومييد فرضيه آماری رد و فرضيه تحقيق تأيبا اطالعات موجود 

علمي دانشگاه پيام نور و دانشگاه آزاد اسالمي تفاوت  هيئتمحيطي بالندگي اعضای 
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که ميزان ميانگين  شودمينيز نتيجه گرفته  ایرتبه هایميانگينا مقايسه وجود دارد. ب
 .استعوامل محيطي بالندگي در دانشگاه آزاد اسالمي بيشتر از دانشگاه پيام نور 

علمي دانشگاه پيام  هيئتبين عوامل آموزشي بالندگي اعضای : چهارم فرعی فرضیه
 نور و دانشگاه آزاد اسالمي واحد ساری تفاوت وجود دارد.

 
 هاگروهويتني برای مقايسه عوامل آموزشي بالندگي در -آزمون يو من( 7)جدول 

 داریمعني Zآماره  ويتني-من ميانگين رتبه تعداد هاگروه

 88/87 120 دانشگاه آزاد اسالمی
5/1957 31/1 18/0 

 81/76 38 پيام نوردانشگاه 

 
داری آزمون درصد سطح معني 95ر فاصله اطمينان با توجه به نتايج به دست آمده د

است  05/0داری بيشتر از . چون سطح معنيsig=  05/0ويتني، برابر است با -من
 ،درواقع. دشومييد و فرضيه تحقيق رد أيبا اطالعات موجود فرضيه آماری تبنابراين 

علمي دانشگاه پيام نور و دانشگاه آزاد اسالمي  هيئتبين عوامل آموزشي بالندگي اعضای 
 تفاوت وجود ندارد.

 علمی هیئتبر بالندگی شغلی اعضای  مؤثرعوامل  بندیاولویت
 

 عوامل بالندگي به تفکيك دانشگاه بندیاولويتآزمون فريدمن برای ( 8)جدول 

عوامل 
 بالندگی

 دانشگاه پیام نور اسالمیدانشگاه آزاد 

تبه
 ر

ین
نگ

میا
 

ت
وی

اول
دی

بن
 

داد
تع

 

دو
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 خ
ره

آما
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د
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تبه 

 ر
ین
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 خ
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آزا
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رج
د

 

یمعن
ری

دا
 

عوامل 
 سازماني

50/3 1 120 30/175 3 000/0 64/2 3 38 13/67 3 000/0 

عوامل 
 1 91/3 2 98/2 محيطي

عوامل 
 آموزشي

83/1 3 99/2 2 

عوامل 

 فردی
69/1 4 46/1 4 
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داری آزمون سطح معني دهدميدر دانشگاه آزاد اسالمي، نتايج آزمون فريدمن نشان 

است. بنابراين بين ميانگين عوامل بالندگي اعضای  05/0کااسکوئر يا خي دو، کمتر از 
 تأثيرتوان نشان داد که ها ميعلمي تفاوت وجود دارد. با توجه به رتبه ميانگين هيئت

کمتر است. بر اين اساس، عوامل سازماني در  ،کدام عامل تأثيربيشتر و  ،کدام عامل
علمي  هيئتنقش را در بالندگي اعضای  ترينمهماولويت است. يعني عوامل سازماني 

 هيئتل محيطي دومين عامل مهم در بالندگي اعضای دانشگاه آزاد اسالمي دارد. عوام
سوم و چهارم بالندگي  اولويت. عوامل آموزشي و عوامل فردی نيز در استعلمي 

دهد در دانشگاه پيام نور، نتايج آزمون فريدمن نشان مي .هستندعلمي  هيئتاعضای 
است. بنابراين بين ميانگين  05/0داری آزمون کااسکوئر يا خي دو، کمتر از يسطح معن

 هاميانگينعلمي تفاوت وجود دارد. با توجه به رتبه  هيئتعوامل بالندگي اعضای 
نقش را در بالندگي اعضای  ترينمهمگفت، در اين دانشگاه عوامل محيطي  توانمي

گاه در اولويت دوم است. عوامل سازماني علمي دارد. عوامل آموزشي در اين دانش هيئت
عوامل فردی بر  درنهايتو  است تأثيرگذارسومين عامل مهمي است که بر بالندگي 

در بالندگي  مؤثرعوامل  بندیاولويت، مطابق با نتايج، درمجموع .گذاردميبالندگي اثر 
 ،درواقعست. علمي در دانشگاه آزاد اسالمي و دانشگاه پيام نور متفاوت ا هيئتاعضای 
 .کندميبالندگي در دو دانشگاه با يکديگر فرق  هایاولويت

 
 گیرینتیجهبحث و 

سپس تفاوت شد. علمي شناسايي  هيئتبر بالندگي اعضای  مؤثردر اين پژوهش عوامل 
 ،علمي دو دانشگاه آزاد اسالمي و دانشگاه پيام نور ساری هيئتاين عوامل بين اعضای 

 پژوهششد. فرضيه اصلي  بندیاولويتن عوامل در هر دو دانشگاه اي درنهايتمقايسه و 
علمي دانشگاه پيام نور و دانشگاه آزاد  هيئتمبني بر اين بود که بالندگي شغلي اعضای 

اين فرضيه  وتحليلتجزيهاسالمي واحد ساری با يکديگر متفاوت است. نتايج حاصل از 
علمي دانشگاه پيام نور و دانشگاه آزاد  هيئتنشان داد که بين بالندگي شغلي اعضای 

علمي در هر دو  هيئتاعضای  ،درواقعاسالمي واحد ساری اختالفي وجود ندارد. 
يکسان به عوامل بالندگي توجه نشان دادند و اين نکته بيانگر اين است  طوربهدانشگاه 

نظر گرفته شوند  و مراکز آموزشي در هادانشگاهعوامل بالندگي بايد در تمام  اينکهکه در 
اساسي و  هایگامعلمي خود  هيئتاعضای  جانبههمهدر راستای توسعه  هادانشگاهو 

نتايج اين  چنانچه در ؛وجود ندارد هادانشگاههيچ فرقي بين  ،شده بردارند ريزیبرنامه
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شعباني ، (1396) نصرالهيقطبي و های است. يافته شده تأکيدنيز بر اين موضوع  پژوهش
کاراسيو و (، 1394) باقرپناهي(، 1395) همکاران(، قرونه و 1395) همکارانو  بهار

که تمام است با اين نتيجه  همسو( 2014) همکارانکلين و ( و مك2014همکارا )
بايد  درمجموع. علمي در آموزش عالي به بهسازی و بالندگي نياز دارند هيئتاعضای 

 با مورد بررسيعلمي در دو دانشگاه  هيئتگفت توسعه منابع انساني و توسعه اعضای 

مورد  استادان به بالندگي توجه دارد و لزوم همسويي دانشگاه استراتژيك یهابرنامه
 .گرفته استتوجه قرار 

مبني بر اينکه بين عوامل  پژوهشاول  فرعي فرضيه وتحليلتجزيهنتايج حاصل از 
علمي دانشگاه پيام نور و دانشگاه آزاد اسالمي واحد ساری  هيئتفردی بالندگي اعضای 

داری بين عوامل فردی بالندگي رد؛ بيانگر اين بود که تفاوت معنيتفاوت وجود دا
، استادانعوامل فردی بر بالندگي  تأکيدعلمي در اين دانشگاه وجود ندارد.  هيئتاعضای 

مشارکت، انتقادپذيری،  به موضوعاتي همچون خالقيت شخصي، نگرش فردی، روحيه
همچون کاراسيو و  از سوی پژوهشگرانينو و ... اشاره دارد که  هایانديشهارائه 

و  (1395) همکارانو  (، قورچيان2015) همکاران(، سورسيلني و 2014) همکاران
( 1395) همکاران، محب زادگان و (1396) مظاهری ونيکوفر ( 1394) باقرپناهي

علمي هر دو  هيئتاعضای  پژوهش،يد شده است. مطابق با نتايج اين أيشناسايي و ت
يکسان و مشابه به مسائلي  طوربهاختالفي با يکديگر ندارند و  هاويژگيدانشگاه در اين 

 .دهندميو انتقادپذيری اهميت  پذيریمشارکتنو و  هایانديشهچون خالقيت و 
مبني بر اينکه بين عوامل  پژوهشدوم فرعي فرضيه  وتحليلتجزيهنتايج حاصل از 

علمي دانشگاه پيام نور و دانشگاه آزاد اسالمي واحد  هيئتسازماني بالندگي اعضای 
داری بين عوامل سازماني بالندگي يساری تفاوت وجود دارد؛ نشان داد که تفاوت معن

ت در دانشگاه آزاد اسالمي و دانشگاه پيام نور وجود دارد. اين اختالف به اين صور
علمي در دانشگاه پيام نور بيشتر  هيئتاست که نقش عوامل سازماني بالندگي اعضای 

دانشگاه پيام نور به عوامل سازماني بالندگي  درواقع. استاز دانشگاه آزاد اسالمي 
است. عوامل  ترموفقدهد و در اين کار و بهسازی سازماني اهميت بيشتری مي استادان

نت و مسئوالن دانشگاه در افزايش بهسازی سازماني، سازماني، تالش رياست، معاو
ارتباطات اثربخش، مديريت زمان، مديريت تعارض، حل مشکالت، قدرت رهبری، 

علمي که مورد توجه  هيئتبيشتر اعضای  تأثيرگذاریگروهي و مهارت  یهافعاليت
 ومرادی ، (1396) مظاهری ونيکوفر ، (1396) نصرالهيقطبي و همچون  پژوهشگراني

(، محب 1395) همکاران(، قرونه و 1395همکاران ) و بهارشعباني ، (1396) بانديده
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 وسلي(، 2011) يوهخان(، نعيم 2013) گافگاف و  ،(1395) همکارانزادگان و 

بر عوامل  آنها( قرار داشته است. 1393) بازرگان و زاهدی و (1394) باقرپناهي(، 2011)
بايد گفت، منظور از  درمجموع. اندکرده تأکيدعلمي  هيئتسازماني در بالندگي اعضای 

است که بر بهبود عملکرد شغلي افراد  سازمانيدرونعوامل سازماني مجموعه عوامل 
سازمان نقش دارند. بخش مهمي از اين عوامل به نحوه مديريت و ساختار سازمان 

، هاسيستماني، بستگي دارد. تشکيالت اداری، قوانين و مقررات سازماني، فرهنگ سازم
 و رهبری و امکانات، منابع بسيج ،دهيسازمان، نظام مالي، نظارت و کنترل، هاروش

 استادان. توجه به اين عوامل در بالندگي هستندعوامل مهم سازماني  ازجملههدايت و ... 
 .دهدميبسزايي دارد که دانشگاه پيام نور به آن اهميت بيشتری  تأثيرو بهسازی آنان 

سوم تحقيق مبني بر اينکه بين عوامل فرعي فرضيه  وتحليلتجزيهحاصل از  نتايج
علمي دانشگاه پيام نور و دانشگاه آزاد اسالمي واحد  هيئتمحيطي بالندگي اعضای 

داری بين عوامل محيطي بالندگي يساری تفاوت وجود دارد؛ نشان داد که تفاوت معن
ی که ميانگين عوامل طوربهوجود دارد  در دانشگاه آزاد اسالمي و دانشگاه پيام نور

. بر اين اساس استمحيطي بالندگي در دانشگاه آزاد اسالمي بيشتر از دانشگاه پيام نور 
دهد. خود اهميت بيشتری مي استاداندانشگاه آزاد اسالمي به عوامل محيطي بالندگي 

آنها  هایويژگيکلي منظور از عوامل محيطي، مجموعه عواملي است که تغيير در  طوربه
شان بر اثر رفتار دانشگاه هايويژگيدر دانشگاه اثر گذاشته و همچنين تمام عواملي که 

 باقرپناهي(، 1395) همکارانو  (، قرونه1395) همکاران و بهارشعباني کند. تغيير مي
، (1395و همکاران ) ، قورچيان(1393) بازرگان و ، زاهدی(1394) سياوشي، (1394)

 همکارانکلين و مك، (2014) همکاران(، کاراسيو و 2015) همکارانسورسيلني و 
، هانظريه، نقد ایحرفه هایانجمنچون جامعه، صنعت،  هاييمؤلفهنيز  (2014)

 استادانعوامل محيطي بالندگي شغلي از و آشنايي با قوانين و مقررات را  هاکنفرانس
تخصصي و  هایمشاوره، برقراری ارتباط بين صنعت و دانشگاه يا ارائه مثالً. انددانسته
علمي در آن نقش  هيئتبه جامعه بخشي از تعامل محيطي است که اعضای  ایحرفه

 است. کردهعمل  ترموفقدارند. دانشگاه آزاد اسالمي در اين مورد 
که بين عوامل مبني بر اين پژوهشچهارم فرعي فرضيه  وتحليلتجزيهنتايج حاصل از 

علمي دانشگاه پيام نور و دانشگاه آزاد اسالمي واحد  هيئتآموزشي بالندگي اعضای 
بالندگي  آموزشيداری بين عوامل جود دارد؛ نشان داد که تفاوت معنيساری تفاوت و

 طوربههر دو دانشگاه  درواقعدر دانشگاه آزاد اسالمي و دانشگاه پيام نور وجود ندارد. 
( 1989) گافو . گاف توجه دارندبه به عوامل آموزشي اهميت داده و به آن يکسان و مشا

که عوامل آموزشي بالندگي  ندعلمي خود نشان داد هيئتدر الگوی بالندگي اعضای 



 نامة آموزش عالی 96
 

 بهبود زمينه سه در علمي هيئت به اعضای که است ييهافعاليت، مجموعه استادان

کند. مي کمك فرهنگ دانشگاه بهبود و بهتر درسي برنامه طراحي تدريس، هایمهارت
، (1396) بانديده ومرادی ، (1396) مظاهری ونيکوفر ، (1396) نصرالهيقطبي و 

 و ، زاهدی(1394) سياوشي، (1394) باقرپناهي، (1395) همکارانزادگان و محب
(، کاراسيو 2015) همکاران، سورسيلني و (1395) همکارانو  ، قورچيان(1393) بازرگان

نيز تدوين و طرح درس، مديريت  (2014) همکارانکلين و ، مك(2014) همکارانو 
نوين آموزشي، الگوهای جديد تدريس و  هایفناوریکالس، ارزشيابي، استفاده از 

در بالندگي  تأثيرگذارمشکالت درسي و آموزشي را عوامل آموزشي  موقعبه تشخيص
 منظوربهنيز از همين عوامل  پژوهش. در اين انددهکرعلمي گزارش  هيئتاعضای 
استفاده شد و در مقايسه دو دانشگاه  استاداندن عوامل آموزشي بالندگي کرعملياتي 

علمي هر دو دانشگاه  هيئتنتيجه گرفته شد که اين عوامل برای اعضای  مورد بررسي
 و در اين مورد هيچ اختالفي بين دو دانشگاه نيست. دارداهميت 
 کيفي و کمي رشد و علمي هيئت اعضای بايد گفت، بالندگي کلي بندیجمعدر 

 یهابرنامه و علمي هيئت که بالندگي عضوبر اين تأکيد با آموزش عالي نظام در آنان
 هيئت اعضایبه و  نيست شده استخدام تازه اعضای به کمك برای صرفاً  آن بر مترتب

افزايش  علمي، مشاوره شغلي، ارتقای و پيشرفت در نيز قديمي و باسابقه علمي
 توجه و است اهميت ، حائزرساندمي ياری دانشگاهي رشد و پذيریجامعهی هامهارت

 از بسياری در را کشور موفقيت دتوانمي نيازهايشان رفع و شناسايي و آنان مسائل به

 حال در آموزش عالي نظام ديروز آموختگاندانش بيشتر چراکه ؛شود موجب هازمينه

 آينده و امروز مختلف امور کارشناسان و گذارانسياستمديران،  استادان، از حاضر

علمي  هيئتدر رابطه با نقش کمرنگ عوامل سازماني در بالندگي اعضای  .هستند کشور
اين دانشگاه به تمام ابعاد بهسازی سازماني توجه  شودميدانشگاه آزاد اسالمي پيشنهاد 

 هيئترابطه با نقش کمرنگ عوامل محيطي در بالندگي اعضای  در الزم را داشته باشد.
اين دانشگاه تعامل و ارتباط بيشتری با بخش  شودميعلمي دانشگاه پيام نور پيشنهاد 

نقش عوامل فردی در بالندگي  خصوصدر  داشته باشد. هادانشگاهصنعت و ساير 
انگيزشي يا  هایسازوکار شودميعلمي به هر دو دانشگاه پيشنهاد  هيئتاعضای 

رابطه با نقش عوامل  در بگيرند. نظر درخالق و نوآور  استادانمتناسب برای  هایپاداش
در دانشگاه  شودميعلمي به هر دو دانشگاه پيشنهاد  هيئتآموزشي در بالندگي اعضای 

 فراهم آورند. استادانامکانات و تجهيزات آموزشي الزم را برای 
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 منابع
(. 1390، حميد )زادهشفيع و قورچيان، نادرقلي؛ جعفری، پريوشاجتهادی، مصطفي؛ 

ارائه يك مدل  منظوربهعلمي  هيئتی بهسازی اعضای هامؤلفهشناسايي ابعاد و 
 .46-21(،62) 17، در آموزش عالي ريزیبرنامهپژوهش و  .مفهومي

 .علمي قم هيئتاستقرار مرکز بالندگي اعضای  سنجيامکان (.1394)سمانه ، باقرپناهي
 کارشناسي ارشد، دانشگاه سمنان. نامهپايان

 هایسازمان علمي هيئت اعضای ایحرفه توسعه الگوی (.1388) جواد پورکريمي،

 انساني مديريت منابع هایپژوهش فصلنامه .دانشگاهي( جهاد)مورد:  پژوهشي

 .155-141، 6 )ع(، حسين امام جامع دانشگاه
 (.1388محمدرضا ) ،پسندشاهو  محمدحسن پرداختچي، يوسف؛ سيد حجازی،

 .دانشگاه تهران انتشارات سسهؤم تهران: .معلمان ایحرفه توسعه رويکردهای
 و هاقابليت توسعه و ارتقا هایروش و راهبردها (.1376محمود ) سيد حسيني،

 نخستين مجموعه مقاالت ايران. یهادانشگاه در علمي هيئت اعضای هایمهارت

 .71-41صص  طباطبايي، عالمه دانشگاه ،تهران ايران، در عالي آموزش سمينار
(. بالندگي 1393؛ گنجعلي، اسداهلل و مراديان، حسن )اصغرعليرضائيان، علي؛ خندان، 

علمي دانشگاه امام  هيئت؛ مورد مطالعه اعضای هادانشگاهعلمي در  هيئتاعضای 
 .512-492، 4، فرهنگ در دانشگاه اسالميصادق )ع(. 

 نيازهای درباره علمي هيئت اعضای (. نظر1393) عباس ،بازرگان  و ،سکينه ،زاهدی

در آموزش  ريزیبرنامهپژوهش و  نيازها. برآوردن هایشيوه و آنان ایحرفه توسعه
 .89-69 ،(67)19،  يعال

علمي  هيئتنقش رهبری معنوی بر بالندگي اعضای  (.1394سياوشي، محمد )
 دکتری، دانشگاه پيام نور. نامهپايان .تربيت بدني و علوم ورزشي هایدانشکده

 مراکز مربيان ایحرفه توسعه زمينه هایمؤلفه تعيين (.1388محمدرضا ) ،پسندشاه

 ،ايران کشاورزی وتوسعه اقتصاد تحقيقات فصلنامه .کشاورزی جهاد وزارت آموزش
1 ،139-141. 

 .(1395)محمد  ،سياوشي و محمدعلي، قره ل؛ابوالفض ،يفراهان ا؛غالمرضشعباني بهار 
ت علمي دانشکده های تربيت بدني ئاعضای هي ایحرفهی بالندگي هامؤلفهتعيين 

 .125-109(،9-2) 5 ،مديريت و توسعه ورزش. کشور و سنجش برازش آن

https://ganj-old.irandoc.ac.ir/researchers/579207
https://ganj-old.irandoc.ac.ir/researchers/579207
https://www.sid.ir/Fa/Journal/SearchPaper.aspx?writer=165340
https://www.sid.ir/Fa/Journal/SearchPaper.aspx?writer=91485
https://www.sid.ir/Fa/Journal/JournalList.aspx?ID=1185
https://www.sid.ir/Fa/Journal/JournalList.aspx?ID=1185
https://elmnet.ir/author/%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%B1%D8%B6%D8%A7-%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1
https://elmnet.ir/author/%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B6%D9%84-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://elmnet.ir/author/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%B9%D9%84%DB%8C-%D9%82%D8%B1%D9%87
https://elmnet.ir/author/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%88%D8%B4%DB%8C
https://elmnet.ir/author/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%88%D8%B4%DB%8C
https://elmnet.ir/vslg?url=http%3A%2F%2Fjsmd.guilan.ac.ir%2Farticle_2137_00.html&type=0&id=1555195
https://elmnet.ir/vslg?url=http%3A%2F%2Fjsmd.guilan.ac.ir%2Farticle_2137_00.html&type=0&id=1555195
https://elmnet.ir/vslg?url=http%3A%2F%2Fjsmd.guilan.ac.ir%2Farticle_2137_00.html&type=0&id=1555195
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 شرکت منظوربه عمومي پزشکان در انگيزه ايجاد عوامل (. بررسي1381عنبری، زهره )

 علوم پزشکي مجله .اراک پزشکي علوم در دانشگاه مداوم آموزش یهابرنامه در
 .15-13 ،(2) 7، ايران

الگويي  (.1395) سيد کمال ،خرازی و عباس ،بازرگان ؛سيدمحمد ،ميرکمالي ؛داودقرونه 
در آموزش  ريزیبرنامهپژوهش و . برای بالندگي اعضای هيئت علمي دانشگاه تهران

 .17-1(، 3) 22 ،عالي
طراحي و استاندارد سازی پرسشنامه ارزشيابي  (.1396) سعيد ،نصرالهي ونسترن  ،طبيق

توسعه در  هایگام .بخشيعلمي دانشکده توان هيئتکيفيت آموزش باليني اعضای 
 .218 -209(، 3) 14، آموزش پزشکي

 تأکيدبرنامه درسي در نظام آموزشي با (. 1395) ساداتفائزهمالکي،  و يلادرق، نانيورچق
 تهران: مشکوه دانش. .ایرشتهميانهای بر روش

علمي  هيئت(. آموزش و بالندگي اعضای 1391ابوالقاسمي، محمود ) کريميان، زهرا و
نامه آموزش  از فردا. اندازیچشمی علوم پزشکي، نگاهي به گذشته، هادانشگاهدر 

 .76-49(، 17) 5، عالي
 مقصود ،فراستخواه د ومحم ،قهرماني ؛محمدحسن ،پرداختچي ؛يوسف ،زادگانمحب 

 .ی شهر تهرانهادانشگاهعلمي  هيئتاعتبارسنجي الگوی بالندگي اعضای  (.1395)
 .94-73 ،(10) 3، موزش و توسعه منابع انسانيآ مجله

ت علمي در نظام ئتوانمندسازی اعضای هي (.1396) حسين ،بانديده واسحاق  ،مرادی
 .18-10، (1) 15 ه،مجله پرستاری و مامايي ارومي .آموزش پزشکي
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