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هدف پژوهش حاضر بررسی وضعیت موجود بالندگی اعضاي هیئت علمی 
 یق ازاین تحقهاي تربیت بدنی و علوم ورزشی سراسر کشور است. دانشکده

ي جامعهباشد. پیمایشی می -و به روش توصیفی نوع تحقیقات غیرآزمایشی
 هايدانشکدههاي تمامی گروهي اعضاي هیئت علمی کلیه آماري تحقیق،

حجم بود.  95-96در سال تحصیلی  تربیت بدنی و علوم ورزشی سراسر کشور
روش نفر برآورد شد.  161ي آماري با استفاده از فرمول کوکران برابر با نمونه
تمالی پیچیده از نوع تصادفی بود. ابزار گردآوري اطالعات، گیري، احنمونه

هاي بالندگی اعضاي هیئت علمی ي استاندارد شناسایی مؤلفهپرسشنامه
ها تجزیه و تحلیل داده گویه بود. 41بعد و  5)، در 1390اجتهادي و همکاران (

آمار توصیفی براي  AMOS، و SPSS21 ،Excelافزار با استفاده از نرم
ها داري براي تمامی تجزیه و تحلیلاستنباطی به عمل آمد. سطح معنیو 
05/0P<  يهاؤلفهمشد. نتایج نشان داد، هر پنج مؤلفه به عنوان در نظر گرفته 

ی بدن تیترب يهادانشکده یعلم أتیه ياعضا یبالندگ يدهندهلیتشکاصلی 
 فردي ،زمانیسا، وضعیت موجود بالندگی آموزشیو علوم ورزشی هستند؛ و در 

یت وضعباشد، ولی میزان داري باالتر از حد متوسط میبطور معنی اخالقی و
رسد، باید در در حد متوسط است. به نظر می موجود بالندگی پژوهشی

اي هاي بهسازي اعضاي هیئت علمی، به بهسازي پژوهشی توجه ویژهبرنامه
 شود.

 

 ها واژهکلید 
 .تربیت بدنی و علوم ورزشیبالندگی، اعضاي هیئت علمی، 

The aim of study is identification the current state of 
development in the faculty members of the faculties of 
physical education and sports science. Methodology: This 
research is non-experimental and descriptive-survey 
research. The statistical population of the study included 
all faculty members from all faculties of physical 
education and sport sciences throughout the country in the 
academic year of 96-95. The sample size was estimated 
to be 161 by Cochran formula. The sampling method was 
a complex random probability. The data gathering tool 
was a standard questionnaire identifying the components 
of faculty members of ijtehadi et al (2011), in 5 
dimensions and 41 items. Data analysis was performed 
using descriptive and inferential statistics using SPSS, 
Excel, and AMOS software. The significance level for all 
analyzes was considered as P <0.05. The findings showed 
that all five components of research, educational, 
organizational, individual and ethical growth are the main 
components that make up the faculty members of 
faculties of physical education and sports science. In 
current situation, educational, organizational, individual 
and moral development is significantly higher than 
average. However, the current status of research 
development is moderate.higher than the average. All 
faculty improvement programs require attention and 
support; and in faculty upgrading programs, attention 
should be paid to all aspects of improvement, in particular 
research improvement. 
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Abstract   
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 همقدم
نیروي انسانی از جایگاه خاصی برخوردار است و  در هر سازمانی

به  بنیانهاي دانششود. در سازماني اصلی آن تلقی میسرمایه
ها و مراکز آموزش عالی به طور ویژه که طور کلی و دانشگاه

ترین نیروي انسانی را اعضاي هیئت علمی تشکیل اصلی
 گونه دهند، این جایگاه بسیار واالتر است؛ چرا که در اینمی

هاي اصلی و تخصصی، توسط اعضاي هیئت ها، فعالیتسازمان
ي اهمیت به ها به منزلهشود و توجه به آنعلمی انجام می

ي انسانی در دانشگاه و مراکز آموزش عالی است سرمایه
 ).1387ابراهیم و پورکریمی، (نوه

اي فوري هگیريتغییرات سریع امروزي به تصمیمبه طور کلی، 
کارایی و ، بقاء، براي رقابت هاامروزه تماي سازمان و ؛ردنیاز دا

 ينیازمند بالندگی سازمانی یا همان توسعه، وري مناسببهره
دگرگونی و تحول سازمان و عنصر  و این مهم جز با ؛سازمانی هستند

میسر  ،کلیدي و اساسی این دگرگونی که همان نیروي انسانی است
اي هکامالٌ ضرورت دارد انسان ،هاسازمانبراي بالندگی  نخواهد بود.

النده ب هايدرون سازمان به بالندگی دست پیدا کنند تا این انسان
)؛ 1383(صالحیان،  هم کنندآبالنده را فر يموجبات سازمان و جامعه

 توسعه، حال در جوامع ویژهبه اي،جامعه هر پیشرفت رو، براياز این
است؛  امري ضروري آموزشی ينهادها در انسانی منابع به توجه

 و پژوهش آموزش، چون هاییمأموریت انجام دادن با که نهادهایی
آتی هر  و کنونی نیازهاي کردن در برآورده ايحرفه ي خدماتارائه

 ).1392زادگان و همکاران، کنند (محبمی بازي نقش ايجامعه
ی ها محور اصلدر صنعت تعلیم و تربیت دانشگاهی، انسان

 دهندگان، یا به عبارت دیگرها تعلیمو از میان این انسان هستند
ي اصلی را تشکیل ها هستهاعضاي هیأت علمی دانشگاه

دهند. این افراد که گاهاً به عنوان اساتید به جامعه معرفی می
شوند، داراي رسالت و تکلیفی بسیار حساس، سخت و پر می

وزشی راه ارزش هستند. این موضوع در عصري که انقالب آم
رود، از هر زمان دیگر خود را یافته است و به سوي جلو پیش می

 خصوص، همین در ).1388تر شده است (صفري، حساس
 آن با مرتبط هاياجراي برنامه و هیئت علمی بالندگی اعضاي

 نظام آموزش است در تحول و تغییر ایجاد مهم ابزارهاي از یکی
 است منديهدف شده و زيریهاي برنامهفعالیت تمام که شامل

 بهتر عملکرد براي الزم و اساسی هايو مهارت فردي دانش که
کند فرآهم می علمی هیئت اعضاي را براي دانشگاه در

 ).1392زادگان و همکاران، (محب
ي از دو واژهعلمی  هیئت اعضاي به طور کلی، بالندگی

                                                                                                                                                    
1. Alstete 
2. Mclean et al 

علمی تشکیل شده است. بخش اول این  هیأت بالندگی و
ي انگلیسی ي بالندگی معادل واژهاصطالح را واژه

Development هاي زیادي براي این دهد. معادلتشکیل می
ان به توواژه توسط افراد مختلف در نظر گرفته شده است که می

هاي توسعه، پرورش، بهسازي و بالندگی اشاره نمود. بخش معادل
ل لمی تشکیع هیأت يعلمی را واژه هیأت دوم اصطالح بالندگی

است. این  Facultyانگلیسی  يواژه معادل دهد. این واژهمی
شود علمی شناخته می واژه در ادبیات آموزش عالی با عنوان هیأت

  ).1380(طوسی، 
از  یعیوسي به دامنه یعلم أتیه ياعضا یبالندگ

جهت  یاشاره دارد که مؤسسات آموزش عال ییهاتیفعال
 انشيهاقشن يفایا در یعلم أتیه يو کمک به اعضا يبازآموز
ه جهت شد يزیربرنامه تیفعال کی ندآیفراین . رندیگیبکار م

 يعملکرد اعضا یاساس يهادانش و مهارت يبهبود و ارتقا
و  ،باشدیم تیریو مد قیتحق س،یتدر لیاز قب یعلم أتیه

است که مؤسسات آموزش  ییهابرنامه عامل آن دسته از نیچنهم
مختلف و  يهانقش يفایرا جهت ا یعلم أتیه يو اعضا یعال

، 1(آلستت سازدیآماده م شانيهايمندتوان و يورحفظ و بهره
2000.( 

 فرآیند بالندگی اعضاي هیئت علمی به طور کلی، یک
 از طریق اساتید هايدر نقش مداخله با دارد سعی که است نهادي

 رفتار و هامهارت ها،نگرش ها؛نقش این بر مؤثر عوامل شناسایی
 کارایی و هاافزایش قابلیت راستاي را در علمی هیئت اعضاي

 هیئت خود و دانشگاه دانشجویان، نیازهاي تأمین براي تر،بیش
 يهاي توسعهزیرساخت از عنوان یکی دهد؛ و به علمی، ارتقا

 و توجه استمرار، نیازمند که شودمی محسوب عالی آموزش
 چنینهم .عالی است آموزش و مدیران رهبران حمایت
 با بایدمی علمی هیأت اعضاي بالندگی و آموزش هايبرنامه
 به منجر تا باشد داشته سوییدانشگاه هم هاي استراتژیکبرنامه
 باید )؛ و2008، 2کلین و همکارانگردد (مک پایدار يتوسعه
 پژوهش،( علمی هیأت اعضاي شغلی مختلف هايجنبهشامل 

 و تألیف دانشجویی، هايرساله يمشاوره و راهنمایی تدریس،
 سمینارهاي در شرکت خارجی، سمینارهاي در شرکت ترجمه،
 هايسخنرانی يارایه علمی، هايانجمن در عضویت داخلی،
..) و . تلویزیونی و رادیو هايبرنامه در شرکت و عمومی و علمی
ي بالندگی خوب، به ایجاد ). زیرا، یک برنامه1383، باقریانباشد (

منجر  ايمحیطی براي شناسایی، پشتیبانی و بالندگی حرفه
هاي اعضاي هیأت کمکی به بهبود و ارتقاي مهارتو خواهد شد؛ 

باشد؛ و ها و مراکز آموزشی میعلمی در انجام رسالت دانشگاه
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راي این جهت داباشد و از باعث جلوگیري از فرسودگی شغلی می
 ).2001، 3گریفاهمیت زیادي است (مک

 ،و اعضاي هیئت علمی کارکنان یهدف عمده از بالندگدر کل، 
 گریاست. ضرورت مهم د ندهیآ ایو  يعملکرد جار صیرفع نقا

داده  ها نشانخدمات است. پژوهش یفیو ک یکم شیافزا یبالندگ
 يهلیبه وس ی اعضاي هیئت علمیبالندگ يهانهیاست که هز

مداوم ضرورت  تیفیشود، بهبود کیجبران م يوربهره شیافزا
 علمی اعضاي هیئت یبالندگ يهاتیپرداختن به فعالي برا يگرید

 يهاو پژوهش ؛باشدیم هادانشگاههدف مهم در  کیبه عنوان 
 نیا دیمؤ ریفراگ تیفیک تیریمد شگامانیانجام شده توسط پ

 يگزاف برا يهانهیضرورت است. آنان معتقدند که انجام هز
 و ها الزمدر سازمان تیفیو غالب شدن ک جادیا يبرا یبالندگ

 يبرا این جهتاز  یبالندگمواررد،  نیاست. عالوه بر ا ضروري
ها که سازمان شودیم یتلق تیها ضرورت داشته و با اهمسازمان

 ته،شرفیپ يهايورآزافزون فنرو راتییتغ رشد نموده و با عاًیسر
 نیاز ا یعلم أتیه يمستمر اعضا يضرورت استفاده

احتمال  نی. بنابراشودیاحساس م ترشیب دیجد يهايورآفن
در صورت نداشتن  ها،يورآاز فن اعضاي هیئت یماندگعقب
 ).2008، 4ویلیامز( رودیمستمر باال م یبالندگي هابرنامه

هیئت علمی به عنوان رکن اساسی با این اوصاف، اعضاي 
ها و مراکز آموزش عالی و به عنوان بازوي اجرایی رسالت دانشگاه

ي خدمات) محسوب ها (آموزش، تحقیق و ارائهي دانشگاهگانهسه
ی ي انساني توجه به سرمایهها به منزلهشوند و توجه به آنمی

در آموزش عالی و در راستاي محقق شدن این رسالت است 
هاي ). نتایج حاصل از پژوهش1387ابراهیم و پورکریمی، نوه(

 بالندگی که دهدمرتبط با بالندگی اعضاي هیئت علمی نشان می
 زندگی يآینده يمسئله هیئت علمی اعضاي و کارکنان

 به پرداختن گرو در هادانشگاه پایدار و اثربخشی است دانشگاهی
خوب یا بد و اثربخش و )؛ 2009، 5است (فراستخواه این مسئله

یا غیراثربخش بودن هر دانشگاه و دانشکده دقیقاً در گرو نوع 
فعالیت اعضاي هیأت علمی آن است. بنابراین، ماهیت و کیفیت 
دانشگاه در گرو کیفیت توان اعضاي هیأت علمی آن است و براي 
هر مؤسسه تحصیالت عالی غیر ممکن است که بدون هیأت 

ي اي، تعهد و انگیزهنش، قابلیت حرفهعلمی مجهز به علم و دا
ب، نسواقعی آموزش و پژوهشی با کیفیت ارائه کند (حسینی

ورزش،  يزمینه در متخصص نیروي و تربیت ). آموزش1375
اعضاي  يعهده بر نیز کشور در ورزشی علوم يتوسعه و تولید

                                                                                                                                                    
3. McGriff 
4. Williams 
5. Farasatkhah 

باشد. می هادانشگاه ورزشی علوم و بدنی هیئت علمی تربیت
علوم  تربیش رشد هايزمینه افراد این بالندگی است بدیهی
 ).1388ساخت (مرزبان،  خواهد فرآهم را ورزشی

 و تصورات مطالب فوق و نیز به توجه رو، بااز این
 هیئت علمی، اعضاي و دانشگاهی کار از گوناگون هايتوصیف

 بسیاري مانند نیز هیئت علمی است که اعضاي مسلم این امر
اي عدیده نیازهاي داراي گوناگون هايحرفه در هاانسان از دیگر
 دیگران، با ارتباط و منديرضایت پیشرفت، به نیاز مستمر مانند

 خود هستند و هايو شایستگی دانش ها،مهارت روزرسانیبه
 نیازهایی چنین و بیان معرفی در هیئت علمی بالندگی هايبرنامه
از طرف دیگر،  ).2000، 6دارند (دسی و راین مهمی نقش

 ابتکارات، ها،شایستگی به نیز آینده هايدانشگاه تحوالت
 اعضاي ايحرفه يتوسعه امروز هايو برنامه هاگذاريسیاست

 ).1394بستگی دارد (سلیمی و همکاران،  علمی هیأت
زان و می دهد که،نتایج حاصل از تحقیقات پیشین نشان می

 از در هر یک علمی هیأت اعضاي شایستگی کیفیت احراز
 کیفیت در مهمی نقش است، آنان يعهده بر هایی کهنقش
در  ویژه به یادگیري دانشجویان تسهیل و عالی هاي آموزشبرنامه
). از سوي دیگر، 2008، 7دارد (گاپا تکمیلی تحصیالت مقاطع

سازمان تربیت بدنی، تربیت بدنی آموزش و  هایی مانندسازمان
ورزشی و ... همه تشکیالتی هستند که  هايپرورش، فدراسیون

چه افراد فاقد باید توسط افراد مدیر و بالنده اداره شوند؛ چنان
ي این تشکیالت باشند، صالحیت و توانایی الزم براي اداره

ل هاي ورزشی تحمیمشکالت فراوانی به این تشکیالت و سازمان
ها و اههاي دانشگخواهند شد. از طرف دیگر، یکی از زیر مجموعه

هاي تربیت بدنی و علوم ورزشی مؤسسات آموزش عالی، دانشکده
حقق هاي تربیت بدنی به منظور تهاي دانشکدهباشند که فعالیتمی

گیرد، این اهداف در هاي گوناگون صورت میبخشیدن به هدف
باشد و اعضاي هیأت هاي اصلی آموزش عالی میراستاي مأموریت

را بر عهده دارند؛ و عالوه بر توجه به ها رسالت مضاعفی علمی آن
بعد معنوي، فرهنگی، اجتماعی و روانی باید نسبت به باال بردن 
سطح آمادگی علمی ورزشی آحاد مختلف دانشجویان مخصوصاً 
جوانان وارد عمل بشوند. به طور کلی، تعلیم و تربیت، بهبود کیفیت 

ت و خدم زندگی دانشجویان، آماده کردن دانشجویان براي زندگی
کی ش .باشدهاي تربیت بدنی میبهتر در آینده از اهداف دانشکده

صلی ي امندي و عملکرد اعضاي هیأت علمی هستهنیست که توان
ها و ي بالندگیشوند. لذا توسعهکیفیت دانشگاه محسوب می

6. Deci & Ryan 
7. Gappa 
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تواند به پیشبرد اهداف و ارتقاي مستمر هاي آنان میشایستگی
 ).1385پور، (ایروانی و فائزيکیفیت دانشگاه یاري دهد 

توجه به نیازهاي این قشر توان اظهار کرد، با این وضعیت می
اي ها از اولویت ویژهدانشگاهی و ایجاد محیط شغلی مناسب براي آن

اي در هاي محدود و پراکندهدر این خصوص پژوهشبرخوردار است. 
نسانی و اي منابع شناسی بالندگی و توسعهبررسی و آسیبي زمینه

ها به طور اعم در داخل کشور از آن کارهاي حمایتراه چنینهم
)؛ و خارج از کشور 1394و همکاران،  یاوري؛ 1395(منشگر و عباسی، 

)؛ و بالندگی اعضاي هیئت علمی به طور اخص 2014، 8(آتاناسیوس
زادگان و ؛ محب1393در داخل کشور (رضائیان و همکاران، 

)؛ و 1387زارع و فرزانگان، ؛ موسوي1392بهادر، ؛ 1392همکاران، 
و همکاران،  10؛ آلکس2016و همکاران،  9خارج از کشور (گرووِر

و همکاران،  12آکسانگ؛ وي2016و همکاران،  11؛ موري2016
هاي )؛ در خصوص نقش مؤلفه2016و همکاران،  13؛ پارکر2016

علمی  هیأت سازمانی اعضاي بالندگی در تنوع خاص مثل مدیریت
)؛ و خارج از کشور 1393بهار و همکاران، در داخل کشور (شعبانی

 نیروي در بالندگی سازمانی )؛ فرهنگ2012و همکاران،  14(الکساندر
)؛ رهبري و بالندگی 2013، 15؛ رِنیو1393انسانی (درودي و کنگري، 

)؛ 1998، 16؛ ویلکرسون و ایرباي1393و همکاران،  بهارشعبانی(
؛ آوستین و 1392فیض و همکاران، بالندگی ( مدیریت دانش و

فیض و همکاران، )؛ نقش آموزش در بالندگی (2006، 17دانیلزمک
علمی تربیت بدنی  اعضاي هیأت و بالندگی )؛2015، 18پِسکی؛ 1392

 هاىو مؤسسه ) توسط اندیشمندان1393بهار و همکاران، (شعبانی
 یکدیگرند؛ه مشاب ىمحتوای نظر از اکثراً شده است؛ که مختلف انجام

ها، آوريو در نهایت به دلیل تغییرات در تنوع دانشجویان، فن
انتظارات و احتیاجات دانشی در هر رشته و رقابت بین دانشگاهی، 

 اي مداومي حرفهاعضاي هیأت علمی را ملزم به بالندگی و توسعه
)؛ و بر اهمیت و فهم مسئوالن در رشد و 2008، 19اند (گاپاکرده

 ي ایناند؛ و لیکن همهدگی اعضاي هیئت علمی اشاره کردهبالن
ها مقدماتی هستند و عمق الزم براي اثربخشی را ندارند. با حرکت

توجه به نقش احتمالی تحقیقات در این حوزه، در تسهیل یا تضعیف 
 هايهاي ورزشی انتفاعی، سزاوار توجه و بررسیموفقیت سازمان

 تر است.بیش
 و ضرورت تیبا توجه به اهم تا میپژوهش حاضر بر آن هست در
 يهامؤلفه ییشناسا به ،یعلم أتیه ياعضا یبالندگ
 تیربت يهادانشکده یعلم أتیه ياعضا یبالندگ يدهندهلیتشک

                                                                                                                                                    
8. Athanasios 
9. Grover, Kenda, Walters, Turner 
10. Alex; Patrick; Elizabeth; Holmes; Jackson; Green; 

Konstam; Nishimura. 
11. Moore 
12. Weixiang, Wang,  Ouyang 
13. Parker, Morrell; Morrell; Chang 

در  یعلم أتیه ياعضا یموجود بالندگ تیوضعی بپردازیم؛ و بدن
رسی را بر ی و علوم ورزشی سراسر کشوربدن تیترب يهادانشکده

ي وسعههاي تهاي این تحقیق بتواند زمینهنماییم. امید است، یافته
بیت بدنی هاي تربیش از پیش بالندگی اعضاي هیئت علمی دانشکده

د هاي رشو علوم ورزشی را فرآهم نموده؛ و بالندگی این افراد، زمینه
 تر علوم ورزشی را فرآهم نماید.بیش
 

 شناسی پژوهشروش
شود؛ از می محسوب نوع تحقیقات غیرآزمایشی ازاین تحقیق 

. پیمایشی است -نظر ماهیت نیز از نوع تحقیقات توصیفی
(شامل: ي اعضاي هیئت علمی کلیه ي آماري تحقیق،جامعه

ربیت هاي تدانشکدهمربی، استادیار، دانشیار و استاد تمام) تمامی 
 95-96در سال تحصیلی  بدنی و علوم ورزشی سراسر کشور

 باشد. می
ي آماري بر اساس اطالعات آماري وزارت علوم، حجم جامعه
هاي تربیت بدنی و علوم آوري، براي دانشکدهتحقیقات و فن
و در کل براي اعضاي هیئت علمی برابر با  15ورزشی برابر با 

ي آماري با استفاده از فرمول نفر برآورد شد. حجم نمونه 276
 نفر برآورد شد.  161برابر با  کوکران

گیري گیري در پژوهش حاضر به روش نمونهروش نمونه
ز براي گردآوري اطالعات اباشد. احتمالی پیچیده از نوع تصادفی می

ي به کار شده است. پرسشنامه میدانی استفاده اي وکتابخانهروش 
بخش بود. بخش اول مربوط به اطالعات  2 گرفته شده، شامل

ي استاندارد شناختی؛ و بخش دوم مربوط به پرسشنامهجمعیت
هاي بالندگی اعضاي هیئت علمی اجتهادي و شناسایی مؤلفه

بعد (بالندگی پژوهشی، بالندگی آموزشی،  5)، در 1390همکاران (
گویه، و  41بالندگی سازمانی، بالندگی فردي، و بالندگی اخالقی) و 

 باشد. اي لیکرت میگزینه 5در طیف 
ي مذکور در تحقیق اجتهادي و همکاران پرسشنامه واییر

هاي سانی درونی گویه) تأیید شده است؛ اعتبار و هم1390(
)، به روش آلفاي 1390پرسشنامه نیز توسط اجتهادي و همکاران (

بدست آمد.  93/0، برابر با SPSS21افزار گرونباخ و با استفاده از نرم
 ي مورد استفاده دارد. مهکه نشان از پایایی باالي پرسشنا

تجزیه و  نامه،پرسش آوري اطالعات از طریقپس از جمع
، و 21SPSS ،Excelافزارها با استفاده از نرمتحلیل داده

AMOS  آمار توصیفی و استنباطی به عمل آمد. در بخش براي

14. Alexander; Karvonen; Ulrich; Davis; Wade 
15. Reneau 
16. Wilkerson and Irby 
17. Austin and McDaniels 
18. Pesce 
19. Gappa 

http://www.preprints.org/search/?action=search&field=authors&search=Yitao+Wang
http://www.preprints.org/search/?action=search&field=authors&search=Defang+Ouyang
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آمار توصیفی، با استفاده از جداول فراوانی و نمودارها به 
شناختی پرداخته شد. در بخش جمعیتي اهتحلیل دادهوتجزیه

جهت ) k-s(اسمیرنوف  -کلموگروف آمار استنباطی از آزمون
ه بنیز  وي آماري استفاده شد؛ مشخص کردن نرمال بودن جامعه

منظور بررسی وضعیت موجود بالندگی اعضاي هیئت علمی از 
 استفاده شد.اي تک نمونه tهاي تحقیق از آزموندیدگاه نمونه
در نظر  >05/0Pها داري براي تمامی تجزیه و تحلیلسطح معنی

 شدگرفته 
 
 پژوهش هایافته

پرسشنامه کامل و قابل  102ي توزیع شده، پرسشنامه 161از 
استفاده بازگشت داده شد، لذا نرخ بازگشت پرسشنامه حدود 

که، حداقل بازگشتی درصد است؛ و با توجه به این 35/63
ا هباشد؛ تجزیه و تحلیل دادهدرصد می 60تر از ها بیشپرسشنامه

 باشد. ها قابل قبول میبا استفاده از این تعداد پرسشنامه
درصد  51نتایج حاصل از آمار توصیفی پژوهش نشان داد، 

ي درصد از نمونه 6/19ها زن بودند. درصد از آن 49نمونه مرد و 
انشیار، و درصد د 6/19درصد استادیار،  50تحت بررسی مربی، 

ي تحت نفر از نمونه 10ها استاد بودند.درصداز آن 8/10در نهایت 
ها نفر از آن 31سال،  6تا  3نفر بین  31سال،  3تر از بررسی کم

ي سال سابقه 10تر از ها بیشنفر از آن 30سال؛ و  10تا  7بین 
هاي آن خدمت داشتند. آمار توصیفی مربوط به بالندگی و مؤلفه

هاي بالندگی در ت موجود نشان داد، از بین مؤلفهدر وضعی
ترین میانگین مربوط به بالندگی فردي، و وضعیت موجود، بیش

 ترین میانگین مربوط به بالندگی پژوهشی است. کم
 

هاي آزمون کولموگروف اسمیرنف جهت طبیعی آماره .1جدول 
 هابودن توزیع داده

هاي مؤلفه
 پژوهش

  هاآماره 
Z P توزیع 

 طبیعی 57/0 78/0 بالندگی پژوهشی 
 طبیعی 24/0 03/1 بالندگی آموزشی 
 طبیعی 11/0 92/0 بالندگی سازمانی 
 طبیعی 37/0 92/0 بالندگی فردي 
 طبیعی 09/0 24/1 بالندگی اخالقی 

مون هاي تحقیق از آزبراي بررسی طبیعی بودن توزیع متغیر
توجه به مقادیر سطح  اسمیرونف استفاده شد. با کلموگروف

هاي تحقیق، که در این متغیرها داري در مورد تمام مؤلفهمعنی
باشد، توزیع می 05/0تر از داري بیشمقادیر سطح معنی

 هاي تحقیق، یک توزیع نرمال هستند.مؤلفه
لی اص يهامؤلفهمدل براي ارزیابی در بخش آمار استنباطی 

 يهادانشکده یعلم أتیه ياعضا یبالندگ يدهندهلیتشک
ده شده ي دوم استفای از تحلیل عاملی تأییدي مرتبهبدن تیترب

مؤلفه (بالندگی  5ی در علم أتیه ياعضا یبالندگاست. 
پژوهشی، بالندگی آموزشی، بالندگی سازمانی، بالندگی فردي و 

شی هاي بالندگی پژوهبالندگی اخالقی) تنظیم شده است. گویه
هاي ، گویهAMالندگی آموزشی با نماد هاي ب، گویهPAبا نماد 

هاي بالندگی فردي با نماد ، گویهSAبالندگی سازمانی با نماد 
FAهاي بالندگی اخالقی با نماد ، گویهAK .مشخص شده است 

نتایج تحلیل عاملی و بارهاي عاملی مربوط به هر مؤلفه در 
 هارائه شده است. با توجه به نتایج به دست آمده، مالحظ 1شکل 

 3، 2ي هاي شمارهي بالندگی پژوهشی گویهشود که در مؤلفهمی
داراي بار عاملی  9ي شماره ي بالندگی اخالقی گویهو در مؤلفه 7و 

شوند. به ها از مدل حذف میهستند. لذا این گویه 4/0تر از کم
هاي مربوط به خودشان را ها توان ارزیابی مؤلفهعبارتی، این گویه

هاي مزبور، تحلیل عاملی دوباره اجراء ز حذف گویهندارند. پس ا
 آورده شده است. 2شده و نتایج در شکل 

 هاي مربوطنتایج حاکی است که بارهاي عاملی تمام گویه
تر چنین بارهاي عاملی مربوط به بالندگی بزرگها و همبه مؤلفه

رو، مدل به دست آمده به عنوان مدل نهایی هستند. از این 4/0از 
 شود.رد قبول واقع میمو

ارائه شده  2هاي برازش مدل ساختاري در جدول شاخص
هاي برازش داراي سه نوع مطلق، تطبیقی و است. شاخص

را  هاییمقتصد هستند که بایستی از هر کدام از انواع، شاخص
گزارش نمود. در این تحقیق از هر کدام حداقل دو مورد گزارش 

ها قابل پذیرش باشند از شاخصشده است. اگر حداقل سه مورد 
تواند نتیجه گرفت که مدل از برازش کافی برخوردار است. می

است که با توجه به  001/0دو برابر داري آماره خیسطح معنی
باشد. ) قابل قبول نمی05/0مالك در نظر گرفته شده (بزرگتر از 

داري به تعداد نمونه حساس بوده جایی که سطح معنیولی از آن
 دار است؛ براي ارزیابیهاي بزرگ تقریباً همیشه معنیدر نمونه و

هاي دیگر استفاده شده است. مقدار برازش مدل از شاخص
) برابر CMIN/DFي آزادي (شاخص نسبت بحرانی به درجه

چنین که مقدار مطلوبی براي برازش مدل است. هم 98/1
 يدهندهاست که نشان GFI (95/0شاخص نیکویی برازش (

قابل قبول بودن این میزان براي برازش مطلوب مدل است. مقدار 
 068/0) نیز RMSEAریشه میانگین مربعات خطاي برآورد (

، قابل قبول بوده 08/0تر بودن از باشد که با توجه به کوچکمی
چنین شاخص باشد. همي تأیید مدل پژوهش میدهندهو نشان
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) CFIبیقی (؛ شاخص برازش تط80/0) TLIلویس ( -توکر
است  PNFI (63/0و شاخص برازش مقتصد هنجار شده ( 92/0

ي برازش مطلوب و تأیید مدل پژوهش دهندهکه همگی نشان
 باشد.می

اصلی  يهامؤلفهتوان نتیجه گرفت که مدل در کل، می
گیري ی براي نتیجهعلم أتیه ياعضا یبالندگ يدهندهلیتشک

اعتبار کافی برخوردار است. در مورد روابط متغیرها از برازش و 
 يهامؤلفهبرآوردهاي رگرسیونی (بار عاملی) مدل ساختاري 

 1 ی در جدولعلم أتیه ياعضا یبالندگ يدهندهلیتشکاصلی 
دهد که تمام مسیرها در سطح آورده شده است. نتایج نشان می

ي بالندگی دار هستند. هر پنج مؤلفهدرصد معنی 95احتمال 
آموزشی، بالندگی سازمانی، بالندگی فردي و  پژوهشی، بالندگی

 يدهندهلیتشکاصلی  يهامؤلفهبالندگی اخالقی به عنوان 
علوم  ی وبدن تیترب يهادانشکده یعلم أتیه ياعضا یبالندگ

 ورزشی هستند.

 

 
 یعلم أتیه ياعضا یبالندگ يدهندهلیتشکاصلی  يهامؤلفهمدل ساختاري . 1شکل 

 یعلم أتیه ياعضا یبالندگ يدهندهلیتشکاصلی  يهامؤلفهبرآوردهاي رگرسیونی (بار عاملی) مدل ساختاري  .1جدول 
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ضریب برآورد  متغیر وابسته متغیر مستقل
 شده

خطاي معیار 
 برآورد

سطح  نسبت بحرانی
 داريمعنی

ضریب برآورد شده 
 استاندارد

 961/0 001/0   000/1 بالندگی پژوهشی بالندگی
 993/0 001/0 494/0 176/0 793/0 بالندگی بالندگی آموزشی
 894/0 001/0 110/6 184/0 124/1 بالندگی بالندگی سازمانی
 873/0 001/0 118/6 210/0 286/1 بالندگی بالندگی فردي
 928/0 001/0 154/5 187/0 964/0 بالندگی بالندگی اخالقی

PA1 647/0 001/0   000/1 بالندگی پژوهشی 
PA4 854/0 001/0 145/7 206/0 471/1 بالندگی پژوهشی 
PA5 488/0 001/0 471/4 159/0 712/0 بالندگی پژوهشی 
PA6 434/0 001/0 013/4 131/0 525/0 بالندگی پژوهشی 
PA8 483/0 001/0 430/4 162/0 720/0 بالندگی پژوهشی 
PA9 497/0 001/0 549/4 169/0 767/0 بالندگی پژوهشی 
AM1 493/0 001/0   000/1 بالندگی آموزشی 
AM2 646/0 001/0 586/4 285/0 305/1 بالندگی آموزشی 
AM3 660/0 001/0 641/4 279/0 293/1 بالندگی آموزشی 
AM4 691/0 001/0 749/4 307/0 459/1 بالندگی آموزشی 
AM5 780/0 001/0 023/5 359/0 802/1 بالندگی آموزشی 
AM6 584/0 001/0 337/4 247/0 071/1 بالندگی آموزشی 
AM7 609/0 001/0 444/4 300/0 335/1 بالندگی آموزشی 
AM8 639/0 001/0 561/4 342/0 561/1 بالندگی آموزشی 
AM9 721/0 001/0 847/4 373/0 808/1 بالندگی آموزشی 
SA1 781/0 001/0   000/1 بالندگی سازمانی 
SA2 640/0 001/0 495/6 131/0 849/0 بالندگی سازمانی 
SA3 637/0 001/0 466/6 124/0 803/0 بالندگی سازمانی 
SA4 606/0 001/0 105/6 130/0 796/0 بالندگی سازمانی 
SA5 619/0 001/0 261/6 123/0 769/0 بالندگی سازمانی 
SA6 762/0 001/0 949/7 125/0 993/0 بالندگی سازمانی 
SA7 437/0 001/0 285/4 151/0 645/0 بالندگی سازمانی 
FA1 799/0 001/0   000/1 بالندگی فردي 
FA2 688/0 001/0 184/7 097/0 700/0 بالندگی فردي 
FA3 697/0 001/0 296/7 118/0 862/0 بالندگی فردي 
FA4 647/0 001/0 689/6 122/0 818/0 بالندگی فردي 
FA5 658/0 001/0 822/6 125/0 850/0 بالندگی فردي 
FA6 584/0 001/0 935/5 115/0 682/0 بالندگی فردي 
FA7 584/0 001/0 936/5 100/0 596/0 بالندگی فردي 
AK1 599/0 001/0   000/1 بالندگی اخالقی 
AK2 710/0 001/0 776/5 228/0 318/1 بالندگی اخالقی 
AK3 712/0 001/0 788/5 201/0 166/1 بالندگی اخالقی 
AK4 761/0 001/0 056/6 216/0 311/1 بالندگی اخالقی 
AK5 714/0 001/0 800/5 202/0 170/1 بالندگی اخالقی 
AK6 678/0 001/0 590/5 224/0 253/1 بالندگی اخالقی 
AK7 718/0 001/0 823/5 229/0 334/1 بالندگی اخالقی 
AK8 737/0 001/0 928/5 277/0 640/1 بالندگی اخالقی 

 
 یعلم أتیه ياعضا یبالندگ يدهندهلیتشکاصلی  يهامؤلفههاي برازش مدل ساختاري شاخص .2جدول 



 1398 زمستان، 3، شمارة هشتمهاي کاربردي در مدیریت ورزشی، سال پژوهش 18

 تفسیر مالك میزان شاخص برازش

 مطلق
CMIN/DF 98/1  برازش مطلوب 5کمتر از 

2value x-p 001/0  غیر قابل قبول 05/0بیشتر از 
 برازش مطلوب 90/0بیش از GFI( 945/0شاخص نیکویی برازش (

 تطبیقی
 قابل قبول 90/0بیش از TLI( 803/0لویس ( -شاخص توکر

 برازش مطلوب 90/0بیش از CFI( 922/0شاخص برازش تطبیقی(

 مقتصد
 برازش مطلوب 08/0کمتر از  RMSEA( 068/0ریشه میانگین مربعات خطاي برآورد (

 برازش مطلوب 5/0بیشتر از  PNFI( 633/0شاخص برازش مقتصد هنجار شده (
 

 
 هاي ضعیفي بالندگی اعضاي هیئت علمی پس از حذف گویهدهندههاي اصلی تشکیلمدل ساختاري مؤلفه -2شکل 

 
وط ترین سهم مربی، بیشعلم أتیه ياعضا یبالندگدر مدل 

است. پس از آن به ترتیب  99/0با بار عاملی  بالندگی آموزشیبه 
با بار عاملی  بالندگی اخالقی، 96/0با بار عاملی  بالندگی پژوهشی

با بار  بالندگی فرديو  89/0با بار عاملی  بالندگی سازمانی ،93/0
 ).2قرار دارند (شکل  87/0عاملی 

ت علمی در ئوضعیت موجود بالندگی اعضاي هیبراي آزمون 

تک  tاز آزمون  فراداز دیدگاه این ا یورزش علومو  هاي تربیت بدنیدانشکده
باشند. بنابراین مقدار آزمون می 5تا  1اي استفاده شده است. نمرات بین نمونه
که میزان متوسط متغیر است در نظر گرفته شده است. اگر میانگین  3برابر 

 ي وضعیت بهتر است.دهندهباشد نشان 3تر از متغیر بیش
ت ئوضعیت موجود بالندگی اعضاي هیفرض صفر= میزان 

 ) است.3برابر با حد متوسط ( علمی
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ت ئوضعیت موجود بالندگی اعضاي هیفرض مقابل= میزان 
 ) نیست.3برابر با حد متوسط ( علمی

ارائه شده است. با  3اي در جدول تک نمونه tنتایج آزمون 
وضعیت موجود شود که میزان توجه به جدول مالحظه می

سط داري باالتر از حد متوبطور معنی ت علمیئاعضاي هی بالندگی
چنین نتایج حاکی است که ). همp  ،17/3=m>05/0باشد (می

 )،p  ،23/3=m>05/0( وضعیت موجود بالندگی آموزشیمیزان 
 )،p  ،16/3=m>05/0(وضعیت موجود بالندگی سازمانی 

وضعیت  ) وp  ،29/3=m>05/0(وضعیت موجود بالندگی فردي 
داري ) بطور معنیp  ،24/3=m>05/0( موجود بالندگی اخالقی
ی وضعیت موجود بالندگباشد. ولی میزان باالتر از حد متوسط می

 ).p  ،91/2=m<05/0در حد متوسط است ( پژوهشی
 

 ت علمیئبالندگی اعضاي هی وضعیت موجوداي براي بررسی میزان تک نمونه tنتایج آزمون  .3جدول 

 متغیر

 3مقدار آزمون = 

 میانگین تعداد
انحراف 

 معیار
T 

 درجه
 آزادي

 سطح
 داريمعنی

 میانگین
 اختالف

متغیر با 
 مقدار آزمون

 17/0 016/0 101 453/2 69/0 17/3 102 وضعیت موجود بالندگی
وضعیت موجود بالندگی 

 پژوهشی
102 91/2 63/0 442/1- 101 153/0 09/0- 

وضعیت موجود بالندگی 
 آموزشی

102 23/3 83/0 842/2 101 005/0 23/0 

وضعیت موجود بالندگی 
 سازمانی

102 16/3 79/0 048/2 101 043/0 16/0 

وضعیت موجود بالندگی 
 فردي

102 29/3 87/0 414/3 101 001/0 29/0 

وضعیت موجود بالندگی 
 اخالقی

102 24/3 88/0 804/2 101 006/0 24/0 

 
 گیريبحث و نتیجه

در هر سازمانی نیروي انسانی از جایگاه خاصی برخوردار است و 
به  بنیانهاي دانششود. در سازماني اصلی آن تلقی میسرمایه

ها و مراکز آموزش عالی به طور ویژه که طور کلی و دانشگاه
اعضاي هیئت علمی تشکیل ترین نیروي انسانی را اصلی

دهند، این جایگاه بسیار واالتر است؛ چرا که در این گونه می
هاي اصلی و تخصصی، توسط اعضاي هیئت ها، فعالیتسازمان

ي اهمیت به ها به منزلهشود و توجه به آنعلمی انجام می
ي انسانی در دانشگاه و مراکز آموزش عالی است سرمایه

 ).1387می، ابراهیم و پورکری(نوه
 خود مهم رسالت لحاظ به عالی آموزش مراکز و هادانشگاه

 در را مهمی نقش پژوه،دانش و متخصص نیروي تربیت در
 بر کشور براي صالحیت واجد و شایسته انسانی نیروي آموزش

 مهم عوامل از علمی هیئت اعضاي میان، این در. دارند عهده

                                                                                                                                                    
20. Gappa 

 بر بسزایی تأثیر هاآن کیفی يتوسعه که هستند عالی آموزش
 عالی آموزش جان و روح يمثابه به و ،دارد هادانشگاه عملکرد
(ابولقاسمی و کریمیان،  باشندمی هابخش سایر يتوسعه زیربناي

یابی جامعه و توانند در دست)؛ اعضاي هیأت علمی می1391
مؤسسات آموزش عالی به اهداف خود، نقش مؤثري را ایفا کنند، 

اعضاي  هايها و شایستگینی نسبت به رشد تواناییهر چند نگرا
ها از مسائل مهم مؤسسات آموزش وري آنهیأت علمی و بهره

). لیکن 2008، 20شود (گاپاي دولت محسوب میعالی و حتی بدنه
)، اعضاي هیئت علمی، قلب 1983( 21ي میلر و ویلسونبه گفته

ت از فطري آموزش عالی هستند (به نقل هر دانشگاه یا مؤسسه
 ).1395و همکاران، 

هاي بالندگی اعضاي هیئت علمی توسط لذا تدوین برنامه
ها و مراکز آموزش عالی نقش مهمی در کاوش دانشگاه

 هايهاي جدید اعضاي هیئت علمی و اجراي برنامهشایستگی

21. Miller and Vilson 
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کنند (سلیمی و مندسازي اعضاي هیئت علمی ایفا میتوان
 ).1394همکاران، 

قابل  ریغ یعلم أتیه ياعضا یبالندگ به ازین لیبه چهار دل
 تأیه يامر کمک به اعضا نیا لیدل نیترباشد. مهمیانکار م

خدمات که سه  يهیو ارا قیتحق س،یجهت اقدام به تدر یعلم
 يازهایو ن انیباشد. دانشجویم یآموزش عال يرسالت عمده
 تأیه ياعضا یدوم لزوم توسعه و بالندگ لیها، دلروزافزون آن

که  يبستر یعنیباشد، یسوم، جامعه م لیباشند. دلیم یعلم
دهند و یخود ادامه م اتیدر آن به ح یمؤسسات آموزش عال

چهارم،  لی. دلندینمایم هیبستر را ارا نیا ازیخدمات مورد ن
را  یعلم أتیه ياعضا یهستند که بالندگ یکیتکنولوژ شرفتیپ
 ).1388 ،يصفر( کنندیم یالزام شیاز پ شیب

ي بالندگی خوب، به ایجاد محیطی براي یک برنامه
کمکی  واي منجر خواهد شد؛ شناسایی، پشتیبانی و بالندگی حرفه

هاي اعضاي هیأت علمی در انجام به بهبود و ارتقاي مهارت
باشد؛ و باعث جلوگیري از ها و مراکز آموزشی میرسالت دانشگاه

داراي اهمیت زیادي  باشد و از این جهتفرسودگی شغلی می
). به طور کلی، توجه علمی و دقیق 2001، 22گریفاست (مک

ود که شجا ناشی مینسبت به بهسازي اعضاي هیئت علمی از آن
بهسازي اعضاي هیئت علمی به عنوان یکی از راههاي ایجاد و 

ها و مراکز آموزشی و ي انسانی در دانشگاهنگهداري سرمایه
 شود.پژوهش تلقی می

 يایج حاصل از پژوهش حاضر نشان داد، هر پنج مؤلفهنت
بالندگی پژوهشی، بالندگی آموزشی، بالندگی سازمانی، بالندگی 

اصلی  يهامؤلفهفردي و بالندگی اخالقی به عنوان 
 يهادانشکده یعلم أتیه ياعضا یبالندگ يدهندهلیتشک
 ی و علوم ورزشی هستند. بدن تیترب

)، بالندگی پژوهشی را داشتن 2012و همکاران ( 23جردن
هاي پژوهش مالحظات اخالقی در این ي شیوهدانش در زمینه

ز بالندگی آموزشی نی اند.زمینه، مهارت چاپ و نشر تعریف کرده
سازي ملزومات شود که از طریق آمادههایی اطالق میبه برنامه

مک جو کي درسی به تسهیل یادگیري دانشآموزشی و برنامه
). بالندگی سازمانی نیز شامل 1987، 24تاکند (إسکمی

هایی است که محیط سازمانی فعالی را براي تدریس و فعالیت
منظور از بالندگی ). 1386جمشیدي، کند (یادگیري ایجاد می

ها و اقداماتی است که به رشد و فردي نیز آن دسته از فعالیت
د رسانیاري میي فردي و شخصی اعضاي هیأت علمی توسعه

)، بالندگی اخالقی را 1386جمشیدي ()؛ 2010، 25(باساندوري
توجه به نیازها و عالیق دانشجویان، شاگردپروري و تربیت 

                                                                                                                                                    
22. McGriff 
23. Jordan 
24. Scott 

ها و هنجارهاي ها، ارزشدانشجویان فرهیخته، پایبندي به سنت
علمی و آکادمیک، و ارزشیابی منصفانه و قانون مند از دانشجویان 

  توصیف کرده است.
 قرونه و همکارانهاي ایج این قسمت از پژوهش با یافتهنت

ي ) نیز پنج مؤلفه1394سو است؛ قرونه و همکاران () هم1394(
بالندگی پژوهشی، آموزشی، سازمانی، فردي و اخالقی را به 

 أتیه ياعضا یبالندگ يدهندهلیتشکاصلی  يهامؤلفهعنوان 
اند. به طور کلی بالندگی اعضاي هیئت علمی علمی معرفی کرده

 یکدیگر، باال اعضاء از پشتیبانی و اعتماد تراز بردن باعث باال
 مسئولیت تراز بردن باال ها،دشواري با مقابله بسامد بردن

اجراء درآوردن کارها، و  به و ریزيبرنامه در گروهی و شخصی
شود (رضایی، می شخصی خشنودي و شوق تراز بردن باال

هاي این قسمت از ). با توجه به مباحث فوق و نیز یافته1385
تري شود مدیران و مسئولین تمهیدات بیشپژوهش، توصیه می

را در یاري رساندن به اعضاي هیئت علمی و بالندگی بیش از 
ي مختلفی در مورد جلسات مشاورهها بیندیشند؛ پیش آن

ادگیري و تحقیق برگزار نمایند؛ هاي مختلف تدریس، یجنبه
و  گذاريها شامل سمینارهاي سیاستي افزایش آگاهیبرنامه

هاي تخصصی ضمن خدمت آموزشها برگزار کنند؛ نمایشگاه
براي تقویت کارآیی شغل اعضاي هیأت علمی برگزار کرده؛ و به 

 هاي تحصیلی و مواد آموزشی کمک نمایند.تدوین برنامه
وضعیت موجود بالندگی نتایج حاصل نشان داد، میزان 

وضعیت موجود ، وضعیت موجود بالندگی سازمانی، آموزشی
داري یبطور معن وضعیت موجود بالندگی اخالقی و بالندگی فردي

ی وضعیت موجود بالندگباشد. ولی میزان باالتر از حد متوسط می
 هشنتایج پژودر این خصوص  در حد متوسط است. پژوهشی

) نشان داد که وضعیت موجود 1392باقرپناهی و همکاران (
هاي بالندگی دانشگاه قم در هر چهار بعد سازمانی، برنامه

مؤلفه مورد بررسی مطلوب  41اي و فردي در آموزشی، حرفه
هاي بالندگی آموزشی (ارزشیابی نیست، و یک مؤلفه از برنامه

انشجویان) د منظم و سیستماتیک کیفیت تدریس اساتید توسط
شاعرلو در وضعیت مطلوب قرار دارد. نتایج پژوهش احمدي

)، نیز نشان داد، براساس دیدگاه اعضاي هیئت علمی، 1392(
اي، وضعیت بالندگی اعضاي هیئت علمی در ابعاد چهارگانه (حرفه

 تر از متوسط بوده و درآموزشی، سازمانی و فردي) در سطح پایین
ل فقط دو بعد بالندگی اعضاي هیئت دانشگاه آزاد مرکز اردبی

رو نتایج این قسمت از پژوهش علمی آن در حد متوسط بود. ازاین
شاعرلو )، احمدي1392هاي باقرپناهی و همکاران (با یافته

25. Baasandorj 
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زاده و همکاران شفیع)، 1390اجتهادي و همکاران ()، 1392(
 26ویلکرسون و ایربايهاي در داخل کشور و نیز یافته )،1390(
 ) در خارج از کشور2005( 28)، نعیم2005( 27وِسلی)، 1998(

ها با نتایج از طرف دیگر، این قسمت از یافته سو است.ناهم
دمیرچی و همکاران )، هماینی1395بهار و همکاران (شعبانی

)، در داخل کشور، و نیز 1394)، سلیمی و همکاران (1395(
، 30و کآیمرانت رزگ )،2009( 29هاي پژوهش سوگوماریافته
 خوانی دارد. در خارج از کشور هم )2012و همکاران ( 31راگان

ي هدر زمینتوان اظهار کرد، می هابا توجه به این قسمت از یافته
اي هنامهپژوهش، آشنایی اعضاي هیئت علمی با قوانین و آیین

ها و سمینارهاي داخل و خارج، ها در کنفرانسپژوهشی، شرکت آن
اي داخل و هاي حرفهاعضاي هیئت علمی در انجمنو نیز عضویت 
تواند در بالندگی پژوهشی اعضاي هیئت علمی مؤثر خارج کشور می

 اعضاي هیئت علمی نظیر تشویق کارهاییراهاز طرف دیگر، باشد.
 به اعضاي هیئت علمی تعهد عملی و آموزش، الزام يزمینه در

از  شتیبانیافزایش پ هايروش ترینتوانند مهمآموزش، می
و نیز بالندگی آموزشی  انسانی منابع يتوسعه و آموزش هايفعالیت

یریت سازي، مدهاي گروهی و تیماعضاي هیئت علمی باشند. فعالیت
ی ي بالندگی سازمانتواند در زمینهزمان، و مدیریت استرس نیز می
زي ریریزي زندگی، برنامهبرنامه اعضاي هیئت علمی مؤثر باشد.

ها، نتپایبندي به سنیز و خودمدیریتی در بالندگی فردي و  شغلی،
ها و هنجارهاي علمی و آکادمیک، توجه به نیازها و عالیق ارزش

ه مند از دانشجویان، احترام بدانشجویان، ارزشیابی منصفانه و قانون
تواند در بالندگی ها میهمکاران دانشگاهی و رعایت حقوق آن

  بسیار مؤثر باشد.اخالقی اعضاي هیئت علمی 
 و رؤسا ها، بهبه طور کلی با توجه به این قسمت از یافته

هاي تربیت عالی و دانشکده آموزش ها، مراکزدانشگاه متولیان
 علمی هیئت مرکز بالندگی ایجاد به نسبت شود،می توصیه بدنی

تربیت بدنی  علمی هیئت مشارکت اعضاي بر مستقیمی تأثیر که
 نمایند. اقدام دارد،و علوم ورزشی 
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