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 يو فرد سازمانی اي،حرفه یبالندگ ۀالگوي توسع یهدف از پژوهش حاضر، طراح

کشور بود. پژوهش  یدولت هايدانشگاه یبدن تیترب هايدانشکده یعلم أتیه ياعضا

 ي. جامعه آمارشداجرا  یدانیکه به شکل م است یشیمایپ -یفیحاضر از نوع توص

 ،دانشکده) بود 13کشور ( یبدنتیترب يهاهدانشکد یعلم أتیه ياعضا هیشامل کل

)205Nآوريجمع يدر نظر گرفته شد. برا يبرابر با جامعه آمار ي=) و نمونه آمار 

 یاستفاده شد، که محقق ضمن بررس ینامه محقق ساخته بالندگاطالعات از پرسش

 یگمؤلفه بالند 22از  یو مطالعات صورت گرفته در داخل و خارج کشور، فهرست اتیادب

 نینظران اکرد که پس از مصاحبه با متخصصان و صاحب ییرا شناسا یعلم أتیه

 ییمؤلفه شناسا 17) و يفرد یبالندگ ،یسازمان بالندگی اي،حرفه یعد (بالندگب 3حوزه، 

 یموجود بالندگ تیآن وضع يشدند تا بر مبنا لیتبد نامهپرسش هايهیشده، به گو

 ییشد. روا میتنظ کرتیل ايدرجه 5 اسیمق يامبن بر هانامهپرسش نیشود. ا میترس

 ۀمطالع کیآنها در  ییایو پا دیرس نینفر از متخصص 15 دیینامه به تأهر سه پرسش

محاسبه  86/0و  85/0، 90/0  بیکرونباخ به ترت يو با آلفا یآزمودن 30با  یمقدمات

 یفیتوص يآمار يهاشده، از روش يآوراطالعات جمع لیو تحل هیمنظور تجزشد. به

 یارتباط علّ نییتع ياستودنت و برا یت رنوف،یاسم -از جمله کلموگروف یو استنباط

   استفاده  شد. SPSSو  LISRELم افزار از دو نر رها،یمتغ نیب

معادالت ساختاري، برازندگی  یابیمدل هايپژوهش نشان داد تحلیل هايافتهی

امر بودند که ابعاد  نیا انگریب هاافتهی نهمچنی دادند، قرار حمایت مورد هاهمدل را با داد

 یبالندگ نیکشور در حد مطلوب قرار دارد. در ارتباط ب یبدن تیترب هايدانشکده یبالندگ

80/0 یعاملبا بارِ اي¬حرفهعد و ابعاد آن، ب74/0 یعاملبا بارِ يعد فرد، ب یعد سازمانو ب 

  را داشتند. ریتأث نیشتریب 71/0 یعاملبا بارِ

  

  ها واژهکلید 
 .اعضاي هیأت علمی ،يفرد یبالندگ ،یسازمان اي، بالندگیبالندگی حرفه

The aim of the present research was to design structural pattern 
of  professional, organizational and individual growth of faculty 
members of physical education faculties and fit measurement. It 
was a field and descriptive-survey study. The population of this 
study include faculty members of Physical Education faculties 
(N=205). All 173 faculty members of P.E faculties were selected 
as samples of this study. The researcher-made questionnaire was 
used to collect data. 

While reviewing the literature and studies conducted in and 
outside the country, the researcher identified a list of 22 
components of faculty’s growth, which after interviewing 
experts in this field, three dimensions (professional growth, 
organizational growth, individual growth) and 17 identified 
components were converted into questionnaire items based on 
which the current growth status would be identified. The 
Questionnaires were designed on the basic of 5 likert scales. 
Validity of two questionnaires were confirmed by 15 experts and 
their reliability were studied in a preliminary study with 30 
subjects and calculated 0.90, 0.85 and 0.87 respectively. To 
analyze data, the descriptive statistics and inferential statistics 
methods, including Kolmogorov-Smirnov and T-student test, 
were used and for determination of the causal relationship 
between variables LISREL and SPSS were used. Findings 
showed that structural equation modeling analyzes supported the 
fit of the model with the data. The findings also indicates that the 
dimensions of physical education faculties growth are at the 
desired level. In the relationship between growth and its 
dimensions, the professional dimension with a factor load of 
0.80, the individual dimension with a factor load of 0.74 and the 
organizational dimension with a factor load of 0.71 had the most 
impact. 
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  همقدم

 آموزش عالی کیفیت ارتقاي کلید علمی هیأت بالندگی اعضاي

 کارکردي حوزه سه در اینکه بتوانند براي هااست. دانشگاه

 به باید باشند، موفق جامعه به خدمات عرضه و پژوهش آموزش،

 تقویت کنند. توجه علمی هیأت اعضاي هايتوانمندي تقویت

 .شودمی محقق بالندگی اعضاي آنان طریق از هاتوانمندي این

 دانایی، محوریت عصر در 1انسانی منابع و بالندگی آموزش

). 1383آید (باقریان، حساببه جوامع همۀ براي راهکاري تواندمی

 را سازمان چرخ همواره که است منبعی ترینمهم انسانی نیروي

 میزانبه سازمان، تداوم و پیشرفت و آورددر می رکتحبه

 از سازمان، ). هر1389دارد (پورکریمی،  بستگی آنها توانمندي

 2مینتزبرگ بنديتقسیم در است که گرفته شکل عناصري و اجزا

باشد می انسانی نیروي و سازمانی ساختار آوري،فن: شامل

 قرار وضعیتی در نیز سازمان انسانی هر ). نیروي2010(باساندور، 

تحول  و تغییر حال در دایم طورهب آن پیرامون محیط که گرفته

 حال در روزافزونی صورت به بشري اطالعات و دانش و است

 در را خود بالندگی، و براي پایداري باید هاافزایشند. سازمان

گردونه  از وگرنه نمایند؛ آماده عظیم تحوالت این با رویارویی

 آمادگی آمادگی، این از منظور البته شوند.می خارج رقابتی دنیاي

 انسانی نیروي باید آنها بلکه تجهیزاتی نیست؛ و افزاريسخت

آماده  سازمان ارزشمند و اصلی هايسرمایه عنوان به را خود

 ). 2006سازند (کاردن، 

 ،ارزشمند جامعه هايسرمایه عنوان به علمی هیأت اعضاي 

 نیروي انسانی تربیت در ارزشمندي و حساس بسیار نقش

 رشد هايبرنامه امروزه ).1383نمایند (باقریان، می ایفا متخصص

 ورمنظ به نوین هايجمله استراتژي علمی از اعضاي بالندگی و

 طی که رودمی شمار به اساتید و عملکرد دانش ارتقاي و حفظ

 منض تا شده گرفته به کار کشورها اکثر اخیر، توسط دهه چند

 لیشغ وظایف انجام براي علمی اعضاي هیأت علمی توان ارتقاي

 انجام نیز و پژوهش آموزش، هاي مختلفحیطه در خود

 در تحول ایجاد رايب مناسبی بستر مدیریتی،-هاي اجراییفعالیت

  ).1390نماید (قلی قورچیان،  ایجاد نظام آموزشی

از مفهوم بالندگی هاي متعددي در ادبیات موجود، تعریف

این واژه با دو دید عام و  اعضاي هیأت علمی ارائه شده است.

در معناي عام، این واژه دامنه وسیعی از  خاص تعریف شده است.

دهد که هدف آن بهبود عملکرد اعضاي ها را تشکیل میفعالیت

هیأت علمی است. اما در معناي خاص، این واژه شامل 

ضاي هیأت علمی در رشد و هایی است که به اعفعالیت

رساند (کاباکسی واداباسی، اي آنان یاري میهاي حرفهتوانمندي

                                                                                                                                                    
1  .Human Resource Development 

2008 .(  

 قلمرو یک عنوان به و مشخص مبحثی عنوان به بالندگی

بر  دارد. کوتاه نسبتاً ايسابقه مدیریت، علم در متمایز پژوهشی

و  مشاغل از بسیاري و حقوق حسابداري، پزشکی، علوم خالف

 دارند، ثابت و روشن اهداف همه که دیگر علمی ايهرشته

 بنیادي و ذاتی عدم شفافیت دلیل به سازمانی بالندگی عرصۀ

 که است موضوعی است. بالندگی، بفرد منحصر اياندازه تا آن،

 حل مسأله با هنوز ولی داشته، مستمري و ثابت هرچند رشد

 علوم از ايکه مجموعه اشبنیادي طبیعت به مربوط نشده

 نظریه که این با دارد. قرار کشمکش در است، افراد و سازمانی

 اساسی اصول مورد در دهه چند طی در و بالندگی، بهبود پردازان

 حدود مورد در هنوز اند، ولیپرداخته مباحثه و تألیف تفکر، به آن

پور، ندارد (سیاح وجود عمومی توافق موضوع این پارامترهاي و

1381  .( 

نظران معتقدند که بالندگی اعضاي هیأت صاحببرخی از 

آید و به عنوان علمی، بخشی از بالندگی کارکنان به حساب می

ریزي و مدیریت منابع انسانی مراکز زیرمجموعه اي از برنامه

) 2002گردد (بسول و بودري، پژوهشی و آموزش عالی تلقّی می

ان متمرکز تأکید اصلی بر بالندگی دانشجوی 1970تا قبل از دهۀ 

، مباحث بالندگی بر بالندگی اعضاي 1970بود، اما در اوایل دهۀ 

هیأت علمی تمرکز بیشتري پیدا نمود و در این زمان رشد قابل 

هاي بالندگی اعضاي هیأت علمی اي در موضوعات و برنامهتوجه

)، در 1984). یونسکو (1992به وجود آمد (کرسول و برون، 

هایی هیأت علمی را به کلیۀ فعالیتتعریفی، بالندگی اعضاي 

ي ا یشِ توانش اعضاي هیأت علمی برانسبت داد که منجر به افز

شود. این افزایش توانش، در پنج عامل به انجام وظایف خود می

شود که شامل: عنوان وظایف اعضاي هیأت علمی مطرح می

ها و کاربرد پژوهش، دانش و فهم علمی، مهارت در طراحی، روش

). دهۀ 2009باشد (دیاز، ، مدیریت و خدمات به اجتماع میتدریس

، عصر و دوره تعریف و انتشار اطالعات مربوط 80و اوایل دهۀ  70

به بالندگی اعضاي هیأت علمی در آموزش عالی نامیده شده 

، بالندگی اعضاي هیأت علمی در بین 70است. در اواسط دهه 

یافت. بر اساس هاي آمریکا عمومیت ها و دانشکدهدانشگاه

 1976اي که بر روي مؤسسات آموزش عالی در سال مطالعه

این مؤسسات  %60انجام شد، این نتایج حاصل گردید که تقریباً 

 %3در حال اجراي اقدامات بالندگی اعضاي هیأت علمی بودند و 

هاي بالندگی ریزي این برنامهاز این مؤسسات در حال برنامه

). بر اساس تحقیقی که در سال 2006اران، اند (برادلی و همکبوده

هاي امریکا انجام شد، ها و دانشکدهبر روي تمامی دانشگاه 1975

2  .Mintsberg 
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هاي بالندگی اعضاي هیأت حدود نیمی از آنها برخی فعالیت

از آنها اعتقاد به دایر نمودن  %40علمی را پیشنهاد نمودند و حدود 

واحدهاي مخصوص بالندگی اعضاي هیأت علمی در 

هاي آموزش هاي خود داشتند. امروزه در تمامی نظامانشگاهد

هاي توسعه یافته، مفهوم بالندگی اعضاي هیأت عالی و دانشگاه

(چیزم،  .گیردتحت عناوین مختلف مورد استفاده قرار می 3علمی

2004.(  

هاي اخیر تحوالت نظام آموزش عالی در ایران از از دهه

هاي متنوع، توجه به فعالیتجمله ظهور مؤسسات آموزش عالی 

توان ها را الزامی کرده است و از آنجا که نمیکیفی دانشگاه

ی را دلیل وجود کیفیت دانست، لذا الزم است به فکر افزایش کم

هاي دانشگاهی باشیم. بهترین معیار براي بهبود کیفیت در نظام

تشخیص کیفیت نظام آموزش عالی، اعضاي هیأت علمی آن 

. یک رهبر توانمند، اعضا را در توسعه استا دانشکده دانشگاه ی

گیري ها و گردآوري اطالعات، حل مشکل و تصمیممهارت

  ).2007کند (بازرگان، حمایت می

) مقصود از دانشگاه یا دانشکده در 1981( 4به نظر بالدوین

واقع اعضاي هیأت علمی آن است و اعتالي توان و دانش 

قعی افزایش کیفیت دانشگاه مصداق وا اعضاي هیأت علمی،

قلب «اند که ) اظهار نموده1963( 5است. همچنین میلر و ویلسون

هر دانشگاه یا مؤسسه آموزش عالی، اعضاي هیأت علمی آن 

است. یک دانشگاه یا دانشکده دقیقاً به خاطر نوع اعضاي هیأت 

» باشدعلمی آن است که خوب یا بد، اثربخش یا غیر اثربخش می

). بنابراین کیفیت یک مؤسسه آموزش عالی، در 1981، (بالدوین

و یک  استگرو کیفیت و توان علمی اعضاي هیأت علمی آن 

مؤسسه آموزش عالی، بدون برخورداري از اعضاي هیأت علمی 

اي، تعهد و انگیزه فهمجهز به علم و دانش، توان، قابلیت حر

ائه ممکن است که بتواند آموزش و پرورش کیفی ارواقعی، غیر

  ).1388نماید (جمشیدي،

هاي تربیت بدنی، وزارت ورزش، هایی مانند دانشکدهسازمان

هاي ورزشی و غیره، تربیت بدنی آموزش و پرورش، فدراسیون

همه و همه تشکیالتی هستند که باید توسط افراد مدیر اداره 

شوند. چنانچه افراد فاقد صالحیت و توانایی الزم براي اداره این 

باشند، مشکالت فراوانی به این تشکیالت و تشکیالت 

هاي ورزشی تحمیل خواهد شد. بنابراین وجود مدیران سازمان

هاي ها، از جمله دانشکدهکارآمد و اثربخش براي همۀ سازمان

  ناپذیر است.تربیت بدنی، امري بدیهی و اجتناب

                                                                                                                                                    
3 .Faculty Development 
4  .Baldwin 
5  .Miller and Villson 

هاي مختلف جهان هاي دانشگاهمطالعۀ تجربیات و سیاست

  دهد که: گی هیأت علمی، نشان میدر خصوص بالند

. اغلب کشورهاي غربی و آمریکا، موضوع بالندگی هیأت 1

  اند.ها و مراکز آموزش عالی واگذار کردهعلمی را به خود دانشگاه

. کشورهاي بلوك شرق در حوزه بالندگی هیأت علمی 2

هاي جامع، کامالً متمرکز و رسمی بودند. در این داراي برنامه

هاي بالندگی هیأت علمی اجباري بوده و لب برنامهکشورها اغ

هاي ارتقاي اعضاي هیأت علمی مرتبط بطور مستقیم با سیاست

بوده است. از طرف دیگر یک سازمان مرکزي مسئولیت 

هاي بالندگی هیأت علمی ریزي، هماهنگی و اجراي برنامهبرنامه

  را در کشور بر عهده داشته است.

هاي بالندگی حال توسعه، برنامه . در اغلب کشورهاي در3

باشد. در بسیاري از این هیأت علمی در مراحل اولیه تکامل می

کشورها، مدیریت دوگانه نظام تشکیالتی و اداري، فقدان 

ریزي و اجراي ها در برنامهها و وزارت خانههماهنگی بین دانشگاه

شود هاي بارز آنها محسوب میهاي بالندگی از ویژگیبرنامه

). اگرچه ایدة بالندگی اعضاي هیأت علمی و اجراي 2008(ریبولد، 

هاي هاي آن در ایران پیشینه طوالنی ندارد، اما در سالبرنامه

گذاران و مدیران آموزش عالی قرار گرفته اخیر مورد توجه سیاست

اي براي ارتقاي ههاي فشرد، برنامه1379است و حداقل از سال 

ها از طرف اي هیأت علمی دانشگاهههاي حرفدانش و مهارت

آمده است. بیشتر این وزارت علوم، تحقیقات و فناوري به اجرا در

هاي آموزشی و پژوهشی اعضاي ها متمرکز بر مسئولیتبرنامه

هاي تدریس و فنون  هیأت علمی و در راستاي آشنایی با روش

). شاید 1389پیشرفته پژوهش علمی بوده است (پورکریمی، 

رین اقدام وزارت علوم در جهت ارائه برنامه براي بالندگی مهمت

هیأت علمی را بتوان در تشکیل گروه و توسعه منابع انسانی و 

ریزي آموزش عالی افزایی در مؤسسه پژوهش و برنامهدانش

قلمداد کرد. یکی از آخرین اقدامات وزارت علوم، تصویب و ابالغ 

 نوان یکی از روشاعضاي هیأت علمی به ع 6اعتبار پژوهشی

بوده است. فرصت  1388هاي بالندگی هیأت علمی در سال 

ترین روش حمایت بالندگی اعضاي هیأت مطالعاتی، قدیمی

ها براي اساتید فراهم شده است علمی بوده که از طرف دانشگاه

) خاطر نشان کرد که فرصت 2006( 7). دیکسون1385(ایروانی، 

ترین شاید قدیمی 1810ر سال مطالعاتی در دانشگاه هاروارد د

ها، روش بالندگی هیأت علمی بوده است. هدف اولیه از این برنامه

حمایت از اعضاي هیأت علمی براي تبدیل شدن به افرادي 

6  . Grant 
7  . Dickson 
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)  2006هاي علمی خود بوده است (دیکسون، محقق در رشته

، 1970دهد که تا قبل از دهۀ مطالعه ادبیات موضوع نشان می

اي بالندگی هیأت علمی حتی در کشورهاي توسعه هاغلب برنامه

یافته نهادینه شده نبود و اجراي آن به صورت پراکنده و موردي 

هاي وسیعی ، کوشش80هاي دهۀ گرفت. اما در سالصورت می

هاي از نظر تئوري و عملی در خصوص تدوین ابعاد و مؤلفه

نع بالندگی هیأت علمی، ارزیابی وضعیت موجود و شناسایی موا

در کشورهاي مختلف و به خصوص آمریکا صورت گرفت 

 آنها به بیشتري توجه که هاییمدل جمله ). از1998(توماس، 

 این ) است. در1975( 8فیلیپس و برکوییست مدل است، شده

 شده معرفی فردي و سازمانی آموزشی، بالندگی نوع سه مدل

 زمینه در توسعه چون هاییفعالیت آموزشی است، بالندگی

 بالندگی .است آموزش و تدریس شناخت درسی، ریزيبرنامه

 فردي بین هايمهارت آموزش چون هاییفعالیت شامل فردي

اعضاي هیأت  ايرشد حرفه موجب که است شغلی مشاوره و

 را سازمانی محیط سازمانی، بالندگی در حالیکه شود،علمی می

 شود؛می گیريتصمیم و تدریس تسهیل و موجب آوردمی فراهم

هم  اعضاي هیأت علمی و براي هم که هاییفعالیت یعنی

 از بخشی مدیریتی توسعه و سازياست. تیم آموزشی مدیران

  ).1975فیلیپس،  و است (برکوییست سازمانی بالندگی

اعضاي هیأت علمی  ايبالندگی حرفه )1998( 9گاف مدل در

 شامل آموزشی بالندگی .است سازمانی و آموزشی بالندگی شامل

 آموزشی مواد و تسهیل را دانشجو یادگیري که است هاییفعالیت

 که است هاییفعالیت شامل سازمانی کند. بالندگیفراهم می را

کند می ایجاد یادگیري و تدریس براي را سازمانی فعالی محیط

 ).1998(گاف، 

 ايحرفه فردي، بالندگی جنبه سه ) نیز1990( 10شوستر مدل

 و جامع و مندتوسعۀ نظام شود. برنامۀمی شامل را سازمانی و

است  سازمان و علمی هیأت اعضاي چندگانه نیازهاي از تلفیقی

هاي ) در بررسی برنامه2000( 11). رزگرانت2000(اللر و کینگ،

هاي دو سالۀ امریکا به این نتیجه بالندگی هیأت علمی در کالج

رسمی بالندگی هاي درصد این مراکز داراي برنامه 90رسید که 

اي، سازمانی، هیأت علمی بودند و در این برنامه بر ابعاد حرفه

 12). آلتانی2008فردي و برنامه درسی توجه شده است (کانوکا، 

اي هیأت علمی، به ارائۀ اي تحت عنوان بالندگی حرفهدر مطالعه

چارچوبی براي نوآوري در آموزش عالی پرداخته است. در این 

مطالعه، برنامه بالندگی مداوم اعضاي علمی را در عواملی چون 

                                                                                                                                                    
8  .Berquist & Philips 
9 .Guff 
10.  Shuster 
11  .Rose Grant 

هاي رسمی براي بالندگی فعالیت خود راهبري، همچون برنامه

هاي . در این مطالعه مؤلفهنمایداي و سازمانی مطرح میحرفه

برنامه بالندگی اعضاي هیأت علمی را در چهار طبقه مورد بحث 

دهد که عبارتند از: ارتباطات میان فردي، ساختار قرار می

روانی (آلتانی، ـ  هاي ذهنیهاي فردي و ویژگیسازمانی، ویژگی

) در تحقیقات خود در 2006و همکاران ( 13). برادلی2011

امریکاي التین اعالم نمودند که علت اصلی فرار هاي دانشگاه

ها (اساتید) به کشورهاي امریکا و کانادا عدم مغزهاي دانشگاه

توجه کافی به نیازهاي این افراد و نادیده گرفتن مقام آنها در 

  ).2006حوزه آموزش عالی است (برادلی و همکاران، 

) در سوئد اعالم شد که 2004( 14در تحقیقات استیونسون

هاي نقدي و غیرنقدي استفاده از روش ارزیابی و ارائه یادداشت

دو عامل مهم در ارتقاي اعضا هستند و این موارد در 

اند هاي اجرایی مراکز بالندگی اساتید لحاظ شدهدستورالعمل

هاي ) نیز استفاده از فناوري2004( 15). چیمس2006(برادلی، 

داند و ی مؤثر میپیشرفته اطالعاتی را در بالندگی هیأت علم

ها تأثیر بسزایی در تحول کند که استفاده از این فناوريتأکید می

اعضاي هیأت علمی و به ویژه در رشد و بالندگی جنبه تدریس 

هاي ) در بررسی برنامه2010). گرنت (2004آنها دارد (چیزم، 

هاي دو سالۀ دولتی تگزاس به این بالندگی هیأت علمی در کالج

ها فضاي فیزیکی براي دست یافت که بیشتر کالجنتایج مهم 

هاي مورد مطالعه، درصد از کالج 49بالندگی هیأت علمی ندارند، 

فرد مسئولی براي بالندگی هیأت علمی ندارند که بیش از نیمی 

از زمان اداري خود را به این مسئولیت اختصاص دهند، اعتبارات 

 42و در نهایت  هاي بالندگی هیأت علمی ناکافی استبرنامه

هاي بالندگی هیأت علمی ها گزارش دادند که برنامهدرصد از کالج

  ). 2010سنجی طراحی شده است (گرنت، بدون نیاز

در ایران نیز عالقمندي به موضوع بالندگی هیأت علمی و 

ارزیابی وضعیت موجود در حال افزایش است. حسینی نسب 

هاي ارتقا و توسعۀ روش ها و) در پژوهشی با عنوان راهبرد1383(

هاي ایران، به این هاي اعضاي هیأت علمی در دانشگاهقابلیت

هاي بالندگی هیأت علمی در ایران عمدتاً نتیجه رسید که برنامه

هزینه هستند (حسینی نسب، انفرادي، پراکنده، نامنسجم و پر

1383.(  

هاي بالندگی هیأت علمی )، با تحلیل برنامه1383باقریان (

ها متوجه ایران به این نتیجه رسید که بیشتر این برنامه در

هاي آموزشی و پژوهشی این افراد با توجه به آشنایی مسئولیت

12 .Altany 
13 .Bradley 
14 .Stionson 
15 .Chism 
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هاي تدریس و فنون پیشرفتۀ پژوهش علمی بوده آنها به روش

هاي هاي بالندگی در دانشگاهاست. وي معتقد است که برنامه

در مقایسه با  پزشکی و فنی و مهندسی از اثربخشی بیشتري

  ).1383هاي علوم انسانی برخوردار است (باقریان، دانشگاه

اي، آموزش عالی در دنیا در نشان دادن با وجود چنین پیشینه 

تعهد واقعی خود به ایدة بالندگی اعضاي هیأت علمی، بسیار کند 

و ضعیف عمل کرده و در بیشتر مواقع اولویت اندك و جایگاه 

داده است. در ایران نیز وضعیت بالندگی  پایینی به آن اختصاص

اعضاي هیأت علمی در شرایط مطلوبی نیست. از آنجا که در 

هاي هاي تربیت بدنی کشور هنوز وضعیت برنامهدانشکده

بالندگی اعضاي هیأت علمی بررسی نشده، براي ایجاد تحول 

باورها و بینش مدیریت ورزش کشور و در نتیجه گشودن نگاهی 

دگی اعضاي هیأت علمی و ارتقاي سطح توانایی نو به بالن

هاي تربیت بدنی، انجام چنین پژوهشی در سطح این دانشکده

 پژوهش از رسد. بنابراین هدفها ضروري به نظر میدانشکده

اي، سازمانی و فردي اعضاي بالندگی حرفه توسعۀ طراحی حاضر،

  باشد.هاي تربیت بدنی کشور میهیأت علمی دانشکده

 
    پژوهش شناسیروش

 و نگرش تجربه، از غنی و عمیق توصیفی به دستیابی براي

 هايروش از بالندگی، ابعاد به اعضاي علمی نسبت ادراك

 16بنیاد داده نظریۀ راهبرد از خاص بطور کیفی و پژوهش

 براي روشی شد. نظریۀ داده بنیاد، استفاده 17کوربن و اشتروس

 و گردآوري منظم صورتبه  که است هاییداده بر نظریه بناي

 است اينظریه پرداختن و ساختن آن مقصود و اندتحلیل شده

  باشد. و روشنگر صادق مطالعه مورد زمینۀ در که

 علمی هیأت اعضاي از نفر 15 با ابتدا کیفی، بخش در

شد. سپس  یافته انجام ساختار نیمه عمیقِ يهامصاحبه

 دارنظام طرح بر مبتنی و کدگذاري فرایند از طریق هامصاحبه

 باز، کدگذاري طی در گرفت. قرار تحلیل بنیاد مورد نظریۀ داده

 زنده کدهاي استفاده از با پیاده شده هايمصاحبه متن

 و شد. کدگذاري شناخته تکراري هايایده و گذاريعالمت

 تا وقتی که- ،18به اشباع رسیدن تا شده تکرار مفاهیم بررسی

 پیدا ادامه -یافت خام هايداده در تواننمی جدیدي موضوع هیچ

 قالب در مفاهیم این محوري کدگذاري مرحلۀ بعد، در کرد.

اعضاي  هايتجربه که بود هاییعبارت و مفاهیم کلی، هايمقوله

به  و نمودمی بالندگی منعکس ابعاد فرایند از را هیأت علمی

شدند. می مرتبط هم به پارادایمی مدل قالب در نظري صورت

 نظریۀ مندنظام مبناي طرح بر کیفی پژوهش این در بنابراین

بالندگی  اعضاي هیأت علمی پیرامون ابعاد ادراك بنیاد، داده

هاي تربیت بدنی و علوم دانشکده در اي، سازمانی و فردي)(حرفه

  .شد کاوش آنها بین روابط ورزشی و

هاي علمی دانشکده هیأت اعضاي کلیۀ شامل آماري جامعۀ

دانشکده)،  13ت بدنی و علوم ورزشی سراسر کشور است (تربی

به امر آموزش و پژوهش اشتغال  91-92که در سال تحصیلی 

باشد. نمونۀ آماري در این پژوهش نفر می 205داشته و تعداد آنها 

برابر با جامعه آماري است، با این تفاوت که به دلیل عدم برگشت 

حذف تعدادي از موارد هاي ارسالی و نامه و عودت کامل پرسش

باشد. به منظور نفر می 173دار، تعداد نهایی نمونه برابر با مشکل

 از کمی، بخش آوري شده درتجزیه و تحلیل اطالعات جمع

هاي توصیفی میانگین، انحراف استاندارد و روش آمار هايشرو

 -اي، کلموگروفآماري استنباطی از جمله تی استودنت تک نمونه

ها از دو نرم افزار همچنین براي تحلیل داده اسمیرنف و

SPSS.V.16 و LISREL  جهت انجام تحلیل عامل تأییدي

 نیمه مصاحبۀ کیفی، بخش در استفاده مورد استفاده گردید. ابزار

ساخته  پرسشنامۀ محقق کمی از بخش در و یافته بوده ساختار

 گردید.اي)استفادهگزینه 5 لیکرت طیف از استفاده (با

  

  تحقیقهايافتهی

ضاي  شکده  هیأت جدول یک اطالعات فردي اع هاي علمی دان

 دهد.تربیت بدنی و علوم ورزشی را نشان می

 و کیفی هايیافته بخش دو شامل پژوهش، این هايیافته

 گردآوري هايداده تحلیل بر کیفی مبتنی هاياست. یافته کمی

 پاسخگوییبراي  محقق دیگر، عبارت به مصاحبه است، از شده

اي، حرفه بالندگی دهندةشکل عوامل که پژوهش سؤالِ این به

 پژوهش  روش از علمی کدامند؟ هیأت اعضاي سازمانی و فردي

بر  محقق بخش، این نمود. در استفاده بنیاد داده کیفی نظریۀ

 یا طبقه 17 به درونی روابط بررسی و هامشابهت اساس بررسی

اي، سازمانی و فردي دست حرفه شامل: بالندگی محوري کد

 گردید.  ) ارائه1( شکل قالب در هامؤلفه یافت، که این

 

  )=173Nهاي جمعیت شناختی اعضاي هیأت علمی(ویژگی. 1جدول 

                                                                                                                                                    
16  .Grounded Theor 
17  .Strauss & Corbin 

18 .Saturation 
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 درصد فراوانی آماره متغیر درصد فراوانی آماره متغیر

 جنسیت
 9/76 133 مرد

 استخدام

 

 7/8 15 قراردادي

 3/39 68 پیمانی 1/23 40 زن

 علمی مرتبه

 

 7/19 34 آزمایشی-رسمی 7/8 15 مربی

 4/32 56 رسمی 75/1 130 استادیار

 11/6 20 دانشیار

 سابقه کاري

 2/16 28 سال 5کمتر از 

 8/16 29 6-10 4/6 8 استاد

 سن

30-40 80 46/2 15-11 50 5/29 

41-50 74 42/8 20-16  

25-21 

 سال 25بیشتر از

37  

16 

12 

4/21  

2/9 

9/6 

51-60  

 60باالتر از 

15  

4 

8/7  

2/3 

 

 

 بالندگی اعضاي هیأت علمی درونی روابط مفهومی مدل .1 نمودار
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  ايتخمین استاندارد شده مربوط به مؤلفۀ حرفه. 3 نمودار              اي         اعداد معناداري مربوط به مؤلفۀ حرفه. 2 نمودار            

 

 
  تخمین استاندارد شده مربوط به مؤلفۀ سازمانی. 5 نمودار         اعداد معناداري مربوط به مؤلفۀ سازمانی            .4نمودار                 

 

 کمی، بخش در محوري هايمؤلفه این از یک هر براي

 طراحی هايسؤال اعتبار گرفته شد که نظر درسؤال  تعدادي

اي، حرفه آلفاي کرونباخ براي بالندگی ضریب شده، بر اساس

 آمده دست به  86/0و  85/0، 90/0سازمانی و فردي به ترتیب 

بالندگی  شد مشخص کیفی، بخش هايیافته به توجه است. با

 پژوهشی، ارایۀ خدمات هايشامل فعالیت -سؤال 28-اي حرفه

 زبان تدریس، آموزشی هايفعالیت انتشاراتی، فعالیت تخصصی،

 و ارتباطی نوین فناوریهاي و شبکه در نهایت انگلیسی و

شامل ارتباطات   -سؤال 27-اطالعاتی، بالندگی سازمانی 

سازمانی، مستندسازي، رهبري، مدیریت زمان، مدیریت هزینه و 

شامل   -سؤال 24-سازي و در نهایت بالندگی فردي تیم

 ارتباطات بین فردي، خودکارآمدي، استقالل عمل، اخالق 
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  تخمین استاندارد شدة مربوط به مؤلفۀ فردي. 7نمودار اعداد معناداري مربوط به مؤلفۀ فردي                           . 6 نمودار

 
 فردياي، سازمانی و هاي حرفهنتایج تحلیل عاملی تأییدي زیر مقیاسهاي مولفه .2جدول

 T-Value بار عاملی متغیرها T-Value بار عاملی متغیرها

 فردي حرفه اي

 96/6 5/0 ارتباطات بین فردي 46/15 91/0 خدمات تخصصی

 24/9 64/0 نوآوري 75/15 92/0 انتشارات علمی

 51/13 84/0 خودکارآمدي 85/9 67/0 آموزش

 32/11 74/0 استقالل عمل 1/13 82/0 شبکه ارتباطی

اياخالق حرفه 51/14 88/0 انگلیسی زبان  98/0 33/17 

 سازمانی

 65/17 98/0 مدیریت زمان 75/14 88/0 ارتباطات سازمانی

 1/4 31/0 مدیریت هزینه 52/10 70/0 مستند سازي

 75/5 42/0 تیم سازي 58/12 80/0 رهبري

  

 
 آیا که این شدن مشخص براي باشد.اي و نوآوري میحرفه

زیر  توسط درستی اي، سازمانی و فردي بهحرفه بالندگی

 سنجیده سؤاالت درستی توسط به هازیر مقیاس و هامقیاس

در  آن نتایج که شد استفاده تأییدي عاملی تحلیل از شوند،می

  است. شده گزارش  7تا  2هاي شکل

، 20و تخمین استاندارد شده 19هاي زیر، اعداد معناداريشکل

دهند. همانطور که آشکار براي مدل مفهومی تحقیق را نشان می

هایی براي سنجش نیکویی برازش لیزرل شاخص است، نرم افزار

ها براي مدل مفهومی دهد. این شاخصمدل تدوین شده ارائه می

  تحقیق به شرح زیر است:

 اي تحلیل عاملی تاییدي مؤلفۀ حرفه  

                                                                                                                                                    
19  .T-Value 

  سازمانیتحلیل عاملی تاییدي مؤلفۀ  

 تحلیل عاملی تاییدي مؤلفۀ فردي  

یدي          جدول فوق نشـــان می   تأی عاملی  یل  که تحل هد  د

هاي هاي پرسـشـنامه داراي برازش مناسـب بوده و سـازه    سـازه 

  دهند.پرسشنامه به خوبی متغیرهاي مربوطه را نشان می

  

  سنجش برازش مدل به روش مدل ساختاري

ژوهش با هاي پدهدر مدل معادالت ساختاري میزان انطباق دا

مدل مفهومی، از منظر مناسب بودن برازش آن، بررسی شد. 

 x,2هاي مربوط به مناسب  بودن برازش مدل شاملشاخص

GFI (شاخص نیکویی برازش) وAGFI   شاخص تعدیل شدة)

20  .Standard Estimation 
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باشند. بنا به تعریف، مدلی از برازش مطلوب نیکویی برازش) می

باشد و  3از  آن کوچکتر dfو  2xبرخوردار است که نسبت 

آن به سمت عدد یک میل کند. در این  AGFI ،GFIهمچنین 

هاي بخش، نتایج حاصل از تحلیل عاملی تأییدي هر یک از متغیر

افزار لیزرل  به صورت جداگانه براي هر متغیر پژوهش توسط نرم

  آورده شده است. 

به  2xدهد که مقدار آمارهمی نشان تحلیل و تجزیه نتایج

، 38/595برابر با  اي، سازمانی و فرديحرفه ترتیب در بالندگی

باشد که نشان دهندة قابل قبول بودن این می 31/670و 94/631

میزان براي برازش مطلوب مدل است. بهترین شاخص برازندگی 

 بالندگیدر باشد، که مقدار آن در مدل فوق )  میCFIمدل (

است که  90/0و 98/0،91/0برابر با  اي، سازمانی و فرديحرفه

در  GFI باشد. همچنین شاخص نشان از برازندگی مدل می

 86/0و  87/0، 86/0برابر با  اي، سازمانی و فرديحرفه بالندگی

است که همگی نشان دهندة برازش نسبتاً مطلوب و تأیید مدل 

 IFIمانند برازندگی هايشاخص باشد. سایرپژوهش می

،NNFI ،AGFI هايبه عنوان شاخص 9/0 باالي مقادیر نیز با 

  شوند. می تلقی الگو برازندگی مطلوب
 

  گیريبحث و نتیجه

اي، سازمانی و طراحی بالندگی حرفه هدف اصلی این مقاله،

هاي تربیت بدنی کشور فردي اعضاي هیأت علمی دانشکده

با توجه به نتایج به دست آمده در خصوص شناسایی  باشد.می

اعضاي هیأت علمی که حاصل از اجراي مدل  هاي بالندگیمؤلفه

تحلیل عاملی تأییدي است، در ارتباط بین بالندگی و ابعاد آن، 

و  74/0، بعد فردي با بار عاملی 80/0اي با بار عاملی بعد حرفه

، بیشترین تأثیر را بر بالندگی 71/0بعد سازمانی با بار عاملی 

انگر این بود که هاي پژوهش بیاعضاي هیأت علمی دارند. یافته

هاي تربیت بدنی کشور در حد مطلوب قرار ابعاد بالندگی دانشکده

 که بالندگی بود کلی مؤلفه 17 دهندة نشان پژوهش نتایج .دارد

اي، قالب سه بعد بالندگی حرفه در پارادایمی مدل صورت به

سازمانی و فردي، فرایند بالندگی کلی اعضاي هیأت علمی 

 را آن مختلف ابعاد بین روابط دنی کشور وهاي تربیت بدانشکده

 به ايحرفه بالندگی شد، گفته که همانگونه .کندمی منعکس

 شامل و است مربوط افراد و حرفۀ شغل به که دارد اشاره عواملی

اعضاي  بر تأکید (با علمی هیأت اعضاي که است هاییفعالیت

   انتظار یا دهندمی انجام پژوهشی) علمی هیأت

 
  اي، سازمانی و فرديحرفه هاي برازش مدل ارتباطی بالندگیشاخص.  3جدول 

 مالك شاخص برازش

میزان به دست 

آمده در بالندگی 

 ايحرفه

میزان به دست 

آمده در 

 بالندگی فردي

میزان به دست 

آمده در بالندگی 

 سازمانی

2x  94/631 31/670 38/595 05/0بیشتر از 

 00/2 64/1 07/2 3-1یا  2-1 نسبت خی دو به درجه آزادي

 000/0 001/0 069/0 08/0کمتر از  )RMSEA(21برآورد ریشه میانگین مربعات خطاي

 87/0 87/0 86/0 نزدیک به یک )GFI(22شاخص نیکویی برازش

 95/0 95/0 96/0 نزدیک به یک )AGFI(23شاخص برازش مقتصد هنجار شده

 24هاي استاندارد شدهریشه میانگین مربعات باقیمانده

)SRMR( 
 58/0 057/0 067/0 08/0کمتر از 

 99/0 93/0 98/0 نزدیک به یک )NNFI( 25شاخص برازش هنجار نشده

 91/0 90/0 98/0 نزدیک به یک )CFI(26شاخص برازش تطبیقی

 91/0 91/0 90/0 نزدیک به یک )،IFI( 27شاخص برازندگی افزایشی
  

 داده روشِ کیفی بر اساس ها،فعالیت این دهند. انجام که رودمی

 زیر به آنها تبدیل و شده شمارش کدهاي به توجه با و بنیاد

 پژوهشی، ارایۀ خدمات هايشامل فعالیت مربوط هايمؤلفه

                                                                                                                                                    
21  .Root Mean Squared Error of Approximation 
22  .Goodness Fit Index 
23  .Adjusted Goodness of Fit Index 
24  .Standardized Root Mean Square Residual 

 زبان تدریس، آموزشی هايفعالیت انتشاراتی، فعالیت تخصصی،

و  ارتباطی نوین فناوریهاي و شبکه در نهایت انگلیسی و

هایی اطالق باشد. بالندگی سازمانی به برنامهاطالعاتی می

25  .Non-Normed Fit Index 
26  .Comparative Fit Index 
27  .Incremental Fit Index 
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گردد که هدف آن ایجاد محیطی اثربخش براي تدریس و می

)، در این پژوهش 1999آلمونی، یادگیري در سطح دانشگاه است (

ه منظور ارتقاي هایی بمنظور از بالندگی سازمانی ارائه برنامه

هاي اعضاي هیأت علمی از نظر ارتباطات سازمانی، مستند مهارت

سازي است؛ سازي، رهبري، مدیریت زمان، مدیریت هزینه و تیم

شود که با هایی اطالق میو در نهایت بالندگی فردي به برنامه

ها درباره خود، ارتقاي زندگی اعضاي هیأت علمی، بهبود نگرش

)، در این 2009شان در ارتباط است (دي، یشغل و زندگی شخص

هایی به منظور پژوهش منظور از بالندگی فردي ارائه برنامه

هاي اعضاي هیأت علمی از نظر ارتباطات بین ارتقاي مهارت

اي و نوآوري فردي، خودکارآمدي، استقالل عمل، اخالق حرفه

است. امروزه، توجه به آموزش و بالندگی اعضاي هیأت علمی 

ها و مراکز ترین راهکارهاي ارتقاي کیفیت دانشگاهی از مهمیک

شود. محققان بسیاري همچون گراس آموزش عالی محسوب می

) در تحقیقات خود به این 1996(29) و فوت1994(28و استووار

نتیجه رسیدند که اثربخشی پایدار دانشگاه منوط به بالندگی هیأت 

ر بررسی ) د2008( 30). موریس2000علمی است (مارس، 

ها در سه دهۀ آخر قرن بیستم به ي بالندگی دانشگاههافعالیت

این نتیجه رسید که بالندگی هیأت علمی چالش آیندة زندگی 

). نتایج ارزیابی 2008هاي دانشگاهی است (موریس، پردیس

هاي تربیت بدنی هاي بالندگی هیأت علمی در دانشکدهبرنامه

ها در حد مطلوب قرار دارد. در نشان داد که وضعیت این برنامه

)، در دانشگاه شهید بهشتی انجام 1388تحقیقی که جمشیدي(

داد، وضعیت بالندگی در حد متوسط ارزیابی شده بود 

). بر اساس تحقیق قلی قورچیان و 1388(جمشیدي،

در رابطه با  8)، عملکرد دانشگاه آزاد منطقه 1390همکاران(

توسط است، که در این تحقیق هاي بالندگی در حد زیر مبرنامه

بر احساس نارضایتی اعضاي هیأت علمی از برنامه هاي بالندگی 

در دانشگاه تاکید شده است که بیشتر این نارضایتی به علت آن 

هاي بالندگی هیأت علمی در دانشگاه آزاد پراکنده است که برنامه

پور، ). در تحقیق سیاح1390و نامنسجم هستند (قلی قورچیان،

ضاي هیأت علمی نسبت به اجراي این برنامه نگرش مثبتی اع

 با پژوهش این در آمده دست به ). نتایج1381داشتند (سیاح پور،

 ايبالندگی حرفه هايمؤلفه در مورد هاپژوهش سایر نتایج

 نیز، پژوهش مؤلفۀ در خصوص مثال، عنوان دارد. به همخوانی

فیلیپس  و کویست برگ )،2011التانی ( چون پژوهشگرانی نتایج

 )،1994برسکمپ ( )،1976سنترا ( )،1975تومبس ( ، )1975(

) 2006برادلی ( )، 2006( کاردن )،1998توماس ( )،1998گاف (

، آلتانی، 1389دارد (پورکریمی،  همخوانی )1389و پورکریمی (

                                                                                                                                                    
28 .Gross and Stovall 
29 .Foote 

، توماس، 1998، گاف، 2006، کاردن، 2006، برادلی، 2011

 این نتایج نیز، تخصصی خدمات ارائه مؤلفه مورد ). در1998

برسکمپ  )،1975چون، تومبس ( پژوهشگرانی با پژوهش

نمود.  اشاره )،2006کاردن ( و )،2002شیور ( )، داویدسون1994(

 این به مستقیم صورت به که پژوهشی علمی، انتشارات مورد در

 مانند پژوهشگران برخی اما نشده است؛ یافت نماید اشاره مورد

مهارت  نام به مهارتی به )2006( دیکسون )،1988بویس (

 هاي آوريفن و شبکه اند. درخصوصنموده اشاره نویسندگی

همکاران  برنت و چون افرادي نیز اطالعاتی و ارتباطی نوین

در  اند؛کرده اشاره موضوع این به )2004چیمس ( و )1999(

 هاییپژوهش با آمده، به دست نتایج نیز، تدریس خصوص مؤلفه

موراي  )،1994برسکمپ ( )،1975گاف ( )،1978سنترا ( چون،

 زبان مؤلفه مورد دارد؛ در )، همخوانی2004( چیمس ) و1995(

 جهت انگلیسی زبان در تبحر که این به توجه با نیز، انگلیسی

 کشور به مبتال کامالً مؤلفه المللی یک بین برقراري ارتباطات

 لذا و شده شناخته بر زمینه مبتنی مؤلفه یک عنوان به ،است ما

 بالندگی در مهم مؤلفه یک عنوان به اینکه بر دال پژوهشی

 کافی توجه آن به مطالعات سایر در که علمی اعضاي هیأت

 علمی هیأت که اعضاي رسدمی نظر به است، نشده تلقّی شود،

بر  مشترك وظایفی دنیا مختلف کشورهاي و هاسازمان تمام در

 تمرکز مطالعات به توجه با که است گفتنی دارند. البته عهده

 آموزش مراکز و هادانشگاه علمی هیأت اعضاي بر گرفته صورت

 و بوده معطوف تدریس بر هاپژوهش عمدة این تأکید عالی،

در حوزة  را تدریس و ايبالندگی حرفه حوزة در را پژوهش

در تحقیق  .اندنموده بنديطبقه درسی برنامۀ یا بالندگی آموزشی

)، نیز این نتیجه مورد تأیید قرار گرفته که 1381سیاح پور (

هاي آموزشی مربوط به روش تحقیق نتایج بسیار اثربخشی کارگاه

داشته است و باعث افزایش انگیزة شغلی اعضاي هیأت علمی 

)؛ اما در تحقیقی که 1381کننده شده است (سیاح پور،شرکت

ه است، رابطۀ معناداري بین ) انجام شد1383توسط باقریان (

هاي تحصیلی و عملکرد آموزشی هاي مطالعاتی و بورسفرصت

و پژوهشی اعضاي هیأت علمی مشاهده نشده است 

هاي تحصیلی و ). در این تحقیق نیز بورس1383(باقریان،

هاي مطالعاتی در خارج از کشور، از دیدگاه اعضا از اولویت فرصت

ت. همچنین در تحقیقی که توسط تري برخوردار بوده اسپایین

) انجام شده است، این نتیجه حاصل گردیده است 1385ایروانی (

که از دیدگاه اعضاي علمی دانشگاه تهران، مقاالت تألیفی و 

تواند هاي علمی میها و گزارشمقاالت ارائه شده در کنفرانس

 )، که این نتیجه1385معیارهاي مناسبی براي آنها باشد (ایروانی، 

30 .Morris 
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هاي این تحقیق مطابقت دارد و با توجه به این نکته که با یافته

هاي مختلف و تجارب متعددي در اعضاي علمی داراي سابقه

توانند به عنوان بهترین یادگیري هستند، می -فرایند یاددهی

مشاوران در امر مشخص نمودن عوامل تأثیرگذار در فرایند 

توانند از تجارب ها میهاي به حساب آیند. دانشکدبالندگی حرفه

هاي و نظرات اعضا در موارد مختلف استفاده نماید و دستورالعمل

تري را در هر حوزه مشخص نماید و به اجرا درآورد. مناسب

 پیشرفته کشورهاي در علمی هیأت اعضاي ايحرفه بالندگی

 زمان به مراحلی دارد. این سابقه طی قرن نیم حدود ايسابقه

آموزش عالی  نظام هايتالش به ت و مربوطاس رسیده حاضر

 دانشگاهی درونی و بیرونی محیط تغییرات به پاسخ در امریکا

 اعضاي ايحرفه تاریخ بالندگی در 1960 و 1950 هاياست. دهه

 دهۀ دوم نیمه ،»دانشمندان« عنوان دورة با امریکا علمی هیأت

عنوان  با  1980 دهۀ» معلم« عنوان دورة با 1970 دهۀ و 1960

و » یادگیرنده«با عنوان دورة  1990 ، دهۀ »گرانتوسعه« دورة

 است. نکات شده نامگذاري» شبکه«دورة بعدي با عنوان دورة 

اعضاي  نیازهاي برآوردن بر بیشتر اخیر هايدوره در یادشده

 گوناگون هايشیوه به ساختن آنان توانمند هیأت علمی به منظور

  ).2007است (فروید، تأکید داشته 

نتایج تحقیق حاضر نشان داد که از میان سه بعد بالندگی که 

اي بیشترین تأثیر را بر در این مطالعه بررسی شد، بعد حرفه

بالندگی هیأت علمی داشت که این موضوع با نتایج تحقیقات، 

)، همخوانی دارد 1388) و جمشیدي (2004)، چیزم (1998گاف (

. در تحلیل نتایج )1998، گاف، 2004، چیزم، 1388(جمشیدي، 

هاي تربیت بدنی به دست آمده باید خاطرنشان کرد که دانشکده

محور هستند و این ها در ایران، آموزشهمچون سایر رشته

هاي آموزشی و بالندگی هیأت علمی نیز کامال موضوع در برنامه

اي مورد توجه قرار نمایان است؛ به همین دلیل فقط بعد حرفه

عاد توجه کمتري شده است. بطور کلی، موفقیت گرفته و به سایر اب

هاي بالندگی در گرو توجه به همه ابعاد بالندگی هیأت برنامه

ها و مراکز آموزش در دانشگاه -ايو نه فقط بعد حرفه-علمی 

گانۀ یاد شده، در ارتقاي کیفیت عالی است و هر کدام از ابعاد سه

هاي اغلب برنامهکننده هستند. خدمات استادان دانشگاه تعیین

بالندگی هیأت علمی بدون توجه به نیازهاي واقعی آنها طراحی 

شود و به همین دلیل در زمان اجراي این برنامه مورد استقبال می

گیرد. اعضاي هیأت علمی نیازهاي اعضاي هیأت علمی قرار نمی

بالندگی متفاوتی دارند؛ لذا در مسیر شغلی خود باید انواع 

ندگی مورد نیاز و مقتضی را دریافت کنند. از طرف هاي بالبرنامه

هاي بالندگی هیأت علمی در سطوح مختلف دیگر، برخی از جنبه

گروه، دانشکده و دانشگاه قابلیت اجرا دارند؛ لذا در برنامۀ جامع 

هاي سطوح مختلف در نظر گرفته و برنامه باید نیازها و اولویت

هیچ برنامه بالندگی  مناسب براي هر سطح طراحی و اجرا شود.

هیأت علمی هر قدر هم که خوب طراحی شده باشد، بدون 

حمایت رسمی سازمان موفق نخواهد بود. حمایت سازمان داراي 

اهمیت عملی و نمادین است؛ عملی از این نظر که باید نیروي 

انسانی مناسب، تسهیالت و منابع کافی و مکان مناسب براي 

هاي بالندگی وجود داشته باشد و هاي مرتبط با برنامهفعالیت

ها عالوه بر گفتار، باید در نمادین از این جهت که این حمایت

منابع و تخصیص به موقع آن نمود پیدا کند. بنابراین شناسایی 

اي از دیدگاه اعضاي هیأت علمی بسیار هاي بالندگی حرفهبرنامه

اي هاي بالندگی حرفهمهم و قابل توجه است؛ چرا که برنامه

تواند مانعی قوي جهت جلوگیري از رکود علمی باشد و می

انگیزش الزم را جهت فراگیري اعضاي هیأت علمی فراهم نموده 

شود. در و به تغییرات بسیار مثبت در محیط دانشگاهی منجر 

اي همیشه بسیار اثربخش است و در نهایت حقیقت بالندگی حرفه

ایی بهتر علم و به خلق محیطی از فرصت ها در جهت شکوف

 نماید.دانش کمک می

از آنجا که بالندگی سازمانی تأثیر مستقیمی بر عملکردهاي 

هاي آموزشی و پژوهشی اعضاي هیأت علمی دارد، برنامه

تواند در تسهیل هر شده از دیدگاه اعضاي هیأت علمی میتعیین

چه بیشتر بالندگی آنها به عنوان راهنما در مسیر انتخاب 

ها و تدابیر بالندگی سازمانی مرکز مورد توجه قرار گیرد. استراتژي

در خصوص مؤلفه ارتباطات سازمانی و رهبري با نتایج 

) و 1998)، ویلکرسون و ایربی (1982هیگدان ( هايپژوهش

)، در مورد مؤلفه مدیریت زمان با نتایج 1388جمشیدي (

 )،1975فیلیپس ( و کویست )، برگ1996هاي اندرسون (پژوهش

)، در خصوص مؤلفه 1390) و قلی قورچیان (1975تومبس (

) و پورکریمی 1388سازي با نتایج پژوهش جمشیدي (تیم

هاي )، همخوانی دارد. الزم به ذکر است مؤلفه1389(

هاي سازمانی و مستندسازي و مدیریت هزینه، با توجه به ویژگی

ی هاي مبتنماهیت کارکرد اعضاي هیأت علمی به عنوان مؤلفه

ها پرداخته باشد، بر زمینه تلقی شده، لذا پژوهشی که به این مؤلفه

یافت نشده است. در تحقیق علیزاده رابطه معناداري بین 

هاي بالندگی سازمانی و عملکرد آموزشی و پژوهشی حمایت

اعضاي هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی تبریز مشاهده نشده 

ر این تحقیق )؛ در حالیکه د1390است (قلی قورچیان، 

هاي بالندگی سازمانی و ارائه خدمات و امکانات کافی به حمایت

تواند در بالندگی هر چه بیشتر اعضا  اعضاي هیأت علمی، می

هاي به دست آمده از دیدگاه اعضاي هیأت مؤثر باشد. اولویت

هاي مربوط به بالندگی سازمانی گذاري سؤالعلمی در مورد تأثیر
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تواند به عنوان راهنما در شتر این فرایند، میدر تسهیل هر چه بی

ها و تدابیر بالندگی سازمانی اعضاي هیأت مسیر انتخاب استراتژي

علمی مورد توجه قرار گیرد و در نهایت منجر به انتخاب 

ها و اقدامات در این حوزه شود. با توجه به ترین سیاستمناسب

ین نقش را تراینکه اعضاي هیأت علمی در هر دانشگاهی مهم

هاي دانشگاه بر عهده دارند در تحقق بخشیدن اهداف و رسالت

ساز و تأثیرگذار هستند، بنابراین باید و همچنین بسیار سرنوشت

از نظرات مؤثر این افراد در فرایندهاي بالندگی اعضاي هیأت 

باشد، استفاده علمی که هدف اصلی آنها ارتقا و رشد اعضا می

ها به نظرات اعضاي هیأت علمی در شگاهشود. در صورتی که دان

ها و راهبردهاي خود توجه نماید، تا حدودي اتخاذ سیاست

هاي خود اطمینان حاصل نمایند که با توانند از موفقیت برنامهمی

پور همخوانی دارد تحقیقات جمشیدي، قورچیان و سیاح

  ).1390، قلی قورچیان، 1381، سیاح پور، 1388(جمشیدي، 

به این نکته که اعضاي هیأت علمی هر دانشگاه با توجه 

هاي این سازمان هستند و نقش اساسی در تحقق ترین سرمایهمهم

هاي این مؤسسات آموزش عالی بر عهده ایشان بخشیدن رسالت

باشد، نیاز است که این نکته در مرکز بالندگی مورد توجه قرار می

ترین سطح گیرد؛ چرا که اعضاي علمی در صورتی داراي باال

عملکرد باکیفیت خواهند بود که نیازهاي فردي آنها تا حد قابل 

قبولی ارضا شود و انگیزة آنها را در ارائه خدمات بهتر افزایش دهد؛ 

بایست تدابیر صحیحی در راستاي بالندگی فردي اعضاي لذا می

هاي باارزش در امر هیأت علمی اندیشیده شود تا به این سرمایه

هاي یاد شده د رسانده شود. از این رو اجراي برنامهرشد فردي مد

). 2006سلدین، گردد (در مرکز بالندگی الزم و مناسب تلقی می

هاي احصا شده در نتایج به دست آمده در این پژوهش و مؤلفه

ها در برخی خصوص بالندگی فردي با نتایج سایر پژوهش

مثال در هاي بالندگی فردي همخوانی دارد. به عنوان مؤلفه

خصوص مؤلفه ارتباطات بین فردي، این مؤلفه با نتایج 

)، 1987)، ریگل (1975هاي برگ کویست و فیلیپس (پژوهش

)، همخوانی دارد.  2006)، دیکسون (1999کافرال و زیین (

همچنین در خصوص مؤلفه خودکارآمدي نیز با نتایج پژوهش 

ایج پژوهش )؛ در خصوص مؤلفه استقالل عمل با نت2007واتسون (

هاي )؛ در مورد مؤلفه نوآوري با نتایج پژوهش1996اندرسون (

)؛ در خصوص اخالق 2007) و واتسون (1999کافرال و زیین (

)، اندرسون 1987هاي بنوینیست (اي نیز با نتایج پژوهشحرفه

)، همخوانی 2006وو ( )،1975فیلیپس ( و کویست )، برگ1996(

اعضاي هیأت  سوي از شده بیان اينیازه اینکه به توجه دارد. با

 شامل را اي، سازمانی و فرديبالندگی حرفه حوزه علمی سه

اعضاي هیأت علمی  بالندگی ریزيبرنامه براي است الزم شود،می

 از شود. اقدام و سازيساختار آنان ايحرفه مداوم توسعه به منظور

 براي مرکزي سازمانی در تشکیالت، است الزم رو، این

 واحد این .شود تأسیس هابرنامه اجراي بر نظارت و ریزيبرنامه

 اجراي بر نظارت و ریزيبرنامه گذاري،سیاست تواندمی

 بر را دانشگاه سطح اعضاي هیأت علمی در بالندگی هايفعالیت

بر  شودمی توصیه پژوهش، نتایج به توجه با .باشد داشته عهده

اندازي مرکزي منظم و و راهاساس نتایج تحقیق، نیاز به ایجاد 

شود تا از ها حس میرسمی تحت عنوان مرکز بالندگی در دانشگاه

این طریق و با استفاده از متخصصین در حوزه بالندگی و مدیریت 

ریزي شده به منابع انسانی، بتوان بطور اثربخش و منظم و برنامه

ر د هاي بالندگی اعضاي هیأت علمی همت گماشت.اجراي برنامه

هاي بالندگی اعضاي هیأت علمی، به تمام ابعاد بالندگی به برنامه

اي ویژه بالندگی سازمانی و فردي توجه شود و صرفاً بالندگی حرفه

 ايحرفه بالندگی هايبرنامه آنکه مورد لحاظ قرار نگیرد و براي

بگیرد،  اعضاي هیأت علمی قرار توجه مورد اجرا در شده طراحی

اي جهت وسیله تا است، الزامی مناسب دهیپاداش نظام طراحی

 و باشد ايحرفه هاي بالندگیبرنامه در مشارکت براي تشویق

 براي کند؛ البته اعضاي هیأت علمی ایجاد در را الزم انگیزش

 بالندگی هايدوره گذراندن به الزام اعضاي هیأت علمی جدید

 مشارکت شود. تأثیرمی پیشنهاد تدریس به شروع از قبل ايحرفه

 از دیگر نیز ارتقا نظام و هاارزیابی اعضاي هیأت علمی در فعال

 .شودمی محسوب انگیزه ایجاد هايراه
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