
 

 

 

 

 1بالندگی اعضای هیات علمی در دانشگاه تهران  چارچوب مفهومی
 

  2داود قرونه

 3محمد میرکمالی سید

 4عباس بازرگان

 5سید کمال خرازی
 55/15/5333تاریخ دریافت: 

 10/12/5333تاریخ پذیرش: 
 

  چکیده
 علمی در هیاتهای بالندگی اعضای مؤلفهبندی با هدف شناسایی و اولویت این پژوهش

از  روش تحقیقو اجرا شده است. چارچوب مفهومی طراحی یک دانشگاه تهران به منظور ارائه 

در دو بخش کیفی و کمی صورت پذیرفته است.  متوالی شیوهبه  است که اکتشافی ترکیبی  نوع

که و صاحبنظران  متخصصاننفر از  55با  ساختاریافتهکیفی از طریق مصاحبه نیمه مرحلهدر ابتدا 

 علمی هیاتهای بالندگی اعضای مؤلفه گیری هدفمند انتخاب شده بودند،ش نمونهبه رو

پیمایشی و -کمی در قالب روش تحقیق توصیفی مرحلهدر سپس، بندی شدند. شناسایی و دسته

 علمی هیاتاعضای نفر از  283 هایساخته نظرات و دیدگاهاز طریق ابزار پرسشنامه محقق

سپس  .شدگردآوری  ،انتخاب شده بودند ای نسبتیطبقهگیری مونهدانشگاه تهران که به روش ن

مورد تجزیه و تحلیل  (AHPمراتبی )یند تحلیل سلسلهآهای به دست آمده با استفاده از فرداده

 پژوهشنتایج  بندی گردیدند.اولویتعلمی  هیاتبالندگی اعضای  یهالفهؤو م قرار گرفت

                                                 
ارائه الگویی برای بالندگی اعضای هیات علمی ». این مقاله برگرفته از رساله دکتری رشته مدیریت آموزش عالی با عنوان  5

 یاشد. می «دانشگاه تهران

 ghroneh@ut.ac.ir. دانشجوی دکتری مدیریت آموزش عالی دانشگاه تهران  2

 mkamali@ut.ac.ir. استاد دانشگاه تهران،  3

 abazarga@ut.ac.ir. استاد دانشگاه تهران،  4
 kharrazi@ut.ac.ir. استاد دانشگاه تهران،  5
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دارای  342/1با وزن نسبی بالندگی آموزشی  شناسایی شده،های از میان مؤلفه دهد کهنشان می

 بالندگی، 24/1نسبی های بالندگی پژوهشی با وزن مؤلفه ،بعد از آن باشد.میبیشترین اهمیت 

و بالندگی سازمانی با وزن نسبی ، 520/1با وزن نسبی  خدماتیبالندگی ، 535/1با وزن  فردی

 در مراتب بعدی قرار دارند.  139/1
 

  ژگان کلیدی:وا

 کیفیت آموزش عالی، دانشگاه تهران  ،ایحرفهبالندگی علمی،  هیات اعضای  بالندگی
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 مقدمه 

تحت تأثیر تغییر و تحوالتی که در آموزش عالی در حال  5علمی هیاتبالندگی )توسعه( 

های ای برخوردار گردیده است. عواملی چون ورود فناوریوقوع است، از اهمیت ویژه

ته اطالعات و ارتباطات به آموزش عالی، رشد سریع دانش و تغییرات ناشی از آن، پیشرف

های آموزش عالی، همگانی و ها در برابر جامعه، تنگناهای مالی نظاملزوم پاسخگویی دانشگاه

جهانی شدن آموزش عالی، رقابت مؤسسات آموزش عالی و ... همگی باعث شده است که 

می خود عل هیاتزش عالی به فکر رشد و بالندگی مستمر اعضای های آموها و نظامدانشگاه

علمی از آنجا ناشی  هیاتاهمیت بالندگی اعضای (. 519-514: 5388بیفتند )فراستخواه، 

علمی از سطح رشد و بالندگی مطلوبی برخوردار باشند، آنگاه  هیاتاگر اعضای شود که می

ه به خوبی استفاده شود و ارتقای مستمر کیفیت توان انتظار داشت که از سایر منابع دانشگامی

نظران مانند به اعتقاد برخی از صاحب های مختلف دانشگاه رخ دهد.ها و مأموریتدر فعالیت

علمی آن خالصه  هیاتدانشگاه یا دانشکده در اعضای  (، توان2111) 2و استیگر کامبلین

اقعی افزایش کیفیت دانشگاه شود و اعتالی توان و دانش اعضای هیأت علمی مصداق ومی

 است. 

اکنون سازماندهی و مدیریت جریان بالندگی اعضای ای است که اهمیت این موضوع به اندازه

ها تبدیل شده است )لیبرمن و علمی از یک انتخاب به یک اجبار برای دانشگاه هیات

تر ی بهتر و سریععلم هیاتای اعضای (، چرا که اوالً از این طریق رشد حرفه2110، 3ویلکینز

علمی به طور روز افزونی به  هیات( و ثانیاً بالندگی اعضای 2115، 4افتد )راساتفاق می

 (.2112، 5سازوکاری کلیدی برای بهبود و توسعه دانشگاه تبدیل شده است )المور

 افتد و یادگیری نیز نتیجهعلمی در نتیجه فرآیند یادگیری آنها اتفاق می هیاتبالندگی اعضای 

آید. اگر دست میکسب دانش جدید است. دانش از طریق آموزش، پژوهش، و عمل به

                                                 
5 - Faculty Development (FD) 

2 - Camblin & Steger 

3 - Lieberman & Wilkins 

4 - Ross 

5 - Elmore  
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( توصیف 5331را آنگونه که بویر ) 5ای دانشوریعلمی بخواهند کار حرفه هیاتاعضای 

ها برای آنها در طول فعالیت کند انجام بدهند باید یک شبکه فراگیر از حمایتمی

بالندگی امروزه ای است که این موضوع به گونهشان در دسترس باشد. اهمیت ایحرفه

و  2یانگ-ای تبدیل شده است )دراموندعلمی به یک الزام برای رشد حرفه هیاتاعضای 

های آکادمیک پذیر در مورد فعالیتجامع و انعطاف چارچوب(. در نتیجه، یک 2151دیگران، 

ی بوده و جامعه اعضای اای که شامل هر دو بخش شخصی و حرفهمورد نیاز است به گونه

 خود ایحرفه بالندگیموفقیت دانشجویان و افزایش های علمی را که در جستجوی راه هیات

های در چنین شرایطی و در مواجهه با چالش(. 2112، 3هستند، یاری برساند )بردسون

ی هااهمیت توجه به رشد و ارتقای نیروی انسانی در قالب برنامه ،روزافزون دنیای امروزی

 شود. ها بیشتر نمایان میدر دانشگاه علمی هیاتاعضای  ارتقا و بالندگی

در این میان، دانشگاه تهران به عنوان نماد آموزش عالی ایران که نزدیک به هشت دهه از 

خود بیش از  علمی هیات وری اعضایشود، در راستای افزایش بهرهفعالیت آن سپری می

 باشد تا از قافله تغییرات باز نماند.های رشد و بالندگی میلیتها و فعاگذشته نیازمند برنامه

های ریزیسال در برنامه 51بیش از ای های مطرح دنیا سابقهدر حالی که بسیاری از دانشگاه

خصوص های ایران و بهعلمی خود دارند، اما در دانشگاه هیاتمدون برای بالندگی اعضای 

علمی در آن مشغول به فعالیت هستند و  هیاتنفر عضو  5911دانشگاه تهران که بیش از 

باشد، برنامه جامع و منسجمی در ارتباط نفر می 39111دارای جمعیت دانشجویی نزدیک به 

 علمی تدوین نشده است.  هیاتاعضای با بالندگی 

 های اصلیارتقا و تضمین کیفیت آموزش عالی همواره یکی از دغدغهدر دانشگاه تهران البته 

در افق انداز دانشگاه تهران ای که در سند چشمبه گونه بوده است؛ هدانشگاگذاران یساتس

و برنامه پنج ساله  الف( 5331ریزی و فناوری اطالعات دانشگاه تهران، معاونت برنامه) 5414

ریزی و فناوری اطالعات دانشگاه تهران، )معاونت برنامه 5331-5334 تهران دوم دانشگاه

. اما در همین اسناد نیز سازوکاری جهت دستیابی ن موضوع منعکس شده استای ب(5331

علمی دانشگاه هسته  هیاتاز آنجا که اعضای  .بینی نشده استبه کیفیت مورد نظر پیش

                                                 
5 - Scholarship 

2 - Drummond- young 

3 - Bredeson 
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 های دستیابی به کیفیت برتر در دانشگاهترین راهدهند، یکی از مهماصلی آن را تشکیل می

علمی آن است. رشد و بالندگی  هیاتهای اعضای رتارتقای نگرش، دانش، و مهاتهران 

ترین ترین اهداف دانشگاه است و هم یکی از مهمعلمی هم خود یکی از مهم هیاتاعضای 

 های آموزشی، پژوهشی، فرهنگی، و فناوریابزارها جهت دستیابی به کیفیت برتر در زمینه

 .  باشدمی

می برای حرکت در مسیر ارتقای کیفیت ایجاد رسد در دانشگاه تهران عزاکنون که به نظر می

های معطوف به بالندگی اعضای شده است، مدیران و مسئوالن مربوطه باید دریابند که تالش

علمی بیشترین تأثیر را بر ارتقای کیفیت خدمات دانشگاهی خواهد داشت. همچنین  هیات

 هیاتهای بالندگی اعضای ها و برنامهباید ابزارهای الزم جهت مدیریت و راهبری فعالیت

نیازهای این امر داشتن یک چارچوب ترین پیش. لذا یکی از مهمعلمی وجود داشته باشد

 با بالندگی اعضای هیات علمی ها و اقدامات مرتبطجامع و منسجم به منظور هدایت فعالیت

 هنشگاعلمی دا هیاتمناسب برای بالندگی اعضای  الگویی طراحی. در همین راستا، است

ها و چارچوبی برای راهبری و هدایت فعالیت رسد تا بتواندتهران ضروری به نظر می

 نماید.  فراهمعلمی دانشگاه  هیاتهای بالندگی اعضای برنامه

متناسب با بافت  علمی هیاتبالندگی اعضای  مطالعه موضوعبنابراین، با توجه به ضرورت 

مند به منظور سازماندهی و راهبری مع و نظامو نیز فقدان یک چارچوب جا نظام عالی کشور

از طریق ، این پژوهش درصدد است تا علمی هیاتاعضای بالندگی های مربوط به تالش

بالندگی چارچوبی برای  ،علمی هیاتهای بالندگی اعضای مؤلفه بندیو اولویت شناسایی

مطالعه ین هدف اصلی، نیل به اعرضه نماید. به منظور شگاه تهران ندر دا علمی هیاتاعضای 

 ال اساسی بوده است که عبارتند از:وس سهپاسخ به  به دنبالحاضر 

با توجه به شرایط و بافت نظام آموزش عالی  علمی هیاتبالندگی اعضای های لفهؤم (5

 کشور کدامند؟

به چه صورت  در دانشگاه تهران علمی هیاتبالندگی اعضای های لفهؤمیزان اهمیت م (2

 است؟ 

 ؟است چگونهعلمی در دانشگاه تهران  هیاتهومی بالندگی اعضای چارچوب مف (3
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 علمی   هیات اعضای بالندگیپیشینه 

 شده عالی آموزش فرهنگ وارد میالدی هفتاد دهه از علمی هیاتاعضای مفهوم بالندگی 

 اکثریت قبول مورد که جامع و کامل تعریف یک آن، رایج و کاربرد وسیع رغمعلی اما است

 برخی را مفهوم این کاربرد نویسندگان، و پژوهشگران از بسیاری. ندارد وجود وزهن باشد

در معنای عام، این واژه اند. گرفته نظر در گسترده و وسیع گاهی بسیار و محدود بسیار اوقات

علمی  هیاتدهد که هدف آن بهبود عملکرد اعضای ها را تشکیل میدامنه وسیعی از فعالیت

علمی در  هیاتهایی است که به اعضای ی خاص، این واژه شامل فعالیتاست. اما در معنا

 (. 2111، 5رساند )آلستتای آنها یاری میرشد و توانمندسازی حرفه

 برخی نیست. مشخص واضح و کامل طور به علمی هیات اعضای بالندگی مفهوم سابقه

 برنامه گیریشکل نزما و نوزدهم قرن از موضوع این به مربوط هایمعتقدند که فعالیت

 سال در رواردها دانشگاه در علمی هیاتاعضای  ایحرفه ارتقای برای 2مطالعاتی هایفرصت

متمادی  هایسال تا ( که5331، 4؛ شوستر5385 ،3کیچیمک و است )ایبل شده شروع 5881

 شد.می استفاده علمی هیات اعضای بالندگی در راستای برنامه این میالدی از هفتاد دهه اوایل

 برنامه بر تأکید جای به بالندگی یهابرنامه جدید بیشتر یهادهه در که حالی است در این

 علمی هیات اعضای معارفه و توجیهی چون جلسات مواردی بر عمدتا مطالعاتی هایفرصت

 شده متمرکز آموزشی فناوری همچنین دانشجویان و ارزشیابی هایروش شده، استخدام تازه

 (. 2115، 0گرنت ؛2111، 5رندال و یسوناست )مور

ق تدریس خوب مسائل علمی و تشوی هیاتبالندگی »کند که ( بیان می53: 5331) 9گرین

علمی با تمرکز بر یادگیری جهت  هیات. اما به طور خاص، بالندگی اعضای «جدیدی نیستند

دانشگاهی آغاز  در واکنش به انتقاد دانشجویان نسبت به تدریس 5301تدریس در اواخر دهه 

                                                 
5 - Alstete  

2- Sabbatical leaves   

3 - Eble & Mckeachie 

4 - Schuster 

5 - Morrison & Randall 

0 - Grant 

9 - Green  
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های اولیه شامل برگزاری سمینارهایی در زمینه تعلیم و (. فعالیت5330، 5گردید )لویس

های دانشجویی تکمیل گردید. هدف، تربیت بود که به تدریج با گرفتن بازخورد و ارزیابی

ها و انگیزش دانشجویان، انتقال اطالعات و مدیریت مشارکت دانشجویان بود بهبود مهارت

 (. 5338، 2یلکرسون و ایربی)و

علمی به عنوان یک اولویت در اکثر مؤسسات آموزش عالی  هیاتبالندگی  ،5381در دهه 

( و در 5331، 3ای را بین محققان به خود جلب کرد )شوسترمطرح گردید و توجه فزآینده

ای ابقهسافزایش بیبه دلیل تغییرات اقتصادی و اجتماعی، در بسیاری از کشورها،  5331دهه 

های فزآینده در مورد درخواست وعلمی  هیاتهای اعضای مندی به فعالیتدر زمینه عالقه

 (.5333، 4های دوره و پاسخگویی مؤسسات علمی پایدار گشت )لیککیفیت برنامه

های سه دهه آخر قرن بیستم میالدی را در این خصوص بررسی کرد و نتیجه برنزتاد فعالیت

های علمی مسئله آینده زندگی پردیس هیات اعضای و دانشگاهی رکنانکا بالندگی گرفت که

ها و آثار بالندگی کارکنان (. محققان دیگر نیز فعالیت5334، 5دانشگاهی است )برنزتاد

 0علمی را مورد بررسی قرار دادند و نتیجه گرفتند که اثربخشی پایدار هیاتدانشگاهی و 

 (. 2110، 9بوچرعلمی است ) هیات بالندگی اعضایدانشگاه موکول به 

 برای ییهازمینه کردن فراهم علمی هیاتاعضای های بالندگی هدف اصلی برنامه 81تا دهه 

 دهندهآموزش عنوان به علمی هیات های اعضایمهارت و هاشایستگی ایجاد و بالندگی

 زشیمختلف آمو هایابزار از که کسی است بالنده علمی هیاتعضو  نوعی به و باشدمی

ایربی،  و نماید )ویلکرسون برقرار ارتباطات مؤثری و بپروراند خوب را مفاهیم نماید، استفاده

 که باشندمی نگرکل و محور-بالندگی، دانشجو یهابرنامه بیشتر بعد به 80 دهه از (. اما5338

 یلتسه را دانشجویان یادگیری بایستی 8دانش دهنده انتقال عنوان به علمی هیات عضو فرد

                                                 
5 - Levis  

2 - Wilkerson & Irby  

3 - Schuster  

4 - Lycke  

5 - Burnstad  

0 - Sustained Effectiveness  

9 - Boucher  

8 - Conveyer of Knowledge 
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 برای که است جدیدی هایمستلزم مهارت یادگیری به یاددهی از 5گذار این نماید.

 آن است، هایویژگی از مدار-آموزش نتیجه که جدید هزاره در دانشجویان آموختگیدانش

 قابل علمی هیات اعضای بالندگی راه از که هاییشایستگی و هامهارت باشد.می ضروری

 (. 2112، همکاران و 2و)کاراسیاست  دستیابی

 حال که عین در عالی، آموزش حوزه صاحبنظران که شد شروع زمانی از 3پارادایم تغییر این

 کمک علمی هیاتعضو  فرد به مطالعاتی هایفرصت مانند ییهابرنامه انجام بودند پذیرفته

 بر اصلی تمرکز جدید رویکرد در اما دهد افزایش مرتبط رشته در را خود دانش کند تامی

 -یاددهی فرآیند بهبود به منجر نهایت در که بود علمی هیاتعضو  تدریس و نقش آموزشی

  .بشود یادگیری

 شروع شد زمانی از علمی هیات اعضای بالندگی پدیده ظهور در تأثیر بیشترین گفت توانمی

و  گرفت قرار توجه مورد یادگیری-یاددهی فرآیند به سیستماتیک رویکردی داشتن که

( 5539) 5فیلیپس و کوئیست برگ (،5395) 4گاف چون صاحبنظرانی تأثیرگذار هایشپژوه

 اعضای بالندگی برایی یهاالگو طراحی که بود اهمیت حائز بسیار پدیده این کردن در نهادینه

 (. 2112، 0بودند )مورای داده قرار خویش هایپژوهش کار دستور در را علمی هیات

 شروع به نیز زمینه این در مرتبط تخصصی هایسازمان پدیده، ینا اهمیت افزایش با همزمان

تأسیس  1975 سال در 9عالی آموزش در ای و سازمانیحرفه بالندگی شبکه مثال کردند. رشد

کارشناسان  علمی، هیات اعضای بین از عضو5311تعداد  2153سال  تا سازمان این شد.

دارند را  فعالیت عالی آموزش در یادگیری -یاددهی حوزه در کهافرادی  و مدیران آموزشی،

 و آموزشی بالندگی علمی، هیاتاعضای  بالندگی برای منابعی و خدمات و شودشامل می

 (. POD ،2153سایت دهد )وبمی ارائه عالی آموزش در سازمانی بالندگی

                                                 
5 - Transmission 

2 - Caraccio 

3 - Paradigm Shift 

4 - Gaff  

5 - Bergquist & Phillips 

0- Murray 

9 - Professional and Organizational Development Network 
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سوق  سمتی به را عالی آموزش یهامؤسسه و هادانشگاه از تجربیاتی از این دست، بسیاری

 هیات اعضای به خاص خدمات ارائه و یادگیری–یاددهی مراکز ایجاد طریق از که است داده

اجرای  یا تدوین مسیر در عالی، آموزش در جدید آموزشی هاینوآوری معرفی نیز و علمی

 (. 2114، 5)چیزم بردارند گام علمی هیات اعضای بالندگی یهابرنامه

اساتید یک دانشکده یا « العمریادگیری مادام»ی بخشی از علم هیاتامروزه، بالندگی اعضای 

باشد و در واقع مؤلفه اساسی تغییرات و تحولی است که در آموزش عالی در دانشگاه می

علمی یک فرآیند آموزشی یا بازآموزی  هیاتبالندگی اعضای در واقع، حال رخ دادن است. 

و دیگران،  2لینباشند )مکآن میعلمی متعهد به انجام  هیاتای است که اعضای حرفه

هایی است که به وسیله مؤسسات به منظور طیفی از فعالیت». این فرآیند شامل (2118

هایشان و نیز تسهیل ورود علمی و کمک به آنها در ایفای نقش هیاتروزآمد کردن اعضای 

 (. 5338، 3یربیگیرد )ویلکرسون و آمورد استفاده قرار می «وارد به سازماناساتید تازه

ها و دانشی اشاره تعلمی به آن دسته از مهار هیات( بالندگی 2155) 4به اعتقاد کوکرل

علمی  هیاتگردد. نتایج بالندگی ای حاصل میکند که در نتیجه پیشرفت فردی و حرفهمی

علمی، ارتقای تدریس وی و همچنین نتایج یادگیری  هیاتنیز در بهبود دانش عضو 

 گردد. منعکس میدانشجویان 

یی دارد که با 5هاها یا فعالیتعلمی اشاره به برنامه هیاتواژه بالندگی »در تعریفی دیگر، 

ها و دیگر مؤسسات ها و/یا دانش کارکنان علمی دانشگاهها، نگرشهدف بهبود مهارت

ع، در مجمو(.  5333، 0)لیک« گیردای آنها انجام میآموزش عالی از طریق رشد حرفه

شود که هدف آنها توسعه بهبود ها را شامل میعلمی طیف وسیعی از فعالیت هیاتبالندگی 

 (. 5331، 8؛ بلند و اشمیتز5331، 9تدریس، توسعه سازمانی و/یا بالندگی فردی است )بالدوین

                                                 
5 - Chism  

2 - Mclean 

3 - Wilkerson & Irby 

4 - Cockrell 

5 - Programs or Activities 

0 - Lycke 

9 - Baldwin 

8 - Bland & Schmitz 
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شده، رسمی هر برنامه سازماندهی»به عنوان  را علمی هیاتبالندگی نیز ( 21: 2152) 5ردمون

« علمی در بهبود کیفیت تدریس کمک کند هیاتررسمی که تالش دارد به اعضای یا غی

علمی به عنوان  هیاتیادگیری مستمر اعضای را علمی  هیاتبالندگی  کند. ویمیتعریف 

   داند. میای افرادی حرفه

علمی انجام  هیاتهای مختلفی در حوزه بالندگی اعضای مبتنی بر این رویکردها، پژوهش

بالندگی  هایکه با هدف شناسایی ابعاد و مؤلفههای مختلفی در بررسی پژوهشت. شده اس

های اصلی بالندگی توان پی برد که عناصر و مؤلفهعلمی انجام شده است می هیاتاعضای 

های مختلف متفاوت است و هریک از صاحبنظران و پژوهشگران به عناصر کم و در پژوهش

علمی که  هیاتعناصر اصلی مفهوم بالندگی اعضای  5ند. جدول اهبیش متفاوتی اشاره کرد

 دهد. های مختلف مورد مطالعه قرار گرفته است را نشان میدر پژوهش
 

 های پیشینعلمی در پژوهش هیاتاعضای : عناصر اصلی بالندگی 1جدول
ردی

 ف

نام 

پژوهشگر/

 صاحبنظر

سال 

 ارائه

 علمی هیاتاعضای عناصر بالندگی 

ها و داری و صداقت، دقت و وسواس علمی، پذیرش پیشنهادبالندگی اخالقی )امانت 5383 رزنیک 5

ها، احترام به دیگران، پایبندی به ها، رعایت برابری فرصتها، آزادی در نقد نظرانتقاد

 قوانین سازمان(

 بالندگی فردی -2ای، بالندگی حرفه -5 5383 فلدمن 2

و  جنینگز 3

 دیگران

 بالندگی خدماتی -3بالندگی پژوهشی،  -2آموزشی، بالندگی  -5 5335

بالندگی اخالقی )صالحیت محتوایی، صالحیت آموزشی، روابط با دانشجویان، قابلیت  5339 گاندولفو 4

 اعتماد، احترام به همکاران، ارزشیابی منصفانه از دانشجویان، و احترام به مؤسسه( 

یادگیری، -های نوین یاددهیهای جدید، نظریهبالندگی آموزشی )آموزش فناوری 5339 گاالت 5

 ارزشیابی یادگیری، و روش تدریس( 

بالندگی در  -4بالندگی فردی،  -3بالندگی سازمانی،  -2ای، بالندگی حرفه -5 2111 گرانت 0

 ریزی درسی. برنامه

بالندگی  -2بالندگی آموزشی،  -3بالندگی فردی،  -2ای، بالندگی حرفه -5 5380 جمشیدی 9

 سازمانی 

ابراهیم هنو 8

و 

 پورکریمی

 بالندگی فردی  -3بالندگی سازمانی،  -2ای، بالندگی حرفه -5 5389

                                                 
5 - Redmon 
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سرکار  3

 رانیآ

 بالندگی پژوهشی  -2بالندگی آموزشی،  -5 5388

بالندگی  -4بالندگی آموزشی،  -3ای، بالندگی حرفه -2بالندگی سازمانی،  -5 5388 مرزبان 51

 فردی 

بهسازی  -4بهسازی سازمانی،  -3بهسازی پژوهشی،  -2بهسازی آموزشی،  -5 5331 زادهشفیع 55

 بهسازی اخالقی -5فردی، 

-دراموند 55

یانگ و 

 دیگران

 -4بالندگی سازمانی،  -3ای، بالندگی حرفه -2بالندگی آموزشی )تدریس(،  -5 2151

 بالندگی رهبری 

شبکه  52

بالندگی 

ای و حرفه

سازمانی در 

آموزش 

عالی 

(POD) 

های بالندگی آموزشی )سازماندهی کالس، ارزشیابی دانشجویان، مهارت -5 2153

 ارائه درس، روابط استاد/دانشجو، مشاوره آموزشی، مدیریت کالس(

های پژوهش مانند ریزی کارراهه شغلی، مهارتای )برنامهبالندگی حرفه -2

 نوشتن طرح، انتشارت، کار تیمی، مشاوره تخصصی، کار مدیریتی(

فردی، فردی )مدیریت سالمتی،  حسن مدیریت، مهارت بین بالندگی -3

 ورزی، و بهزیستی فردی(مدیریت استرس، مدیریت زمان، جرأت

هایی که به عنوان عناصر ترین مؤلفهشود، عمدهمشاهده می 5گونه که در جدول شماره همان

ارتند از: های مختلف به آن اشاره شده است عبعلمی در پژوهش هیاتبالندگی اعضای 

 . ، و رهبریشخصی، سازمانیاخالقی، ای، آموزشی، پژوهشی، حرفههای مؤلفه
 

 تحقیق شناسیشرو

شود زیرا به دنبال بندی میتحقیق حاضر از نظر هدف در حیطه تحقیق و توسعه طبقه

با توجه به شرایط و  علمی هیاتبالندگی اعضای  هایلفهؤبندی مشناسایی و اولویت

از نظر چگونگی گردآوری  این تحقیقم آموزش عالی ایران است. همچنین، مقتضیات نظا

که در دو مرحله و  شودبندی میطبقه« 5اکتشافیترکیبی  تحقیق»های مورد نیاز، در گروه داده

  .به روش متوالی انجام شده است

دست ه( ب5اکتشافی برای تحقیق حاضر عبارتند از:  ترکیبی دالیل انتخاب روش تحقیق

( عدم وجود 2، علمی هیاتمفهوم بالندگی اعضای آوردن شواهد بیشتری برای درک بهتر 

های متعدد آن با توجه ی جنبهدر برگیرندهعلمی که  هیاتاعضای بالندگی یک الگوی جامع 

 های( لزوم استفاده از دیدگاه3و  یات نظام آموزش عالی کشور باشد،به شرایط و مقتض

. با علمی هیاتاعضای های بالندگی مؤلفهگاهی جهت شناسایی برگان دانشخ متخصصان و

                                                 
5- Exploratory 
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های تحقیق کیفی و سپس اکتشافی ابتدا از روش ترکیبیتوجه به اینکه در روش تحقیق 

 شود، مراحل تحقیق حاضر به شیوه زیر انجام گرفته است:های تحقیق کمی استفاده میروش

نفر از  55با  تاریافتهاخمصاحبه نیمه س : در این بخش با استفاده ازتحقیق بخش کیفی روش

مورد که دارای شناخت کافی از موضوع  علمی هیات اعضای متخصصان موضوع بالندگی

 دهندگانآگاهیصاحبنظران و مصاحبه با فرآیند  .های کیفی گردآوری شد، دادهبودند مطالعه

گوناگون پدیدۀ های نهفته و لفهؤها و متا هنگام شناسایی و توصیف کامل جنبه کلیدی

کیفی  مرحلهری ادامه پیدا کرد. لذا محصول و حصول اشباع نظ علمی هیاتاعضای بالندگی 

با توجه به شرایط  علمی هیاتاعضای بالندگی های گوناگون لفهؤتحقیق حاضر، شناسایی م

و مقتضیات نظام آموزش عالی کشور بوده است. جامعه تحقیق در بخش کیفی شامل خبرگان 

در حوزه دارای تخصص علمی و یا تجربه کاری مرتبط افراد ان دانشگاهی )و متخصص

گیری مونه( بوده است. برای انتخاب افراد نمونه، از روش نعلمی هیاتاعضای بالندگی 

ز اساتید و خبرگان به صورت هدفدار به دنبال آن دسته امحققان زیرا  هدفمند استفاده شد

 ه باشندداشت علمی هیات اعضای بالندگیت در مورد ه بیشترین اطالعابودند ک دانشگاهی

های گردآوری دادهساختاریافته جهت های نیمهاز ابزار مصاحبه .(2151، 5)هالووی و ویلر

. برای استفاده شد علمی هیاتاعضای بالندگی های بنیادی لفهؤها و مشناسایی جنبهکیفی و 

ها، ( مرور داده5ر مرحله استفاده شد: ها از روش کدگذاری سیستماتیک طی چهاداده تحلیل

. پس هاو کدگذاری دادهبندی ( طبقه4ها، ( سازماندهی داده3( تدوین راهنمای کدگذاری، 2

های بالندگی های اصلی در قالب مؤلفهاز شناسایی کدهای اولیه، نسبت به استخراج مقوله

 وهش تدوین گردید. علمی اقدام شد و در نهایت گزارش مرحله کیفی پژ هیاتاعضای 

ترین روش در با توجه به هدف و ماهیت موضوع تحقیق، مناسب تحقیق بخش کمی: روش

آوردن دستهلذا برای ب پیمایشی است.-فاز کمی برای تحقیق حاضر روش تحقیق توصیفی

دانشگاه تهران( در علمی  هیاتاعضای ها و نظرات جامعه تحقیق )باره دیدگاهاطالعات در

-از روش تحقیق توصیفی در دانشگاه تهران علمی هیاتهای بالندگی اعضای همؤلفمورد 

 هیاتاعضای نفر  5933پیمایشی استفاده شده است. جامعه تحقیق در بخش کمی شامل 

ریزی و فناوری اطالعات معاونت برنامه)بر اساس آمار  بوده استعلمی دانشگاه تهران 

                                                 
5- Holloway & Wheeler 
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ل تعیین حجم نمونه حجم نمونه مناسب از فرموبه منظور برآورد . (5332دانشگاه تهران، 

سپس با  .به دست آمد نفر 313 ( استفاده شد که بر اساس آن تعداد541: 5392)سرایی، 

از ابزار . دام به انتخاب افراد نمونه گردیداق ای نسبتیطبقهگیری استفاده از روش نمونه

 پنجت، این پرسشنامه بر اساس های کمی بهره گرفته شده اسپرسشنامه جهت گردآوری داده

بالندگی آموزشی، بالندگی پژوهشی، بالندگی خدماتی، بالندگی فردی، و لفه اصلی )ؤم

. روایی طراحی گردیده است علمی هیاتاعضای مؤلفه بالندگی زیر  31( و بالندگی سازمانی

زمون الفای و پایایی آن با استفاده از آ چهار نظر از صاحبنظران رسید پرسشنامه به تأیید

های توزیع شده )به دو صورت البته از پرسشنامه .محاسبه گردید 30/1کرونباخ به میزان 

های صورت گرفته مورد آنها برگشت داده شد که تحلیل 283کاغذی و الکترونیکی( تعداد 

تحلیل سلسله فرایند های کمی از روش برای تحلیل داده نیز بر مبنای همین تعداد انجام شد.

از دیدگاه  علمی هیاتهای بالندگی اعضای مؤلفهبندی به منظور اولویت 5(AHPتبی )مرا

 دانشگاه تهران استفاده گردید.  علمی هیاتاعضای 
 

 های تحقیقیافته

ها و اطالعات به دست آمده، به های حاصل از گردآوری و تحلیل دادهدر این بخش یافته

 گیرد: میی و تحلیل قرار های تحقیق مورد بررسالؤتفکیک هریک از س

 کدامند؟دانشگاه تهران  علمی هیاتهای بالندگی اعضای مؤلفه :1سوال 

ابتدا پیشینه نظری و تجربی  علمی هیاتهای بالندگی اعضای به منظور شناسایی مؤلفه

تحقیقات انجام شده در خارج و داخل کشور مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت و از این 

ای که در این شناسایی شدند. مسئله علمی هیاتهای بالندگی اعضای ؤلفهمطریق برخی از 

هایی از هر یک از محققان با توجه به هدف تحقیق به جنبه مورد وجود داشت این بود که

علمی پرداخته بودند و کمتر به دنبال ارائه یک الگوی جامع و کامل  هیاتاعضای بالندگی 

کمتر  ل کشور نیز بیشتر مبتنی بر مرور پیشینه بودند وداخهای انجام شده در . پژوهشبودند

با توجه به بافت نظام آموزش عالی  علمی هیاتهای بالندگی اعضای مؤلفهبه شناسایی 

جانبه مبانی پرداخته بودند. بنابراین، پس از بررسی همه از طریق یک مطالعه کیفی کشور

                                                 
5- Analytic Hierarchy Process 
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های بخش کیفی برای گردآوری داده ساختاریافتهنظری و تجربی، از روش مصاحبه نیمه

 کلیدی دهندگانآگاهیپس از شناسایی صاحبنظران و  تحقیق استفاده گردید. برای این منظور

 طیمراحل زیر  های کیفیعلمی، به منظور گردآوری و تحلیل داده هیاتموضوع بالندگی 

 شد:

، طرح احبههر جلسه مص یک هفته قبل از برگزاریپس از تماس با صاحبنظران، ( 5

 هیاتموضوع بالندگی ای از پیشینه نظری و تجربی پیشنهادی تحقیق )پروپوزال( و خالصه

 گردید. هر یک از آنها ارسال میبرای  علمی

محورهای مصاحبه، پس از معرفی موضوع و اهداف پژوهش،  در روز برگزاری جلسه( 2

خواسته شد که   از آنها سپس وشد با آنها در میان گذاشته میو سؤاالت مصاحبه بحث 

 نظرات خود را بیان کنند. 

ثبت  به منظور سپس های حاصل از مصاحبه، ابتدا فرم مصاحبه طراحی شد.داده ثبتبرای ( 3

در فرم  مصاحبه خالصه برداریاقدام به یادداشت هر یک از متخصصانهای نظرات و دیدگاه

 شد.می مکالمات کل صوتی و ضبط مصاحبه

های کیفی ، فرایند تحلیل دادهآنهای حاصل از گردآوری دادهجام هر مصاحبه و پس از ان( 4

برای  .شدندمیبه موضوع تحقیق تلخیص و کدگذاری  ها با توجهاین داده .شدمی آغاز

های کیفی از فرآیند کدگذاری باز و محوری به روش سیستماتیک استفاده شده تحلیل داده

 فرعی مقوله 31ها، های تکرای و تلخیص نهایی دادهادهدر نتیجه کدگذاری، حذف د است.

تر بودند هایی که به طور هدفمند بیانگر یک مقوله کلیشناسایی و استخراج شد، سپس مقوله

توانست شامل شناسایی و در کنار هم قرار داده شدند و برای آنها یک عنوان کلی که می

های اصلی لفهؤمقوله اصلی که بیانگر م پنجان ی آنها باشد تعیین و نامگذاری شد. در پایهمه

. 5ها عبارتند از: این مقوله .بودند شناسایی و استخراج گردید علمی هیاتبالندگی اعضای 

. بالندگی در ارائه خدمات 3بالندگی پژوهشی )تحقیق(، . 2بالندگی آموزشی )تدریس(، 

نتیجه ها و هر یک از این مؤلفه در ادامه. بالندگی سازمانی 5. بالندگی فردی، و 4تخصصی، 

 شود. های اصلی تشریح میفرآیند کدگذاری جهت رسیدن به این مقوله
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  بالندگی آموزشی. 5

 هیاتهایی که اعضای ها و توانمندیعبارت است از مجموعه مهارت 5بالندگی آموزشی

 2گونه که جدول همان یادگیری باید برخوردار باشند.-علمی به منظور هدایت فرآیند یاددهی

های آموزشی گانه به طیف وسیعی از مهارتهای پانزدهدهد، صاحبنظران در مصاحبهنشان می

میزان فراوانی مفاهیم شناسایی شده، و پیشینه  ها،با توجه به محتوای مصاحبهاند. اشاره کرده

 یاتههای زیر به عنوان عناصر اصلی بالندگی آموزشی )تدریس( اعضای پژوهش، مقوله

 علمی شناسایی گردیده است. 
 

های نیمه علمی حاصل از مصاحبه هیاتشناسایی شده برای بالندگی آموزشی اعضای  هایمقوله: 2جدول 

 ساختار یافته 

 فرعی مقوله شناسایی شده مرتبط کدها )مفاهیم(

)عناصر بالندگی 

 آموزشی(

 شوندگانکد مصاحبه

گر ی، تسهیلداری، حرفه استادمهارت تدریس ،کالس

 یادگیری، مدیریت کالس 

، 9، م5، م4، م3، م2، م5م داریمهارت کالس

 53، م55، م51، م3م

الگو بودن، رهبری، نفوذ، انتقال هنجارهای آکادمیک، آموزش 

زندگی، یادگیری غیر رسمی، تربیت انسان سالم، دانشجو 

 پروری، انتقال فرهنگ دانشگاهی، تدریس مؤثر

، 55، م3، م9، م5، م3م الگوی نقش 

 55، م54، م53، م52م

مهارت برقراری ارتباط با دانشجو ، مهارت ارتباطی، ایجاد 

 انگیزه 

، 55، م3، م0، م4، م2، م5م ارتباط با دانشجو

 54، م53م

تسلط بر محتوای آموزشی، دانش روزآمد، دانش تخصصی، 

 علم معلم، محتوای روزآمد، اطالعات روزآمد

، 52، م55، م51، م3، م4م تسلط بر محتوا

 54م

، 52، م3، م8، م0، م5م تسلط بر روش تدریس  یادگیری-های یاددهیهای تدریس، روشتسلط بر روش

 54، م53م

مهارت در ارزشیابی دانشجو، ارزیابی تدریس، سنجش 

 اطالعات دانشجویان

 54، م3، م4، م3، م5م مهارت ارزشیابی 

نی و تجهیزاتی، های آموزشی، مهارت فآشنایی با فناوری

 آشنایی با تکنولوژی روز

آشنایی با فناوری 

 آموزشی

 52، م55، م8، م2م

 

به  مقوله 9در مجموع  هاکدگذاری محتوای مصاحبههای انجام شده و نتایج با توجه به تحلیل

در دانشگاه تهران شناسایی گردید علمی  هیاتعنوان عناصر اصلی بالندگی آموزشی اعضای 

                                                 
5- Instruction Development  
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داری، الگوی نقش بودن، مهارت ارتباط با دانشجو، تسلط بر ز مهارت کالسکه عبارتند ا

 های آموزشی. شنایی با فناوریمهارت ارزشیابی، و آمحتوا، تسلط بر روش تدریس، 

  بالندگی پژوهشی. 2

علمی  هیاتهای پژوهشی علمی به توسعه و ارتقای مهارت هیاتاعضای  5بالندگی پژوهشی

های پژوهشی ریزی پژوهش، و تحلیلشناسی تحقیق، طرحی، روششناساز جمله مسئله

شود که به اعضای هایی اطالق میپردازد. به عبارت دیگر، بالندگی پژوهشی به برنامهمی

های مربوط به آن یاری های پژوهشی و ارتقای مهارتعلمی در انجام فعالیت هیات

 ساختاریافتههای نمیهاصل از مصاحبهح هاینتیجه فرآیند کدگذاری داده 3جدول رساند. می

 دهد.نشان می علمی هیاتاعضای  را در ارتباط با مؤلفه بالندگی پژوهشی
های علمی حاصل از مصاحبه هیاتاعضای  پژوهشیشناسایی شده برای بالندگی  هایمقوله: 3جدول 

 یافته ساختارنیمه
 مقوله فرعی کدها )مفاهیم( شناسایی شده مرتبط

 بالندگی پژوهشی()عناصر 

 شوندگانکد مصاحبه

 54، م51، م3، م8، م0م شناسیمسئله یابیشناسی، شناخت مسئله، مسئلهمسئله

تعریف مسئله، تبیین مسئله، مهارت در طراحی 

پوزال نویسی، تحدید وپژوهش، طرح مسئله، پر

 مسئله

 52، م51، م3، م8، م0،م4م تدوین طرح تحقیق

تولید علمی، انجام مهارت در انجام تحقیق، 

 مند پژوهشنظام

، 3، م9، م5، م4، م3، م2، م5م مهارت اجرای تحقیق

 53، م52م

های تحقیق، آشنایی با تسلط بر روش

 رویکردهای جدید

 52، م51، م8، م0، م3، م5م های تحقیقتسلط بر روش

افزارهای تسلط بر ابزارهای تحقیق، تسلط بر نرم

حل مسئله، های پژوهشی، تسلط بر تکنیک

 تسلط بر فناوری

 53، م52، م55، م8، م5م تسلط بر ابزارهای تحقیق

مهارت در نوشتن مقاله، اشاعه دانش، انتشارات 

های علمی، مهارت نویسندگی، انتشار یافته

 علمی

 53، م52، م3، م0، م5، م5م انتشارات علمی

 53، م5، م3م م سازیپردازی و مفهونظریه هامفهوم سازی نظریه پردازی، طرح دیدگاه

                                                 
5- Research Development  
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یل نتایج ، با استفاده از تحل3های انجام شده و نتایج خالصه شده در جدول با توجه به تحلیل

شاخص به عنوان عناصر  9یافته و فرآیند کدگذاری باز در مجموع ساختارهای نیمهمصاحبه

رتند از: در دانشگاه تهران شناسایی شد که عبا علمی هیاتاصلی بالندگی پژوهشی اعضای 

های مهارت اجرای تحقیق، تسلط بر روشمهارت مسئله شناسی، تدوین طرح تحقیق، 

 سازی. پردازی و مفهومتحقیق، تسلط بر ابزارهای تحقیق، انتشارات علمی، و نظریه

  بالندگی خدماتی. 3

رود که بتواند در علمی انتظار می هیاتدر کنار رسالت آموزشی و پژوهشی، از یک عضو 

بالندگی خدماتی عبارت است از مجموعه آفرینی کند. تباط با جامعه خود نیز نقشار

کند که در رابطه با دانش خود خدمات علمی کمک می هیاتهایی که به عضو مهارت

تواند شامل ارائه تخصصی و اجتماعی به جامعه بیرون از دانشگاه ارائه نماید. این خدمات می

سازی، انتشارت، و کارآفرینی در رشته تخصصی ی، گفتمانمشاوره تخصصی، ارائه سخنران

 باشد. 

های ارائه خدمات ها به مهارتدهد، صاحبنظران در مصاحبهنشان می 4گونه که جدول همان

اعضای در بالندگی  جداگانهاند که در این پژوهش به عنوان یک مؤلفه تخصصی اشاره کرده

عوامل تشکیل دهنده بالندگی خدماتی اعضای علمی مطرح شده است. در ارتباط با  هیات

ترین آنها ی از مصاحبه با صاحبنظران شناسایی شده است که مهمیهاعلمی، مهارت هیات

نوآوری، ولید گفتمان، عبارتند از: ارتباط با صنعت، ارتباط با جامعه، تأثیرگذاری اجتماعی، ت

 و کارآفرینی. 
های حاصل از مصاحبه علمی هیاتندگی خدماتی اعضای شناسایی شده برای بال هایمقوله: 4 جدول

 یافته ساختارنیمه
 مقوله فرعی کدها )مفاهیم( شناسایی شده مرتبط

 (خدماتی )عناصر بالندگی

 شوندگانکد مصاحبه

های ارتباط با اجتماع، ارتباط با شبکه

های علمی و اجتماعی، مشارکت در انجمن

عه، حل ای،  تولید علم نافع برای جامحرفه

 مسائل و مشکالت اجتماعی

 55، م51، م8، م9، م3، م5م ارتباط با جامعه 

 55، م51، م4، م2، م5م ارتباط با صنعت ارتباط با صنعت، ارائه مشاوره به صنعت

کارآفرینی، تأسیس شرکت، نوآوری، 

 خالقیت، تولید محصوالت دانشی

 53، م52، م9، م5م کارآفرینی  
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تولید گفتمان، تأثیرگذاری اجتماعی، 

 تأثیرگذاری سیاسی

 8، م9، م3، م5م سازی گفتمان

یل نتایج ، با استفاده از تحل4های انجام شده و نتایج خالصه شده در جدول با توجه به تحلیل

شاخص به عنوان  4در مجموع  هادادهیافته و فرآیند کدگذاری ساختارهای نیمهمصاحبه

 علمی در دانشگاه تهران شناسایی گردید. هیاتعناصر اصلی بالندگی خدماتی اعضای 

که از جامعه و صنعت بالندگی در ارائه خدمات تخصصی شامل مهارت در برقراری ارتباط با 

 تواند خدمات تخصصی خودش را عرضه نماید. علمی می هیاتاین طریق فرد عضو 

 بالندگی فردی. 4

 هیاتهای فردی اعضای ط با ویژگیبه عواملی اشاره دارد که مرتب 5)شخصی( بالندگی فردی

علمی باید به آن توجه کنند. از بعد شخصی، بالندگی  هیاتهای بالندگی علمی است و برنامه

شان با همکاران و دانشجویان، و سالمت و علمی در ارتباط هیاتعلمی به اعضای  هیات

ی از جمله مهارت های(. بالندگی شخصی بر مهارت5383، 2کند )فلدمنرفاه آنها کمک می

گیری، خالقیت و نوآوری، مدیریت زمان، مدیریت استرس، حل مسئله، مهارت تصمیم

هایی اطالق ها و برنامهانتقادپذیری و... تأکید دارد. به عبارتی دیگر، بالندگی فردی به فعالیت

ها درباره خود، شغل، و علمی، بهبود نگرش هیاتشود که با ارتقای زندگی اعضای می

 در های کیفیدر نتیجه تحلیل داده مفاهیم شناسایی شده .شان در ارتباط استندگی شخصیز

  خالصه شده است.  5علمی در جدول  هیاتارتباط با بالندگی فردی اعضای 
های نیمه علمی حاصل از مصاحبه هیاتشناسایی شده برای بالندگی فردی اعضای  هایمقوله: 5دول ج

 ساختار یافته 
 مقوله فرعی اهیم( شناسایی شده مرتبطکدها )مف

 )عناصر بالندگی فردی(

 شوندگانکد مصاحبه

داری، اخالق، رعایت اصول اخالقی، فروتنی، امانت

ای، انتقاد پذیری، اخالق صداقت علمی، اخالق حرفه

 ای، اخالق اجتماعی، تزکیهحرفه

، 52، م8، م9، م5، م3، م2م اخالق

 55م

 55، م52، م51، م8، م5م یادگیری مستمر  العمر گیری مادامیادگیری، خودآموزی، یاد

 54، م53، م9، م5م خالقیت و نوآوری هاخالقیت و نوآوری، ابتکار، شکار فرصت

                                                 
5- Personal Development  

2 - Feldman  
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 55، م52، م8، م5، م3م فرهیختگی  فرهیختگی، الگو بودن، آداب معاشرت، نقدپذیری

 54، م53،  م51م ت زمانمدیری شناسی ریزی، سازماندهی، وقتمدیریت زمان، برنامه

خودتنظیمی، خودراهبری، خودکنترلی ، مهارت تمرکز، 

 گریخودتوسعه

 55، م51، م5م خودتنظیمی 

 54، م3، م5م مهارت ارتباطی  فردی، برقراری ارتباط مؤثر، ارتباطات میان

یل با استفاده از تحل و 5 های انجام شده و نتایج خالصه شده در جدولبا توجه به تحلیل

شاخص به عنوان  9در مجموع در نتیجه فرآیند کدگذاری یافته ساختارهای نیمهنتایج مصاحبه

بالندگی  علمی در دانشگاه تهران شناسایی گردید. هیاتعناصر اصلی بالندگی فردی اعضای 

علمی  هیاتهای شخصی و شخصیتی اعضای ها و شایستگیفردی به توسعه صالحیت

هایی ای هم بسیار ضروری هستند. ویژگیهایی که برای رشد حرفهشود. شایستگیمرتبط می

خودتنظیمی و  نوآوری، فرهیختگی، مدیریت زمان، اخالق، یادگیری مستمر، خالقیت ومثل 

ها هایی هستند که صاحبنظران در مصاحبهترین ویژگیمهم خود مدیریتی، و مهارت ارتباطی

 اند.به آنها اشاره داشته

  مانیبالندگی ساز. 5

علمی در سازمان و محیط  هیاتبه عواملی اشاره دارد که ارتقای اعضای  5بالندگی سازمانی

(. بالندگی سازمانی به رشد 5389ابراهیم و پورکریمی، هشود )نوعلمی را شامل می

علمی در ارتباط با دانشگاه و سازمان محل فعالیت  هیاتهای اعضای ها و مهارتتوانمندی

کند که بتوانند علمی کمک می هیاتهایی که به اعضای ها و ظرفیتدارد. مهارت آنها اشاره

در ارتباط با عوامل تشکیل در محیط دانشگاه به صورت گروهی و یا فردی بهتر کار کنند.

ها استخراج ای از مصاحبههای چندگانهعلمی، مهارت هیاتدهنده بالندگی سازمانی اعضای 

  خالصه شده است.  0در جدول شده است که 

 
های نیمه حاصل از مصاحبه علمی هیاتشناسایی شده برای بالندگی سازمانی اعضای  هایمقوله: 6جدول 

 یافته ساختار
 مقوله فرعی کدها )مفاهیم( شناسایی شده مرتبط

)عناصر بالندگی 

 شوندگانکد مصاحبه

                                                 
5- Organizational Development  
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 سازمانی(

کار گروهی، کار پژوهشی و آموزشی مشترک، 

کردن با دیگران، کار جمعی، مهارت  تونایی کار

 کار تیمی، همکاری علمی

، 53، م52، م51، م8، م5، م4م مهارت کار گروهی

 54م

کمک به همکاران، احساس مسئولیت نسبت به 

های تخصصی، از هم آموزی، همکاران، نشست

 گریمربی

، 55، م51، م3، م8، م5، م4م گری همتا  مربی

 54م

همکنشی اجتماعی، تعامل  تعامل با اجتماع علمی،

 با همکاران، مشارکت علمی، 

 53، م8، م5، م3، م5م تعامل با اجتماع علمی

مشارکت در مدیریت سازمان دانشگاه، مشارکت 

در کارهای دانشگاه، رفتار شهروندی سازمانی، 

 مهارت مدیریتی

 52، م51، م3، م4، م5م مهارت مدیریتی

یک، پذیری، رعایت هنجارهای آکادمجامعه

احساس تعلق به سازمان، رعایت ادب سازمانی، 

 وظیفه شناسی، رعایت کدهای رفتاری مورد نظر

رعایت هنجارهای 

 دانشگاهی 

 53، م51، م3، م5،  م3م

با استفاده از تحلیل نتایج  0های انجام شده و نتایج خالصه شده در جدول با توجه به تحلیل

ه عنوان عناصر مقوله ب 5مجموع  در هادادهکدگذاری  ساختار یافته و فرآیندهای نیمهمصاحبه

گونه که همانعلمی در دانشگاه تهران شناسایی گردید. هیاتاصلی بالندگی سازمانی اعضای 

علمی در سازمان دانشگاه به  هیاتدهد، بالندگی سازمانی به نقش اعضای نشان می 9جدول 

تا رئیس دانشگاه(، به عنوان عضو یک  عنوان یک همکار، به عنوان یک مدیر )از مدیر گروه

 اجتماع علمی، به عنوان عضو یک گروه پژوهشی، و به عنوان یک الگو و رهبر اشاره دارد.

 علمی در دانشگاه تهران هیاتهای بالندگی اعضای هر یک از مؤلفه: میزان اهمیت 2سوال 

 به چه صورت است؟ 

و تعیین علمی  هیاتهای بالندگی اعضای مؤلفهبه منظور محاسبه میزان اهمیت هر کدام از 

ابتدا میانگین  (AHPروش فرایند تحلیل سلسله مراتبی )با استفاده از ها لفهؤوزن هریک از م

علمی دانشگاه  هیاتاعضای براساس دیدگاه ها لفهؤمهای زوجی هندسی امتیازهای مقایسه

شده است. قطر ماتریس عدد نشان داده  9تهران به دست آمد که نتایج آن در جدول شماره 

و به معنی ارجحیت مساوی یک مولفه نسبت به خودش بوده و در این بین نرخ  5

میزان ناسازگاری قابل  AHPاست و با توجه به اینکه در  19/1به دست آمده  5ناسازگاری

                                                 
5. Inconsistency Ratio 
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شوندگان تایید بنابراین اعتبار پاسخ پرسش است، در نظر گرفته شده 5/1تحمل کمتر از 

 د.شومی
 

 علمی دانشگاه تهران هیاتهای بالندگی اعضای مؤلفههای زوجی : ماتریس مقایسه7جدول 
بالندگی  هامولفه

 آموزشی

بالندگی 

 پژوهشی

بالندگی 

 خدماتی

بالندگی 

 فردی

بالندگی 

 سازمانی

 3725 5732 2725 2793 5 بالندگی آموزشی

 3719 2754 2733 5  بالندگی پژوهشی

 4710 2785 5   بالندگی خدماتی

 2753 5    بالندگی فردی

 5     بالندگی سازمانی 

، با استفاده از علمی دانشگاه تهران هیاتاعضای ی میانگین هندسی نظرات بعد از محاسبه

ها اقدام های نهایی شاخصی وزننسبت به تلفیق آنها و محاسبه Expert Choiceافزار نرام

های مورد هلفؤبندی ماده شده است. نتایج نهایی اولویتنشان د 8 شده و نتایج آن در جدول

دارای بیشترین اهمیت  342/1با وزن نسبی که مؤلفه بالندگی آموزشی  نظر حاکی از آن است

بالندگی فردی با ، 24/1نسبی های بالندگی پژوهشی با وزن مؤلفه بوده و بعد از آن به ترتیب

 139/1و بالندگی سازمانی با وزن نسبی ، 520/1 بالندگی خدماتی با وزن، 535/1وزن نسبی 

 . قرار دارد
 و اهمیت نسبی آنها علمی هیاتبالندگی اعضای کننده های تعیینلفهؤ: م8جدول 

 اولویت اهمیت نسبی هـامـولفــه

 5 342/1 بالندگی آموزشی

 2 24/1 بالندگی پژوهشی

 4 520/1 بالندگی خدماتی

 3 535/1 بالندگی فردی

 5 139/1 دگی سازمانی بالن

های مؤلفههریک از  های(های فرعی )شاخصمقولهبه منظور محاسبه میزان اهمیت همچنین 

 روش فرایند تحلیل سلسله مراتبی بر مبنای آنهاو تعیین وزن  علمی هیاتبالندگی اعضای 

ی اسبهبعد از مح به دست آمد. هاشاخصهای زوجی ابتدا میانگین هندسی امتیازهای مقایسه

 Expert Choiceافزار ، با استفاده از نرامعلمی هیاتاعضای میانگین هندسی نظرات 

این نتایج  است.ها اقدام شده های نهایی شاخصی وزننسبت به تلفیق آنها و محاسبه
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از آوردن  اطاله کالمبرای جلوگیری از  نشان داده شده است. 3در جدول شماره  هاتحلیل

های بالندگی اعضای مؤلفههریک از  هایزیرمقولهمربوط به  ی زوجیهاماتریس مقایسه

  .شودمیخودداری  علمی هیات

های بالندگی زیرمقولهبندی نتایج اولویت، شودمالحظه می 3همانطور که در جدول شماره 

شاخص  های بالندگی آموزشیدر میان شاخصحاکی از آن است که  علمی هیاتاعضای 

دهنده اهمیت دارای بیشترین اهمیت است که نشان 230/1با وزن نسبی  داریمهارت کالس

در میان  است. علمی هیاتداری و مدیریت کالس در بالندگی آموزشی مهارت کالس

حائز بیشترین  305/1با وزن نسبی  شناسیمهارت مسئله بالندگی پژوهشیهای شاخص

با  شناخت درست مسائلمت باشد که حکایت از اهیمیها شاخصاهمیت نسبت به سایر 

با  مهارت کارآفرینی بالندگی خدماتیهای در میان شاخص رویکرد حل مسائل جامعه دارد.

 باشد. میاز دیدگاه اساتید دانشگاه تهران دارای بیشترین میزان اهمیت  423/1وزن نسبی 
 

 و شگاه تهرانعلمی دان هیاتهای بالندگی اعضای مؤلفههای مربوط به هریك از شاخص: 9جدول 

 اهمیت نسبی آنها
 اولویت اهمیت نسبی هالفهؤزیرم یلفه اصلؤم

 5 230/1 داریمهارت کالس بالندگی آموزشی

 3 558/1 الگوی نقش

 2 504/1 ارتباط با دانشجو

 4 55/1 تسلط بر محتوا

 0 5/1 تسلط بر روش تدریس

 5 538/1 مهارت ارزشیابی

 9 154/1 آشنایی با فناوری آموزشی

 

 بالندگی پژوهشی

 

 5 305/1 شناسیمسئله

 4 135/1 تدوین طرح تحقیق

 5 183/1 مهارت اجرای تحقیق

 2 219/1 های تحقیقتسلط بر روش

 3 580/1 تسلط بر ابزارهای تحقیق

 0 142/1 انتشارات علمی

 9 13/1 پردازی و مفهوم سازینظریه

 

 بالندگی خدماتی

 2 355/1 ارتباط با صنعت

 3 543/1 ارتباط با جامعه 

 5 423/1 کارآفرینی  

 4 559/1 سازی گفتمان
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 بالندگی فردی

 5 35/1 اخالق

 3 580/1 یادگیری مستمر 

 2 259/1 خالقیت و نوآوری

 4 135/1 فرهیختگی 

 0 143/1 مدیریت زمان

 9 13/1 خودتنظیمی 

 5 183/1 مهارت ارتباطی 

 3 235/1 مهارت کار گروهی سازمانیبالندگی 

 5 284/1 گری همتا  مربی

 4 544/1 تعامل با اجتماع علمی

 2 240/1 مهارت مدیریتی

 5 135/1 رعایت هنجارهای دانشگاهی 

دهد که شاخص نشان می بالندگی فردیهای بندی شاخصهمچنین نتایج حاصل از اولویت

 ها دارای بیشترین اهمیت است که حاکی ازیر شاخصدر میان سا35/1با وزن نسبی  اخالق

های تخصصی علمی در کنار سایر مهارت هیاتاهمیت رعایت اخالق توسط اعضای 

نشان  مربوط به بالندگی سازمانیهای بندی شاخصنتایج اولویتو در نهایت اینکه  باشد. می

منظور  ین اهمیت است.دارای بیشتر 053/1با وزن نسبی  گری همتامربیدهد که شاخص می

علمی نسبت به همکاران و کمک به رشد  هیاتگری همتا احساس مسئولیت اعضای از مربی

 باشد. و بالندگی همدیگر می

 ؟ علمی در دانشگاه تهران کدام است هیاتچارچوب مفهومی بالندگی اعضای : 3سوال 

کلیدی( و بخش کمی  دهندگانآگاهی با توجه به نتایج حاصل از بخش کیفی )مصاحبه با

در قالب علمی را  هیاتتوان چارچوب بالندگی اعضای )فرآیند تحلیل سلسله مراتبی( می

 هیاتچارچوب مفهومی بالندگی اعضای  5. شکل پنج مؤلفه اصلی شناسایی شده ارائه نمود

  دهد.علمی در دانشگاه تهران را نشان می
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 بالندگی 

 اعضای 

 هیات علمی

یبالندگی آموزش  

یبالندگی پژوهش  

بالندگی 

 خدماتی

 بالندگی فردی

بالندگی 

 سازمانی

 

بالندگی 

 ایحرفه

 کالس داری 

 الگوی نقش 

 ارتباط با دانشجویان

 تسلط بر محتوا

 تدریستسلط بر روش 

 ارزشیابی دانشجویان

 
 فناوری آموزشی

 شناسی مسئله 

 تدوین طرح پژوهشی 

 مهارت اجرای تحقیق

 تسلط برروش تحقیق 

 تسلط بر ابزارهای تحقیق 

 
 انتشارات علمی 

 
 ارتباط با صنعت   

 ارتباط با اجتماع   

 کارآفرینی 

 گفتمان سازی 

 اخالق 

 یادگیری مستمر 

 نوآوری  خالقیت و

 فرهیختگی 

 مدیریت زمان

 خود تنظیمی 

 کار گروهی   

 گری همکارمربی

 تعامالت علمی 

 مهارت مدیریتی

 دانشگاهرعایت هنجارهای

 مهارت ارتباطی 

: چارچوب مفهومی بالندگی اعضای هیات علمی دانشگاه تهران5شکل   

 پردازینظریه
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علمی در دانشگاه تهران دارای  هیاتدهد، بالندگی اعضای نشان می 5گونه که شکل همان

پژوهشی، بالندگی پنج مؤلفه اصلی و عمده است که عبارتند از: بالندگی آموزشی، بالندگی 

فردی، و بالندگی سازمانی. با توجه به ادبیات پژوهش و نیز نظر  خدماتی، بالندگی

توان سه مؤلفه اول علمی، می هیاتبالندگی اعضای  صاحبنظران و متخصصان موضوع

علمی  هیاتای اعضای )آموزشی، پژوهشی، و خدماتی( را تحت عنوان بالندگی حرفه

 شگاه اشاره دارد. نعلمی در دا هیاتگذاری کرد چرا که به سه کارکرد اصلی اعضای نام
 

 گیری  بحث و نتیجه

بالندگی اعضای هیات علمی دانشگاه  هومیارائه چارچوب مفدر این پژوهش که با هدف 

و  نفر از صاحبنظران 55با  ساختاریافتهنیمه طراحی شده بود، در نتیجه مصاحبهتهران 

اعضای های اصلی بالندگی در مجموع تعداد پنج مؤلفه به عنوان مؤلفه ،خبرگان دانشگاهی

که به ترتیب  ی شدندبندمراتبی اولویتعلمی شناسایی شده و به روش تحلیل سلسله هیات

، بالندگی خدماتی. 4، بالندگی فردی. 3. بالندگی پژوهشی، 2. بالندگی آموزشی، 5عبارتند از: 

 بالندگی سازمانی.. 5و 

هایی به عنوان نشانگرهای مجموعه مهارت ،دو مرحله پژوهش کیفی و کمیانجام در نتیجه 

داری، کالستیب عبارتند از: شناسایی شد که به ترعلمی  هیاتاعضای بالندگی آموزشی 

های تدریس، ارزشیابی ارتباط با دانشجو، تسلط بر محتوای آموزشی، تسلط بر روش

به عبارت دیگر،  بودن برای دانشجویان.و الگو  های آموزشی،دانشجویان، کاربرد فناوری

های شدر پژوه گانه تعریف کرد.توان مؤلفه بالندگی آموزشی را با این نشانگرهای هفتمی

(، و شبکه 2151یانگ و دیگران )-(، دراموند5331زاده )(، شفیع5335) و دیگران جنینگز

 هیات( نیز بالندگی آموزشی اعضای 2153ای و سازمانی در آموزش عالی )بالندگی حرفه

علمی معرفی شده است.  هیاتهای اصلی بالندگی اعضای یکی از مؤلفهعلمی به عنوان 

کند و آن را علمی را در بالندگی آموزشی خالصه می هیاتی اعضای ( بالندگ5339گاالت )

یادگیری، ارزشیابی یادگیری، و -های نوین یاددهیهای جدید، نظریهشامل آموزش فناوری

 هیاتبه هر حال، در هر دانشگاهی یکی از وظایف اصلی اعضای داند. روش تدریس می

های الزم هم در رود که از شایستگیر میعلمی انتظا هیاتعلمی تدریس است و از اعضای 

 ها و فنون تدریس برخوردار باشند. زمینه تخصصی رشته خود و هم در زمینه روش
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منظور از  دهد کههای کیفی و کمی مربوط به مؤلفه بالندگی پژوهشی نشان مینتایج تحلیل

از  باید علمی هیاتاعضای که است  هاییها و توانمندیمهارتبالندگی پژوهشی مجموعه 

شناخت مسائل پژوهشی، تدوین طرح تحقیق، مدیریت اجرای طرح تحقیق، تسلط بر  نظر

برخوردار  های علمیپردازی، و انتشار یافتهسازی و نظریهش، مفهومهها و ابزارهای پژوروش

( 5331زاده )( و شفیع5335) و دیگران های جنینگزاین نتایج با نتایج پژوهشباشند. 

پورکریمی، ابراهیم و نوه؛ 2111ها )مثل گرانت، البته در برخی از پژوهشی دارد. خوانهم

ای و سازمانی در آموزش ؛ و شبکه بالندگی حرفه2151یانگ و دیگران، -؛ دراموند5389

ای مورد علمی را ذیل عنوان بالندگی حرفه هیات( رسالت پژوهشی اعضای 2153عالی،

علمی در زمینه  هیاتکننده رسالت اعضای پژوهشی منعکس بالندگی اند.مطالعه قرار داده

علمی کمک  هیات، بالندگی پژوهشی به عضو تولید دانش تخصصی است. در این زمینه

ار نتایج علمی شد چرخه یک فعالیت پژوهشی را از مرحله ایده تا نتیجه و انتنبتوا کند تامی

 به خوبی انجام دهد. 

علمی  هیاتهای فردی اعضای دارد که مرتبط با ویژگی بالندگی شخصی به عواملی اشاره

ای، یادگیری مستمر، خالقیت و اخالق حرفه از جملههایی بر ارتقای مهارت این مؤلفهاست. 

های ارتباطی نوآوری، فرهیختگی علمی، مدیریت زمان، خودتنظیمی و خود راهبری، مهارت

(، گاندولفو 5383(، فلدمن )5383) های رزنیکدر پژوهش تأکید دارد. علمی هیاتاعضای 

(، و شبکه 5331زاده )(، شفیع5389پورکریمی )ابراهیم و نوه(، 2111(، گرانت )5339)

 ( نیز بر بالندگی فردی تأکید شده است.2153ای و سازمانی در آموزش عالی )بالندگی حرفه

علمی دارد.  هیاتعلمی نقش مهمی در رشد و ارتقای اعضای  هیاتبالندگی فردی اعضای 

های انجام شده نیز بعد فردی )شخصی( به عنوان یکی از ابعاد اصلی بالندگی در اکثر پژوهش

توان ترین حالت میدر انتزاعیای که حتی به گونه علمی شناسایی شده است هیاتاعضای 

 ای خالصه نمودعلمی را در دو مؤلفه بالندگی فردی و بالندگی حرفه هیاتبالندگی اعضای 

 .(2112؛ بردسون، 5383مثل فلدمن، )

 هیاتمؤلفه اصلی دیگری که در این پژوهش شناسایی گردید بالندگی خدماتی اعضای 

علمی  هیاتهایی که به عضو بالندگی خدماتی عبارت است از مجموعه مهارت علمی است.

کند که در رابطه با دانش خود خدمات تخصصی و اجتماعی به جامعه بیرون از کمک می

، به صنعت و بازار تواند شامل ارائه مشاوره تخصصید. این خدمات میندانشگاه ارائه نمای
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رشته  ارتباط با در به جامعه و ارائه مشاورهارائه سخنرانی، سازی، کارآفرینی، گفتمان

د لندگی خدماتی به عنوان یک بعد جدیدر این پژوهش، با باشد.علمی  هیاتعضو تخصصی 

الگوهای ارائه شده  ها وپژوهش سایرمرور علمی شناسایی گردید.  هیات در بالندگی اعضای

بالندگی  های گذشته بهدهد که در پژوهشعلمی نشان می هیاتبرای بالندگی اعضای 

ادبیات مربوط به مدیریت آموزش عالی سه کارکرد خدماتی توجهی چندانی نشده اشت. اما 

شمارد که طبیعتا این کارکردها باید توسط برمیهای امروز )رسالت( اصلی را برای دانشگاه

علمی و سایر دانشگاهیان انجام گیرد. لذا، در کنار رسالت آموزشی و  هیاتاعضای 

رود که بتواند در ارتباط با جامعه خود خدمات علمی انتظار می هیاتپژوهشی، از یک عضو 

، 5اتزکویتزدر آموزش عالی )در واقع، با وقوع انقالب دوم  تخصصی و اجتماعی ارائه نماید.

ها، کارآفرینی و ارتباط با جامعه نیز به عنوان یکی از ( و ظهور نسل سوم دانشگاه2115

های اقتصاد جدید با عالقه شدید به روشها مطرح شده است. های اصلی دانشگاهرسالت

عیت تعریف کرده است و موقنقش آموزش عالی و دانشگاه را بازتولید مبتنی بر دانش، 

برده است )مارس  های درس فراترها و کالستولیدات دانشی آموزش عالی را از آزمایشگاه

رود که بتوانند علمی انتظار می هیات(. در چنین شرایطی از اعضای 52: 5335و متکالف، 

های الزم جهت پاسخ به نیازهای جامعه و تأثیرگذاری اجتماعی خود را بیش از توانمندی

کردند و های نسل اول به آموزش توجه میورش دهند. اگر دانشگاهپیش در خود پر

های امروزه دادند، از دانشگاههای نسل دوم آموزش و پژوهش را مورد توجه قرار میدانشگاه

 رود که عالوه بر آموزش و پژوهش به رسالت اجتماعی خود نیز عمل کنند.انتظار می

علمی در ارتباط با سازمان و محیط  هیاتعضای بالندگی سازمانی بر بالندگی ادر نهایت، 

کند که علمی کمک می هیاتهایی که به اعضای ها و ظرفیتمهارتدانشگاه متمرکز است. 

هایی همچون مهارت بتوانند در محیط دانشگاه به صورت گروهی و یا فردی بهتر کار کنند.

و رعایت هنجارهای ، مهارت مدیریتی ، کمک به همکاران، تعامالت علمی،کار گروهی

های در پژوهش علمی است. هیاتاعضای از جمله ابعاد بالندگی سازمانی  دانشگاهی

یانگ و -دراموند (، 5331زاده )(، شفیع5389پورکریمی )ابراهیم و نوه(، 2111رزگرانت )

ضای های اصلی بالندگی اع( نیز بالندگی سازمانی به عنوان یکی از مؤلفه2151دیگران )

                                                 
5 - Etzkowitz 
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 هیاتهای مهم بالندگی اعضای لمی شناسایی شده است. به هر حال، یکی از جنبهع هیات

علمی بر نقش آنها به عنوان همکار و به عنوان یک نفر عضو سازمان داللت دارد. عضو 

علمی باید بتواند در دانشگاه و در تعامل با همکارانش به خوبی فعالیت نماید، از رفتار  هیات

ی برخوردار باشد، بتواند تعارضات بالقوه را به خوبی مدیریت کند شهروندی سازمانی مطلوب

 های رهبری و در مواقع لزوم مدیریت دانشگاهی را بر عهده بگیرد. و نقش

انبه نسبت جشود که توجه چندهای شناسایی شده مشخص میو با مرور مؤلفه بر این اساس

است، به نحوی که ابعاد مختلف  علمی در الگوی پیشنهادی مشهود هیاتبه بالندگی اعضای 

استفاده با پژوهش علمی با نگاهی جامع احصاء شده است. در این  هیاتو مرتبط با بالندگی 

علمی ارائه  هیاتاعضای بالندگی  برایمفهومی چارچوبی ، (ترکیبی)از تحقیق کیفی و کمی 

 را علمی هیاتندگی های بالاندکاران برنامهتواند محققان و دستشده است که این الگو می

 ای جامع یاری نماید.در تدوین برنامه

گردد که اندرکارن دانشگاه تهران پیشنهاد میحاضر به مدیران و دستبا توجه به نتایج تحقیق 

علمی داشته باشند و به  هیاتگی اعضای های بالندنگر نسبت به برنامهنگاهی جامع و کل

علمی از جمله  هیاتایر ابعاد بالندگی اعضای پژوهشی، ستوجه به ابعاد آموزشی و جای 

علمی  هیاتهای بالندگی و ارائه خدمات تخصصی را نیز در برنامهسازمانی، ابعاد فردی، 

های و زیر مؤلفه هاد که مبتنی بر هر یک از مؤلفهشولحاظ کنند. همچنین پیشنهاد می

لندگی اجرایی طراحی و اجرا های باعلمی، برنامه هیاتشناسایی شده برای بالندگی اعضای 

های آتی در پژوهشها مورد سنجش و ارزیابی قرار گیرد. گردد و نتایج اجرای این برنامه

و آزمود  های آماری دیگررا در جامعه ارائه شده در این پژوهش چارچوب مفهومیتوان می

 . قرار داداعتبارسنجی مورد های تحقیق توسط سایر روشنیز 
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