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 چکیده

کشور  بدنی یتتربهای ای اعضای هیأت علمی دانشکدهمحتوای بالندگی حرفه های مؤلفهحاضر، تعیین  پژوهش از هدف:

 است. 

های جامعه آماری تحقیق، کلیه اعضای هیأت علمی دانشکده. پیمایشی بوده است -روش پژوهش توصیفیروش شناسی: 

پرسشنامه  173( بودند. نمونه آماری برابر با جامعه در نظر گرفته شد ولی پس از توزیع پرسشنامه، نفر 205) بدنی یتترب

 9فهرستی از که  بالندگی استفاده شدآوری اطالعات از پرسشنامه محقق ساخته برای جمع و تجزیه و تحلیل شد. آوری جمع

 مؤلفه 6نفر(،  17این حوزه ) نظران صاحبمؤلفه بالندگی هیأت علمی را شناسایی کرد که پس از مصاحبه با متخصصان و 

برای تعیین روایی  .پرسشنامه تبدیل شدند تا بر مبنای آن وضعیت موجود بالندگی ترسیم شود های گویهو به  شناسایی

پایایی نیز از  و جهت بررسی روایی سازه از آزمون تحلیل عاملی تأییدی استفاده شده است. مدرسان های یدگاهدمحتوا از 

ها و برای بندی یافتهتوصیفی برای طبقه از آمار محاسبه شد. 90/0 یابرای برنامه بالندگی حرفه ضریب آلفای کرونباخ طریق

 استفاده شد. یا نمونهتک  tو آزمون  همبستگی پیرسون، آزمون اسمیرنوف -کلموگروفهای تحقیق از آزمون فرضیهآزمون 

لیزرل  افزار نرمروابط علی با تأکید بر  سازی مدلبرای ( SEM) معادالت ساختاریهای تکمیلی از در راستای تحلیل همچنین

 .شد استفاده 2/9

 قرار حمایت مورد هاهداد با را مدل برازندگی ساختاری، معادالت مدل یابی هایهای پژوهش نشان داد تحلیلیافتهها: یافته 

در  .کشور در حد مطلوب قرار دارد بدنی یتتربهای دانشکده یا حرفهبیانگر این بودند که بعد بالندگی  ها یافتههمچنین  دادند،

و زبان انگلیسی با  79/3 علمی، انتشارات علمی با میانگین هیأتاعضای  یا حرفهبالندگی  مؤلفهخصوص وضعیت موجود 

 .باشد میکمتر از میانگین است و بقیه عوامل بیشتر از میانگین  98/3 میانگین

شود تا از این ها حس میاندازی مرکزی منظم و رسمی تحت عنوان مرکز بالندگی در دانشگاه نیاز به ایجاد و راه گیری:نتیجه

شده به  ریزی اثربخش و منظم و برنامه طور بهطریق و با استفاده از متخصصین در حوزه بالندگی و مدیریت منابع انسانی، بتوان 

 های بالندگی اعضای هیأت علمی همت گماشت.اجرای برنامه

 علمی. هیأت ، مدیریت منابع انسانی، اعضاییا حرفهبالندگی، بالندگی  كلیدی: یها واژه
  

 . استاد دانشگاه عالمه طباطبائی1

 . استاد دانشگاه پیام نور2

 . دانشیار دانشگاه پیام نور3

 . عضو هیأت علمی دانشگاه پیام نور4

 
 msiavashi2001@gmail.comنشانی الکترونیک نویسندۀ مسئول:  *
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 مقدمه

 اغلب یها دغدغه از یکی عالی آموزش کیفیت

 نقش به توجه با یژهو به امر این. کشورهاست

 و متخصصان تربیت در زیربنایی آموزش عالی

 از. دارد بیشتری اهمیت جامعه کارآزموده افراد

 عوامل از یکی آموزش عالی نظام در دیگر، طرف

 اعضای توانمندی کیفیت، ارتقای در مؤثر

 وظیفه تنها نه آنان زیرا است، علمی هیأت

 را دانش ساخت برای دانشجویان به دادن یاری

 پرورش و بینش ایجاد در بلکه دارند، عهده بر

 یها هدف چارچوب در پذیر اشتغال یها مهارت

 این دارند. مهمی نقش نیز آموزش عالی نظام

 از آموزش عالی در تغییرات ایجاد به دلیل امر

 این است. توجه قابل یکم و بیست قرن اول دهه

آموزش  پیرامونی محیط تحوالت شامل تغییرات

 و صنعت دنیای با آن هماهنگی ضرورت و عالی

 فناوری از استفاده گسترده و کار و کسب

بالندگی  .(1998اسکولینگ،است ) اطالعات

آموزش  کیفیت ارتقای کلید علمی هیأت اعضای

 سه در بتوانند اینکه برای هااست. دانشگاه عالی

 عرضه و پژوهش آموزش، کارکردی حوزه

تقویت  به باید باشند، موفق جامعه به خدمات

 کنند. توجه علمی هیأت اعضای هایتوانمندی

اعضای  بالندگی طریق از هاتوانمندی این تقویت

 منابع و بالندگی آموزش .شودمی محقق آنان

 تواندمی دانایی، محوریت عصر در 1انسانی

آید  حساب به جوامع ۀهم برای راهکاری

 عناصری و اجزا از سازمان، هر (.1383باقریان،)

 بندیتقسیم در است که گرفته شکل

 و سازمانی ساختار ،آوری فن :شامل 2مینتزبرگ

 (. نیروی2010باساندور،باشد )می انسانی نیروی

                                                 
1. Human Resource Development 

2. Mintsberg 

 گرفته قرار وضعیتی در نیز سازمان هر انسانی

 تغییر حال در دائم طور به آن پیرامون محیط که

 به بشری اطالعات و دانش و است تحول و

 ها. سازماناند یشافزا حال در روزافزونی صورت

 در را خود بالندگی، و پایداری برای باید

 نمایند؛ آماده عظیم تحوالت این با رویارویی

 شوند.می خارج رقابتی دنیای گردونه از وگرنه

 آمادگی آمادگی، این از منظور البته

 باید ها آن بلکه نیست؛ تجهیزاتی و یافزار سخت

 هایسرمایه عنوان به را خود انسانی نیروی

سازند  آماده سازمان ارزشمند و اصلی

 (.1999آلمونی،)

 اعضای بالندگی و رشد هایبرنامه امروزه

 منظور به نوین هایاستراتژی جمله از علمی

 به مدرسان عملکرد و دانش ارتقای و حفظ

 توسط اخیر، دهه چند طی که رود می شمار

 ارتقای ضمن تا شده گرفته به کار کشورها اکثر

 انجام برای علمی هیأت اعضای علمی توان

 مختلف هایحیطه در خود شغلی وظایف

 هایفعالیت انجام نیز و پژوهش آموزش،

 ایجاد برای مناسبی بستر مدیریتی،_اجرایی

نماید )قلی  ایجاد آموزشی نظام در تحول

 (.1390قورچیان و همکاران،

از های متعددی در ادبیات موجود، تعریف

ه شده ئبالندگی اعضای هیأت علمی ارا مفهوم

تعریف شده  و خاصاین واژه با دو دید عام  است.

در معنای عام، این واژه دامنه وسیعی از  است.

دهد که هدف آن بهبود ها را تشکیل میفعالیت

اما در معنای ؛ عملکرد اعضای هیأت علمی است

هایی است که به خاص، این واژه شامل فعالیت

های اعضای هیأت علمی در رشد و توانمندی

 باسی،)کاباکسی وادا رساندای آنان یاری میحرفه

در واقع، بالندگی هیأت علمی یک  (.2008
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شده و هدفمند برای  یده سازمانفرایند 

 دستیابی به رشد و پیشرفت شغلی است

، همکاران و 3گاف طبق نظر (.2007بازرگان،)

بالندگی هیأت علمی عبارت است از اعتالی 

ها و به استعداد، گسترش عالیق، بهبود شایستگی

 یا و حرفهدی عبارت دیگر تسهیل رشد فر

 .در نقش یک مربی اًاعضای هیأت علمی مخصوص

این تعریف به قدری وسیع و گسترده است که 

که در نهایت منجر  استفعالیتی  هر نوعشامل 

هیأت علمی  عضو یا و حرفهفردی  بالندگیبه 

هم  بالندگی،گرایانه از گردد. این دید کلیمی

گیرد برمیای را در هم ابعاد حرفه ابعاد فردی و

 بالندگیهای در برنامه 1980که تا پیش از دهه 

 (.1998) خوردهیأت علمی به چشم نمی

 عنوان به و مشخص مبحثی عنوان به بالندگی

 ،مدیریت علم در متمایز پژوهشی قلمرو یک

 علوم برخالف د.دار کوتاه نسبتاً ایسابقه

 مشاغل از بسیاری و حقوق حسابداری، پزشکی،

 و روشن اهداف همه که دیگر علمی هایو رشته

 دلیل به سازمانی بالندگی ۀعرص دارند، ثابت

 یا اندازه تا آن بنیادی و ذاتی عدم شفافیت

 که است موضوعی ،. بالندگیاست به فرد منحصر

 هنوز ولی داشته، مستمری و ثابت هرچند رشد

-بنیادی طبیعت به مربوط نشده حل مسئله با

 افراد و سازمانی علوم از ایکه مجموعه اش

 نظریه که این با .دارد قرار کشمکش در است،

 در دهه چند طی در بالندگی، و بهبود پردازان

 مباحثه و تألیف تفکر، به آن اساسی اصول مورد

 و حدود مورد در هنوز اند، ولیهپرداخت

 وجود عمومی توافق موضوع این پارامترهای

 (.1381)سیاح پور، ندارد

                                                 
3. Guff etal. 

نظران معتقدند که بالندگی برخی از صاحب

اعضای هیأت علمی، بخشی از بالندگی کارکنان 

ای از آید و به عنوان زیرمجموعهبه حساب می

ریزی و مدیریت منابع انسانی مراکز برنامه

بسول و ) گرددپژوهشی و آموزش عالی تلقّی می

تأکید  1970 ۀ. تا قبل از ده(2002 بودری،

مرکز بود، اما در اصلی بر بالندگی دانشجویان مت

، مباحث بالندگی بر بالندگی 1970 ۀاوایل ده

اعضای هیأت علمی تمرکز بیشتری پیدا نمود و 

ی در موضوعات و ادر این زمان رشد قابل توجه

اعضای هیأت علمی به وجود  بالندگیهای برنامه

(، 1984) . یونسکو(1992 کرسول و برون،) آمد

علمی را به بالندگی اعضای هیأت  در تعریفی،

 یشافزاهایی نسبت داد که منجر به فعالیت ۀکلی

انجام وظایف  یبراتوانش اعضای هیأت علمی 

شود. این افزایش توانش، در پنج عامل خود می

-وظایف اعضای هیأت علمی مطرح می عنوان به

مهارت در  ،شود که شامل: دانش و فهم علمی

 ،تدریس ،ها و کاربرد پژوهشطراحی، روش

 باشدت و خدمات به اجتماع میمدیری

، عصر و 80 ۀو اوایل ده 70 ۀ(. ده2009دیاز،)

دوره تعریف و انتشار اطالعات مربوط به بالندگی 

عالی نامیده شده  در آموزشاعضای هیأت علمی 

، بالندگی اعضای هیأت 70در اواسط دهه  است.

های آمریکا ها و دانشکدهعلمی در بین دانشگاه

ای که بر روی اساس مطالعه عمومیت یافت. بر

انجام شد،  1976سسات آموزش عالی در سال ؤم

% این 60 این نتایج حاصل گردید که تقریباً

سسات در حال اجرای اقدامات بالندگی ؤم

سسات ؤ% از این م3 اعضای هیأت علمی بودند و

های بالندگی ریزی این برنامهدر حال برنامه

بر اساس  .(2006برادلی و همکاران،) اند بوده

روی تمامی بر 1975تحقیقی که در سال 
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 مریکا انجام شد،اهای ها و دانشکدهدانشگاه

بالندگی  های یتفعالبرخی  ها آنحدود نیمی از 

اعضای هیأت علمی را پیشنهاد نمودند و حدود 

اعتقاد به دایر نمودن واحدهای  ها آن% از 40

مخصوص بالندگی اعضای هیأت علمی در 

-ای خود داشتند امروزه در تمامی نظامهدانشگاه

های توسعه یافته، های آموزش عالی و دانشگاه

تحت  4مفهوم بالندگی اعضای هیأت علمی

 گیردعناوین مختلف مورد استفاده قرار می

 (.2004چیزم،)

حوالت نظام تهای اخیر بنابراین از دهه

آموزش عالی در ایران از جمله ظهور مؤسسات 

های کیفی متنوع، توجه به فعالیتآموزش عالی 

-ها را الزامی کرده است و از آنجا که نمیدانشگاه

 ،توان افزایش کمی را دلیل وجود کیفیت دانست

های لذا الزم است به فکر بهبود کیفیت در نظام

دانشگاهی باشیم بهترین معیار برای تشخیص 

کیفیت نظام آموزش عالی، اعضای هیأت علمی 

باشد. یک رهبر دانشکده میآن دانشگاه یا 

وری آها و گرداعضا را در توسعه مهارت ،توانمند

گیری حمایت اطالعات، حل مشکل و تصمیم

 (.2007بازرگان،) کندمی

دانشگاه یا دانشکده در واقع  5به نظر بالدوین

 اعضای هیأت علمی آن است و اعتالی توان و

مصداق واقعی افزایش  دانش اعضای هیأت علمی،

 6کیفیت دانشگاه است. همچنین میلر و ویلسون

قلب هر دانشگاه یا »اند که ( اظهار نموده1973)

مؤسسه آموزش عالی، اعضای هیأت علمی آن 

خاطر نوع ه ب است. یک دانشگاه یا دانشکده دقیقاً

اعضای هیأت علمی آن است که خوب یا بد، 

                                                 
4. Faculty Development 

5 . Baldwin 

6 . Miller & Villson 

 (.1981) «باشد. اثربخش یا غیر اثربخش می

یفیت یک مؤسسه آموزش عالی، در بنابراین ک

گرو کیفیت و توان علمی اعضای هیأت علمی آن 

باشد و یک مؤسسه آموزش عالی، بدون می

برخورداری از اعضای هیأت علمی مجهز به علم 

ای تعهد و انگیزه و دانش، توان قابلیت حرفه

 واقعی، غیر ممکن است که بتواند آموزش و

 (.1388ی،)جمشید ه نمایدئپرورش کیفی ارا

، بدنی یتتربهای  دانشکده هایی مانند سازمان

پرورش،  و آموزش بدنی یتتربوزارت ورزش، 

های ورزشی و غیره، همه و همه  فدراسیون

تشکیالتی هستند که باید توسط افراد مدیر اداره 

شوند. چنانچه افراد فاقد صالحیت و توانایی الزم 

اوانی برای اداره این تشکیالت باشند، مشکالت فر

های ورزشی تحمیل به این تشکیالت و سازمان

 .خواهد شد

های در اغلب کشورهای در حال توسعه، برنامه

-بالندگی هیأت علمی در مراحل اولیه تکامل می

باشد. در بسیاری از این کشورها، مدیریت دوگانه 

نظام تشکیالتی و اداری، فقدان هماهنگی بین 

ریزی و برنامهها در ها و وزارت خانهدانشگاه

های بارز های بالندگی از ویژگیاجرای برنامه

اگرچه  (.2008ریبولد،) شودمحسوب می ها آن

ایده بالندگی اعضای هیأت علمی و اجرای 

های آن در ایران پیشینه طوالنی ندارد، اما برنامه

گذاران و سیاست موردتوجهاخیر  های سالدر 

حداقل  مدیران آموزش عالی قرار گرفته است و

 یی برای ارتقااههای فشرد، برنامه1379از سال 

هیأت علمی  ایهای حرفهدانش و مهارت

ها از طرف وزارت علوم، تحقیقات و دانشگاه

ها آمده است. بیشتر این برنامهفناوری به اجرا در

های آموزشی و پژوهشی متمرکز بر مسئولیت

اعضای هیأت علمی و در راستای آشنایی با
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های تدریس و فنون پیشرفته پژوهش روش

شاید  (.1389)پورکریمی، علمی بوده است

اقدام وزارت علوم در جهت ارائه برنامه  ینتر مهم

برای بالندگی هیأت علمی را بتوان در تشکیل 

افزایی در گروه و توسعه منابع انسانی و دانش

ریزی آموزش عالی مؤسسه پژوهش و برنامه

ین اقدامات وزارت علوم، قلمداد کرد. یکی از آخر

اعضای هیأت  7تصویب و ابالغ اعتبار پژوهشی

های بالندگی هیأت یکی از روش عنوان بهعلمی 

بوده است. فرصت  1388علمی در سال 

روش حمایت بالندگی  ترین یمقدمطالعاتی، 

ها اعضای هیأت علمی بوده که از طرف دانشگاه

)ایروانی و فائزی  است شده فراهم مدرسانبرای 

خاطر نشان کرد که  8دیکسون .(1385پور،

هاروارد در سال  فرصت مطالعاتی در دانشگاه

ترین روش بالندگی هیأت شاید قدیمی 1810

ها، هعلمی بوده است. هدف اولیه از این برنام

حمایت از اعضای هیأت علمی برای تبدیل شدن 

های علمی خود بوده به افرادی محقق در رشته

-مطالعه ادبیات موضوع نشان می .(2006است )

های ، اغلب برنامه1970دهد که تا قبل از دهۀ 

حتی در کشورهای توسعه  بالندگی هیأت علمی

آن به صورت  یو اجرانبود  شده نهادینهیافته 

-اما در سال؛ گرفتپراکنده و موردی صورت می

های وسیعی از نظر تئوری ، کوشش80های دهۀ 

های صوص تدوین ابعاد و مؤلفهو عملی در خ

بالندگی هیأت علمی، ارزیابی وضعیت موجود و 

کشورهای مختلف و به  شناسایی موانع در

 (. از1998توماس،خصوص آمریکا صورت گرفت )

 شده ها آن به بیشتری توجه که هاییمدل جمله

                                                 
7 . Grant 

8 . Dickson 

 این است. در 9فیلیپس و برکوییست مدل است،

 فردی و سازمانی ،یا حرفهبالندگی  نوع سه مدل

 10گاف مدل (. در1985است ) شده معرفی

 شاملاعضای هیأت علمی  ایبالندگی حرفه

 بالندگی .است سازمانی و آموزشی بالندگی

 یادگیری که است هاییفعالیت شامل آموزشی

-می فراهم را آموزشی مواد و تسهیل را دانشجو

 است هاییفعالیت شامل سازمانی کند. بالندگی

 و تدریس برای را فعالی سازمانی محیط که

 (.1998کند )می ایجاد یادگیری

                                                 
9. Berquist & Philips 

10. Guff 
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 (2009)دی و دالی، یا حرفه بالندگی تعریف درباره پژوهشگران از برخی نظرات خالصه .1جدول 

 جنبه بالندگی سه ( نیز1990) 1شوستر مدل

شود. می شامل را سازمانی و ایحرفه فردی،

 از تلفیقی و جامع و مندنظام توسعۀ برنامۀ

 سازمان و علمی هیأت اعضای چندگانه نیازهای

ای در مطالعه 2آلتانی (.2000اللر و کینگ،است )

ای هیأت علمی، به تحت عنوان بالندگی حرفه

 چوبی برای نوآوری در آموزش عالیرچا ئۀارا

. در این مطالعه، برنامه بالندگی استپرداخته 

مداوم اعضای علمی را در عواملی چون فعالیت 

رسمی برای  هایهمچون برنامه ،خود راهبری

نماید. در ای و سازمانی مطرح میبالندگی حرفه

های برنامه بالندگی اعضای این مطالعه مؤلفه

 ی را در چهار طبقه مورد بحث قرارهیأت علم

که عبارتند از: ارتباطات میان فردی،  دهد یم

 هایهای فردی و ویژگیساختار سازمانی، ویژگی

در و همکاران  3. برادلی(2011) یروانذهنی 

 مریکای التین اهای تحقیقات خود در دانشگاه

                                                 
1. Shuster 

2. Altany 

3. Bradley 

که علت اصلی فرار مغزهای  نداعالم نمود

( به کشورهای امریکا و کانادا مدرسان) هادانشگاه

عدم توجه کافی به نیازهای این افراد و نادیده 

است در حوزه آموزش عالی  ها آنگرفتن مقام 

(2006.) 

ه اعالم شد ک بولتوندر  4سلدیندر تحقیقات 

های یادداشت ئهاستفاده از روش ارزیابی و ارا

دو عامل مهم در ارتقای اعضا  ینقد یرغنقدی و 

های اجرایی هستند و این موارد در دستورالعمل

(. 1999اند )مراکز بالندگی اساتید لحاظ شده

های پیشرفته نیز استفاده از فناوری 5زمچی

-ثر میؤاطالعاتی را در بالندگی هیأت علمی م

ها کند که استفاده از این فناوریداند و تأکید می

تأثیر بسزایی در تحول اعضای هیأت علمی و 

 ها آندر رشد و بالندگی جنبه تدریس  یژهو به

-در بررسی برنامه 7و کیم 6گرنت (.2004دارد )

                                                 
4.Seldin 

5.Chism 

6. Grant 
7. Keim 

 مفهومی تعریف پژوهشگر نام

 2000الولر و کینگ، 
 عضو شخصی و رشد یا حرفه های یژگیو و ها یستگیشا بهبود و عالیق گسترش استعدادها، تقویت

 هیأت علمی

برککوییست و فیلیپس، 

1985 
 هیأت علمی عضو ساختار و فرایند رفتار، سه گانه سطوح در تغییر

 2000کامبلین و استیجر، 
هیأت  عضو ارتباطی یها مهارت و شغلی نوآوری و رهبری ی،ا حرفه آموزشی، یها مهارت توسعه

 علمی

2001پرایست،   نوآوری و یو رهبر ارتباطی یها مهارت رشد به منظور جدید فناوری به مربوط یها مهارت تقویت 

استینرت و همکاران، 

2006 

 

 و ارتباطی یها مهارت توانایی تقویت طریق هیأت علمی از اعضای نقش تقویت

 نوآوری و رهبری

 هیأت علمی عضو شغلی توانمندی ارتقای و عملکرد بهبود از حمایت در هایی یتفعال 2009دی و دالی، 
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های دو سالۀ در کالج بالندگی هیأت علمیهای 

که  یافت دستدولتی تگزاس به این نتایج مهم 

بالندگی هیأت فضای فیزیکی برای  ها کالجبیشتر 

های مورد درصد از کالج 49ندارند،  علمی

 بالندگی هیأت علمیمطالعه، فرد مسئولی برای 

ندارند که بیش از نیمی از زمان اداری خود را به 

-این مسئولیت اختصاص دهند، اعتبارات برنامه

ناکافی است و در  بالندگی هیأت علمیهای 

ها گزارش دادند که درصد از کالج 42یت نها

سنجی بدون نیاز بالندگی هیأت علمی هایبرنامه

 (.2010است )طراحی شده 

بالندگی مندی به موضوع در ایران نیز عالقه

و ارزیابی وضعیت موجود در حال  هیأت علمی

افزایش است. حسینی نسب در پژوهشی با عنوان 

های ۀ قابلیتهای ارتقا و توسعها و روشراهبرد

های ایران، به این در دانشگاهاعضای هیأت علمی 

 بالندگی هیأت علمیهای نتیجه رسید که برنامه

-در ایران عمدتاً انفرادی، پراکنده، نامنسجم و پر

-(. باقریان، با تحلیل برنامه1383هزینه هستند )

در ایران به این نتیجه بالندگی هیأت علمی های 

-ها متوجه مسئولیتبرنامهرسید که بیشتر این 

های آموزشی و پژوهشی این افراد با توجه به 

های تدریس و فنون به روش ها آنآشنایی 

پیشرفتۀ پژوهش علمی بوده است. وی معتقد 

های های بالندگی در دانشگاهاست که برنامه

پزشکی و فنی و مهندسی از اثربخشی بیشتری 

برخوردار  های علوم انسانیدر مقایسه با دانشگاه

 (.1383است )

ای، آموزش عالی در دنیا با وجود چنین پیشینه

بالندگی در نشان دادن تعهد واقعی خود به ایدۀ 

، بسیار کند و ضعیف عمل اعضای هیأت علمی

کرده و در بیشتر مواقع اولویت اندک و جایگاه 

پایینی به آن اختصاص داده است. در ایران نیز 

در شرایط ت علمی بالندگی اعضای هیأ وضعیت

های در دانشکده ازآنجاکهمطلوبی نیست. 

های کشور هنوز وضعیت برنامه بدنی یتترب

بررسی نشده، برای بالندگی اعضای هیأت علمی 

تحول باورها و بینش مدیریت ورزش کشور  ایجاد

و در نتیجه گشودن نگاهی نو به بالندگی اعضای 

 یها دانشکدهسطح توانایی  یعلمی و ارتقاهیأت 

این  در سطح یین پژوهشچنانجام  ،بدنی یتترب

بنابراین ؛ رسدضروری به نظر می هادانشکده

های مؤلفهتعیین  حاضر، پژوهش از هدف

 یعلم أتیه اعضای ایحرفه یمحتوای بالندگ

کشور و سنجش برازش  بدنی یتترب هایدانشکده

 .باشدمی آن

 

 پژوهشروش 
 از غنی و عمیق توصیفی به دستیابی برای

 به نسبت اعضای علمی ادراک و نگرش تجربه،

 کیفی و پژوهش هایروش از بالندگی، ابعاد

 1بنیاد داده یهنظر راهبرد از خاص طور به

داده  یهنظرشد.  استفاده 2کوربن و اشتروس

 است هاییداده بر نظریه بنای برای روشی بنیاد،

 و اندتحلیل شده و گردآوری منظم به صورت که

 که است اینظریه پرداختن و ساختن آن مقصود

 باشد. و روشنگر صادق مطالعه مورد زمینۀ در

 هیأت اعضای از نفر 15 با ابتدا کیفی، بخش در

 ساختاریافته نیمه عمیقِ یهامصاحبه علمی

 فرایند از طریق هاشد. سپس مصاحبه انجام

 داده یهنظر دارنظام طرح بر مبتنی و کدگذاری

 کدگذاری طی در گرفت. قرار تحلیل موردبنیاد 

 استفاده از با پیاده شده هایمصاحبه متن باز،

 تکراری هایایده و گذاریعالمت زنده کدهای

                                                 
1. Grounded Theory 

2. Strauss & Corbin 
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 تکرار مفاهیم بررسی و شد. کدگذاری شناخته

 موضوع هیچ وقتی ،1به اشباع رسیدن تا شده

 ادامه یافت، خام هایداده در تواننمی جدیدی

 این محوری کدگذاری بعد، مرحله در کرد. پیدا

 و مفاهیم کلی، هایمقوله قالب در مفاهیم

اعضای هیأت  هایتجربه که بود هاییعبارت

-می بالندگی منعکس ابعاد فرایند از را علمی

 پارادایمی مدل قالب در نظری به صورت و نمود

 پژوهش این در شدند. بنابراینمی مرتبط هم به

 بنیاد، داده یهنظر مندنظام مبنای طرح بر کیفی

بالندگی  پیرامون ابعاد اعضای هیأت علمی ادراک

و علوم  بدنی یتتربهای دانشکده در ایحرفه

 .شد کاوش ها آن بین روابط ورزشی و

علمی  هیأت اعضای کلیۀ شامل آماری جامعۀ

و علوم ورزشی سراسر  بدنی یتتربهای دانشکده

که در سال تحصیلی  ،دانشکده( 13)کشور است 

به امر آموزش و پژوهش اشتغال داشته  92-91

نمونۀ آماری در  باشد.نفر می 205 ها آنو تعداد 

این پژوهش برابر با جامعه آماری است، با این 

تفاوت که به دلیل عدم برگشت و عودت کامل 

های ارسالی و حذف تعدادی از موارد پرسشنامه

نفر  173رابر با دار، تعداد نهایی نمونه بمشکل

 در محوری هایمؤلفه از یک هر برای باشد.می

 گرفته شد که نظر سؤال در تعدادی کمی، بخش

 ضریب شده، بر اساس طراحی هایسؤال اعتبار

 به 90/0ای حرفه آلفای کرونباخ برای بالندگی

 بخش هاییافته به توجه است. با آمده دست

 28-ای بالندگی حرفه شد مشخص کیفی،

 پژوهشی، ارایۀ خدمات هایشامل فعالیت -سؤال

 هایفعالیت انتشاراتی، فعالیت تخصصی،

 در نهایت انگلیسی و زبان تدریس، آموزشی

                                                 
1 .Saturation 

اطالعاتی  و ارتباطی نوین های یفناور و شبکه

به منظور تجزیه و تحلیل اطالعات باشد. می

 هایشرو از کمی، بخش درآوری شده  جمع

و  میانگین، انحراف استاندارد توصیفی آمار

استودنت تی های آماری استنباطی از جمله  روش

همچنین و ف اسمیرن -کلموگروف، ای تک نمونه

 SPSS.V.16 افزار نرمها از دو برای تحلیل داده

عامل تأییدی جهت انجام تحلیل  LISREL و

 بخش در استفاده مورد استفاده گردید. ابزار

 بخش در و ساختاریافته نیمه مصاحبۀ کیفی،

 از استفاده ساخته )با پرسشنامۀ محقق کمی،

 ای( بود.گزینه 7 لیکرت طیف
 

 های پژوهشیافته
علمی  هیأت فردی اعضای اطالعات ،2جدول 

و علوم ورزشی را نشان  بدنی یتتربهای دانشکده

دهد.می
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 (=173N) یعلمی اعضای هیأت شناخت تیجمع یهایژگیو .2جدول 
 درصد فراوانی آماره متغیر درصد فراوانی آماره متغیر

 جنسیت

 

 استخدام 9/76 133 مرد

 

 7/8 15 قراردادی

 3/39 68 پیمانی 1/23 40 زن

  7/8 15 مربی علمی مرتبه
 
 

 سابقه کاری

 7/19 34 آزمایشی-رسمی

 4/32 56 یرسم 75/1 130 استادیار

 
 
 
 سن

 2/16 28 سال 5کمتر از  11/6 20 دانشیار

 8/16 29 6-10 4/6 8 استاد

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

41-50 74 42/8 20-16 

25-21 

 سال 25 ازبیشتر 

37 

16 

12 

4/21 

2/9 

9/6 
51-60 

 60باالتر از 

15 

4 

8/7 

2/3 

 بخش دو شامل پژوهش، این هاییافته

برای  است. محقق کمی و کیفی هاییافته

 عوامل که پژوهش سؤالِ این به پاسخگویی

 هیأت اعضای ایحرفه بالندگی دهندۀ شکل

  کیفی نظریۀ پژوهش روش از علمی کدامند؟

 بخش، این نمود. در استفاده بنیاد داده

 بررسی و هامشابهت بر اساس بررسی محقق

 محوری کد یا طبقه 6 به درونی روابط

( 1) نمودار قالب در هامؤلفه که این یافت دست

 گردید. ارائه

  

 پژوهش

 

 خدمات تخصصی
  

 اطالعاتی شبکه

 
 علمی انتشارات

 
   یسیانگل نباز

 
سیتدر  

 

 بالندگی حرفه ای
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 ایحرفه های مؤلفه نتایج تحلیل عاملی تأییدی زیر مقیاس .3 جدول

 T-Value بار عاملی متغیرها

 15/  46 0/  91 خدمات تخصصی

 15/  75 0/  92 انتشارات علمی

 9/  85 0/  67 آموزش

 13/  1 0/  82 شبکه ارتباطی

 14/  51 0/  88 زبان انگلیسی

 
 ایحرفه بالندگی های برازش مدل ارتباطیشاخص .4جدول 

 مالک شاخص برازش
آمده در بالندگی  دست میزان به

 ایحرفه

x2  38/595 05/0بیشتر از 

 07/2 3-1یا  2-1 نسبت خی دو به درجه آزادی

 069/0 08/0 کمتر از (RMSEA) 1برآورد ریشه میانگین مربعات خطای

 86/0 نزدیک به یک (GFI) 2شاخص نیکویی برازش

 96/0 نزدیک به یک (AGFI) 3شاخص برازش مقتصد هنجار شده

 4های استانداردشدهریشه میانگین مربعات باقیمانده

(SRMR) 
 067/0 08/0 کمتر از

 98/0 نزدیک به یک (NNFI) 5هنجار نشده شاخص برازش

 98/0 نزدیک به یک (CFI) 6شاخص برازش تطبیقی

 90/0 نزدیک به یک (،IFI) 7شاخص برازندگی افزایشی

 
 

 دانشگاهدر  اعضای هیأت علمی ضرورت ایجاد مرکز بالندگی ای برای بررسی تک نمونه tنتایج آزمون  .5جدول 

                                                 
1. Root Mean Squared Error of Approximation 

2. Goodness Fit Index 

3. Adjusted Goodness of Fit Index 

4. Standardized Root Mean Square Residual 

5. Non-Normed Fit Index 

6. Comparative Fit Index 

7. Incremental Fit Index 

درجه  t انحراف معیار میانگین پاسخ تعداد محور

 آزادی

سطح 

 داری معنی

 05/0 172 95/18 90/7 11/4 173 ایجاد مرکز بالندگی
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دهد که تحلیل عاملی تأییدی نشان می 3جدول 

های پرسشنامه دارای برازش مناسب بوده و سازه

متغیرهای مربوطه  خوبی بههای پرسشنامه سازه

 دهند.را نشان می

 سنجش برازش مدل به روش مدل ساختاری
در مدل معادالت ساختاری میزان انطباق 

ژوهش با مدل مفهومی، از منظر  پهای  داده

-مناسب بودن برازش آن، بررسی شد. شاخص

بودن برازش مدل شامل  های مربوط به مناسب

2x ،GFI  )و )شاخص نیکویی برازشAGFI 

باشند. نیکویی برازش( می شدۀ تعدیل)شاخص 

بنا به تعریف، مدلی از برازش مطلوب برخوردار 

باشد  3از  تر کوچکآن  dfو  2xاست که نسبت 

آن به سمت عدد یک  AGFI ،GFIو همچنین 

در این بخش، نتایج حاصل از تحلیل میل کند. 

های پژوهش  یدی هر یک از متغیرأیعاملی ت

به صورت جداگانه برای هر  لیزرلافزار  توسط نرم

 تحلیل و تجزیه نتایج .متغیر آورده شده است

xکه مقدار آماره  دهدمی نشان
 بالندگی در 2

که نشان  باشدمی 38/595برابر با  ایهحرف

بودن این میزان برای برازش  قبول قابل ۀدهند

بهترین شاخص برازندگی  مطلوب مدل است.

که مقدار آن در مدل فوق  باشدمی (CFIمدل )

است که نشان  98/0برابر با  ایهحرف بالندگیدر 

 باشد. همچنین شاخصاز برازندگی مدل می

GFI ، دهندۀ نشاناست که همگی ، 86/0برابر با 

-مطلوب و تأیید مدل پژوهش مینسبتاً برازش 

مانند  برازندگی هایشاخص سایر باشد.

IFI،NNFI ،AGFI  9/0 باالی مقادیر بانیز 

 تلقی الگو برازندگی مطلوب هایصشاخ عنوان به

 tدهد، نتایج جدول چهار نشان می .شوندمی

و در  172( با درجه آزادی 95/18) شده محاسبه

t (96/1 ) از مقدار بحرانی تر بزرگ 05/0سطح 

است، بنابراین، فرض صفر در این زمینه رد شده 

گیریم گردد. نتیجه میو فرض پژوهش تأیید می

که از دیدگاه اعضای هیأت علمی، ایجاد مرکز 

ها در دانشگاه بالندگی اعضای هیأت علمی

 شود.ضروری محسوب می

 

 گیریو نتیجه بحث 

 های مؤلفهتعیین  هدف اصلی این مقاله،

 یعلم أتیه اعضای ایحرفه یمحتوای بالندگ

با توجه  باشد.میکشور  بدنی یتترب هایدانشکده

در خصوص شناسایی  آمده دست بهبه نتایج 

که  اعضای هیأت علمی های بالندگیمؤلفه

حاصل از اجرای مدل تحلیل عاملی تأییدی 

ابعاد که های پژوهش بیانگر این بود  یافتهاست. 

کشور  بدنی تربیتهای دانشکده ایحرفه یبالندگ

 نشان پژوهش نتایج .در حد مطلوب قرار دارد

 صورت به که بودبالندگی  کلی مؤلفه 6 دهند

ای اعضای بالندگی حرفه قالب در پارادایمی مدل

 وکشور  بدنی تربیتهای دانشکده هیأت علمی

 .کندمی منعکس را آن مختلف ابعاد بین روابط

 به ایحرفه بالندگی شد، گفته که گونه همان

 افراد حرفۀ و شغل به که دارد اشاره عواملی

 که است هاییفعالیت شامل و است مربوط

 هیأت اعضای بر تأکید )با علمی هیأت اعضای

 رودمی انتظار یا دهندمی انجام پژوهشی( علمی

 روشِ بر اساس ها،فعالیت این دهند. انجام که

 شده احصا کدهای به توجه با و بنیاد داده کیفی

 شامل مربوط هایمؤلفه زیر به ها آن تبدیل و

 تخصصی، خدمات ارائۀپژوهشی،  هایفعالیت

 تدریس، آموزشی هایفعالیت انتشاراتی، فعالیت

 های یفناور و شبکه در نهایت انگلیسی و زبان

از میان  .باشد می اطالعاتی و ارتباطی نوین

 79.3 میانگینعلمی با  انتشارات ای حرفهعوامل 
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کمتر از  98.3 میانگینبا  زبان انگلیسی و

عوامل بیشتر از میانگین  بقیه ومیانگین است 

 مؤلفه. در خصوص وضعیت موجود باشد می

علمی خدمات  هیأتاعضای  ای حرفهبالندگی 

دارای باالترین  79.4 تخصصی با میانگین

 79.3 میانگین و انتشارات علمی با میانگین

کمترین میزان را به خود اختصاص داده است. 

در  ت علمیأبالندگی هیهای نتایج ارزیابی برنامه

نشان داد که وضعیت  بدنی تربیتهای دانشکده

ها در حد مطلوب قرار دارد. در این برنامه

تحقیقی که جمشیدی، در دانشگاه شهید بهشتی 

انجام داد، وضعیت بالندگی در حد متوسط 

(. بر اساس تحقیق قلی 1388) بود شده ارزیابی

قورچیان و همکاران، عملکرد دانشگاه آزاد منطقه 

های بالندگی در حد زیر در رابطه با برنامه 8

تحقیق بر احساس که در این  متوسط است

 های برنامهنارضایتی اعضای هیأت علمی از 

شده است که بیشتر  تأکیدبالندگی در دانشگاه 

 هایاین نارضایتی به علت آن است که برنامه

در دانشگاه آزاد پراکنده و  ت علمیأبالندگی هی

پور، (. در تحقیق سیاح1390) هستندنامنسجم 

برنامه اعضای هیأت علمی نسبت به اجرای این 

 دست به نتایج(. 1381) داشتندنگرش مثبتی 

در  هاپژوهش سایر نتایج با پژوهش این در آمده

دارد.  همخوانی ایحرفهبالندگی  هایمؤلفه مورد

 نیز، پژوهش مؤلفۀ در خصوص مثال، عنوان به

 برگ (،2011التانی ) چون پژوهشگرانی نتایج

 (،1975) 2تومبس (،1975) 1فیلیپس و کویست

گاف  (،1994) 4برسکمپ (،1976) 3سنترا

                                                 
1. Bergquist and Philips          

2.Toombs 

3. Centra 

4. Braskamp 

 (،2006) 5کاردن (،1998توماس ) (،1998)

 همخوانی (1389( و پورکریمی )2006برادلی )

 نیز، تخصصی خدمات ارائه مؤلفه مورد در دارد.

 تومبس چون پژوهشگرانی با پژوهش این نتایج

 6شیور (، داویدسون1994) برسکمپ (،1975)

 مورد درنمود؛  اشاره (،2006) کاردن و (2002)

 مستقیم صورت به که پژوهشی علمی، انتشارات

 اما است؛ نشده یافت نماید اشاره مورد این به

 (،1988) بویس مانند پژوهشگران برخی

 مهارت نام به مهارتی به (2006) دیکسون

 و شبکه درخصوص. اند نموده اشاره نویسندگی

 افرادی نیز اطالعاتی و ارتباطی نوین های آوری فن

 و( 2004) چیزم (،1999) همکاران برنت و چون

. اند کرده اشاره موضوع این به (1389) پورکریمی

 نتایج نیز، تدریس مؤلفه خصوص در

 سنترا چون هاییپژوهش با ،آمده دست به

 (،1994) برسکمپ (،1975) گاف (،1978)

 چیزم و (2003) برنت و فلدر (،1995) مورای

 زبان مؤلفه مورد در .دارد خوانی هم، (2004)

 زبان در تبحر که این به توجه با نیز، انگلیسی

 یک المللی بین ارتباطات برقراری جهت انگلیسی

 عنوان به ،باشد می ما کشور مبتالبه کامالً مؤلفه

 لذا و شده شناخته زمینه بر مبتنی مؤلفه یک

 مهم مؤلفه یک عنوان به که این بر دال پژوهشی

 سایر در که علمی هیأت اعضای بالندگی در

 نشده تلقّی شود، کافی توجه آن به مطالعات

 در علمی هیأت اعضای که رسد می نظر به ،است

 وظایفی دنیا مختلف کشورهای و ها سازمان تمام

 دارند. عهده بر مشترک

تمرکز  به توجه با که است گفتنی البته

 علمی هیأت اعضای بر گرفته صورت مطالعات

                                                 
5. Carden 

6. Davidson-shiver 
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 این عمدۀ تأکید عالی، آموزش مراکز و هادانشگاه

 را پژوهش و بوده معطوف تدریس بر هاپژوهش

حوزۀ  در را تدریس و ایحرفهبالندگی  حوزۀ در

 بندیطبقه درسی برنامۀ یا آموزشیبالندگی 

در تحقیق سیاح پور، نیز این نتیجه  .اندنموده

های آموزشی مورد تأیید قرار گرفته که کارگاه

مربوط به روش تحقیق نتایج بسیار اثربخشی 

داشته است و باعث افزایش انگیزۀ شغلی اعضای 

 ؛(1381) استشده  کننده شرکتهیأت علمی 

 شده انجاماما در تحقیقی که توسط باقریان، 

های مطالعاتی است، رابطۀ معناداری بین فرصت

های تحصیلی و عملکرد آموزشی و و بورس

 استپژوهشی اعضای هیأت علمی مشاهده نشده 

های تحصیلی (. در این تحقیق نیز بورس1383)

های مطالعاتی در خارج از کشور، از و فرصت

تری برخوردار بوده دیدگاه اعضا از اولویت پایین

در تحقیقی که توسط ایروانی  است. همچنین

انجام شده است این نتیجه حاصل گردیده است 

که از دیدگاه اعضای علمی دانشگاه تهران، 

 ها اجالسمقاالت تألیفی و مقاالت ارائه شده در 

تواند معیارهای مناسبی های علمی میو گزارش

های این که این نتیجه با یافته باشد ها آنبرای 

و با توجه به این نکته که  تحقیق مطابقت دارد

های مختلف و تجارب اعضای علمی دارای سابقه

یادگیری هستند،  -متعددی در فرایند یاددهی

بهترین مشاوران در امر  عنوان بهتوانند می

مشخص نمودن عوامل تأثیرگذار در فرایند 

 (.1385) آیند حساب بهای بالندگی حرفه

رات اعضا در توانند از تجارب و نظها میدانشکده

های موارد مختلف استفاده نماید و دستورالعمل

تری را در هر حوزه مشخص نماید و به مناسب

 اجرا درآورد.

باید خاطرنشان  آمده دست بهدر تحلیل نتایج 

همچون سایر  بدنی یتتربهای کرد که دانشکده

هستند و این  آموزش محورها در ایران، رشته

هیأت بالندگی های آموزشی و موضوع در برنامه

نمایان است؛ به همین دلیل فقط  کامالًعلمی نیز 

و به سایر ابعاد  قرارگرفته موردتوجهای بعد حرفه

، موفقیت طورکلی بهتوجه کمتری شده است. 

های بالندگی در گرو توجه به همه ابعاد برنامه

در  -ایبعد حرفه فقط نهو -هیأت علمی بالندگی 

اعضای مراکز آموزش عالی است.  ها ودانشگاه

هیأت علمی نیازهای بالندگی متفاوتی دارند؛ لذا 

های در مسیر شغلی خود باید انواع برنامه

بالندگی مورد نیاز و مقتضی را دریافت کنند. از 

هیأت بالندگی های طرف دیگر، برخی از جنبه

علمی در سطوح مختلف گروه، دانشکده و 

دارند؛ لذا در برنامۀ جامع دانشگاه قابلیت اجرا 

های سطوح مختلف در نظر باید نیازها و اولویت

گرفته و برنامه مناسب برای هر سطح طراحی و 

هیأت علمی هر بالندگی اجرا شود. هیچ برنامه 

باشد، بدون  شده طراحیقدر هم که خوب 

حمایت رسمی سازمان موفق نخواهد بود. 

ادین حمایت سازمان دارای اهمیت عملی و نم

است؛ عملی از این نظر که باید نیروی انسانی 

مناسب، تسهیالت و منابع کافی و مکان مناسب 

های بالندگی های مرتبط با برنامهبرای فعالیت

وجود داشته باشد و نمادین از این جهت که این 

ها عالوه بر گفتار، باید در منابع و حمایت

 تخصیص به موقع آن نمود پیدا کند.

ای های بالندگی حرفهبنابراین شناسایی برنامه

از دیدگاه اعضای هیأت علمی بسیار مهم و قابل 

 یا حرفههای بالندگی چرا که برنامهتوجه است؛ 

تواند مانعی قوی جهت جلوگیری از رکودمی
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علمی باشد و انگیزش الزم را جهت فراگیری  

اعضای هیأت علمی فراهم نموده و به تغییرات 

شود. در بسیار مثبت در محیط دانشگاهی منجر 

ای همیشه بسیار اثربخش حقیقت بالندگی حرفه

در  ها فرصتاست و در نهایت به خلق محیطی از 

-جهت شکوفایی بهتر علم و دانش کمک می

 نماید.

با توجه به این نکته که اعضای هیأت علمی 

های این سازمان ترین سرمایههر دانشگاه مهم

هستند و نقش اساسی در تحقق بخشیدن 

هده این مؤسسات آموزش عالی بر ع یها رسالت

باشد، نیاز است که این نکته در مرکز ایشان می

بالندگی مورد توجه قرار گیرد؛ چرا که اعضای 

علمی در صورتی دارای باالترین سطح عملکرد 

تا  ها آنباکیفیت خواهند بود که نیازهای فردی 

را در  ها آنحد قابل قبولی ارضا شود و انگیزۀ 

یست باارائه خدمات بهتر افزایش دهد؛ لذا می

تدابیر صحیحی در راستای بالندگی اعضای 

های هیأت علمی اندیشیده شود تا به این سرمایه

باارزش در امر رشد فردی مدد رسانده شود. 

های یاد شده در مرکز اجرای برنامه رو ینازا

 سلدین،)گردد  یمبالندگی الزم و مناسب تلقی 

2006.) 

این (، 5با توجه به اطالعات ارائه شده در جدول )

نتیجه به دست آمد که از دیدگاه اعضای هیأت 

 علمی، ایجاد مرکز بالندگی اعضای هیأت علمی

از این رو بر اساس ها ضروری است. در دانشگاه

توان ادعا نمود که اعضای نتایج به دست آمده می

هیأت علمی بر ضرورت ایجاد مرکز بالندگی در 

یق اند. همچنین در تحقها توافق داشتهدانشگاه

جمشیدی، عملکرد در ابعاد چهارگانه بالندگی در 

حد متوسط ارزیابی شده است و ضرورت وجود 

-یک مرکز جهت هماهنگ و منظم کردن برنامه

(. در 1388است )های بالندگی پیشنهاد شده 

همکاران، در ترکیه، استقرار  و 1تحقیقات اریسن

مراکز بالندگی تأثیری مستقیم و مثبت بر بهبود 

؛ ریس و ارتقای علمی دانشجویان داردروش تد

بنابراین مطالعات و تجارب جهانی در این زمینه 

که برای باال بردن سطح کارایی و  اند آنمؤید 

-توانمندی شغلی اعضای هیأت علمی در دانشگاه

ها و مؤسسات آموزش عالی، باید مراکزی دایر 

 بیان نیازهای اینکه به توجه با (.2010شود )

 حوزه سهاعضای هیأت علمی  سوی از شده

-می شامل را ای، سازمانی و فردیبالندگی حرفه

اعضای  بالندگی ریزیبرنامه برای است الزم شود،

 ایحرفه مداوم توسعه به منظورهیأت علمی 

 الزم رو، این از .شود اقدام و یساختار ساز آنان

-برنامه برای مرکزی سازمانی تشکیالت، در است

 .شود تأسیس هابرنامه اجرای بر نظارت و ریزی

 و ریزی برنامه گذاری،سیاست تواندمی واحد این

اعضای  بالندگی هایفعالیت اجرای بر نظارت

 داشته عهده بر را دانشگاه سطح درهیأت علمی 

 .باشد

 پیشنهادها

 زیر پیشنهادهای پژوهش، نتایج به توجه با

 به نیاز ایدر بعد بالندگی حرفهود شمی توصیه

 و طراحی در اول قدم. دارد توانمندسازی وجود

بالندگی،  و توانمندسازی هایفعالیت ریزیبرنامه

 و موجود وضعیت مقایسه نیازها با شناسایی

 اعضای هیأت علمی دیدگاه از مطلوبوضعیت 

-طراحی فعالیت و ریزیبرنامه رو، این از است؛

 پیشنهاد علمی نیازسنجی اساس بالندگی بر های

-فناوری و شبکه ایجاد خصوص، این در. شودمی

اعضای هیأت  اطالعاتی بین و ارتباطی نوین های

                                                 
1. Erisen 
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که یکی از  یادگیری اجتماعات تشکیل وعلمی 

 شناسایی ای است، برایهای بالندگی حرفهمؤلفه

 .است مؤثر نیازها

بر اساس نتایج تحقیق، نیاز به ایجاد و  

اندازی مرکزی منظم و رسمی تحت عنوان  راه

شود تا از ها حس میمرکز بالندگی در دانشگاه

این طریق و با استفاده از متخصصین در حوزه 

 طور بهبالندگی و مدیریت منابع انسانی، بتوان 

به اجرای  شده ریزی برنامهاثربخش و منظم و 

لندگی اعضای هیأت علمی همت های بابرنامه

 ایحرفه بالندگی هایبرنامه آنکه برای. گماشت

اعضای هیأت  موردتوجه اجرا در شده یطراح

 ی ده پاداش نظام بگیرد، طراحی قرارعلمی 

 تشویقجهت  ایوسیله تا است الزامی مناسب

 ایحرفه های بالندگیبرنامه در مشارکت برای

اعضای هیأت علمی  در را الزم انگیزش و باشد

 جدیداعضای هیأت علمی  برای کند؛ البته ایجاد

 قبل ایحرفه بالندگی هایدوره گذراندن به الزام

 تأثیر. شودمی پیشنهاد تدریس به شروع از

 هاارزیابی دراعضای هیأت علمی  فعال مشارکت

 انگیزه ایجاد هایراه از دیگر نیز ارتقا نظام و

با توجه به پایین بودن  .گرددمی محسوب

ای مانند های بالندگی حرفهمؤلفهمیانگین برخی 

 یا برنامهزبان انگلیسی و انتشارات علمی، 

برای جبران این دو زیر مؤلفه بالندگی  مدت کوتاه

 .در دستور کار قرار گیرد
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Abstract 

Objective: The aim of the current research was to determine the components of  

professional development among the faculty members of the Physical Education and 

Sport Sciences and assessing its fit.  

Methodology: The survey was conducted through field study. The statistical population 

consisted of all the faculty members of physical education and sport sciences (N=205). 

The statistical sample was considered equal to the statistical population. The 

questionnaires were distributed among the participants and 173 ones were returned and 

analyzed. The structured questionnaire of Professional Development was used to collect 

data. Nine dimensions of professional development was identified through preliminary 

literature study. Then, six dimensions were confirmed by the experts' ideas as follows;  

research; specialty service; scientific publications; information and communication 

technologies and networks; English language skill; and teaching. The content validity 

and constructs validity of the instrument were approved by the specialists’ views and 

confirmatory factor analysis respectively. The reliability of the questionnaire was 

determined through Cronbach alpha with coefficient of 0.90. Descriptive statistics were 

used to categorize the findings and inferential statistics (Kolmogorov-Smirnov test, 

Pearson correlation coefficient and one sample t-test) were used for analyzing data. 

Also, SEM (structural equations model) was used to examine the causal relationship by 

LISREL 9.2.  

Results: The analysis supported the process of fitting model to data . The results 

showed that the development model of the faculty members had desirable goodness. 

The dimension of scientific publications (3.79) and English language skill (3.98) were 

below average. 

Keywords: Development,Professional development, Human resource management, 

Faculty members. 
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