
 

1 
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 دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد
 

عالی بخصوص در امر آموزش و پژوهش و تربیت افراد نخبه و علمی باعث کیفیت و توان علمی آموزشاز آنجا که اعضای هیات :چکیده

توسعه همه جانبه اعضای ها در راستای بنابراین مطلوب است دانشگاه. کنندهر کشور ایفا می شوند نقش مهمی را در امر توسعهمتخصص می
. ریزی شده، رشد و ارتقای همه جانبه اعضای هیات علمی خود را فراهم آورندای برنامههای اساسی برداشته و به گونههیات علمی خود گام

ر مهمترین در این نوشتار مروری ب. باشدعلمی در موسسات آموزش عالی میهدف از مقاله حاضر بررسی نقش توسعه حرفه ای اعضای هیات
شود و در ادامه به بررسی نقش و اهمیتی که ای همه جانبه اعضای هیات علمی در ابعاد مختلف آن میمبانی نظری در خصوص توسعه حرفه

 .تحلیلی پرداخته خواهد شد -اعضای هیات علمی در دانشگاه ها دارند با روش توصیفی
 

  اعضای هیات علمی، ابعاد توسعه هیات علمی ایتوسعه نیروی انسانی، توسعه حرفه :کلیدی هایهژوا
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 مقدمه 

ها با هر ماموریتی که دارند، باید بیشترین سرمایه، وقت و برنامه خویش را به توسععه منعابا انسعانی    وری است و کلیه سازمانانسان، محور بهره
وری فردی، گروهی و سعازمانی را  آمادگی ایجاد، پرورش و کاربردی کردن بهره ای که تمامی کارکنان، در ابعاد مختلفاختصاص دهند، به گونه

در این . ای اثربخش از منابا انسانی و مادی بستگی داردکامیابی هر سازمان در دستیابی به اهداف خویش به آمیزه(. 8811شاه پسند، )دارا باشند
مدیریت منابا . و دارایی سازمان در دو دهه اخیر مورد توجه فروانی قرار گرفته استمیان، نیروی انسانی به عنوان بزرگترین و مهمترین سرمایه 

حجازی، پرداختچعی و شعاه   )انسانی اثربخش بر این عقیده است که نیروی انسانی برای دستیابی به اهداف سازمان، اهمیت حیاتی و بنیادی دارد
 (. 8811پسند، 

ز نیروی انسانی کشور به سالح علوم، فنون، معارف و تربیت محققان و دانش پژوهعان را بعر   آموزش عالی در کشور ما نه تنها رسالت تجهی
های عهده دارد، بلکه به دلیل توجه خاص به مسائل ارزشی و معنوی، تدارک نیروهای متخصص واجد صالحیت فکری و اخالقی و جذب انسان

 . شایسته نیز برای آنها اهمیت حیاتی دارد
ای هدفمند دارای دو بعد کمی و کیفی است که رشد متعادل و موزون آن نیز باید در هر دو بععد کمعی و   به عنوان پدیدهنظام آموزش عالی 

اعضای هیات علمی از جمله عوامل مهم و اصلی ساختار آموزش عالی کشور هستند و افعت کمعی و   . کیفی به موازات یکدیگر مد نظر قرار گیرد
از آنجا که جایگاه و نقش آموزش عالی در توسعه اقتصعادی، اجتمعاعی و فرهنگعی    . لکرد نظام آموزش عالی داردکیفی آنان تاثیر مستقیم بر عم

شعوند، تقویعت و توسععه    های مختلف، توسط بخش آموزش عالی تربیت میکشور تعیین کننده است و نیروی انسانی متخصص مورد نیاز بخش
 . باشدها میوح و جان آموزش عالی، زیربنای توسعه سایر بخشاین بخش و باالخص اعضای هیات علمی به مثابه ر

باشد و یک موسسه آموزش عالی، بدون بنابراین کیفیت یک موسسه آموزش عالی، در گرو کیفیت و توان علمی اعضای هیات علمی آن می
ه واقعی، غیعرممکن اسعت کعه بتوانعد آمعوزش و      ای، تعهد و انگیزبرخورداری از اعضای هیات علمی مجهز به علم و دانش، توان، قابلیت حرفه

 (. 8831حسینی،)پژوهش کیفی ارائه نماید
بدین ترتیب آموزش عالی از طریق تربیت نیروهای انسانی، بر تمامی ابعاد توسعه؛ شامل معرفی و اسعتفاده از دانعش و فنعاوری، فرهنع  و     

ها را تحت تاثیر قرار های زیادی که دانشگاهاز بین مولفه. تاثیری عمیق دارد هویت افراد جامعه، اقتصاد و گسترش روابط اجتماعی ملی و فراملی
ایعن  . دهد اعضای هیات علمی مهمترین آنهاست، زیرا اعضای هیات علمی قادرند عملکرد و موقعیت سایر متغیرها را تحت الشعاع قرار دهندمی

که قلب هر دانشعگاه یعا موسسعه     اظهار نمودهBaldwin(1985  ) (. Kim ،2000)تخصصی است -ای و فنیمولفه دارای دوگونه توان حرفه
یک دانشگاه یا دانشکده دقیقا به خاطر نوع اعضای هیات علمی آن است که خوب یا بد، اثعربخش  . آموزش عالی، اعضای هیات علمی آن است

 .باشدیا غیراثربخش می
ی اعضعای هیعات   ، مباحث توسعه بر توسعه8731ی متمرکز بود، اما در اوایل دههی دانشجویان تاکید اصلی بر توسعه 8731تا قبل از دهه 
ی اعضعای هیعات علمعی بعه وجعود      هعای توسععه  تری پیدا نمود و در این زمان رشد قابعل تعوجهی در موضعوعات و برنامعه    علمی تمرکز بیش

از ایعن رو توسععه هیعات    . (Nelsen  & Siegel   ،1980؛ Hopple  ،1991 ؛Watts &  Hammons ،2002 ؛ Murray ،2001)آمعد 
هایی که برای بهبود عملکرد اعضای هیات علمی در همه ابعاد و جنبه های زندگی کاری و حرفه ای طراحی و اجعرا  علمی اشاره دارد به فعالیت

های موثر بر توسععه اعضعای   بعاد، مولفهگیرد که هر کدام از این اای، توسعه سازمانی و توسعه فردی را در بر میگردد و سه بعد توسعه حرفهمی
معتقد است که توسعه اعضای هیعات علمعی از یعک فراینعد     Roscoe (2010 )(. 8813ابراهیم و پورکریمی، نوه)شودهیات علمی را شامل می

جهعت تعامین نیازهعای     هعا و کعارایی بیشعتر در   ها و رفتعار آنهعا را در راسعتای قابلیعت    شود که سعی دارد نگرش ها، مهارتنهادی تشکیل می
 .دانشجویان، نیازهای خود و نیازهای سازمان متبوع، اصالح نماید

مهمترین دلیل این امر، کمک به اعضای هیات علمی جهت اقدام به . در نهایت به چهار دلیل نیاز به توسعه هیات علمی غیرقابل انکار است
دانشجویان و ارتقای کیفیت آموزش دلیل دوم لزوم توسعه هیعات علمعی   . است( سه رسالت اصلی آموزش عالی)تدریس، تحقیق و ارائه خدمات 

دهند و خدمات مورد نیعاز ایعن   دلیل سوم، جامعه است یعنی بستری که موسسات آموزش عالی در آن به حیات خود ادامه می. شوندمحسوب می
وزش و یادگیری است که توسعه اعضعای هیعات علمعی را بعیش از     دلیل چهارم، پیشرفت های تکنولوژیکی در عرصه آم. نمایندبستر را ارائه می
 (. Yvonne ،2000)کندپیش الزامی می
هعای  دهد به این امر چندان پرداخته نشده است؛ پژوهش انجام گرفته در بین دانشعگاه هایی در زمینه توسعه هیات علمی نشان میارائه پژوهش

ی نشان داد، کیفیت زندگی کاری اعضای هیات علمی در سه نوع فعالیت آموزشعی، پژوهشعی و   دولتی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناور
ای در حد پایین و متوسط ارزیعابی شعده   های رشد و توسعه حرفهمندی اعضا از فرصتخدماتی از وضعیت مطلوبی برخوردار نیست و سطح بهره

بین اعضای هیات علمی از سوی بیشعترین درصعد پاسعخگویان در حعد متوسعط       های مشارکتی دراست، که میزان تعامالت، ارتباطات و فعالیت
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اشاره کرده است کعه در بررسعی وضععیت بالنعدگی اعضعای هیعات علمعی،        ( 8811)جمشیدی (. 8871نورشاهی و سمیعی، ) ارزیابی شده است 
( 8817)ععارفی و قهرمعانی و طعاهری    . بی شعده اسعت  ای، آموزشی و سازمانی در حد زیر متوسط ارزیاوضعیت بالندگی آنها در بعد فردی، حرفه

های بزرگ دولتی چنان است که حدود نیمعی از اعضعای هیعات    اند که میزان فرسودگی شغلی اعضای هیات علمی در برخی دانشگاهاشاره کرده
 .کنندعلمی در شغل خود احساس عدم موفقیت می

هعای توسععه   هایی که انجام شده است اغلب به صعورت دوره ای، پژوهشحرفه های خارجی نشان داده به رغم اهمیت توسعههمچنین پژوهش
لند معدت  های توسعه بکنند و به دورهشوند و یک موضوع خاص را مطرح میای کوتاه مدت هستند که به صورت ضمن خدمت برگزار میحرفه

نیعز اشعاره     Bassandorj (2010)(. Scott &  Sutton ،2009 ؛Fielder، Richter , 2010&   et al ،2011)کمتر توجه شده اسعت  
شعود و بعه تقویعت    های تدریس و تحقیق از وظعایف مهعم هیعات علمعی شعمرده معی      ای تنها جنبهکرده است که از فعالیت های توسعه حرفه

در  باب اهمیعت  . هی نشده استگیری، کارگروهی، حل تعارض و مشاوره توجهای دیگری مانند انتقال فناوری، مدیریت تغییر، تصمیمشایستگی
بر این اعتقادند که برنامه Thorndike & Gusic &  George & Quillen & Milner (2007 )ها از جمله توسعه هیات علمی پژوهش

 آورد و از طرف دیگر، باعث افزایش تعهعد شعغلی، هویعت شعغلی و شعهروندی     های توسعه موجبات توانمندی اعضای هیات علمی را فراهم می
 (.Reybold ،2008)شودکاری و جامعه پذیری میسازمانی و کیفیت زندگی 

-های نظام آموزش عالی از یک سو و شکلها در پیشبرد رسالتها و ماموریتبنابراین با توجه به اهمیت و جایگاه اعضای هیات علمی در دانشگاه

آموزشی که کلیت نظام و از جمله اعضای هیات علمی را تحت تاثیر قرار های پیش روی هر موسسه ها و چالشگیری تغییرات سریا در فناوری
های علمی و ها، قابلیتدهد، همواره نیاز است که تدابیری برای توسعه و بهسازی مستمر کلیت این نظام و به طور مشخص ارتقای توانمندیمی

 .ای اعضای هیات علمی مورد توجه قرار بگیردهای حرفهمهارت
-کنند و همچنین نقشی که توسعه حرفهمقاله حاضر از یک سو به بررسی نقشی که اعضای هیات علمی در موسسات آموزشی ایفا می از این رو

 .پردازدها دارند میای در توانمند کردن این افراد در خصوص رشد و کیفیت دانشگاه

 

 مبانی نظری پژوهش 
شود و هدف آن خود انسان و بهبود بخشیدن به شرایط زیستی کلیه افرادی آغاز می توسعه فرایند جاما و فراگیری است که به وسیله انسان

هعای فنعی، خالقیعت و    ها، ظرفیت فکعری، کیفیعت دانعش و مهعارت    منظور از توسعه، گسترش توانایی. کننداست که در یک جامعه زندگی می
تقی پعور ظهیعر،   )ی بهبود شرایط زندگی مادی و معنوی برای همگان استمندی از منابا، دستاوردها و امکانات جامعه و به طور کلنوآوری، بهره

گراست که در جهت به حداکثر رساندن انرژی مهار شده و به منظعور پاسعخگویی   به طور کلی توسعه نوعی فرایند مشارکت عمومی عام(. 8817
 (.8838اکبری و کریمیان، )ه سازماندهی شده استبه نیازهای جسمانی، روانی و اجتماعی مردم و شکوفایی استعدادهای آنان در جامع

بعه اعتقعاد    (.11، ص 8811سیدجوادین، شریفی، رایع،،  )ارائه شده است 8711واژه توسعه منابا انسانی اولین بار توسط لئونارد نادلر در دهه 
های منظم، در مدت دکتر نادلر، استاد دانشگاه جرج واشنگتن آمریکا و متخصص آموزش بزرگساالن، توسعه منابا انسانی عبارت است از آموزش

ارت است از همچنین توسعه منابا انسانی عب(. 8831نوه ابراهیم، )زمان معین، به منظور افزایش احتمالی رشد افراد در انجام وظایف احتمالی خود
اسونسعون بعه نقعل از سعید     )ها از طریق توسعه سازمانی و توسعه و آموزش کارکنان با هدف بهبود عملکردسازی تخصصفرایند توسعه و یا رها
ریعق  در تعریف دیگری، توسعه منابا انسانی عبارت است از فرایند تسهیل یادگیری سازمانی، عملکرد و تغییعر از ط (. 8811جوادین و همکاران، 
 & Gilley)بتی و تجدیعد سعازمان  های سازماندهی شده و اقدامات مدیریتی به منظور ارتقاء عملکرد، توانایی، آمعادگی رقعا  مداخالت و فعالیت

Maycunich ،2000 .) 
شعگاهی و  هعای دان در محعیط  8711توسعه منابا انسانی در غرب، به عنوان یک شاخه علمی مورد مطالعه در علوم تربیتعی از اواخعر دهعه    

سازمانی کعه بعه   . یکی از عوامل کارایی هر سازمان، توسعه و ارتقای سطح علمی منابا انسانی خود است. آموزش بزرگساالن معرفی شده است
ره طتوسعه و بالندگی منابا انسانی خود توجه ننماید و فرصت های الزم را فراهم ننماید، در واقا دستیابی به اهداف سازمانی را در مععرض مخعا  

نماید تر میاز بعد اقتصادی آنرا کارآمدتر و اثربخش. رساندتوسعه منابا انسانی سازمان را از دو بعد اقتصادی و اجتماعی یاری می. قرار داده است
رای یعک  های موفق آنهایی هستند که داسازمان. شودکنندگان خدمات سازمان میو از بعد اجتماعی موجب باال رفتن رضایت مراجعان و مصرف

توسعه منابا انسانی در واقعا  . کنندریزی میواحد مستقل به نام مدیریت توسعه منابا انسانی بوده و برای رشد و توسعه منابا انسانی خود برنامه
  (.8831نوه ابراهیم، )کندگروهی و فردی تاکید میها و نیازهاییک برنامه توسعه مداوم است که بر حوزه وسیعی از مهارت ها، توانایی
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 نقش اعضای هیات علمی در دانشگاه ها 
ساز در تربیت نیروهای متخصعص  های ارزشمند هر جامعه، نقشی اساسی و حساس و سرنوشتامروزه اعضای هیات علمی به عنوان سرمایه

 (.8811آراسته، )گرددها، در نهایت منجر به رشد و توسعه جواما بشری میکنند و ثمره تالش آنایفا می
هعا  برخعی از ایعن چعالش   . انعد های زیادی مواجعه ها و چالشات آموزش عالی برای تحول سازمانی و ارتقای کیفیت علمی، با فرصتموسس
هعا بعا تغییعرات اجتمعاعی و اقتصعادی، تحعوالت       های آموزش عالی، معرتبط کعردن برنامعه   انتظارهای فزاینده در مورد کیفیت برنامه: عبارتنداز

های سعنتی  های متغیر در مورد تدریس و یادگیری کارآمد و خالق؛ این تحوالت، روشهای دانشجویی، پارادایمدر جمعیتتکنولوژیکی، تغییرات 
. شعود در بستر چنین زمینه پویای دانشگاهی، ضرورت آموزش مستمر اعضای هیات علمعی آشعکار معی   . کشاندجواما دانشگاهی را به چالش می

در توسعه اعضای هیعات علمعی   . شودنوان برنامه توسعه با هدف بهسازی اعضای هیات علمی تدوین و اجرا میهایی با عبرای این منظور برنامه
تر نیعاز  ها به تبحر بیشتر و وسیااعضای هیات علمی برای کسب آن موقعیت. گرددشود که در آینده به آنها واگذار میهایی تاکید میبر موقعیت
 (.8811، پسندحجازی، پرداختچی، شاه)دارند

زیرا از این طریق تربیت نیروهای انسانی، بر تمامی ابعاد توسعه شامل . ای داردنقش آموزش عالی در تربیت نیروهای متخصص اهمیت ویژه
. گعذارد معرفی و استفاده از دانش و فناوری، فرهن  و هویت افراد جامعه، اقتصاد و گسترش روابط اجتمعاعی ملعی و فراملعی تعاثیر عمیعق معی      

عضای هیات علمی به عنوان نیروهای اصلی انجام تعهدات آمورش عالی و مسئولین گسترش دانش و فنعاوری و بعه عنعوان مربیعان تربیعت و      ا
ها به حسعاب معی   آموزش نیروهای متخصص جامعه و به طور کلی جهت دهندگان توسعه در ابعاد کلی آن در موسسات آموزش عالی و دانشگاه

هعای اسعتخدامی متععدد، اعضعای هیعات علمعی       رغم تغییرات مستمر در آموزش عالی و وجود فرصتتوان گفت علیمی (.8818باقریان، )آیند 
 (.Alstete ،2000)باشندها میها و دانشکدهاستخدام شده از جمله بزرگترین منابا موجود در دانشگاه

کیفیت و توسعه . و اشاعه علم و دانش را بر عهده دارنداعضای هیات علمی مجموعه نیروی انسانی متخصصی هستند که مسئولیت آموزش 
اعضای هیات علمی یک دانشگاه یا دانشکده، یک معیار مهم برای تعیین اعتبار و . دانش تا اندازه زیادی به نحوه عملکرد این اعضا وابسته است

ست، لیکن اعضای هیات علمی بارزترین نقعش را در  اگر چه عوامل دیگری بیانگر کیفیت موسسات آموزش عالی ا. باشدکیفیت آموزشی آن می
سازد که عملکعرد بهتعری در حعوزه    های منطقی در این زمینه، اعضای هیات علمی را قادر میسرمایه گذاری. تعیین سطح کیفیت آموزشی دارند
ت آموزش عالی، دانشجویان بهتعر و بیشعتر   ها و موسسابا وجود اعضای هیات علمی بالقوه توانمندتر در دانشگاه. آموزش و پژوهش داشته باشند

 (.kang & miler ،2000)خواهند آموخت و عملکرد بهتری خواهند داشت
بنعابراین، بهسعازی   . معتقد است که حیات موسسات آموزش عالی، وابسته به عالقه و تخصص اعضای هیات علمی است( 1111)استینرت 

اعضای هیات علمی با درک درست از محعیط اجتمعاعی   . کندقای تعالی دانشگاهی ایفا میاعضای هیات علمی، نقش اساسی را در نوآوری و ارت
 (.8813ابراهیم و پور کریمی، به نقل از نوه)توانند به عنوان عامل تعالی دانشگاهی تلقی شوندخود می

اما بسعیاری از آنهعا دانعش محعدودی از     ها معموال در رشته تخصصی خود بسیار قوی و توانمند هستند، اگرچه اعضای هیات علمی دانشگاه
ها به تنهایی، کارچندان مفیدی نیست، بلکه شناخت وقتی ارزشمند مسلم است که شناخت ضعف. های تدریس دارندهای یادگیری و روشنظریه

ها اقدامات الزم عفاست که با تالش اعضای هیات علمی و موسسات مربوط از جمله مراکز توسعه اعضای هیات علمی برای برطرف نمودن ض
  (.8811جمشیدی، )به عمل آید

 توسعه اعضای هیات علمی 
توسعه در واقععا جهعت پیشعگیری از    . باشدبالندگی و توسعه اعضای هیات علمی یک حوزه نوظهور و یک نیاز ضروری در آموزش عالی می

تعهدشان بعه  . باشدنیازهای آنان در این زمینه بسیار دشوار میمنسوخ شدن دانش و اطالعات اعضای هیات علمی طراحی شده است، اما تعیین 
کانع  بعه نقعل از    )باشعد های بالنعدگی اعضعای هیعات علمعی معی     ترین رکن اثربخش برنامههای توسعه، مهمترین و کلیدیها و فعالیتبرنامه

هعا و مراکعز   نگهعداری سعرمایه انسعانی در دانشعگاه     های ایجاد واز این رو توسعه اعضای هیات علمی به عنوان یکی از راه(. 8811جمشیدی، 
و با اهمیعت  ها به عنوان یک موضوع جدی در نظر گرفته شده گرایی علمی یا دانشگاهی در دانشگاهایشود و حرفهآموزشی و پژوهش تلقی می

 (.Gaff  & Gaff ،1987)کندجلوه می
ای اعضعای هیعات علمعی،    هایی که برای ارتقاء حرفعه ها و برنامهآغاز و به کلیه فعالیت 8731مفهوم توسعه اعضای هیات علمی از دهه    

هایی است کعه بعرای بهبعود عملکعرد     شود، اطالق میگردد؛ به عبارت دیگر، بهسازی اعضای هیات علمی شامل همه فعالیتطراحی و اجراء می
  (.Glenn ،1987؛ Centra ،1978)شودای طراحی و اجرا میهای زندگی کاری و حرفهی در همه ابعاد و جنبهاعضای هیات علم

با انعدک دقعت، در یعک بسعتر     . در مطالعات مربوط به رفتار انسان ها، واژه توسعه به طور وسیعی به تغییرات افراد در طول زمان اشاره دارد
مه ریزی شده یک فرد یا مجموعه ای از افراد جهت تحقق هر چه بیشتر ماموریت و اهعداف سعازمان معی    سازمانی، توسعه به معنای ارتقای برنا
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توسعه اعضای هیات علمی ارتبعاط  . ها، توسعه اعضای هیات علمی مترادف با حمایت از تدریس به کار برده شده استدر خیلی از دانشگاه. باشد
 Dee & Daly  (2009)(.8811جمشعیدی،  )انعد ه از طریق فرایند نیازسعنجی مشعخص شعده   تنگاتنگی با نیازهای اعضای هیات علمی دارد ک
مجموععه  . هایی در حمایت از بهبود عملکرد و ارتقای توانمنعدی شعغلی عضعو هیعات علمعی اسعت      معتقدند، توسعه اعضای هیات علمی فعالیت

ریعزی شعده در تخصعص،    ای به وسیله ایجعاد تغییعرات برنامعه   های طراحی شده برای تشویق اعضای هیات علمی به بهبود و رشد حرفهفعالیت
شعود و  مهارت، نگرش، مسیر شغلی و زندگی شخصی برای بهبود عملکرد فردی، عملکرد دانشجویان و در مجموع عملکرد دانشگاه اطالق معی 

ود کعه بایعد حعد بعاالیی از اسعتانداردهای      شع ای هیات علمی قلمداد معی نیز بر این باور است، بهسازی اعضای هیات علمی به عنوان کار حرفه
 (. Wu ،2001)در یادگیری مداوم را دنبال کندای و همکاری مستمر ای و خودانگیختگی الزم برای رشد حرفهاخالقی، حرفه

مختلعف معورد   های توسعه یافته، مفهوم توسعه اعضای هیعات علمعی تحعت عنعاوین     های آموزش عالی و دانشگاهامروزه در تمامی نظام   
ای، تجدید دانش و مهارت، این مفهوم مترادف با مفاهیمی نظیر آموزش ضمن خدمت، توسعه شغلی استادان، توسعه حرفه. گیرداستفاده قرار می

آمریکعا  از اولین کسعانی بعود کعه در     8731گاف در سال . شودبالندگی هیات علمی،  بهسازی، توسعه کارکنان، اعتالی کارکنان به کار برده می
به اعتقاد وی توسعه اعضای هیات علمعی عبعارت اسعت از اععتالی اسعتعداد، گسعترش عالیعق، ارتقعای         . سعی کرد این مفهوم را تعریف نماید

 . ای و فردی اعضای هیات علمی مخصوصا در نقش مربی استها و به عبارت دیگر تسهیل رشد حرفهصالحیت
   Scott (1990 )کننده در جهعت بهبعود   ات علمی هم به جهت نظری و هم به جهت عملی به عنوان تسهیلمعتقد است توسعه اعضا هی

 Festervand & Tillery . باشعد ، فردی، اجتماعی و آموزشی معی (سازمانی)های مختلف عقالنی، نهادی عملکرد اعضا هیات علمی در حوزه

همچنین توسعه اعضعای هیعات علمعی    . نمایندبخشند تعریف میبود میهایی که خلق دانش را بهتوسعه هیات علمی را استقرار فعالیت( 2000)
 (.Watson & Grossman ،1994)کندنقش بسیار مهمی را در ایجاد محیطی برای باارزش قلمداد کردن آموزش و پژوهش ایفا می

-در واقا یک نعوع تغییعر برنامعه   یافته و هدفمدار جهت تحقق رشد و پیشرفت شغلی است و توسعه اعضای هیات علمی یک فرایند سازمان

های ضروری جهعت حرفعه   این فرایند بازتاب یک تالش هوشیارانه جهت تشخیص مهارت. ریزی شده در یک دوره از شغل و حرفه علمی است
سازد قادر می هایی است که فرد رامساله اصلی در این فرایند کسب مهارت. باشدریزی شده میای سریا و برنامهتخصصی و کسب آنها به شیوه

-های فنی، ویژگعی این فرایند نیازمند توجه به مهارت. در پیشرفت در یک حوزه مورد عالقه، چه آموزشی باشد و چه عملیاتی، سهم داشته باشد

 (.Glenn ،1987)خصی و اهداف روشن و آشکار استهای ش
تدریس محققان و آموزشگران و همچنین گسترش فرهنع   توسعه هیات علمی در آموزش عالی راهکاری برای بهبود کیفیت یادگیری و    

( متخصعص )ای تری را فراسوی زندگی کاری یک فعرد حرفعه  العمر رویکرد کلیت گرایانهدر این بین یادگیری مادام. باشدالعمر مییادگیری مادام
در واقا مولفه اساسی تغییرات تحولی است کعه  . شودالعمر محسوب میهای یادگیری مادامنماید و توسعه هیات علمی یکی از مولفهمنعکس می

-العمر میدر آموزش عالی در حال رخ دادن است و هدف توسعه هیات علمی این است که اعضای هیات علمی به طور داوطلبانه فراگیران مادام

  (.Nigholls ،2000)ملکرد خود را بهبود بخشند ها و عباشند و قادرند دانش و توانمندی
این واژه در کل هم معنای گسترده و وسعیعی دارد و هعم دارای   . کلی از توسعه اعضای هیات علمی تعاریف مختلفی ارائه شده استبه طور 
-دهد که هدف آن بهبود یادگیری دانشعجویان معی  ها را تشکیل میدر معنای گسترده، این واژه دامنه وسیعی از فعالیت. باشدتر میمعنای جزئی

ای آنهعا یعاری   هعای حرفعه  هایی است که به اعضای هیات علمی در رشد و ارتقای توانمندیتر، این واژه شامل فعالیتای جزئیاما در معن. باشد
اما در کل به منظور ارتقا و توسعه فردی، حرفه ای، آموزشی و . باشدهای توسعه اعضای هیات علمی دارای اهداف مختلفی میفعالیت. رساندمی

ای اعضای هیات علمی عبارت از تقویت و رشعد  همچنین توسعه در بعد حرفه(. Alstete ،2000)اند ت علمی طراحی شدهسازمانی اعضای هیا
های ارتباطی، ای آنان با استفاده از فناوری جدید است تا بتوان مهارتای اعضای هیات علمی به منظور بالندگی شغلی و ادای وظایف حرفهحرفه
 (.Priest ،2001)ارتقا دادو نوآوری آنها را رهبری 

توسعه در بعد سازمانی بر ایجاد یک جو آموزشی اثربخش که در آن اعضای هیات علمی و پرسنل بخعش بالنعدگی اعضعای هیعات علمعی      
( 8771)گعراف  (. 8871باقرپنعاهی،  )باشعد یادگیری به اجرا درآورند، متمرکز می -ها و اقدامات جدیدی را در راستای فرآیند یاددهیقادرند فعالیت

فردی اعضعای هیعات علمعی را بهبعود     ها و تجاربی تمرکز دارد که اثربخشی فردی و میانمعتقد است توسعه در بعد فردی، معموال بر استراتژی
-های مشارکت فردی است که از طریعق مشعاوره  ریزی شغلی، توسعه صراحت بیان و قاطعیت و مهارتها شامل برنامهبخشد؛ که این برنامهمی

 (. Alstete، 2000به نقل از )باشدهایی با همکاران انجام پذیر میهای آموزشی و سمینارها و نشستهای فردی، کارگاه
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 تاریخچه توسعه حرفه ای اعضای هیات علمی 
هیات علمعی  هایی که آموزش عالی در حال حاضر در سطح جهانی با آن مواجه است، توسعه و رشد کیفی اعضای ترین چالشیکی از عمده

از نظر تاریخی، در گذشته جواما از نظر فنی و اجتماعی . باشدتر از گذشته میتوسه منابا و سرمایه انسانی، امروزه بسیار بااهمیت. هاستدانشگاه
رای یک عمر کار های آموخته شده در زمان تحصیالت دانشگاهی و جوانی، ببنابراین دانش و مهارت. ماندنددر طول چندین دهه نسبتا ثابت می

ای و تخصصعی، بعه یعک دوره    های حرفعه اما این شرایط دیگر وجود ندارد، اکنون دیگر تصور محدود نمودن کسب آموزش. و فعالیت کافی بود
به همین دلیل توسعه اعضای هیات علمی برای پیشگیری از منسوخ شدن اطالععات و دانعش   (. 8831حسینی، )معین از زندگی نیز عملی نیست

  (.kang & miller ،2000)ای هیات علمی طراحی شده استاعض
ای خود مسئول باشند، از آنجایی که بیشتر ها از نظر تاریخی از اعضای هیات علمی خود انتظار داشتند تا برای توسعه فردی و حرفهدانشگاه
توسعه اعضای هیات علمی برای این دسعته  . بودندهای اولیه موسساتی مذهبی بودند، بسیاری از اعضای هیات علمی کشیش و روحانی دانشگاه

ترین طریق حمایت از توسعه هیات فرصت مطالعاتی، قدیمی(. Alstete ،2000)های روحانی و اخالقی بوده استاز افراد، حفظ و تقویت و جنبه
نشان کرد کعه فرصعت مطالععاتی در     خاطر( 8771)لوئیس . شده استباشد که از طرف موسسات آموزش عالی برای اساتید فراهم میعلمی می

ها، حمایت از هیات علمعی بعرای   هدف اولیه از این برنامه. ترین روش توسعه هیات علمی بوده استشاید قدیمی 8181دانشگاه هاروارد در سال 
 (. Gillespie & Robertson ،2010)های علمی خود بوده استتبدیل شدن به افرادی محقق در رشته

تععداد محعدودی از موسسعات آمعوزش     . های توسعه هیات علمی نداشتندها تعریف درست و جامعی از برنامه، دانشگاه8711تا قبل از سال 
ها بعر کمعک بعه    این برنامه. های توسعه آموزش برای اعضای هیات علمی خود بودندعالی همچون میشیگان، مک گیل و مینسوتا دارای برنامه

، اولین مرکز بالنعدگی  8711در سال  (. Alstete ،2000،p25)تحلیل و حل مشکالت آموزشی متمرکز بوداعضای هیات علمی جدید به منظور 
دهد مطالعه سایر متون نیز نشان می(. Dell ،1988)در دانشگاه میشیگان افتتاح شد "مرکز پژوهشی تدریس و یادگیری"هیات علمی با عنوان 
-بالندگی حتی در کشورهای توسعه یافته غیر نهادینه بوده و اجرای آن به صورت پراکنعده صعورت معی   های ، اغلب برنامه31که تا قبل از دهه 

یافته و بعه  های وسیا نظری و عملی در رابطه با تدوین راهبردهای نوین توسعه هیات علمی در کشورهای توسعه، کوشش31اما در دهه . گرفت
های اجتمعاعی و اقتصعادی در اواخعر    پدید آمد ناشی از بحران 31علمی که در دهه نهضت توسعه اعضای هیات . خصوص آمریکا صورت گرفت

 . استبوده 8711دهه 
گیری نهضت حقوق دانشجویی در آموزش عالی آمریکا، دانشجویان خواستار کترل بیشتر خود بر محتوای دروس شعدند و از حقعوق   با شکل

کننده و غیرمرتبط دفاع کردند و به دنبال نقش آفرینی در تعیعین محتعوای برنامعه درسعی،     هخود برای بازخورد به اساتید درباره ارائه دروس خست
با توجه به چنین روندی، اعضای هیات علمی باید خود را بعا  . تطابق دروس با فهم آنان و ارتباط بیشتر با تجربیات، عالئق و انتظارات آنها بودند

 (.Gillespie & Robertson  ،2010)دادنداین تغییرات وفق می
هعای  های آمریکا انجام شد، حدود نیمعی از آنهعا برخعی از فعالیعت    ها و دانشکدهبر روی تمامی دانشگاه 8731براساس تحقیقی که در سال 

از آنها اعتقاد به دایر نمودن واحدهای مخصعوص توسععه اعضعای هیعات علمعی در      % 01توسعه اعضای هیات علمی را پیشنهاد نمودند و حدود 
ها و مراکز آمعوزش ععالی در حعال    درصد دانشگاه 11انجام شد، تقریبا  8731ای که در سال همچنین براساس مطالعه. های خود داشتندنشگاهدا

هعای  از طرف دیگر، بنیادها و موسسات خصوصی همچون ملون، کالگ، کارنگی و فورد نیز حمایت. های توسعه هیات علمی بودنداجرای برنامه
نیز پروژه توسعه علمی  در مینسوتا بعه منظعور بررسعی     11در دهه (. Alstete ،2000)توجهی از توسعه هیات علمی به عمل آوردندمالی قابل 

های موفق توسعه ها نشان داد که برنامهتحلیل و ارزیابی این برنامه. دقیق توسعه هیات علمی و حمایت مالی از آنها در سه ایالت آمریکا آغاز شد
هعای پیگیعری مسعتمر برخعوردار     ای و فعالیعت هعای محلعی و منطقعه   هایی همچون حمایت مدیریت، استفاده از تخصصاز ویژگی هیات علمی

 (.8811جمشیدی، )بودند
هعر  )و ادامه این روند  71نشان دهنده افزایش توجه به توسعه هیات علمی در اوایل دهه  8773تا  8717ها از سال نامهبررسی چکیده پایان

عالقه به توسعه هیات علمی در حال رشد است و بسیاری از محققان و پژوهشگران آموزش عالی . باشدمی 71های آخر دهه در سال( اندکچند 
راهنمای جدید توسعه اعضای "در کتاب (  1181)در نهایت اینکه متیوکولت (. Alstete ،2000 ،p28)پردازندهمچنان به این موضوع مهم می

 Gillespie)آمده است، مطرح نمود 8-1احل تحول نظری و عملی مفهوم توسعه هیات علمی را در پن، مرحله که در جدول ، مر"هیات علمی 

& Robertson ،2010 .) هایی همچون مدیریت دانش، ارزیابی پیامعدها، یعادگیری فععال، یعادگیری مشعارکتی و      واژه 18به طور کلی در قرن
از ایعن رو واضعح   . های اعضای هیات علمی افعزوده اسعت  ها را تغییر داده است و بر دغدغهلی و دانشگاهانداز آموزش عایادگیری خدمات، چشم

بایست کمک به اعضای هیات های توسعه میهدف اصلی برنامه. است که توسعه اعضای هیات علمی باید بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد
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، Alstete)نمایعد، باشعد  هعای آنهعا را تقویعت معی    هایی که تواناییخود در فرایندها و مکانیسمهای ها و پتانسیلعلمی در درک کامل توانمندی
2000.) 

 پیشینه پژوهش 
پژوهشی با عنوان بررسی وضعیت بالندگی اعضای هیات علمی در دانشگاه شهید بهشتی و ارائه الگویی به منظور بهبعود  ( 8811)جمشیدی 

بعد حرفه ای، فردی،  0این پژوهش ارزیابی دانشگاه شهید بهشتی در مورد بالندگی اعضای هیات علمی از هدف از اجرای . مستمر آن انجام داد
ای، آموزشی و فردی زیر متوسعط  نتای، این پژوهش نشان داد که عملکرد دانشگاه در بعد بالندگی سازمانی، حرفه. آموزشی و سازمانی بوده است

های اعضای هیات علمی با رشته های تحصیلی مختلف با عملکرد دانشگاه در های پژوهش، بین دیدگاهتهبا توجه به سایر یاف. ارزیابی شده است
همچنین بین دیدگاه های اعضای هیات علمی دارای درجعات علمعی   . خصوص بالندگی اعضای هیات علمی تفاوت معناداری وجود نداشته است

 .ت علمی تفاوت معنی داری وجود داشته استمختلف با عملکرد دانشگاه در خصوص بالندگی اعضای هیا

ای اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسالمی های آموزشی برای رشد حرفهپژوهشی با عنوان ارزشیابی برنامه کارگاه( 8813)ای زوارق شعبه
 1نفری از اعضای هیات علمی منطقه  811ای تدوین شد و در نمونه در این پژوهش با استفاده از ادبیات موضوع، پرسشنامه. انجام داد 1منطقه 

های آموزشی نیاز به بازبینی اساسی دارنعد و ایعن   های ارزشیابی در کارگاهاستان تهران اجرا شد پژوهشگر در پایان به این نتیجه رسید که روش
هعا  بتوانند با ارزشیابی دقیق  برنامه آموزشی کارگاهباشد تا ها میامر نیازمند حمایت و همکاری مسئوالن ذیربط در اجرای برنامه آموزشی کارگاه

هعای آموزشعی   ی بهتعر برنامعه  های اساسی را جهعت ارائعه  ها، وسایل آموزشی و ارزشیابی پیشرفت یادگیرندگان گامدر بعد اهداف، محتوا، روش
 .بردارند

های بهسازی اعضای هیات علمعی بعه منظعور    د و مولفهپژوهشی با عنوان شناسایی ابعا( 8871)قورچیان و اجتهادی و جعفری و شفیا زاده 
بخش فلسعفه و اهعداف، ابععاد و     3های پژوهش، مدل نهایی در براساس یافته. ارائه یک مدل مفهومی در دانشگاه آزاد اسالمی انجام داده است
ان داد که از دیدگاه اعضای هیات علمی، وضععیت  نتای، نش. ها و برونداد طراحی شدمولفه ها، مبانی نظری، روش، فرایند اجرایی، تسهیل کننده
بعد بهسازی هیات علمی، فقط میانگین نمرات بهسازی آموزشی باالتر از  1از میان . برنامه های بالندگی در دانشگاه آزاد اسالمی مطلوب نیست

همچنین نتعای، حاصعله نشعان داد کعه میعانگین      . تر از حد متوسط بودندپایین( پژوهشی، فردی، سازمانی، اخالقی)حد متوسط و چهار بعد دیگر 
عدم توجه به نیازها و اولویت های اعضای هیعات علمعی، اجبعاری    )نمرات هشت مانا باالتر از حد متوسط بوده است که در میان آنها چهار مانا

بعاالترین میعانگین را بعه خعود     ( بودن شرکت در برنامه های بهسازی، عدم حمایت مدیران ارشد دانشگاه و فقدان انگیعزه و مشعوق هعای الزم   
 .اختصاص داده اند

های دولتی ایران و ارائه پژوهشی با عنوان بررسی کیفیت زندگی کاری در میان اعضای هیات علمی دانشگاه( 8871)نورشاهی و سمیعی    
ای در حد پایین و متوسعط  د و توسعه حرفههای رشمندی هیات علمی از فرصتنتای، نشان داد سطح بهره. استراتژی برای بهبود آن انجام دادند
های مشارکتی در بین اعضای هیات علمی توسط بیشترین درصد از پاسخگویان در حد متوسعط ارزیعابی   ارزیابی شده و میزان تعامالت و فعالیت

به عنوان عوامل تاثیرگذار بعر   ای و فرهن   سازمانیهمچنین در این تحقیق سوء رفتار و عدم رعایت اخالق در فضای زندگی حرفه. شده است
 .اندابعاد کیفیت زندگی کاری اعضای هیات علمی شناسایی شده

های برآوردن نیازها انجام ای آنان و شیوهزهای توسعه حرفهپژوهشی با عنوان نظر اعضای هیات علمی درباره نیا( 8871)زاهدی و بازرگان 
هعای آموزشعی، پژوهشعی، اجرایعی و ارتبعاطی نیعاز وجعود دارد کعه         می در چهار حوزه مهارتدادند که نتای، نشان داد؛ به نظر اعضای هیات عل

-های علمی از جمله انجام دادن فعالیتهای مدیریت،  فعالیتپس از آن نیاز به تقویت مهارت. های ارتباطی استبیشترین نیاز در تقویت مهارت

در حعالی کعه نتعای، نشعان داد      . های پژوهشی استآن، نیاز به تقویت مهارتپس از . های آموزشی و پژوهشی و عرضه خدمات تخصصی است
 .تری قرار داردهای تدریس در اولویت پاییننیاز به تقویت مهارت

های نقعدی و غیرنقعدی، دو عامعل    در تحقیقات خود در سوئد اعالم نمودند که استفاده از روش ارزیابی و ارائه پاداش(  2003)استیونسون 
استیونسون به نقعل  )های اجرایی مراکز توسعه اساتید لحاظ گردیده استباشد و این موارد در دستورالعملارتقای اعضای هیات علمی می مهم در

 (.8811از مرزبان، 
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 Wesley(2005 )نتای، پژوهش او نشان . های دوساله تگزاس پرداختهای بالندگی اعضای هیات علمی در کال،به بررسی وضعیت برنامه
ها، فرد مسعئول تمعام وقتعی    درصد از کال، 07های مورد مطالعه فاقد فضای فیزیکی برای بالندگی اعضای هیات علمی بودند؛ داد که اکثر کال،

های بالندگی اعضای هیات علمعی خعود در نظعر گرفتعه     ها اعتبارات ناکافی برای برنامهبرای انجام وظایف بالندگی در اختیار نداشتند؛ اکثر کال،
های بالندگی اعضای هیات علمی آنها بدون نیازسنجی انجام شعده  های مورد مطالعه گزارش دادند که برنامهدرصد از کال، 01بودند و در نهایت 

 .است

Naeem Uahkhan (2005 )جامعه آماری ایعن پعژوهش   . به ارزیابی وضعیت موجود بالندگی کارکنان در آموزش عالی پاکستان پرداخت
هعای  هعا برنامعه  نتای، این تحقیق نشان داد که دانشعگاه . های دولتی و خصوصی پاکستان بوده استدر آموزشی شاغل در دانشگاهشامل همه کا

از نتای، دیگر پعژوهش  . مدونی برای بالندگی کارکنان نداشتند البته این امر به واسطه کمبود منابا نبوده بلکه به واسطه سوء مدیریت بوده است
 (. Naeem Uahkhan  ،2005)کردند های بالندگی احساس نیاز میاتید دانشگاه کامال نسبت به برنامهاین بود که اس

McAfee (2008) های دوساله ایالت کانزاس بوده استهای توسعه اعضای هیات علمی در کال،در مطالعه ای به دنبال شناسایی ویژگی. 
هعای  معه وی در این پژوهش بر مولفه های تکنولوژی، تنوع، فضا، کارگزینی،  اعتبارات مالی، ارزیابی، محتوا، اجرا و ارزشیابی برای ارزیعابی برنا 

هعای توسععه   های آتی برنامعه ها به استفاده بیشتر از نتای، ارزشیابی برای تعیین فعالیتنتای، پژوهش نشان داد که این کال،. توسعه استفاده کرد
 (.McAfee ،2008)تاکید کردند

 روش پژوهش 
تحلیلی محسوب میشود، گردآوری اطالعات به شیوه کتابخانه ای و براساس منعابا معتبعر   -تحقیق حاضر براساس ماهیت و روش توصیفی

 .کتب، مقاالت صورت گرفته است

 

 گیرینتیجه 

توسعه همه جانبه کشور به واسطه پرورش نیروی انسانی متخصص معورد نیعاز   ها و نظام آموزش عالی در رشد و با توجه به رسالت دانشگاه
بعا  . شودهای مختلف جامعه و تروی، و بسط دانش و تحقیقات، اهمیت بهبود کیفیت تمامی جوانب آموزش عالی بیش از پیش احساس میبخش

ها دارد، فراهم نمودن شرایط رشد همعه  و عملکرد دانشگاه توجه به اینکه افت کمی و کیفی اعضای هیات علمی، تاثیر خطیری در ارتقای کیفی
 .باشدجانبه این متخصصین دانشگاهی الزامی می

یابیم که اعضای هیات علمی مراکز دانشگاهی به عنوان بخش مهمی با نگاهی بر مبانی تحقیق در زمینه توسعه اعضای هیات علمی در می
ها و مراکعز آمعوزش ععالی بعا درک واقععی      کند دانشگاهعلم و دانش دارند؛ این نقش ایجاب میاز جامعه علمی هر کشور نقش مهمی در تولید 

ارائعه  . نیازهای توسعه اعضای هیات علمی خود و با شناخت و آگاهی الزم، منابا مورد نیاز آنان را تامین و راه دسترسی بعه آن را فعراهم سعازند   
-های گذشته صورت گرفته است نیز نشان دهنده اهمیت این موضوع میکه در طول دهه های مرتبط با توسعه هیات علمیگزارشی از پژوهش

از ایعن رو  . همچنین براساس مرور پیشینه مشخص شد موضوع توسعه و کیفیت اعضای هیات علمی در جایگاه شایسته قرار نگرفته اسعت . باشد
ر موسسات آموزشی بیشتر مورد توجه قرار گیرد و  همچنین به نیازهای ای اعضای هیات علمی دپیشنهاد می شود؛ اهمیت و جایگاه توسعه حرفه

 .توسعه آن ها نیز توجه الزم را داشته باشند تا از این طریق موجبات رشد و کیفیت نظام آموزشی را فراهم سازند

 
 منابع

 منابع فارسی
وهش و برنامه موسسه پژ: تهران. 8811تا  8837تخصصی از سال گزارش عملکرد ستاد اجرایی برگزاری کارگاه های (. 8811)آراسته، حمیدرضا 
 .ریزی آموزش عالی

برنامعه ریعزی در    فصعلنامه پعژوهش و   توسعه دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی در برنامعه توسععه،   (. 8838)اکبری، علی اصغر؛ کریمیان، ژیال 
 . 31-08، 1 آموزش عالی،
 . 81-80، 7سال اول،  نامه آموزش عالی،: تهران. اعضای هیات علمیمنزلت اجتماعی (. 8818)باقریان، فاطمه 
فصلنامه پژوهش های مدیریت ، (جهاد دانشگاهی: مورد)الگوی توسعه حرفه ای اعضای هیات علمی سازمان های پژوهشی (. 8817)پورکریمی، جواد 

 .811-808، 1 ،(ع)منابا انسانی دانشگاه جاما امام حسین 
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 .نشر آگه: تهران .ریزی آموزشی و درسیمقدمه ای بر برنامه(. 8817) تقی پور ظهیر، علی
پایعان نامعه    بررسی وضعیت بالندگی اعضای هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی و ارائه الگویی به منظعور بهبعود مسعتمر آن،   (. 8811)جمشیدی، الله 

 .یکارشناسی ارشد، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید بهشت
موسسه انتشارات دانشعگاه  : تهران  .رویکردهای توسعه حرفه ای معلمان(. 8811. )حجازی، سید یوسف؛ پرداختچی، محمدحسن وشاه پسند، محمدرضا

 .تهران
جموععه  م. راهبردها و روش های ارتقا و توسعه قابلیت ها و مهارت های اعضای هیات علمی در دانشگاه هعای ایعران  (. 8831. )حسینی، سید محمود

 .38 -08تهران، دانشگاه عالمه طباطبایی،  مقاالت نخستین سمینار آموزش عالی در ایران،
 .موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی: ، تهرانمراکز توسعه کارایی اعضای هیات علمی در دانشگاه ها، (8838)حسینی نسب، سید داوود 

فصلنامه پژوهش . نظر اعضای هیات علمی درباره نیازهای توسعه حرفه ای آنان و شیوه های برآوردن نیازها(. 8871)زاهدی، سکینه و بازگان، عباس 
 .17 -17، 13 و برنامه ریزی در آموزش عالی،

صعنعت نفعت،    8010دستیابی بعه چشعم انعداز    نقش توسعه منابا انسانی در (. 8811)سید جوادین، سید رضا؛ شریفی، سید مهدی و رای،، حمزه 
 .811-33، 1، سال سوم، فصلنامه مدیریت و منابا انسانی در صنعت نفت

فصعلنامه تحقیقعات اقتصعاد و    تعیین مولفه های زمینه توسعه حرفه ای مربیان مراکز آموزش وزارت جهعاد کشعاورزی،   (. 8811. )پسند، محمدرضاشاه
 .887-801، 8 توسعه کشاورزی ایران،

اسعتان   1ارزشیابی برنامه کارگاه های آموزشی برای رشد حرفه ای اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسعالمی منطقعه   (: 8813)شعبه ای زوارق، آرزو 
 .پایان نامه برای اخذ مدرک کارشناسی ارشد، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه تهران ،8811 -13تهران در نیم سال دوم 

بررسعی وضععیت بهسعازی اعضعای هیعات علمعی داشعگاه آزاد        (. 8871. )قورچیان، نادرقلی؛ اجتهادی، مصطفی؛ جعفری، پریوش و شفیا زاده، حمید
 .71-880، 8 فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد اسالمی واحد گرمسار،اسالمی، 

طالعه فرسودگی شغلی اعضای هیات علمعی دانشعگاه شعهید بهشعتی و روابعط آن بعا       م(. 8817)عارفی، محبوبه؛ قهرمانی، محمد و طاهری، مرتضی 
 . 881-78، 81 فصلنامه پژوهش های مشاوره،. منتخبی از متغیرهای جمعیت شناختی

پایان  ،(نامه هامنابا انسانی، تجهیزات، بر)بررسی ضرورت تاسیس مرکز بالندگی اعضای هیات علمی در دانشگاه شهید بهشتی (. 8811)مرزبان، زهرا 
 .نامه برای اخذ مدرک کارشناسی ارشد، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید بهشتی

بررسی کیفیت زندگی کاری در میان اعضای هیات علمی دانشگاه های دولتی ایعران و ارائعه اسعتراتژی    (. 8871.  )نورشاهی، نسرین؛ سمیعی، حسین
 .880-78، 17 .ش و برنامه ریزی در آموزش عالیفصلنامه پژوه. برای بهبود آن

فصعلنامه  . ارائه الگوی مفهومی بهسازی اعضای هیات علمی دانشگاه هعا و مراکعز آمعوزش ععالی    (. 8813. )نوه ابراهیم، عبدالرحیم و پورکریمی، جواد
 . 818 -818، 1سال دوم،  .پژوهش در نظام های آموزشی

برنامه ریزی آموزش        فصلنامه پژوهش و . گاه های آموزشی، روشی برای توسعه منابا انسانی، مطالعه موردیکار(. 8831)نوه ابراهیم، عبدالرحیم 
 .881-13، 8سال اول، . عالی
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