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کننهده در  اند و نقش تسههی  ترین عناصر دگرگونی در جوامعها یکی از اساسیهای آموزشی به ویژه دانشگاهشاید بتوان گفت، سازمان :چکیده

جایی کهه  از آن. جامعه نیز تحول ایجاد کنندتغییر و تحول دهند تا بتوانند در ها باید ابتدا خود را ؛ به همین خاطر دانشگاهکنندن راه را بازی میای
دانشگاه باید بر روی اعضای هیهات   شوند؛تربیت میهستند و در زیر دستان اعضای هیات علمی آن ها دانشگاهی انسانی در هامهمترین سرمایه

از ایهن رو   .یهد آنها برآگذاری کند و در پی توسعه سرمایه ده افراد متخصصدهنتوسعه دهنده جامعه و پرورش علمی خود به عنوان نیروی اصلی
در این مقاله سعی  .ه و بهسازی سازمانی استیکی از مهمترین عواملی که می توان از آن طریق به توسعه اعضای هیات علمی کمک کرد توسع

تحلیلی پرداخته  -با روش توصیفی در موسسات آموزش عالی میای هیات علنقش بهسازی سازمانی در توسعه اعض بر این است که به بررسی و
 . شود
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 مقدمه -1
لذا به همین دلیه   . محسوب می شودارزشترین سرمایه یک سازمان، جامعه و یک کشور عنوان اصلی ترین، بزرگترین و با  نیروی انسانی به    

گذاری کرده و سعی در بارور نمودن آن دارند و جهوامعی بهه پیشهرفت تروهی و     مایهاز دیرباز کشورها و سازمانها بر روی این نیروی با ارزش سر
اده، سازمان و سرانجام یک کشور نیهاز  برای موفقیت یک خانو .رسند که بتوانند این نیروها و استعدادهای نهفته در آنها را شکوفا سازندمی تعالی

ای جهز بهاب بهردن    هایی کارآمد و توانا است و طبیعتا کشور ما نیز مستثنی نبوده و جهت رسیدن به خودکفایی و عهدم وابسهتگی رهاره   به انسان
ی انسهانی شها   در اکثهر    اش ندارد در اینجها بزم بهه یهادآوری اسهت کهه نیهرو      ش و آگاهی و خالویت نیروی انسانیمهارت و تخصص و دان

توانهد باعه    شود و همهین امهر مهی   باشند و یا باو  از آنها استفاده بهینه نمیهایی از نظر عوام  یاد شده میسازمانهای کشور ما دارای کاستی
 (. 6731آبادی، فرهنگی، فتح)ها و پایین بودن نسبت داده به ستاده گرددکاهش کارآیی و افزایش هزینه

ه به وجود منابع سرشار زیرزمینی و روی زمینی از وبی  نفت و گاز و زمینهای کشاورزی در مناطق شمالی و جنوبی کشور و رهارفصه   با توج   
بودن آب و هوای ایران و همچنین وجود نیروی انسانی جوان، اگر در جهت بهسازی و شکوفایی استعدادهای نیروی انسانی به خصوص اعضای 

توان امیدوار بود که خدمات، صنایع، کشاورزی و در ک  اوتصاد کشهور  ا سرمایه گذاری شده و توجه بزم به عم  آید میهیات علمی دانشگاه ه
آموزش عالی به عنوان محور توسعه و کانون اصلی تربیت نیروی انسانی متخصص و آمهوزش دیهده مهی توانهد بها      . به رشد و توسعه بزم برسد

موسسات آمهوزش  از این رو دانشگاه ها و . های نو، راهکارهای نوینی را در شریان های حیاتی جامعه تزریق کند برخورداری از ایده ها و اندیشه
اعضهای هیهات   از طرف دیگر، (. 4، ص6737اودسی، )شودریزی رشد و پیشرفت جامعه محسوب میعالی، طراح اصلی و رارروب اساسی برنامه
از . وزش عالی هستند که افت کمی و کیفی آنها تاثیر مستقیمی بر عملکرد نظام آموزش عهالی دارد علمی از جمله عناصر مهم و اصلی ساختار آم

آنجا که جایگاه و نقش آموزش عالی در توسعه اوتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی کشور تعیین کننده است و نیهروی انسهانی متخصهص و    
تقویت و توسعه این بخش و به ویژه اعضای هیات علمی به مثابه روح  شوند،یسط بخش آموزش عالی تربیت مهای مختلف تومورد نیاز بخش

 (.603، ص6737وارون، )شودمحسوب میو جان آموزش عالی 
عوام  گوناگونی در اهمیت یافتن موضوع بهسازی اعضای هیات علمی تاثیر دارد، عواملی مانند گوناگونی جمعیتهای دانشجویی و تنوع رو به    

تزاید انها که موجب پیچیدگی بیشتر امور می شود، تغییرات اوضاع اجتماعی و اوتصادی و افزایش شرایط روابتی که بهیش از پهیش پاسهخگویی    
ا ایجاب می کند و این به سطح بابتری از تغییر و یادگیری در  هیات علمی نیاز دارد، استخدام هر ره بیشهتر اعضهای هیهات علمهی،     دانشگاه ر

این گونه عوام  سبب شده اند تا توسعه هیهات علمهی در کهانون    ... . تحوبت ساختاری ناشی از ظهور پرشتاب فناوری اطالعات و ارتباطات و 
 (. 6733فراستخواه، ) شگاهی و برنامه ریزی آموزش عالی ورار بگیردتوجه مدیریت دان

های توسعه هیات علمی نداشتند و تعداد محهدودی از  ها و مراکز آموزش عالی تعریف درست و جامعی از برنامهدانشگاه، 6610تا وب  از دهه     
عضهای هیهات علمهی خهود     ی بهسهازی آموزشهی بهرای ا   برنامهه هها  موسسات آموزش عالی همچون میشیگان، مهک گیه  و مینسهوتا دارای    

در دانشهگاه   "مرکهز پژوهشهی تهدری  و یهادگیری    "، اولین مرکز توسعه هیات علمی بها عنهوان   6611در سال (. Alstete, 2000, p25)بودند
دهد کهه تها   سایر متون نشان میمطالعه  (.Daly, 1998. P6)میشیگان افتتاح شد و سایر مراکز نیز بعد از مدت کوتاهی شروع به فعالیت کردند

وسعه هیات علمی حتی در کشورهای توسعه یافته نهادینه شده نبهود و اجهرای آن بهه صهورت پراکنهده و      تهای ، ا لب برنامه6630وب  از دهه 
های توسعه هیات لفههای وسیعی از نظر تئوری و عملی در رابطه با تدوین ابعاد و مو، کوشش30های دهه اما در سال. گرفتموردی صورت می

 : شودعلمی و ارزیابی وضعیت موجود در کشورهای مختلف و به خصوص آمریکا صورت گرفت که در ادامه به برخی از مهمترین آنها اشاره می
    (1987) Scott ههای وی  یافتهه  .اددانشکده علوم اجتماعی کالیفرنیا مورد مطالعه وهرار د  61های توسعه هیات علمی را در در پژوهشی برنامه

به بررسهی  Murray  (2001). های آن باشدر توسعه هیات علمی و برنامهشگاه باید به دنبال طراحی سیستم مناسب مشارکت دنشان داد که دان
فهق   نتایج تحقیق مورای نشان داد که ارتباط مستقیمی بین برنامه ههای مو . های دو ساله تگزاس پرداختوضعیت بهسازی هیات علمی در کالج

توسعه و سیستم پاداش وجود دارد که سیستم پاداش از طرف سازمان می تواند نقش مهمی در توسعه و مشارکت اعضای هیهات علمهی داشهته    
ر بررسی عوام  موثر بر برنامه های توسعه هیات علمی در تایلند به ایهن نتیجهه رسهیدند کهه حمایهت      د Brody and Scholer (2007). باشد

در کشورمان نیز عالوه مندی به موضوع . مناسب و نیازسنجی صحیح در موفقیت برنامه های بهسازی کامال تعیین کننده استسازمانی، رهبری 
دربهاره وضهعیت     (2005) (NaeemUahkhan) نعیم اهلل خهان . توسعه هیات علمی به خصوص در موسسات دانش بینان در حال افزایش است

نتایج تحقیق نشان داد که برخالف فرضیه محقق، بیشتر موانع توسعه . زش عالی پاکستان بررسی کردموجود توسعه اعضای هیات علمی در آمو
در پژوهشی با عنوان راهبردها و روش های ارتقا و توسهعه وابلیهت   ( 6731)نی یحس. هیات علمی به سوء مدیریت بر می گردد و نه کمبود منابع

تا انفهرادی، پراکنهده و   ایهران عمهد  این نتیجه رسید که برنامه های بهسازی هیات علمی در  های اعضای هیات علمی در دانشگاه های ایران به
د کهه  ضمن بررسی کارگاه های آموزشی پرورش حرفه ای اعضای هیات علمی به این نتیجه رسی( 6731)آراسته .  یرمنسجم و پر هزینه هستند
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با تحلی  برنامه های بهسازی هیات علمهی در ایهران بهه ایهن     ( 6733) یناسرکارای . موزشی دانشگاهی تاکید دارندبیشتر کارگاه ها بر بهسازی آ
شنایی آنهها بهه روشههای تهدری  و فنهون      پژوهشی این افراد با توجه به آموزشی و این برنامه ها متوجه مسولیت های آنتیجه رسید که بیشتر 

ههای مهدون بهرای    ریهزی سهال  برنامهه   10ای بیش از مطرح دنیا سابقه هایدر حالی که بسیاری از دانشگاه .پیشرفته پژوهش علمی بوده است
ای جامعهه و منسهجمی بهرای    های دولتی نهه تنهها برنامهه   های ایران و بخصوص دانشگاهبالندگی اعضای هیات علمی خود دارند اما در دانشگاه

دون نیازسنجی و محدود به رند سمینار یا کارگاه آموزشی در های موجود نیز بتوسعه اعضای هیات علمی تدوین نشده است،  بلکه بیشتر برنامه
 (.6761باورپناهی، )شودسال می

وزش عالی در دنیا در نشان دادن تعهد واوعی به ایده توسعه اعضای هیات علمی خود بسهیار کنهد و ضهعیف    حال با وجود رنین پیشینه ای، آم   
وبی های توسعه هیهات علمهی در شهرایط مطله    در کشورمان نیز وضعیت برنامه(. 6760ه، زاداجتهادی، وورریان، جعفری، شفیع)عم  کرده است 

به ویژه بعد توسعه  ای بوده است و از ابعاد دیگر توسعه هیات علمیوهش و به طور کلی بعد حرفهپژ موزش ونیست و بیشترین توجه به بخش آ
قش بهسازی سازمانی به عنوان عنصری مهم و مغفول در امر توسهعه اعضهای   از این رو در این تحقیق به بررسی و ن . فلت شده است سازمانی

 . هیات علمی پرداخته خواهد شد
 
 

 ادبیات تحقیق -2
 منابع انسانی. 1-6
انسهان   هها را در ها و مهارتها، تواناییایجاد فعالیت گذاری در آن، زمینهزیرا سرمایه. ر نیروی انسانی استگذاری دبزرگترین سرمایه، سرمایه    

همچنین افزایش تولید واب  مالحظه در کشورهای توسعه یافته، تنها به دلی  . ها بیشترین بازدهی را داردگذاریآورد و این نوع سرمایهفراهم می
وده اسهت و  گذاری در نیروی انسانی به تولید ناشی از سرمایه افزایش بازدهی تولید حاص  شده است که این افزایش، نتیجه بهبود در شیوه های
عالوه بر آن، هر ره از سرمایه انسانی استفاده بیشتری بهه  . بدیهی است که نیروی انسانی، مهمترین عام  رشد اوتصادی و درآمد ملی می باشد
عضی به هر حال اهمیت نیروی انسانی به حدی است که ب. عم  آید، موجب افزایش مهارتهای آنان و باع  ارتقای بهبود کیفیت کار خواهد شد

منهابع  . از نظریه پردازان نیز معتقدند سرمایه اصلی یک کشور توسعه یافته، به تکنیک و کاردانی کشور بستگی دارد، نه به ابزارآبت صهنعتی آن 
های مهم بنگاه ههای اوتصهادی موفهق جههان، گهردآوری      به طوری که از د د ه. انسانی، اساس ثروت واوعی یک سازمان را تشکی  می دهند

 (.6733سیدجوادین، شریفی، رایج، )سرمایه انسانی فرهیخته و خردورزی است که وادر به ایجاد تحول در سازمانی که به آن متعلق هستند، باشند
 توسعه هیات علمی. 1-1

-ر برنامهه یافته و هدفمدار جهت تحقق رشد و پیشرفت شغلی است و در واوع یک نهوع تغییه  توسعه اعضای هیات علمی یک فرایند سازمان

های ضروری جههت حرفهه   این فرایند بازتاب یک تالش هوشیارانه جهت تشخیص مهارت. ریزی شده در یک دوره از شغ  و حرفه علمی است
سازد هایی است که فرد را وادر میمساله اصلی در این فرایند کسب مهارت. باشدریزی شده میای سریع و برنامهتخصصی و کسب آنها به شیوه

-های فنی، ویژگهی این فرایند نیازمند توجه به مهارت. شرفت در یک حوزه مورد عالوه، ره آموزشی باشد و ره عملیاتی، سهم داشته باشددر پی

 (.Glenn، 1987)های شخصی و اهداف روشن و آشکار است
توسعه هیات علمی در آموزش عالی راهکاری برای بهبود کیفیت یادگیری و تدری  محققان و آموزشهگران و همچنهین گسهترش فرهنه          

( متخصهص )ای تری را فراسوی زندگی کاری یک فهرد حرفهه  العمر رویکرد کلیت گرایانهدر این بین یادگیری مادام. باشدالعمر مییادگیری مادام
در واوع مولفه اساسی تغییرات تحولی است کهه  . شودالعمر محسوب میهای یادگیری مادامتوسعه هیات علمی یکی از مولفه نماید ومنعک  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

معتقد است توسعه در بعد فردی، معموب ( 6661)گراف  (.Nigholls ،2000)ها و عملکرد خود را بهبود بخشند انمندیباشند و وادرند دانش و تو
-هها شهام  برنامهه   بخشد؛ که این برنامهفردی اعضای هیات علمی را بهبود میها و تجاربی تمرکز دارد که اثربخشی فردی و میانبر استراتژی

های آموزشی و سمینارها های فردی، کارگاههای مشارکت فردی است که از طریق مشاورهن و واطعیت و مهارتریزی شغلی، توسعه صراحت بیا
 (. Alstete، 2000به نق  از )باشدهایی با همکاران انجام پذیر میو نشست

گسترده و وسهیعی دارد و ههم دارای   این واژه در ک  هم معنای . به طور کلی از توسعه اعضای هیات علمی تعاریف مختلفی ارائه شده است
-دهد که هدف آن بهبود یادگیری دانشهجویان مهی  ها را تشکی  میدر معنای گسترده، این واژه دامنه وسیعی از فعالیت. باشدتر میمعنای جزئی

ای آنهها یهاری   ههای حرفهه  انمندیهایی است که به اعضای هیات علمی در رشد و ارتقای توتر، این واژه شام  فعالیتاما در معنای جزئی. باشد
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اما در ک  به منظور ارتقا و توسعه فردی، حرفه ای، آموزشی و . باشدهای توسعه اعضای هیات علمی دارای اهداف مختلفی میفعالیت. رساندمی
  (.Alstete ،2000)اند سازمانی اعضای هیات علمی طراحی شده

 بهسازی سازمانی. 1-7
بر پرورش و باب بردن میزان توانایی های یک سازمان توجه دارد تا حدی کهه سهازمان بتوانهد بهه سهطح مطلهوبی از       واژه بهسازی سازمان     

بهسازی سازمان یک جریان مداوم مشک  گشهایی اسهت و انجهام ان مسهتلزم همکهاری      . عملکرد و ایفای نقش برسد و این سطح را حفظ کند
ریزی شده کهه توجهه آن بیشهتر در    از تغییر برنامهبهسازی سازمان، فرایندی است  از یک دید، .اسان علوم رفتاری استاعضای سازمان و کارشن

ریزی و برنامه گیری،اطالعاتی، تصمیمریزی شده عالوه بر ساختار سازمانی، فرایندهای حساس تغییر برنامه. فرهن  سازمانی استاطراف تغییر 
-و تطبیق با تغییرات را تشویق می ریزی برای مقابلهل از یک فرهن  مقاوم به فرهنگی که برنامهعالوه بر این انتقا. شودارتباطات را شام  می

گونه، یکپارره و طراحهی  عبارت است از یک راه و روش نظام بهسازی سازمان. کند از جمله مواردی است که بهسازی سازمانی به آن توجه دارد
سهازمانی   و تمامی سازمان، بهسازی از دانشهای فنی گوناگونی بهرای شهناختن و حه  مسهای     های انسانی شده برای باب بردن اثربخشی گروه

 (. 6733سرمد، )گیری می کندبهره
 تهر کهردن  اعضای سازمان در برداشتن گامهایی در آینده برای طهوبنی  در واوع بهسازی سازمانی در جستجوی تغییر موفقیت آمیزی است که   

ههدف از  . تر شوند بنابراین بهبود سازمانی در تالش برای یاری رسهاندن بهه سهازمانها و اعضایشهان هسهتند     اثربخشی سازمان، فعالتر و مطمعن
های بالقوه توانایی ای است که براساس آنهم آوردن زمینهبهسازی در یک سازمان به عنوان یکی از کارکردهای مهم مدیریت منابع انسانی، فرا

این هدف از طریق ایجاد فرصت هایی برای کارکنان در امر مشارکت سازمان و همینطهور  . اد به فع  درآمده و استعدادهای آنان شکوفا گرددافر
  .(6760مظلوم، )رهبری موثر و ایجاد انگیزش به افراد تحقق می یابد

 هدف های بهسازی سازمانی. 1-7-6
 :دارد و همواره دنبال می کند بهسازی سازمان هدف های زیر را مورد نظر   

 و شکوفایی دپرورش یک نظام مستعد برای رش. 

 افزایش سالمت و اثربخشی سازمان، اعم از سازمان به صورت یکپارره یا وسمتی از سازمان و نظام های مووتی مانند کمیته و یا نظایر آن. 

 ایجاد فضای روابتی سالم و سازنده. 

 کنترل شده باشندن ایجاد فضایی که برخوردها در آ. 

 ایجاد فضای تصمیم گیری براساس اطالعات و نقش. 

 اد ام هدف های فردی و سازمانی. 

 تغییر فرهن  گروهی و تقلی  مقاومت به کمترین حد. 

 پرورش گروه های کارآمد. 

 گروههی و سهازمان مشهارکت داشهته     اد فضایی که در آن کارکنان بتوانند عقاید و ایده های خهود را آزادانهه ایهراد کننهد و در حه  مسهائ        جای
 (6736ایران نژاد پاریزی،ساسان گهر، )باشند

  های حساس هستندآموزش و پرورش افراد به ویژه مدیران و افرادی که دارای شغ. 

  هاها در سراسر سازمانافراد و گروهایجاد اعتبار بین. 

 و نیز رشد تخصصی کارکنانها ها و ماموریتتشویقی و پاداشی برای تامین هدف ایجاد یک نظام. 

 کمک به مدیران در پیاده کردن روشن مدیریت بر مبنای هدف. 

 (6731رمزگویان، )هدایتیایجاد روحیه خودتنظیمی و خود.  

 ضرورت بهسازی سازمان .1-7-1
با این پیشهرفتها همگهام   پیشرفت های سالهای اخیر در زمینه وسای  و علوم ارتباطی ایجاب می کند که سازمانها  تغییرات روز افزون محیطی   

کهنه شدن محصوبت و خدمات دهه ها و سهالهای  ( 7. تغییراتی که در حوزه علم و دانش بشری حادث شده است( 1آوری تغییرات فن(6 .شوند
 و فکهری و بهروز تغییهر در   دگرگهونی ارزش ههای نسهبی    ( 1تغییرات اجتماعی از جملهه افهزوده شهدن زنهان بهه نیروههای شها  ،        ( 4گذشته 
 (6730روحی عزیزی، مهدوی، )انتظارات
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 روش پژوهش -3
تحلیلی محسوب میشود، گردآوری اطالعات به شیوه کتابخانه ای و براساس منهابع معتبهر   -تحقیق حاضر براساس ماهیت و روش توصیفی

 .کتب، مقابت صورت گرفته است

 

 تحلیل، بحث و نتیجه گیری -4
د در فرایند تحول آموزش عالی رو به رو هستند و توسعه آموزش عالی در هر جامعه نیازمنامروزه جوامع مختلف با رالشهای گوناگونی     
توسعه و بهسازی اعضای هیات علمی خود توجه خاصی موسسات آموزش عالی ناگزیرند به  لذا. سازی اعضای هیات علمی آن استتوانمند

می تواند تاثیر به عنوان عام  کلیدی و یکی از ابعاد مهم توسعه هیات علمی سازمانی توسعه  مبذول داشته و از آن  فلت نورزند از این رو
، جو و های توسعه، رهبری و ایجاد انگیزشریتی، نیازسنجی، برنامهیمختلف؛ مد هایمولفهبا توسعه و بهسازی سازمانی در . باشدبسازی داشته 

. ای را در پی داشتلمی کمک کرد و در پرتو آن رشد و شکوفایی موسسهتوان به توسعه هیات عمی ، سیستم پاداش و تشویقفرهن  سازمانی
های مدیریتی، سازی سازمانی در مولفهکه بعد به توان رنین نتیجه گرفتمیهای انجام شده در داخ  و خارج ها و پژوهشبا توجه به به بررسی

ریزی جهت امر توسعه ه اعضای هیات علمی و به تبع آن برنامهنیازهای توسع افراد، سیستم تشویق و پاداش و همچنین نیازسنجیمشارکت 
تواند نقطه ضعفی برای موسسات آموزش عالی در امر توسعه نیروهای و  فلت و بی توجهی به این عام  میضعیف عم  کرده است از این ر

همانطور که در پژوهش انجام . توجه جدی گردد ویژه مدیریتهای مختلف به هت بزم است که توسعه سازمانی در مولفهبه همین ج .خود باشد
شده توسط نعیم اهلل خان درباره وضعیت موجود توسعه اعضای هیات علمی در آموزش عالی پاکستان نشان داده شد که برخالف فرضیه محقق، 

نیز اعالم کردند که حمایت and Brody  Scholer از طرفی .ردد و نه کمبود منابعگمیسوء مدیریت بر هیات علمی به بیشتر موانع توسعه
در بیان کرد که باید سیستم طراحی مشارکت مناسب   scoteهمچنین  .تواند موثر باشدها در توسعه میسازمانی، رهبری و نیازسنجی برنامه

باورپناهی نشان داد که  و سرکارانیته، های صورت گرفته از جمله حسینی، آراسدر داخ  نیز پژوهش. ایجاد گردد سازمان برای توسعه افراد
 .همراه بوده استای های آموزشی و حرفهاعضای هیات علمی به صورت  یر منسجم و بیشتر با تاکید بر بخش های توسعهبیشتر برنامه

دهد که همچنان های مرتبط با اعضای هیات علمی که در طول یک دهه گذشته صورت گرفته است، نشان میارائه شواهدی از پژوهش
به همین  ،شود توجهتوسعه اعضای هیات علمی  به امرموضوع توسعه اعضای هیات علمی در جایگاه شایسته خود ورار نگرفته و بزم است که 

توجه به با  .ها ناگزیرند در راستای توسعه همه جانبه اعضای هیات علمی خود کمر همت بسته و از این وظیفه خطیر  فلت ننمایندجهت دانشگاه
باشد لذا حائز ها همه تحت نظر سازمان میگیرد و مشارکت افراد در برنامهیهای سازمانی صورت مهای توسعه در وسمت نیازسنجیاینکه برنامه

ی های توسعه سازمانتوسعه اعضای هیات علمی توجه بزم مبذول گردد از طرفی رهبری صحیح از دیگر مولفهاز اهمیت است که به این بعد 
از این رو توجه به بعد سازمانی به عنوان عام  مغفول و مهم توسعه  .گردد امر توسعهتواند زمینه ساز مشارکت موثر و انگیزه دادن به افراد در می

 .یابدهیات علمی ضرورت می
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