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علمی در  هیأتبررسی موانع آموزش و بهسازی اعضای 
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 چکیده
برای . علمی مورد کاوش قرار گرفت هیأتدر این پژوهش موانع آموزش و بهسازی اعضای 

خبرگان ، مدیران دانشگاهی، در عرصه آموزش عالی گذاران سیاستنفر از  91این منظور با 
ها از  و داده شدعلمی در زمینه پژوهش مصاحبه  هیأتآموزش و بهسازی اعضای  حوزه

حاصل از مصاحبه از روش کیفی گرانهیم های  به منظور تحلیل داده. ها استخراج شد مصاحبه
محوری و انتخابی و ، کدگذاری باز، ها طی سه مرحله نتایج تحلیل داده. شدو لوندمن استفاده 

، فقدان استقالل دانشگاهی)شامل  موانع برون دانشگاهی: شامل در قالب دو مقوله کلی
های کالن در حوزه آموزش و بهسازی و خط مشی هانبود سیاست، حاکمیت نگاه سیاسی

و موانع ( علمی هیأتها و اعضای علمی و وجود نگاه کمی به توسعه دانشگاه هیأتاعضای 
موانع اجرایی و موانع مربوط به ، سازمانی موانع، شامل موانع کالبدی و مالی) درون دانشگاهی

آموزش و بهسازی اعضای  عدمدر نهایت پیامدهایی که . اندارائه شده( علمی هیأتاعضای 
تواند به دنبال داشته باشد در قالب پیامدهای فردی و سازمانی ارائه شده  می علمی هیأت
 . است

 
نع آموزش و بهسازی اعضای موا، علمی هیأتآموزش و بهسازی اعضای : یواژگان کلید

 های دولتیدانشگاه، علمی هیأت
 

                                                                                                                                      
 ( a_ saadattalab@sbu. ac. ir: مسئول مکاتبات) ریزی توسعه آموزش عالی دانشگاه شهید بهشتیدکترای برنامه* 
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 گیری و ارزشیابی آموزشی فصلنامه مطالعات اندازه
 

 مقدمه
، 9نوالن) گردد حسوب میسازمان م هر و دارایی سرمایهترین  اساسیامروزه منابع انسانی 

خود هایی که به طور مداوم به توسعه کارکنان سازمان(. 9811، ؛ حجازی و همکاران2002
ترین  مهم منابع انسانی را، کنند گذاری می سرمایه شانهای آموزشیتوجه دارند و در برنامه

آموزش و بهسازی کارکنان به منظور حفظ . دانندعامل در دستیابی به توسعه اقتصادی می
بقاء  برای. در رشد سریع دنیای فناوری ضروری است، های مورد نیاز برای شغلشایستگی

مهارت و ، طور مداوم دانشمهم است که کارکنان به ، در رویارویی با روندهای جدید
های  های خودشان را ارتقاء دهند در حالی که سازمان نیز موظف است سیستمتوانایی

آموزش و (. 2098، 2کانکویک) آموزش و بهسازی فراهم نمایدهای  حمایتی را برای برنامه
 رود می کارکردهای مدیریت منابع انسانی به شمارترین  بهسازی کارکنان یکی از مهم

موفقیت هر (. 2002،  ؛ ومیک 200،  شولر و جکسون ؛2001،  ؛ لوتانز2000، 8لیناا)
و  مند نظامسازمان بستگی به کیفیت نیروی انسانی دارد و این امر جز از طریق اجرای 

(. 2098، 2کولکارنی) های آموزش و بهسازی کارکنان امکان پذیر نیستمناسب برنامه
، وبی برای کمک به کارکنان به منظور توسعه دانشهای آموزش و بهسازی چارچبرنامه

مک  ؛2002، ؛ ومیک2001، 1نوی) ای شان استهای فردی و حرفه توانایی و مهارت
در واقع آموزش و بهسازی به عنوان گذرگاهی (.  200، 90؛ بوکلی و کپلی2001، 1نامارا

فی است که منجر کند و عامل مهمی در ایجاد انگیزه پیشرفت و هدبرای یادگیری عمل می
ارتباط مستقیمی میان آموزش و بهسازی (. 2001، 99آرمسترانگ) شودبه تعهد سازمانی می

، یابند به گونه ای که هر زمان کارکنان توسعه می. کارکنان و عملکرد کارکنان وجود دارد
دارند و عملکرد آنها نیز  آنتعهد بیشتری نسبت به و  خود رضایت بیشتری از شغل

 وقتی عملکرد کارکنان افزایش یابد منجر به اثربخشی سازمانی خواهد شد. یابدیافزایش م
 (. 2002، 98؛ چوو و باولی 200، 92جامپتز)

                                                                                                                                      
1. Nolan 
2. Cankovic 
3. Elena 
4. Luthans 
5. Schuler & Jackson 
6. Vemic 
7. Kulkarni 
8. Noe 
9. McNamara 
10. Buckley & Caple 
11. Armstrong  
12. Champathes 
13. Choo & Bowley 



 
 
 

 02 ...  های بررسی موانع آموزش و بهسازی اعضای هیأت علمی در دانشگاه 
 

منبع آن محسوب ترین  ه آموزش عالی مهممؤسسعلمی در هر  هیأتاعضای 
؛ 2001، 9کاباکسی و اودباسی) نقش پیشگام را در توسعه و تغییر دارند ود نشو می

علمی افرادی  هیأتدر واقع اعضای (. 2092، 8؛ بروتکیویسز2000 2لرکانگ و می
فرهنگی و اجتماعی ، و توسعه علمی نمایندهستند که قادرند جوامع انسانی را متحول 

 هیأتبهسازی اعضای ، به این ترتیب(. 2001،  دی و دالی) جوامع را تسریع کنند
این منابع ارزشمند در نظر اساسی در پرورش و حمایت  یعلمی باید به عنوان اصل

؛ ساری کایا و 2092،  روبرتز و کارتر، ؛ استیپ 200، برادلی و همکاران) گرفته شود
پایداری را برای  و بلند مدت راهبردهای آموزش عالی باید نظام(. 2090،  همکاران

تدوین کنند تا بتواند در محیط آموزش عالی که به  بهسازی اعضای هیأت علمی
فعالیت کرده و اهداف دانشگاهی نیز تحقق  مؤثرال تغییر است به طور سرعت در ح

علمی به عنوان  هیأتدر واقع بهسازی اعضای (. 2092، 2نصرین و میرزا) پیدا کند
علمی و هم  هیأتهم برای اعضای  ،ضروری برای موفقیت دانشگاهی ئیجز

 1یسی و همکارانبو(. 2099، 1گویگلیلمو و همکاران) آیدها به حساب می دانشگاه
علمی به دلیل  هیأتهای بهسازی اعضای کنند که نیاز به برنامهعنوان می( 2001)

تقاضای درونی و بیرونی ذینفعان و ضرورت تعادل ، افزایش پیچیدگی آموزش عالی
های توسعه برنامه. خدمات و پاسخگویی اهمیت بسیاری دارد، پژوهش، در آموزش
های در علمی برای نقش هیأته در انطباق اعضای علمی به طور ویژ هیأتاعضای 

، ساری کایا و همکاران) درسی مهم استة حال تغییرشان در هدایت تغیرات برنام
ها و پیشبرد اهداف علمی در توسعه دانشگاه هیأتبا توجه به نقش اعضای (. 2090

ها شگاهعلمی در دان هیأتدانشگاه متأسفانه توجه اندکی به آموزش و بهسازی اعضای 
علمی عنصر اصلی و  هیأتدر حالی که اعضای  .شودات آموزش عالی میمؤسسو 

علمی در  هیأتآموزش و بهسازی اعضای . ها هستندتعیین کننده در دانشگاه
در حالی که عدم ، گیردهای کشور به صورت محدود و غیرمنسجم انجام می دانشگاه

تواند خسارات جبران ناپذیری را علمی می هیأتتوجه به آموزش و بهسازی اعضای 

                                                                                                                                      
1. Kabakci & Odabasi 
2. Kang & Miller 
3. Brutkiewicz 
4. Dee & Daly 
5. Estepp, Roberts & Carter 

6. Sarikaya  & et al 

7. Nasreen  &  Mirza 
8. Guglielmo & et al 
9. Boyce & et al 
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اصلی پژوهش حاضر این است که چرا به  مسئلهبر این اساس . به دنبال داشته باشد
موانعی . شودها توجه جدی نمیعلمی در دانشگاه هیأتآموزش و بهسازی اعضای 

  علمی وجود دارد کدامند؟ هیأتکه بر سر راه آموزش و بهسازی اعضای 
اینکه از سوی  با وجودعلمی  هیأتبهسازی اعضای  (2002) 9به زعم مورای
های ها پذیرفته شده است اما شواهد اندکی در خصوص تأثیر برنامهبسیاری از دانشگاه

 . یادگیری وجود دارد -آموزش و بهسازی بر بهبود فرایند یاددهی
علمی  هیأتحرکت از بهسازی اعضای  "در پژوهشی که با عنوان(  911) 2آنگیلو

ترین موانع آموزش و بهسازی انجام دادند مهم "ی توسعه دانشگاهیعلمی به سو
-برنامه علمی در هیأتمشارکت محدود اعضای ( الف: علمی را شامل هیأتاعضای 

 هیأتاحساس عدم نیاز اعضای ( ب ؛علمی هیأتهای آموزش و بهسازی اعضای 
زش و بهسازی بر های آموعدم تأثیر برنامه( ج ؛های آموزش و بهسازیعلمی به برنامه

 . داندیادگیری می -بهبود فرایند یاددهی
ترین موانع آموزش و بهسازی اعضای عمده(  912) 8به زعم کرو و همکاران

 : باشدعلمی شامل موارد زیر می هیأت
عدم باور ، علمی هیأتهای جدید آموزش و بهسازی اعضای چگونگی ارائه برنامه

ترس از نتایج ، علمی هیأتزی اعضای علمی به آموزش و بهسا هیأتاعضای 
عدم توانایی اعضای ، علمی هیأتهای آموزش و بهسازی اعضای ارزشیابی برنامه

، علمی هیأتهای بهسازی اعضای  نظامهای ارزشیابی و  نظامعلمی در تشخیص  هیأت
علمی در خصوص عدم نیاز آنها به آموزش و بهسازی  هیأتباور غلط اعضای 

 . و فقدان حمایتعلمی  هیأتاعضای 

ای از عواملی را که مانع  نیز در مطالعه خود مجموعه(  912)  هامونز و واالسی
شود را در قالب موارد علمی می هیأتهای آموزش و بهسازی اعضای اثربخشی برنامه

های  فقدان پشتوانه نظری و عقالنی الزم در زمینه نیاز به برنامه: اندزیر مطرح نموده
ریزی  ت قانونی و پشتیبانی الزم برای برنامهانبود اختیار، علمی هیأت بهسازی اعضای

 هیأتمشارکت ندادن اعضای ، علمی هیأتهای آموزش و بهسازی اعضای فعالیت
های بهسازی  پذیری برنامه عدم انعطاف، های مربوط به بهسازیریزی علمی در برنامه

 هیأتنیازهای فردی اعضای  های دانشگاه وعدم تطابق اولویت، علمی هیأتاعضای 

                                                                                                                                      
1. Murray 
2. Angelo 
3. Crow & et al 
4. Hammons and Wallace 
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عدم مشارکت مدیران دانشگاهی در ، فراهم نکردن زمینه مشارکت داوطلبانه، علمی
، علمی پاره وقت هیأتعدم توجه به اعضای ، علمی هیأتهای بهسازی اعضای برنامه

های مناسب نبودن زمان اجرای برنامه، کنندگان پاداش برای مشارکت نظامفقدان 
عدم توانایی ، ها های آموزش در اجرای برنامهعدم توجه به روش، آموزش و بهسازی

نبود سیستم ارزشیابی ، عدم اطالع رسانی، در استفاده از منابع درونی و بیرونی دانشگاه
عدم موفقیت در جذب منابع ، نبود بودجه کافی برای آموزش و بهسازی، مناسب

 . های آموزش و بهسازی غیرمالی برای برنامه
علمی در  هیأتای که به منظور بررسی بهسازی اعضای در مطالعه( 2000) مورای

که ارتباط  کردگیری های دو ساله در ایالت تگزاس انجام داد چنین نتیجهکالج
ها بر ترکیب  بیشتر کالج. های بهسازی و سیستم پاداش وجود داردمستقیمی بین برنامه

علمی در  هیأتکنند و مشارکت اعضای می تأکیدهای داوطلبانه ای از فعالیتمجموعه
کند که نوعی فقدان وی همچنین عنوان می. ها مورد توجه قرار نگرفته استاین برنامه

 . علمی وجود دارد هیأتهای بهسازی رهبری در برنامه
ای با عنوان ادراک مدیران و روسای دانشگاه نسبت به مطالعه( 2008) 9مک کینون

به طور کلی نتایج . در دانشکده داروسازی انجام داد علمی هیأتبهسازی اعضای 
پژوهش وی نشان داد که اگرچه مدیران و روسای دانشگاه به حمایت از بهسازی 

، باشندراغب می، تبدیل آنها به پژوهشگران و مدرسان برتر برایعلمی  هیأتاعضای 
نیز هیچ گونه اما نگرانی اصلی این است که هیچ گفتمان واحد و متناسب با شرایط و 

 هیأتنسبت به بهسازی اعضای  تعهد آشکاری از سوی مدیران و روسای دانشگاهی
 . علمی و ارشادگری آنها وجود ندارد

در پژوهشی که با عنوان عوامل موفقیت در بهسازی ( 2002) 2برودی و شولر
علمی در آموزش عالی تایلند انجام دادند به این نتیجه رسیدند که  هیأتاعضای 

علمی باعث موفقیت  هیأتهای بهسازی اعضای ایت سازمانی و مدیریتی از برنامهحم
علمی شده و انگیزه آنها را نیز برای مشارکت در  هیأتهای بهسازی اعضای برنامه
 مؤثرهمچنین فقدان رهبری . دهدعلمی افزایش می هیأتهای بهسازی اعضای برنامه

موانع بهسازی ترین  علمی مهم هیأتعضای های بهسازی او ارزیابی مناسب از برنامه
 . باشندعلمی می هیأتاعضای 

                                                                                                                                      
1. MacKinnon 
2. Brody & Schular 
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پژوهشی را با عنوان بررسی موانع بهسازی اعضای ( 2099) زاده و اجتهادی شفیع
-نتایج پژوهش آنها نشان داد که مهم. علمی در دانشگاه آزاد اسالمی انجام دادند هیأت

های م توجه به نیازها و اولویتعد: علمی شامل هیأتترین موانع بهسازی اعضای 
اختیاری نبودن ، فقدان حمایت و پشتیبانی مدیران دانشگاهی، علمی هیأتاعضای 
 . باشندهای الزم میها و مشوقعلمی و نبود پادش هیأتهای بهسازی اعضای برنامه

 هیأتبا عنوان طراحی الگوی بهسازی اعضای در پژوهشی که ( 9811) پورکریمی
الزم علمی  هیأتکه برای بهسازی اعضای  دادنشان  ،انشگاهی انجام دادعلمی جهاد د

بهسازی سازمانی و بهسازی ، ایبهسازی حرفه به سه مؤلفه اساسی است دست کم
همچنین نتایج پژوهش وی نشان داد که عواملی نظیر قوانین و . شودتوجه  فردی

مشارکت ، تار و فرایندساخ، فرهنگ سازمانی، داشتن برنامه، تأمین منابع، مقررات
علمی تأثیر  هیأتبهسازی اعضای های  اعضاء و نگرش مدیران بر اثربخشی برنامه

 . مستقیم دارد
بررسی ضرورت تأسیس مرکز  در پژوهش خود تحت عنوان( 9811) مرزبان

عناصر و ابعاد اصلی این مرکز ، علمی در دانشگاه شهید بهشتی هیأتبالندگی اعضای 
منابع انسانی را از دیدگاه اساتید دانشگاه مورد بررسی قرار ، هارنامهب، نظیر تجهیزات

علمی با احساس نارضایتی از  هیأتنتایج بررسی وی نشان داد که اعضای . داد
تأسیس مرکزی ، علمی در دانشگاه هیأتهای بهسازی اعضای وضعیت موجود برنامه
 . اندنمودهعلمی را کامالً ضروری عنوان  هیأتبرای بهسازی اعضای 

های آموزشی با عنوان بررسی کارگاه(  981) در مطالعه دیگری که توسط آراسته
نتایج بیانگر آن بود که بیشتر بر  ،علمی انجام گرفت هیأتای اعضای پرورش حرفه

های بهسازی ها تأکید شده است و برنامهارگاهکهای آموزش دانشگاهی در این روش
، های وزارت علومبه دلیل تغییر سیاست 981 علمی پس از سال هیأتاعضای 

ها و مراکز آموزش عالی با رکود جدی ت دانشگاهیتحقیقات و فناوری در شیوه مدیر
 . رو بوده است هروب

 هیأت بالندگی الگوی با عنوان طراحی( 9812) در پژوهشی که محب زادگان
شان داد که پشتیبانی نتایج بررسی وی ن، تهران انجام داد شهر هایدانشگاه در علمی

ثر بر ؤای م عوامل زمینهترین  مدیریت آموزش عالی و رهبری دانشگاهی به عنوان مهم
 . علمی هستند هیأتفرایند بهسازی اعضای 



 
 
 

 00 ...  های بررسی موانع آموزش و بهسازی اعضای هیأت علمی در دانشگاه 
 

 هیأتبررسی موانع آموزش و بهسازی اعضای ، بر این اساس هدف این پژوهش
عرصه  گذاران یاست، سهای دولتی تهران از دید مدیران دانشگاهیعلمی در دانشگاه

. علمی در زمینه تحقیق بود هیأتن آموزش و بهسازی اعضای امتخصص، عالی آموزش
 : های زیر طراحی شدند پرسش، با توجه به اهداف پژوهش

علمی در  هیأتموانع برون دانشگاهی آموزش و بهسازی اعضای . الف
 های دولتی کدامند؟ دانشگاه
های علمی در دانشگاه هیأتسازی اعضای موانع درون دانشگاهی آموزش و به. ب

 دولتی کدامند؟
 

 روش پژوهش
نگرش و ادراک مصاحبه شوندگان ، به منظور دستیابی به توصیفی غنی از تجارب

و به  پژوهش کیفی  علمی از روش هیأتنسبت به موانع آموزش و بهسازی اعضای 
بنیاد روشی استقرائی  نظریة داده. طور خاص از راهبرد نظریة داده بنیاد استفاده شد

هایی است که در طی فرایند پژوهش به صورت منظم گردآوری و تحلیل  مبتنی بر داده
ای است که در زمینة مورد مطالعه  ساختن و پرداختن نظریه اند و مقصود آن شده

 (.  981، 2و کوربین 9اشتراس) صادق و روشنگر باشد
 

 ها کنندگان و گردآوری داده شرکت
 : اند در سه گروه به شرح ذیل تقسیم شده، این پژوهش واحد تحلیل
 علمی هیأتمتخصصین آموزش و بهسازی اعضای  -گروه اول
ن اسگا و معاونگ  ؤر، هگا ن دانشگگاه اسگا و معاونگ  ؤر) مدیران دانشگگاهی  -گروه دوم

 ؛(هاها و مدیران گروهدانشکده
 ها و آموزش عالیدر سطح کالن دانشگاه گذاران سیاست -گروه سوم

دهند و بر مبنای  شوندگان پژوهش را سه گروه فوق تشکیل می این مصاحبه بنابر 
 نوعی، نظری گیری نمونه. انتخاب شده استنمونه از بین آنها ، گیری نظری نمونه

 که مفاهیمی یا نظریه کشف یا خلق در را پژوهشگر که است گیری هدفمند نمونه

                                                                                                                                      
1. Strauss  
2. Corbin  



03 

 

 

 گیری و ارزشیابی آموزشی فصلنامه مطالعات اندازه
 

الزم به ذکر . کند می یاری، است شده ثباتا تکوین حال در نظریة با نظری آنها ارتباط
. است عالوه بر نمونه گیری هدفمند از نمونه گیری گلوله برفی نیز استفاده شده است

 بودند، تحقیق مربوط بههای  که در گروه ینفر از افراد 91ها از طریق مصاحبه با  داده
   طور میانگین به صورت فردی انجام شد و زمان آنها به ها   مصاحبه. گردآوری شد

موانع آموزش و بهسازی اعضای  وپاسخ بود  سؤاالت مصاحبه از نوع باز. دقیقه بود
 . داد می مورد کاوش قرارشوندگان  از دید مصاحبهعلمی را  هیأت

 
 ها تحلیل داده

از روش تحلیل محتوا با رویکرد کیفی  حاصل از مصاحبههای  برای تحلیل داده
بر اساس رویکرد کیفی گرانهیم و لوندمن ابتدا . ه شده استاستفاد 9گرانهیم و لوندمن

بعد از . سازی شدند های انجام شده بالفاصله بعد از انجام هر مصاحبه پیادهمصاحبه
 معنی و کدهای اولیه که شامل مفاهیمهای  خواندن متن و درک کلی محتوا واحد

های آنها در  گان و ایدهشوند  های مصاحبه های منعکس کننده تجربه ها و عبارت کلمه)
در . بود استخراج شدند( علمی هیأتخصوص موانع آموزش و بهسازی اعضای 
بندی شدند و در نهایت مقوله  تر طبقه مرحله بعد کدهای اولیه مشابه در طبقات جامع

 (.  200، گرانهیم و لوندمن) کلی تعیین شد
 

 بررسی روایی پژوهش
ها برای یافتن مدلی جدید یا اصالح  شدة مصاحبه چندین بار متن پیاده، در طی تحلیل

همچنین براساس معیارهای ارائه شده توسط . مدل قبلی مورد بازنگری قرارگرفت
کرسول و ) کرسول برای حصول اطمینان از روایی پژوهش اقدامات زیر انجام شد

  (:922- 92. ص، 2000، 2میلر
 رش نهایی مرحلة شوندگان گزا نفراز مصاحبه سه: 8تطبیق توسط اعضاء

پیشنهادهای آنها  و های به دست آمده را بازبینی کردندنخست فرآیند تحلیل و مقوله
 . اعمال شد ها در کدگذاری

                                                                                                                                      
1. Grandhim & Lundman  
2. Creswell & Miller 
3. Member Checking 



 
 
 

 03 ...  های بررسی موانع آموزش و بهسازی اعضای هیأت علمی در دانشگاه 
 

 نفر از دانشجویان دکتری رشته  دونفر از اساتید و  چهار: 9بررسی همکار
 . فتها را بررسی نمودند و نظرات آنها مد نظر قرار گرکدگذاری الگوی، آموزش عالی

 
 

 
 

 هاعلمی در دانشگاه هیأتمدل کیفی موانع آموزش و بهسازی اعضای  (1) نمودار

 
 های پژوهشیافته
مقوله فرعی و ، در قالب مقوله کلی (9)های حاصل از کدگذاری در قالب جدول  یافته

 و سیر دست آمده ها به سپس هریک از مفاهیم و سازه. اند زیر مقوله ها ارائه شده
 . پژوهش توصیف و تشریح شده است

 

                                                                                                                                      
1. Peer debriefing 

موانع 
آموزش 

و 
بهسازی 
اعضای 

ت أهی
 علمی 

موانع برون دانشگاهی
 

   

 فقدان استقالل دانشگاهی

 حاکمیت نگاه سیاسی

مشی  ها و خط نبود سیاست
 کالن

ت أنگاه کمی به بهسازی هی
 علمی

 موانع کالبدی و مالی 
 

 موانع سازمانی 
 

 موانع اجرایی
 

موانع مربوط به اعضای 
 ت علمیأهی

 

موانع درون دانشگاهی
 

   

ی
پیامد های فرد

 
   

پیامد های سازمانی
 

  

پایین آمدن انگیزش اعضای 
 ت علمیأهی

 ناتوانی در پاسخگویی

 و اثربخشی پایین کارایی

پایین آمدن اعتبار و شهرت 
 سازمانی

م رضایتمندی اعضای عد
 ت علمیأهی
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 ها نتایج حاصل از کد گذاری داده (1) جدول
 ها زیر مقوله مقوله فرعی مقوله کلی

موانع آموزش و بهسازی 
 اعضای هیأت علمی

 موانع برون دانشگاهی  .9

 فقدان استقالل دانشگاهی -
 حاکمیت نگاه سیاسی -
کالن در  هاینبود سیاست ها و خط مشی -

 حوزه آموزش و بهسازی اعضای هیأت علمی
داشتن نگاه کمی به توسعه دانشگاه و اعضای  -

 هیأت علمی

 موانع درون دانشگاهی. 2

 موانع مالی و کالبدی -
 موانع سازمانی -
 موانع اجرایی -
 موانع مربوط به اعضای هیأت علمی -

 های فردی پیامد. 8
 لمیعدم رضایتمندی اعضای هیأت ع -
 پایین آمدن انگیزش اعضای هیأت علمی -

 پیامدهای سازمانی.  
 و اثربخشی پایین کارایی -
 ناتوانی در پاسخگویی -
 پایین آمدن اعتبار و شهرت سازمانی -

 
علمی  هیأتموانع برون دانشگاهی آموزش و بهسازی اعضای  -ال اول پژوهشؤس

 های دولتی کدامند؟در دانشگاه
علمی بر اساس  هیأتبرون دانشگاهی آموزش و بهسازی اعضای  موانعدر خصوص 

مانع عمده برون دانشگاهی آموزش و بهسازی  چهار، شوندگان مصاحبهدیدگاه 
نبود ، حاکمیت نگاه سیاسی، فقدان استقالل دانشگاهی: تشخیص داده شد که شامل

ی و علم هیأتهای کالن در حوزه آموزش و بهسازی اعضای ها و خط مشیسیاست
به  2باشند که در جدول علمی می هیأتداشتن نگاه کمی به توسعه دانشگاه و اعضای 

 . آنها اشاره شده است
 

 ها علمی در دانشگاه هیأتموانع برون دانشگاهی آموزش و بهسازی اعضای  (2) جدول

موانع برون دانشگاهی آموزش و . 9
علمی در  هیأتبهسازی اعضای 

 های دولتی دانشگاه

 استقالل دانشگاهی فقدان -
 حاکمیت نگاه سیاسی  -
در حوزه آموزش و  کالن هایها و خط مشی نبود سیاست  -

 علمی هیأتبهسازی اعضای 
 علمی هیأتداشتن نگاه کمی به توسعه دانشگاه و اعضای  -



 
 
 

 09 ...  های بررسی موانع آموزش و بهسازی اعضای هیأت علمی در دانشگاه 
 

 فقدان استقالل دانشگاهی: موانع برون دانشگاهی
عنوان موانع برون دانشگاهی  کنندگان در پژوهش به یکی از موانعی که مشارکت
. علمی عنوان نمودند فقدان استقالل دانشگاهی بود هیأتآموزش و بهسازی اعضای 

 : که بودیکی از مدیران دانشگاهی در این خصوص معتقد 
های پیشرفته داشته باشد سیستم تواند دانشگاهسیستم مترکز خیلی به ندرت می" 

در  شان تا چه حد پیشرفته هستند؟ هایگاهروسیه دانش. متمرکز مظهرش روسیه است
خواهیم قبول ندارد وقتی ما همیشه می اها رحال حاضر کشور ما عمدتاً این دانشگاه

ها آنها تصمیم بگیرند و تعیین تکلیف برای دانشگاه قیم بگذاریم که برای همه دانشگاه
ها ر به دانشگاهبنده اعتقادم بر این است که اگ. کنند هیچ پیشرفتی نخواهیم داشت

اختیارات بیشتر داده شود آنها هم از نیروی انسانی بهتر استفاده خواهند کرد و هم 
توانند به شکل بهینه در راستای توسعه کیفی  می دهند رااینکه اعتباراتی که به آنها می

  ".استفاده کنند، علمی یکی از ابعاد آن است هیأتها که بهسازی اعضای دانشگاه
 

 حاکمیت نگاه سیاسی: برون دانشگاهیموانع 
که  ،علمی هیأتیکی دیگر از موانع برون دانشگاهی آموزش و بهسازی اعضای 

به طور . اند وجود حاکمیت نگاه سیاسی است کنندگان در پژوهش بیان داشته مشارکت
علمی است این  هیأتمثال یکی از مشارکت کنندگان در این پژوهش که از اعضای 

  :ودنم گونه بیان
های وزارت بینیم که نگاه حاکمیتی دولت در قالب سیاستما در برخی موارد می"

های تواند بر برنامهشود که این امر می می ها تحمیلدانشگاه هشود و بعلوم منعکس می
علمی است تأثیر  هیأتتوسعه دانشگاه که یکی از آنها آموزش و بهسازی اعضای 

 ". علمی باشد هیأتر سر راه بهسازی اعضای گذار باشد و به عنوان مانعی ب
های کالن در حوزه آموزش ها و خط مشینبود سیاست: موانع برون دانشگاهی

 علمی  هیأتو بهسازی اعضای 
دیگری که به عنوان مانع برون  مورد، ندگان در پژوهشنک به زعم مشارکت

ها نبود سیاست ،دعلمی قرار دار هیأتدانشگاهی بر سر راه آموزش و بهسازی اعضای 
که  است علمی هیأتهای کالن در حوزه آموزش و بهسازی اعضای و خط مشی
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. علمی باشد هیأتجدی برای آموزش و بهسازی اعضای  یتواند به عنوان مانع می
 : که بودیکی از مشارکت کنندگان در پژوهش در این زمینه معتقد 

بهسازی دچار ضعف  ی کالن در خصوص آموزش وگذار سیاستما در زمینه  "
، های ما در این خصوص پیشرفت و رشدی نداشته استدانشگاه. هستیم
های آموزش های کالن آموزش و بهسازی عامل مهمی در پیشبرد برنامهیگذار سیاست

ها اگر مشخص نباشد تکلیف شما این سیاست. علمی هستند هیأتو بهسازی اعضای 
کنید چون من به عنوان باال دست شما چه کاری باید ب دانید مشخص نیست و نمی

های مشخصی برای علمی سیاست هیأتدر بحث توسعه اعضای . مشخص نکردم
گونه باشد مدیران خود را مسئول  مدیران دانشگاهی تدوین نشده است وقتی این

 ".دانندنمی
 علمی هیأتداشتن نگاه کمی به توسعه دانشگاه و اعضای : موانع برون دانشگاهی

کنندگان در پژوهش داشتن نگاه کمی به توسعه دانشگاه و اعضای  اه مشارکتاز دیدگ
تواند تأثیر زیادی بر آموزش و علمی یکی دیگر از موانع برون دانشگاهی که می هیأت

کنندگان در  به طور مثال یکی از مشارکت. علمی داشته باشد هیأتبهسازی اعضای 
 : گفتپژوهش در این خصوص چنین 

در ها ن آموزش عالی باید به بحث کیفیت در دانشگاهگذار سیاستمتولیان و "
ها بحث ترین بحث دانشگاهمهم. داشته باشندتوجه بیشتری بحث کمیت  مقایسه با

ای با کیفیت باال آموختهیعنی تمام کارها در جهت تربیت و تحویل دانش. کیفیت است
ین عنصری که روی کیفیت ترمهم. های روز استها و بینشمهارت، و دانش تخصصی

تر از علمی مهم هیأتیعنی کیفیت اعضای . علمی است هیأتاعضای ، گذاردتأثیر می
این باید دغدغه مشترک همه در آموزش عالی  بنابر. کارگاه و مجالت است، آزمایشگاه

علمی  هیأتاعضای ، ترین عنصر کیفیتگان باشد و مهمآموختهبحث کیفیت دانش
 ". هستند
 هیأتموانع درون دانشگاهی آموزش و بهسازی اعضای  -دوم پژوهشسوال 

 های دولتی کدامند؟ علمی در دانشگاه
علمی بر اساس  هیأتدر خصوص موانع درون دانشگاهی آموزش و بهسازی اعضای 

مانع عمده درون دانشگاهی آموزش و بهسازی  چهار، شوندگان  دیدگاه مصاحبه
موانع سازمانی و ، موانع اجرایی، الی و کالبدیموانع م: تشخیص داده شد که شامل



 
 
 

 32 ...  های بررسی موانع آموزش و بهسازی اعضای هیأت علمی در دانشگاه 
 

های مربوط به هر کدام باشد که در ادامه یافتهعلمی می هیأتموانع مربوط به اعضای 
 . از موانع به تفکیک ارائه شده است

 

 هاعلمی در دانشگاه هیأتموانع درون دانشگاهی آموزش و بهسازی اعضای  (3) جدول

 موانع درون دانشگاهی. 2

 انع مالی و کالبدیمو -
 موانع سازمانی -
 موانع اجرایی -
 علمی هیأتموانع مربوط به اعضای  -

 
 موانع مالی و کالبدی: موانع درون دانشگاهی

موانع مالی و کالبدی به عنوان یکی  ،با توجه به دیدگاه مشارکت کنندگان در پژوهش
فقدان بودجه مناسب ، نبود مراکز آموزش و بهسازی: از موانع درون دانشگاهی شامل

و مستمر و پایین بودن سطح کیفی تجهیزات و امکانات آموزشی است که در جدول 
 . به آنها اشاره شده است ( )

 
 هاعلمی در دانشگاه هیأتموانع مالی و کالبدی آموزش و بهسازی اعضای  (4) جدول

 
 نبود مراکز آموزش و بهسازی: موانع درون دانشگاهی

 هیأتاز دیدگاه شرکت کنندگان در پژوهش نبود مراکز آموزش و بهسازی اعضای 
رود علمی به شمار می هیأتعلمی به عنوان یکی از موانع آموزش و بهسازی اعضای 

یکی از . های آموزش و بهسازی داردای در عدم موفقیت برنامهنقش عمده که
 : کردمشارکت کنندگان در پژوهش چنین عنوان 

وجود دارد که  علمی هیأتهای خارج از کشور مراکزی برای توسعه در دانشگاه"
علمی را بر عهده دارند و دارای ساختار مشخصی  هیأتوظیفه آموزش و بهسازی اعضای 

های ایران چنین مراکزی برای آموزش و بهسازی اعضای در حالی که در دانشگاه. ندهست
تواند بر به همین خاطر متولی خاصی ندارد که این امر می. علمی وجود ندارد هیأت

  ". علمی تاثیر منفی بگذارد هیأتهای آموزش و بهسازی اعضای اثربخشی برنامه

 
 موانع مالی و کالبدی -

 بهسازی نبود مراکز آموزش و -
 مناسب و مستمربودجه  فقدان -

 پایین بودن سطح کیفی تجهیزات و امکانات آموزشی -
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 اسب و مستمرفقدان بودجه من: موانع درون دانشگاهی
مشارکت کنندگان در این پژوهش بر آن صحه  همةیکی از موانع مالی و کالبدی که 

جدی برای آموزش و بهسازی اعضای  یگذاشتند و باور قوی داشتند که به عنوان مانع
بودجه مشخص و مستمر برای  فقدان، علمی مطرح بوده و بسیار تعیین کننده است هیأت

یکی از مدیران . ها استعلمی در سطح دانشگاه أتهیآموزش و بهسازی اعضای 
  :بوددر این خصوص معتقد  داشتدانشگاهی که تجربه چندین سال ریاست دانشگاه را 

علمی وجود داشته  هیأتاگر بودجه مستمر برای آموزش و بهسازی اعضای "
بنده به عنوان یک ، باشد و یک ردیف اعتباری بودجه برای آن تعریف شده باشد

س دانشگاه آزادی عمل بیشتری برای هزینه کردن در خصوص توسعه اعضای رئی
های دیگر بزنم و علمی در دانشگاه خودم دارم و مجبور نیستم از بودجه بخش هیأت

بینیم دانشگاه چون بنابراین وقتی می. علمی هزینه کنم هیأتبرای آموزش اعضای 
ای خاصی برای باید یک ردیف بودجه لذا. نیستم مسئلهبودجه الزم را ندارد دنبال این 

 ". علمی در نظر گرفته شود هیأتآموزش و بهسازی اعضای 
 پایین بودن سطح کیفی تجهیزات و امکانات محیطی: موانع درون دانشگاهی

پایین بودن سطح کیفی تجهیزات و امکانات محیطی نیز نقش مهمی در عدم 
دارد یکی از اعضای  ،علمی هیأتهای آموزش و بهسازی اعضای موفقیت برنامه

 : گفتعلمی در این زمینه چنین  هیأت
های ها و دورهامکانات و تجهیزات فناوری و آزمایشگاهی برای برگزاری کارگاه "

در بعضی مواقع وجود ندارد و اگر هم هست  هیأتآموزش و بهسازی برای اعضای 
ایین امکانات و تجهیزات کیفیت پ. متأسفانه از کیفیت الزم و مطلوبی برخوردار نیست

 مؤثرعلمی دارد که  هیأتهای آموزش و بهسازی اعضای فناوری تأثیر منفی بر برنامه
  ".کند می دار بودن آن را خدشه

 
 موانع اجرایی : موانع درون دانشگاهی

با توجه به دیدگاه مشارکت : علمی هیأتموانع اجرایی آموزش و بهسازی اعضای 
علمی به عنوان  هیأتع اجرایی آموزش و بهسازی اعضای کنندگان در پژوهش موان

فقدان اساتید با ، عدم اطالع رسانی به موقع: یکی از موانع درون دانشگاهی شامل
های آموزش و بهسازی در عدم برگزاری دوره، هاتجربه و دانش باال در برگزاری دوره

علمی  هیأتای مادی و معنوی برای مشارکت اعضهای  زمان مناسب و فقدان مشوق
 . به آنها اشاره شده است ( )باشد که در جدول می
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 هاعلمی در دانشگاه هیأتموانع اجرایی آموزش و بهسازی اعضای  (5) جدول

 
 رسانی به موقع  عدم اطالع: موانع اجرایی

دگان در پژوهش عدم اطالع رسانی به موقع به عنوان یکی از نکن از دیدگاه شرکت
-رود که نقش عمدهعلمی به شمار می هیأتموانع اجرایی آموزش و بهسازی اعضای 

یکی از مشارکت کنندگان در . و بهسازی دارد های آموزشای در عدم موفقیت برنامه
 : نمودپژوهش چنین عنوان 

تبلیغات و معرفی درست یکی از موانع مهمی است ، عدم اطالع رسانی به موقع"
. شودعلمی می هیأتهای آموزش و بهسازی اعضای که موجب عدم اثربخشی برنامه

علمی به موقع و  هیأتای های آموزش و بهسازی اعضها و دورهبرای برگزاری کارگاه
 ".گیردرسانی نمی شود و تبلیغاتی هم برای آن صورت نمی به طور اصولی اطالع

 هافقدان اساتید با تجربه و دانش باال در برگزاری دوره: موانع اجرایی
های آموزش و بهسازی اعضای فقدان اساتید با تجربه و دانش باال در برگزاری دوره

اجرایی مهمی  یمشارکت کنندگان در پژوهش به عنوان مانععلمی از دیدگاه  هیأت
علمی در  هیأتهای آموزش و بهسازی اعضای است که بر عدم موفقیت برنامه

 : گفتکنندگان در این خصوص چنین  یکی از مشارکت. دارد زیادیها تأثیر دانشگاه
های در بعضی مواقع مشاهده شده است اساتیدی که به عنوان مدرس در کارگاه "

کنند از تجربه و دانش باالیی علمی حضور پیدا می هیأتآموزش و بهسازی اعضای 
های علمی برنامه هیأتبرخوردار نیستند و همین امر باعث شده است که اعضای 

. ها در حد پایین باشدشان در این برنامه آموزش و بهسازی را جدی نگیرند و مشارکت
" 

 های آموزش و بهسازی در زمان مناسبعدم برگزاری دوره: موانع اجرایی
علمی که مشارکت  هیأتیکی دیگر از موانع اجرایی آموزش و بهسازی اعضای 

های آموزش و بهسازی اعضای اند عدم برگزاری دورهکنندگان در پژوهش بیان داشته
به طور مثال یکی از مشارکت کنندگان در این . علمی در زمان مناسب است هیأت

 : کردخصوص چنین عنوان  پژوهش در این

 موانع اجرایی -

 عدم اطالع رسانی به موقع -

 هافقدان اساتید با تجربه و دانش باال در برگزاری دوره -
علمی  هیأتو بهسازی اعضای  های آموزشعدم برگزاری دوره -

 در زمان مناسب
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های آموزش و ها و دورهعلمی در مورد زمان برگزاری کارگاه هیأتاز اعضای  "
شود با زمان در خیلی از موارد دوره هایی که برگزار می. شودبهسازی نظرخواهی نمی

علمی تداخل دارد و به همین خاطر ما شاهد هستیم که در برخی  هیأتمفید اعضای 
رسد وره ها تعداد افراد شرکت کننده به تعداد انگشتان یک دست هم نمیها و دکارگاه

  ". وجه مناسب نیست هیچکه زمان برگزاری آن دوره به  و دلیل آن هم این است
 موانع سازمانی: موانع درون دانشگاهی

موانع عمده سازمانی به عنوان یکی از موانع درون ، شوندگان بر اساس دیدگاه مصاحبه
علمی هستند که از دیدگاه آنها  هیأتبر سر راه آموزش و بهسازی اعضای  دانشگاهی

 نبود فرهنگ سازمانی مناسب، هادر دانشگاه راهبردیریزی  فقدان برنامه: شامل
نبود قوانین و مقررات ، علمی هیأتدر زمینه بهسازی اعضای ( فرهنگ حمایت گر)

علمی برای مدیران دانشگاهی  هیأتبهسازی اعضای  اولویت نداشتن تسهیل کننده و
 . به آنها اشاره شده است ( )باشند که در جدول می

 
 هاعلمی در دانشگاه هیأتموانع سازمانی آموزش و بهسازی اعضای  (6) جدول

 
 آموزش و بهسازی  راهبردیی ریز برنامهفقدان : موانع سازمانی

و آموزش  به زعم مشارکت کنندگان در پژوهش یکی از موانع سازمانی که بر سر راه
ها در دانشگاه راهبردیریزی  علمی وجود دارد فقدان برنامه هیأتبهسازی اعضای 

 : کنندگان در پژوهش به باور یکی از مشارکت. باشدمی
های معینی برای آموزش و و مأموریت راهبردیبرنامه ، انداز مشخصچشم"

گاه نیز های درازمدت دانشعلمی وجود ندارد حتی برای برنامه هیأتبهسازی اعضای 
علمی جدی  هیأتشود که آموزش و بهسازی اعضای این امر موجب می، وجود ندارد

ی نشده است و کسی هم خود را مسئول ریز برنامهگرفته نشود چون برای آن 
 ".داند نمی

 موانع سازمانی -

 ریزی راهبردی آموزش و بهسازی فقدان برنامه -
نه در زمی( فرهنگ حمایت گر)نبود فرهنگ سازمانی مناسب  -

 بهسازی اعضای هیأت علمی
 فقدان قوانین و مقررات تسهیل کننده -
اولویت نداشتن بهسازی اعضای هیأت علمی برای مدیران  -

 دانشگاهی
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 ( فرهنگ حمایت گر) نبود فرهنگ سازمانی مناسب: موانع سازمانی
ز دیدگاه مشارکت کنندگان در ا( فرهنگ حمایت گر) نبود فرهنگ سازمانی مناسب

سازمانی مهمی است که بر عدم موفقیت آموزش و بهسازی  یپژوهش به عنوان مانع
علمی در این  هیأتیکی از اعضای . ها تأثیرگذار استعلمی در دانشگاه هیأتاعضای 

 : گفتخصوص چنین 
عنی تمام ی. بالنده باشد( فرهنگ) ای باشد که این فضافضای سازمان باید به گونه "

به یکدیگر کمک ( علمی و کارکنان هیأتاعضای ) مجموعه نیروی انسانی بتوانند
، نمایند و آنچه که دارند از یکدیگر دریغ ننموده و در جهت پیشرفت و توسعه کار

شود که فرهنگ بالنده و پویایی  می یکدیگر را یاری نمایند و در نهایت این امر سبب
راد در چنین فضایی به دنبال یادگیری و بهبود شود که افدر سازمان ایجاد 

این فرهنگ در حال حاضر در آموزش عالی وجود ندارد و . های خود باشند توانمندی
های حوزه تضادی وجود دارد که همه تمایل به رشد فردی دارند و یکی از آسیب

  ".بهسازی و تحول ما است
 ده فقدان قوانین و مقررات تسهیل کنن: موانع سازمانی

قوانین و مقررات تسهیل کننده یکی دیگر از موانع سازمانی است که به زعم  فقدان
های آموزش و ای در فقدان اثربخشی برنامهمشارکت کنندگان در پژوهش نقش عمده

به طور مثال یکی از مشارکت کنندگان در پژوهش . علمی دارد هیأتبهسازی اعضای 
 : بود کهمعتقد 
شود علمی وضع می هیأتدر حوزه آموزش و بهسازی اعضای هایی که نامهآئین"

دارای ابهام است و به نوعی درگیر بروکراسی و قواعد خشک اداری بوده و حمایت 
در بعضی موارد قوانین و مقررات جوری هستند که از شفافیت الزم . کننده نیست

قرراتی خود چنین قوانین و م. برخوردار نبوده و حمایت گر و تسهیل کننده نیستند
 ". شوند می علمی محسوب هیأتمانعی جدی برای آموزش و بهسازی اعضای 

 اولویت نداشتن آموزش و بهسازی برای مدیران دانشگاهی : موانع سازمانی
به زعم مشارکت کنندگان در پژوهش مانع سازمانی دیگری که بر سر راه آموزش و 

ن آموزش و بهسازی اعضای علمی وجود دارد اولویت نداشت هیأتبهسازی اعضای 
یکی از مشارکت کنندگان در این زمینه بر . علمی برای مدیران دانشگاهی است هیأت

 : که بوداین باور 
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شود به دلیل این که بهسازی علمی هیچ گونه حمایتی نمی هیأتاز بهسازی " 
ها برای مدیران دانشگاه. های خاصی برخوردار استعلمی از پیچیدگی هیأتاعضای 

های دیگری علمی از اولویت برخوردار نیست آنها اولویت هیأتبهسازی اعضای 
توسعه . علمی نکنند هیأتشود خود را درگیر بحث توسعه اعضای دارند که باعث می

ها تعریف علمی به عنوان یک وظیفه و ضرورت برای روسای دانشگاه هیأتاعضای 
کنند و حمایت هم این مورد نمینشده است و به همین خاطر آنها احساس وظیفه در 

 ". گیردانجام نمی
 

 علمی هیأتموانع مربوط به اعضای : موانع درون دانشگاهی
علمی به عنوان یکی دیگر از موانع درون  هیأتدر خصوص موانع مربوط به اعضای 
 شوندگان بر اساس دیدگاه مصاحبه، علمی هیأتدانشگاهی آموزش و بهسازی اعضای 

علمی در زمینه آموزش و بهسازی اعضای  هیأتمربوط به اعضای مانع عمده  چهار
علمی در  هیأتعدم ورود اعضای : علمی شناسایی شد که این موانع شامل هیأت
عدم باور ، علمی هیأتهای مربوط به بهسازی اعضای گیریها و تصمیمریزیبرنامه

عدم ، یعلم هیأتهای آموزش و بهسازی اعضای علمی به برنامه هیأتاعضای 
علمی و عدم تمایل و انگیزه اعضای  هیأتهای اعضای شناسایی نیازها و اولویت

باشد که در علمی می هیأتهای بهسازی اعضای علمی به مشارکت در برنامه هیأت
 . ارائه شده است (2) جدول

 
علمی در مورد آموزش و بهسازی اعضای  هیأتموانع مربوط به اعضای  (7) جدول

 ها دانشگاه علمی در هیأت

 

 علمی هیأتموانع مربوط به اعضای  -
 

ها و ریزیعلمی در برنامه هیأتعدم ورود اعضای  -
 علمی هیأتبهسازی اعضای  ی مربوط بهها گیری تصمیم

آموزش و بهسازی های  علمی به برنامه هیأتعدم باور اعضای  -
 علمی هیأتاعضای 

 علمی أتهیاعضای های  عدم شناسایی نیازها و اولویت -
علمی به مشارکت در  هیأتعدم تمایل و انگیزه اعضای  -

  علمی هیأتهای بهسازی اعضای  برنامه
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ها ریزی علمی در برنامه هیأتعدم ورود اعضای : علمی هیأتموانع مربوط به اعضای 
 علمی هیأتهای مربوط به آموزش و بهسازی اعضای گیری و تصمیم

علمی  هیأتیکی از موانع مربوط به اعضای  ،وهشکنندگان در پژ به زعم مشارکت
های مربوط به گیریها و تصمیمریزیبرنامه علمی در هیأتعدم ورود اعضای 

کنندگان در  به باور یکی از مشارکت. باشدعلمی می هیأتآموزش و بهسازی اعضای 
 : پژوهش

ین شوند و در تدوها مشارکت داده نمیگیری علمی در تصمیم هیأتاعضای "
های برای اینکه برنامه. علمی درگیر نیستند هیأتهای بهسازی اعضای شاخص

علمی در آن  هیأتباید اعضای ، علمی موفقیت آمیز باشد هیأتبهسازی اعضای 
های این مشارکت باید از نیازسنجی تا اجرای برنامه. مشارکت فعال داشته باشند

ساس تعلق و تعهد داشته باشند علمی اح هیأتیعنی اعضای ، آموزش و بهسازی باشد
اند پس انگیزه مشارکت دارند و خود را و چون خودشان در کل فرایند برنامه بوده

 ".دانندنسبت به آن متعهد می
های  علمی به برنامه هیأتباور اعضای  عدم: علمی هیأتموانع مربوط به اعضای 

 علمی هیأتآموزش و بهسازی اعضای 
کنندگان در  به زعم مشارکت ،علمی هیأتبه اعضای یکی دیگر از موانع مربوط 

یکی . باشدعلمی می هیأتهای آموزش و بهسازی اعضای عدم باور به برنامه ،پژوهش
 : گفتاز مشارکت کنندگان در پژوهش در این خصوص چنین 

علمی منفی است  هیأتعلمی نسبت به توسعه اعضای  هیأتدید خود اعضای  "
ن موضوع باید برجسته شود مشکل ما در بالندگی اعضای ای. و استقبالی نمی شود

آموزش و بهسازی های  علمی برای شرکت در برنامه هیأتعلمی امتناع اعضای  هیأت
مورد پسند و نیاز آنها نیست و خودشان را با  به این دلیل که محتوای دوره. است

 ". دانندداشتن مدرک دکتری بی نیاز از آموزش و بهسازی می
اعضای های  شناسایی نیازها و اولویت عدم: علمی هیأتمربوط به اعضای موانع 
 علمی هیأت

 هیأتکنندگان در پژوهش مانع عمده دیگری که مربوط به اعضای  به زعم مشارکت
به باور . باشدعلمی می هیأتاعضای های  علمی است عدم شناسایی نیازها و اولویت

 : کنندگان در پژوهش یکی از مشارکت
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های آموزش و بهسازی علمی برای برنامه هیأتوقت نیازسنجی از اعضای هیچ "
به . شودعلمی در نظر گرفته نمی هیأتیرد و نیازهای واقعی اعضای گ صورت نمی

علمی مورد اقبال واقع  هیأتشود از سوی اعضای هایی که ارائه میهمین خاطر برنامه
 ". دانندقعی خودشان نمیشود به این دلیل که آن را منطبق با نیاز وانمی

علمی به  هیأتتمایل و انگیزه اعضای  عدم: علمی هیأتموانع مربوط به اعضای 
 آموزش و بهسازیهای  مشارکت در برنامه

به زعم مشارکت کنندگان در  ،علمی هیأتیکی دیگر از موانع مربوط به اعضای 
های آموزش نامهعلمی به مشارکت در بر هیأتعدم تمایل و انگیزه اعضای ، پژوهش

 : که بودیکی از مشارکت کنندگان در پژوهش معتقد . باشدو بهسازی می
انگیزشی داشته  راهکارعلمی موفق باشد باید  هیأتبرای اینکه بهسازی اعضای "

( علمی هیأتاعضای ) باشیم برای مجری حمایت مالی مناسب برای مشارکت کننده
نه . گونه نیست بینیم اصال ً ایندر حالی که می. امتیاز اداری و مالی وجود داشته باشد

هم  علمی هیأتبنابراین انگیزه اعضای . امتیاز مادی وجود دارد و نه مشوق معنوی
  ". های آموزش و بهسازی پایین استبرای مشارکت در برنامه

 
 : پیامدهای مربوط به موانع آموزش و بهسازی

موانع آموزش و بهسازی اعضای  با توجه به نظرات مشارکت کنندگان در پژوهش
 . ها دو پیامد عمده فردی و سازمانی را به همراه داردعلمی در دانشگاه هیأت

 
 علمی در دانشگاه هیأتموانع آموزش و بهسازی اعضای  پیامدهای مربوط به (8) جدول

 
همه شرکت کنندگان در پژوهش عدم ، های انجام شدهبا توجه به تحلیل مصاحبه

علمی را به  هیأتعلمی و پایین آمدن انگیزش اعضای  هیأتمندی اعضای  رضایت
علمی عنوان  هیأتپیامد فردی موانع آموزش و بهسازی اعضای ترین  عنوان مهم

 : که بودلیدی در این زمینه بر این باور به طور مثال یکی ازآگاهان ک. نمودند
علمی توسعه کارگر در یک صنعت یا کارمند در یک  هیأتبهسازی اعضای  "

علمی رسالت تربیت نیروی انسانی متخصص را بر  هیأتاعضای . سازمان نیست

پیامدهای مربوط به موانع آموزش و  -
 علمی هیأتاعضای  بهسازی

 پیامدهای فردی -
  های سازمانیپیامد -
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علمی توجه  هیأتوقتی به بهسازی اعضای . عهده دارد که رسالت خیلی بزرگی است
پژوهش ، شان که آموزش علمی در زمینه وظایف دانشگاهی یأتهجدی نشود اعضای 

  "شوندو خدمات است دچار مشکل می
 : گفتعلمی چنین  هیأتدر همین زمینه نیز یکی دیگر از اعضای 

ای دهد و هیچ برنامهعلمی خود بها نمی هیأتوقتی دانشگاه به بهسازی اعضای  "
به طور مثال زمینه الزم را برای  ،علمی ندارد هیأتبرای بهبود و توسعه اعضای 

 هیأتکند و برای اعضای علمی فراهم نمی هیأتهای مطالعاتی برای اعضای فرصت
. علمی وجود دارد هیأتعلمی خود ارزش قائل نیست و نگاه ابزاری نسبت به عضو 

  ". گرددعلمی می هیأتاین امر باعث پایین آمدن رضایتمندی و انگیزش اعضای 
ناتوانی در ، و اثربخشی پایین کارایی، انجام شدههای  تحلیل مصاحبهبا توجه به 

های فرعی توان به عنوان مولفهپایین آمدن اعتبار و شهرت سازمانی را می، پاسخگویی
در خصوص . علمی مطرح نمود هیأتپیامد سازمانی موانع آموزش و بهسازی اعضای 

هان کلیدی در این زمینه بر این باور و اثربخشی به طور مثال یکی از آگا کاراییفقدان 
 : که بود

ها  پژوهش و ارائه خدمات سه رسالت و وظیفه اصلی در دانشگاه، آموزش"
علمی در  هیأتعدم توجه به بهسازی اعضای  ن خاطریبه هم. شودمحسوب می

دار  ها خدشهپژوهش و خدمات در دانشگاه، شود که کیفیت آموزشدانشگاه باعث می
  ".های دانشگاهی نیز پایین بیایدو اثربخش فعالیت کاراییبع آن شده و به ت

در خصوص ناتوانی در پاسخگویی یکی از مشارکت کنندگان در پژوهش چنین 
 : گویدمی

ها تربیت نیروی انسانی شود که یکی از وظایف اصلی دانشگاهگفته می "
-دانششود  می این امر باعث. های مختلف جامعه استمتخصص برای بخش

شوند کیفیت و وارد جامعه می شوندها فارغ التحصیل میآموختگانی که از دانشگاه
تواند پاسخگوی مشتریان خود بوده و بر این اساس دانشگاه نمی. الزم را نداشته باشند

 ".تقاضا برای نیروی انسانی متخصص را به شکل مطلوبی پاسخ دهد
ومین پیامد سازمانی عدم توجه به پایین آمدن اعتبار و شهرت سازمانی نیز س

به عنوان . باشدکنندگان می علمی از دیدگاه مشارکت هیأتآموزش و بهسازی اعضای 
 : علمی در این زمینه عنوان نمود که هیأتمثال یکی از اعضای 
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علمی اهمیتی قائل نباشیم این باعث  هیأتوقتی به آموزش و بهسازی اعضای "
المللی را نداشته و  بین، وان رقابت علمی در عرصه ملیهای ما تشود که دانشگاهمی

المللی در زمینه تولید و توسعه دانش  ی با مجامع بینمؤثرهمچنین نتوانند همکاری 
شهرت و وجهه ، شود که اعتباراین عدم حضور و همکاری باعث می. داشته باشند

 ".یایدالمللی پایین ب ای و بین منطقه، های ایران در سطح ملیدانشگاه
 
 گیری بندی و نتیجه جمع

ها نقش مهمی در تحقق اهداف و علمی به عنوان عنصر اصلی در دانشگاه هیأتاعضای 
ات آموزش عالی دارند و در واقع موتور محرک مؤسسها و های دانشگاهرسالت
علمی نقش  هیأتلذا توجه به آموزش و بهسازی اعضای . شوندها محسوب میدانشگاه

توجه به . های دانشگاهی داردبرای پیشبرد اهداف و رسالت آناننمندسازی مهمی در توا
علمی آنها را در انجام وظایف آموزشی و پژوهشی نیز  هیأتآموزش و بهسازی اعضای 
پویایی دانشگاهی را ، علمی توانمند هیأتوجود اعضای . توانمندتر خواهد ساخت

کارآمدتر خواهد  های پیش روبا چالش یرویارویها را در ایجاد خواهد نمود که دانشگاه
 هاگذار در باال بردن کیفیت دانشگاهن موضوع به عنوان متغیری تأثیرلذا توجه به ای. نمود
متأسفانه در این زمینه توجه جدی به . ات آموزش عالی امری ضروری استمؤسسو 

موانع بر این اساس در این پژوهش . شودعلمی نمی هیأتآموزش و بهسازی اعضای 
که نتایج  بررسی شدها دولتی علمی در دانشگاه هیأتآموزش و بهسازی اعضای 

که موانع  بودهای بخش کیفی بیانگر آن  های انجام شده و تحلیل یافتهکدگذاری مصاحبه
نتایج . ها وجود داردعلمی در دانشگاه هیأتجدی بر سر راه آموزش و بهسازی اعضای 

علمی شامل دو مانع عمده  هیأتوزش و بهسازی اعضای پژوهش نشان داد که موانع آم
سازی  ینهموانع برون دانشگاهی مانع از نهاد. درون دانشگاهی و برون دانشگاهی هستند

با توجه به تحلیل . شودها میعلمی در دانشگاه هیأتآموزش و بهسازی اعضای 
فقدان : هی شاملشوندگان موانع برون دانشگا های انجام شده و نظرات مصاحبهمصاحبه

های کالن در و خط مشی هانبود سیاست، حاکمیت نگاه سیاسی، استقالل دانشگاهی
ها و علمی و وجود نگاه کمی به توسعه دانشگاه هیأتحوزه آموزش و بهسازی اعضای 

(  981) پژوهش با مطالعه آراستههای  این بخش از یافته. باشدعلمی می هیأتاعضای 
ن ومانع عمده در چهارهای انجام شده توجه به نتایج مصاحبه همچنین با. همسو بود

یکی از موانع درون دانشگاهی آموزش و بهسازی اعضای . دانشگاهی شناسایی شدند
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بودجه مناسب  فقدان، بهسازی نبود مراکز آموزش و) علمی موانع کالبدی و مالی هیأت
در خصوص . بود( یو مستمر و پایین بودن سطح کیفی تجهیزات و امکانات آموزش

 برودی و شولر، ( 912) 2و واالسی 9موانع مالی و کالبدی پژوهشگرانی نظیر هامونز
دومین مانع درون . اندنیز بر این موانع تاکید نموده( 9811) و پور کریمی( 2002)

علمی موانع سازمانی بود که شامل موانعی  هیأتدانشگاهی آموزش و بهسازی اعضای 
 نبود فرهنگ سازمانی مناسب، آموزش و بهسازی راهبردیریزی هفقدان برنام نظیر

فقدان قوانین و مقررات تسهیل کننده و اولویت نداشتن آموزش و ، (گر حمایت)
نتایج این بخش از پژوهش با . علمی برای مدیران دانشگاهی بود هیأتبهسازی اعضای 

و اجتهادی و ( 2008) 8مک کینون، (2000) مورای، ( 912) مطالعات هامونز و واالسی
عدم ) سومین مانع درون دانشگاهی موانع اجرایی. باشدنیز همسو می( 2099) زاده شفیع
ها و عدم فقدان اساتید با تجربه و دانش باال در برگزاری دوره، رسانی به موقع اطالع

بود که این ( علمی در زمان مناسب هیأتهای آموزش و بهسازی اعضای برگزاری دوره
چهارمین . همسو بود(  912) های پژوهش هامونز و واالسیاز پژوهش با یافتهبخش 

موانع ، مانع و آخرین مانع درون دانشگاهی از دیدگاه مشارکت کنندگان در پژوهش
علمی در  هیأتعدم ورود اعضای : علمی بود که شامل هیأتمربوط به اعضای 

عدم باور ، علمی هیأتاعضای های مربوط به بهسازی گیریها و تصمیمریزی برنامه
عدم ، علمی هیأتهای آموزش و بهسازی اعضای علمی به برنامه هیأتاعضای 

 هیأتعلمی و عدم تمایل و انگیزه اعضای  هیأتاعضای های  شناسایی نیازها و اولویت
مطالعات اجتهادی . باشدعلمی می هیأتهای توسعه اعضای علمی به مشارکت در برنامه

  آنگیلو، ( 912)  کرو، (2099) مورای، ( 912) هامونز و واالسی، (2099) و شفیع زاده
در نهایت به زعم . اندهای این بخش از پژوهش صحه گذاشتهنیز بر یافته( 9121)

ی یعلمی پیامدها هیأتمشارکت کنندگان در پژوهش موانع آموزش و بهسازی اعضای 
و سطح ( علمی هیأتاعضای  پایین آمدن رضایتمندی و انگیزش) را در سطح فردی

پاسخگویی و پایین آمدن اعتبار و شهرت  ناتوانی در، و اثربخشی پایین کارایی) سازمانی
 . به دنبال دارد( سازمانی

                                                                                                                                      

1. Hammons 

2. Wallace 
3. MacKinnon  
4. Crow  
5. Angelo  
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 آموزش عالی و مدیران دانشگاهی گذاران سیاستی برای هایپیشنهاد
ه محسوب عنصر تأثیرگذار در دانشگاترین  علمی اصلی هیأتبا توجه به اینکه اعضای 

علمی تأکید  هیأتشوند و در برنامه چهارم توسعه نیز بر مرجعیت علمی اعضای می
کاربردی زیر ارائه  هایهای پژوهش پیشنهادلذا بر اساس یافته، ای شده استویژه
 : گردد می

  پذیری  توانند از پویایی و توانایی رقابتها بدون آزادی علمی نمیدانشگاه
س آن أها و در راین آزادی علمی در اعطای آزادی به دانشگاه نمود. برخوردار باشند

علمی است که بدون هیچ گونه محدودیتی در مسیر پویایی و پیشرفت  هیأتاعضای 
، آموزش عالی تحقق پذیرد گذاران سیاستلذا اگر این امر از سوی . علمی گام بردارند
علمی برای  هیأتاعضای  نتواها نیز تالش بیشتری برای استفاده از روسای دانشگاه
 علمی هیأتکه در قلب آن توانمندسازی اعضای  ،هاهای توسعه دانشگاهپیشبرد برنامه

 . خواهند نمود قرار دارد،

  با توجه به اینکه پیشرفت و پویایی علمی در سایه قوانین و مقررات قدیمی و
ررات بازنگری و اصالح قوانین و مق الزم است ری محقق نخواهد شداخشک اد

 هیأتعلمی و منطبق نمودن آن با بهسازی اعضای  هیأتمربوط به ارتقاء اعضای 
در دستور کار قرار گیرد که زمینه بروز و ظهور نوآوری و کیفیت ای  به گونهعلمی 
 . علمی در آن فراهم گردد هیأتاعضای 

 سازماندهی و اجرای ، قانون تأسیس مراکز آموزش و بهسازی به منظور طراحی
با هدف علمی در سطح وزارت علوم  هیأتهای آموزش و بهسازی اعضای مهبرنا

ها تصویب و به علمی در دانشگاه هیأتآموزش و بهسازی اعضای  سازی نهادینه
 . ها ابالغ گردددانشگاه

 توجه به  با هدفهای آموزش و بهسازی ها و برنامهبرای پیگیری سیاست
تشکیل و به طور دقیق ای ویژه کمیتهدر سطح وزارت علوم  ،هاکیفیت دانشگاه

 . علمی را پیگیری و ارزیابی کند هیأتهای بهسازی اعضای  برنامه

  ها استقرار یابدعلمی باید در دانشگاه هیأتمراکز آموزش و بهسازی اعضای .
علمی امکان پذیر نخواهد  هیأتتحقق موفق این امر نیز بدون مشارکت فعال اعضای 

در خصوص نحوه مدیریت و چگونگی فعالیت این مراکز با لذا ضروری است ، بود
 . ها مشورت شودعلمی در دانشگاه هیأتاعضای 
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 نیازهای واقعی آموزشی، مناسب یها باید با ایجاد ساز و کارمدیران دانشگاه ،
عنصر در پیشبرد اهداف و ترین  علمی که اصلی هیأتپژوهشی و فردی اعضای 

های آموزش و و متناسب با آن برنامه نمایندرا شناسایی ها هستند های دانشگاهرسالت
 . بهسازی با کیفیتی را برای آنها تدارک ببینند

  سای ؤلذا ر، درونزا است یعلمی جریان هیأتاز آنجایی که بهسازی اعضای
ها زمینه مشارکت و همکاری ها باید با ایجاد فرهنگ مشارکتی در دانشگاهدانشگاه

های مربوط به ریزیها و برنامه گیریعلمی را در تصمیم هیأتفعال خود اعضای 
 . علمی فراهم نمایند هیأتآموزش و بهسازی اعضای 

 های آموزش و بهسازی از کیفیت الزم برخوردار باشداگر بخواهیم برنامه ،
علمی از اهم ملزومات  هیأتتأمین منابع مالی کافی برای آموزش و بهسازی اعضای 

ها به دنبال دانشگاهحتی اگر شود که ودیت منابع مالی باعث میفقدان یا محد. است
نتوانند اقدامی مفید و اساسی در زمینه آموزش و بهسازی اعضای ، این موضوع باشند

 . علمی داشته باشند هیأت

 های آموزش و بهسازی ضروری است در خصوص زمان و مکان برگزاری دوره
ها برای که زمان و مکان برگزاری دورهگردد و تالش شود به موقع اطالع رسانی

برای  زیادهمچنین از اساتید با دانش و تجربه . علمی مطلوب باشد هیأتاعضای 
 . ها دعوت شودتدریس در دوره

  های آموزش و بهسازی علمی در برنامه هیأتبرای جلب مشارکت اعضای
( قاء علمی آنهابه طور مثال تأثیرگذار بودن در ارت) حمایتی و تشویقی راهکارهای

های آموزش و بهسازی انگیزه آنها برای مشارکت در برنامه راهطراحی شود تا از این 
 . بیشتر گردد
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