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چكيده
هدف این تحقیق واکاوی مولفه های تاثیر گذار بررشد حرفه ای اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد آزادشهر بود .این تحقیق به روش پیمایشی با رویكردتحلیل عاملی
اکتشافی صورت گرفت.جامعه آماری آن کلیه اعضای هیأت علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد آزادشهر در سال تحصیلی  21-92که تعداد آنها 191نفربود .برای تعیین
حجم نمونه از جدول تعیین اندازه نمونه معرف ( مورگان و کرجسی ) استفاده شد که تعداد آن  02نفر برآورد گردید که با روش تصادفی ساده انتخاب شدند .ابزار اندازه
گيری عبارت بود از پرسش نامه رشد حرفه ای فتحاله صادقی ( )1900با ضریب پایایی  2/21و فرضیات با استفاده از نرم افزار spssو تكنیك تحلیل عاملی اکتشافی
مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.تحلیل عامل انجام شده به استخراج پنج مولفه زیر بنایی منجر گردید که عامل روانشناختی0/51درصد ،عامل فرهنگی و اجتماعی 0/29
درصد،عامل نهادی  0/10درصد،عامل مدیریتی  0/54درصدو عامل حمایتی 7/40درصد از واریانس کل را تبیین نمودند.
کليد واژگان :رشد حرفه ای –اعضای هیات علمی-تحلیل عاملی-دانشگاه

مقدمه

در اين ميان مؤلفه هيأت علمي مهمّترين است ،در واقع

امروزه دانشگاه ها داراي نقش هاي اجتماعي ،آموزشي،

هيأت علمي ،قلب هر دانشگاه است و كيفيّت يك دانشگاه

فرهنگي و پژوهشي به هم پيوسته هستند .نظام آموزش عالي

در گرو كيفيّت توان علمي اعضاي هيأت علمي آن است

به عنوان نظام پويا ،هدفمند و هوشمند داراي دو بعد كيفي

(بلدوين.)0202،

و كمي است ورشد متناسب و متعادل اين نظام مستلزم رشد

اعضاي هيأت علمي از عوامل اصلي و مهم ساختار آموزشي

متوازن دو بعد است .بطور كلي ،مولفه هاي شاكله نظام

كشور به شمار مي روند و در چنين شرايطي توجّه به رشد

آموزش عالي را مي توان در دو دسته محتوايي و فرآيندي

و ارتقاي اعضاي هيأت علمي در قالب برنامه هاي رشد

دسته بندي كرد.

حرفه اي جهت مواجهه ي مناسب با تغييرات و افزايش

الف) مولفه هاي محتوايي كه تحت عنوان عوامل موثر در

بهرهوري امري اجتناب ناپذير است ( راولي .)0222 ،شبكه

پويايي نظام آموزش عالي مطرح بوده و مولفه هايي نظير

ي بهسازي هيأ ت علمي در آموزش عالي ( )0222رشد

دانشجو ،هيأت علمي ،استقالل دانشگاه ،گروههاي آموزشي

حرفه اي آن را به تمام برنامه هايي كه بر اعضاي هيأت

و منابع و امكانات را شامل مي شوند .ب) مولفه هاي

علمي متمركز است اطالق كرد و بيان كرد كه اين برنامه ها

فرايندي  :بيشتر به جريان و فرآيند پويايي نظام مزبور تأكيد

بر جنبه هاي تدريس ،تحقيق و فعّاليّت هاي حرفه اي تأكيد

دارند و مولفه هايي همانند توسعه منابع انساني ،آينده

مي نمايد و پيشبرد هدف مند آن نيازمند رويكردي فرآيند

نگري ،انعطاف پذيري ،محوريت تحقيق و پژوهش

مدار ،مشاركتي و سيستمي است و الزم است كه سياست

وارزيابي عملكرد را دربردارد(.سلطاني.)2009،

توسعه حرفه اي اعضاي هيأت علمي با ساير مؤلفه هاي
نظام دانشگاهي همساز باشد و منابع و اعتبارات الزم براي
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آن در نظر گرفته شود (شولر.)0222 ،دو چالش اساسي در

توسعه حرفه اي را در  1دسته راهبرد كلي طبقه بندي كرد:

اينجا وجود دارد.

راهبردهاي معمولي (رايج) ،راهبردهاي درون دانشگاهي،

چالش نخست:برخي صاحبنظران آموزش عالي معتقدند

راهبردهاي بين دانشگاهي ،راهبردهاي مبتني بر ارزشيابي،

يك عضو هيئت علمي ميتواند بين دو گزينه رسمي شدن

راهبردهاي حمايتي دولتي و راهبردهاي مبتني بر يادگيري

از طريق عملكرد پژوهشي يا معلم خوب بودن تنها يكي را

مجازي.ازاين رو پژوهش حاضر با هدف واكاوي مولفه هاي

انتخاب كند ،زيرا مسير اين دو از يكديگر جدا است .چالش

تاثيرگذار بر رشد حرفه اي اعضاي هيات علمي دانشگاه

دوم:هيچ مكانيسم توسعه و بالندگي قابليت هاي معلمي بعد

آزاد به انجام رسيده است.به استناد مرور پيشينه و براي

از استخدام اعضاي هيات علمي در دانشگاههاي كشور پيش

تحقق اهداف تحقيق سواالت زير مورد بررسي قرار گرفت:

بيني نشده است.آنچه موجود است غيرنظامدار و موكول به

-0مؤلفه هاي تشكيل دهنده رشد حرفه اي اعضاي هيأت

وجود فرصت ،منابع ،و توجه كافي از سوي تصميم

علمي كدامند؟

گيرندگان است (آهنچيان.)0822،

-0كداميك از اين مؤلفه ها بر رشد حرفه اي اعضاي هيأت

تحقيقات متععدي در خصوص رشد حرفه اي انجام شده

علمي تأثير بيشتري دارند؟

است .كينگ ()0200شركت در دوره هاي آموزشي و
كنفرانسها ،تعامل حرفه اي منظم ،عضويت در مجامع حرفه

روش پژوهش

اي ،مشاوره با متخصصان و باز انديشي در جريان امور

اين تحقيق به روش پيمايشي با رويكرد اكتشافي – تبييني

حرفه اي را به عنوان منبعي بر رشد حرفه اي معرفي

صورت گرفته است و جامعه آماري آن شامل كليه اعضاي

نمود.ترمن و بالچ( )0200به بررسي رويكردهاي مختلف

هيأت علمي دانشگاه آزاد اسالمي واحد آزادشهر در سال

در مورد رشد حرفه اي پرداخته و اين رويكرد ها را بر

تحصيلي  20-22كه تعداد آنها برابر است با 081نفر كه با

اساس دوبعد :انصاف و اعتقاد به آن مورد تحليل قرار داده

استفاده ازجدول تعيين اندازه نمونه معرف ازيك جامعه

و بر اين اساس 4 ،نوع نگرش نسبت به حرفه اي سازي را

معلوم ( مورگان وكرجسي) تعداد نمونه  22نفر برآورد

شناسايي وتبيين نموده است .چستر( )0202تأمين منابع،

گرديد كه افراد با روش نمونه گيري تصادفي ساده انتخاب

حمايت مالي و ديدگاه عمومي اعضاي هيأت علمي و

شدند .ابزار گردآوري داده ها پرسش نامه رشد حرفه اي

مديران نظام آموزشي را به عنوان فاكتورهاي رشد حرفه اي

فتح اله صادقي ( )0822با ضريب پايايي  2/21بود و

عنوان نمود.گيتلين و همكاران( )0222ترغيب اعضاي

فرضيات با بهره گيري از تكنيك آماري تحليل عاملي مورد

هيأت علمي به مشاركت در پروژه ها ،فراهم سازي فرصت

تحليل و پردازش قرار گرفت.

هاي تجربه اندوزي در برنامه هاي آموزشي ،پژوهشي و
مديريتي ،ترغيب اعضاي هيأت علمي ومديران نظام

یافته ها

آموزشي براي بدست آوردن اعتبار دانشگاهي ،فراهم آوردن

تعداد كل نمونه  22نفر بود كه01نفر آن را زن (80درصد)

موقعيتي براي اساتيد جوان براي استفاده از تجربه اساتيد با

و  11نفر را مرد (12درصد) تشكيل مي دادند .از كل

سابقه ،فراهم نمودن بودجه اي مستقل مشتمل بر مشوق

پاسخگويان  1نفر( )5.1درصد مجرّد و  54نفر()20.1

هاي مناسب براي توسعه حرفه اي اعضاي هيأت علمي و

درصد متأهّل مي باشند ..همچنين ( )2.11داراي مدرك

تشويق توسعه حرفه اي خود گردان را به عنوان فاكتورهاي

كارشناسي ارشد )08.2( ،درصد دكترا و ( )00.8دانشجوي

تاثير گذار بر رشد حرفه اي اعضاي هيات علمي برشمرده

دكترا مي باشند و ( )52.2درصد مربّي )2.02( ،درصد

اند .صادقي و همكاران ()0821در پژوهش خود راهبردهاي

استاديار )0.8( ،درصد دانشيار مي باشند.بر اساس تحليل
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عاملي مقدار KMOبرابر است با  2/211و مقدار بارتلت

اول با مقدار ويژه 1 /84به تنهايي تبيين كننده  2/41درصد

آن 4421/124كه در سطح معني داري بيش از  22درصد

واريانس كل مي باشد .درجدول شماره ( )0متغيرهاي

قرار دارد .اين يافته ها از مناسب بودن همبستگي متغيرهاي

مربوط به هر يك از عوامل ،ميزان ضرايب بدست آمده از

وارد شده براي تحليل حكايت مي نمايد .به منظور دسته

ماتريس دوران يافته نشان داده شده است.

بندي عامل ها از روش تحليل عاملي اكتشافي استفاده شده
است كه متغيرهاي مورد مطالعه در پنج عامل دسته بندي
شده اند.كه در جدول شماره (  )0ارايه شده است كه عامل
جدول شماره .1عوامل استخراج شده همراه با مقدار ويژه ،درصد واريانس و درصد واريانس تجمعي آنها
عاملها

مقدار ويژه

درصد واريانس مقدار ويژه

درصد واريانس تجمعي

عامل روانشناختي

1.53359

.17146

8.4500

عامل مديريتي

1.72064

.19237

8.4625

عامل فرهنگي – اجتماعي

1.91579

.21419

8.2250

عامل نهادي

2.18612

.24442

8.1750

نظام حمايتي

2.71785

.30386

7.6750

جدول شماره .2متغيرهاي مربوط به هر يک از عوامل ،ميزان ضرايب بدست آمده از ماتريس دوران يافته
متغيرها

نام عامل

وجود نگرش متعهدانه نزد اعضاي هيات علمي نسبت به فرآيند توسعه حرفه اي

.834

وجود ارزشها واعتقادهاي شخصي نزد اعضاي هيات علمي كه برتري و خوب بودن در كار را بازتاب مي دهند

.768

باورمندي قوي اعضاي هيات علمي به اهميت استمرار در توسعه حرفه اي

.726

باورمندي اعضاي هيات علمي به تاثير گذاري خويش بر زندگي شخصي وحرفه اي همكاران و...

.769

داشتن روحيه رويارويي با چالش ها و تحوالت زندگي

.709

.1

توانايي درك و فهم موضوعات ومسايل مرتبط با زمينه كار خود

.795

.5

توانايي پيشرفت از طريق مشوق هاي دروني ( رضايت باطني )

.817

داشتن شور و اشتياق به توسعه مداوم حرفه اي

.776

داشتن تعهد نسبت به اهداف شغلي

.704

.0
.0

ميزان ضرايب

.8

عامل روانشناختي

.4

.1

.2

.2

.02اعتقاد نسبت به تاثير توسعه حرفه اي در انجام بهتر وظايف
حمايت و تقدير مديريت از عملكرد اعضاي هيات علمي

.609

ضابطه مند بودن عملكرد مديريت

.855

داشتن ارتباط و تعامل مثبت مديريت با اعضاي هيات علمي

.847

مشاركت دادن اعضاي هيات علمي در تصميم گيريهاي دانشگاه

.858

شايسته ساالري در واگذاري مسوليت هاي آموزشي و پژوهشي به اعضاي هيات علمي

.843

توجه مديريت دانشگاه به نيازهاي اعضاي هيات علمي

.889

وجود محيط مناسب براي ابراز عقايد ،خواسته ها و انتقادهاي اعضاي هيات علمي

.877

حمايت مديريت دانشگاه از تالشهاي فردي در جهت توسعه حرفه اي

.873

)0

)0
)8

عامل مديريتي

)4
)1

)1
)5

.676

)2

اجتماعي

عامل فرهنگي –

-0
-8

)2

وجود انعطاف پذيري در سيستم مديريتي دانشگاه

.679

-0

رواج فرهنگ احترام متقابل بين اعضاي هيات علمي

.779

ارج نهادن به فعاليت هاي همكاران از سوي اعضاي هيات علمي

.780

شايسته ساالري حرفه اي در روند ترفيع و ارتقاي اعضاي هيات علمي

.765
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جدول شماره .2متغيرهاي مربوط به هر يک از عوامل ،ميزان ضرايب بدست آمده از ماتريس دوران يافته
وجود برنامه ها و سياست هاي راهبردي در راستاي توسعه حرفه اي

.660

چالش ها و بحران هاي مهم زندگي

.541

داشتن وضعيت جسماني و فيزيكي مناسب با شغل هيات علمي

.640

داشتن وضعيت روحي و رواني مناسب با شغل هيات علمي

.732

برخورداي جامعه از يك نظام ارزشي و اخالقي مناسب با حرفه هيات عملي

.695

وجود زمينه هاي مشاركت گروهي و تيمي اعضاي هيات علمي

.784

وجود فرهنگ انتقاد ( انتقاد نمودن و نقد پذيري ) در بين اعضاي هيات علمي

.791

فراهم بودن منابع ضروري براي توسعه حرفه اي

.878

وجود سياست هاي اداري رسميت دهنده به فعاليت هاي توسعه حرفه اي

.846

وجود رويه ها و مقررات تسهيل كننده توسعه فناوري

.865

وجود نظام حمايت فردي در محل كار

.798

وجود ارتباطات كاري مثبت و موثر با مديريت ( مدير ،گروه ،مدير دانشكده و) ...

.788

وجود حمايت هاي دلگرم كننده از سوي اعضاي خانواده و دوستان

.809

توانمندي اعضاي هيات علمي در ايفاي نقش هاي روزمره خانوادگي و شهروندي

.867

-4

-1
-1
-5
-2

.0

عامل نهادي

.0

.8
.4

.1

نظام حمايتي

)0
)0

)8
)4

بحث ونتيجه گيری
بر اساس تحليل عاملي صورت گرفته در اين پژوهش سازه

تيمي اعضاي هيات علمي ،تامين منابع و اعتبارات الزم براي

هاي تاثيرگذار بر رشد حرفه اي اعضاي هيات علمي در

برنامه هاي توسعه حرفه اي ،رويه ها و مقررات تسهيل

پنج عامل كلي دسته بندي شده است .عامل روانشناختي

كننده توسعه حرفه اي و...پيشنهاد مي شود.همچنين توجه

 2/41درصد .،عامل مديريتي 2/41درصد ،عامل فرهنگي ـ

به سازه هاي اجتماعي و فرهنگي ،نظير ترويج فرهنگ
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Abstract
The goal of this research is to analyze the effective factors on Faculty Development of members of Azad
University, Azadshahr Branch. This is a survey research with factor analysis-exploration approach. Its statistical
society is faculty members of Azad University, Azadshahr Branch in 2012-2013 (135 persons). Morgan &Kerjesi
Sample Size Indication Tables were used to determine sample size. It was 80 persons selected by simple random
method. Measurement tools were Faculty Development Questionnaire of Fathollah Sadeghi (2009) with reliability
of 0.95. Assumptions were analyzed by SPSS and exoloratoin factor analysis. Then, the following five factors
declared in total variance: psychological (8.45%), cultural-social (8.23%), organizational (8.18%), managerial
(8.46%), and supportive (7.68%).
Key words: Faculty Development, Faculty members, factor analysis, university.
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