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  چكيده

مي دانشگاه محصوالت و خدمات كيفيت حفظ براي مهم عوامل از يكي علمي هيات اعضاء توسعه
 كيفيت اصلي هسته ،باال سطح هايمهارتبرخوردار از  اساتيد در اختيار داشتناز آنجا كه . باشد

 يك براي، است عالي آموزش موسسات بهره موسسهĤموزشعاليغيرممكناستكهدرغياباعضاءهياتعلمي 
 ارائه تكيفي با پژوهش و  آموزش بتواند واقعي انگيزه و تعهدعلمودانش،توان،قابليتحرفهاي،مند از 

 عالي آموزش در مهم موضوع يك به اخير سالهاي در علمي هيات اعضاء به همين دليل توسعه .كند
 به همراه تجارب، سير تحوالت آن قاله مفهوم توسعه اعضا هيات علميدر اين م .است شده تبديل

برخي از كشورها و دانشگاه هاي جهان مورد كنكاش قرار گرفته و در بخش پاياني براساس بررسي 
پيشنهاداتي برحسب تجارب ساير كشورها  به  ،وسعه اعضاء هيات علمي در كشورمانوضعيت برنامه ت
  .احي و اجراي اين برنامه ها ارائه شده استمنظور بهبود طر

  
  :ديكلمات كلي

  ، توسعه اعضاء هيات علمي كيفيت ، توسعه منابع انساني، اعضاء هيات علمي
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  مقدمه .1
ر ديگر نهادها و بخش آموزش عالي بخش مهم و حائز اهميتي است كه داراي حوزه اثر گذاري بسيار وسيعي د

تغيير و تحوالت سريع و روز كه اين در شرايطي است .[5]سياسي جامعه است عي ، فرهنگي و، اجتماهاي اقتصادي
، افزايش هاي مورد نياز جامعهاگون، تنوع در دانش و مهارتظهور نيازهاي گون از قبيل تحوالت علمي،افزون جوامع 

ي از آموزش عال و مراكز وآوري و تحول در عرصه آموزش عالي، انتقال دانشگاه ها، ندانشجويانو تغيير در تركيب تعداد 
به وسيله آموزش  ، به چالش كشيده شدن آموزش عالي سنتياي و بين الملليمنطقه فضاي جغرافيايي به سطح ملي،

ي انتفاعي در چارچوب هاي آموزش عال، استفاده از فناوري اطالعات و ارتباطات، ايجاد موسسه)برون مرزي(عالي فراملي 
ها و دانشگاه هاي آموزش عالي از طريق پرديسخدمات، و فراهم آوردن فرصتي عمومي تجارت موافقت نامه
 1از سوي ديگر به زعم برنان و شاو.باشنديد در آموزش عالي امروز ميمسائل و موضوعات جدنمايانگر [9]الكترونيكي 

 عالي آموزش كيفيت به نسبت را ذينفعان حساسيت عمومي هايمحدوديت هزينه و عالي آموزش شدن فراگير) 2000(
به منظور افزايش كيفيت و  در چنين شرايطي دانشگاه ها و مراكز آموزش عالي .[6]استداده افزايش آن افزودة ارزش و

، و  به صورت 2توسعه منابع انساني .اندبردها و تصميمات مختلفي رو آوردهبه اتخاذ راهپاسخگويي به مسائل مذكور 
 براي مهم عوامل از يكياعضاء هيات علمي  توسعه. راهبردي اتخاذ شده است يكي از   3توسعه اعضاء هيات علمي خاص
 هسته ،باال سطح هايمهارت مند ازبهره اساتيد داشتن واقع در. باشدمي دانشگاه محصوالت و خدمات كيفيت حفظ
دانشگاه يا دانشكده در واقع ، اعضاء  معتقد است )1985( 4بالدوين .[22]است عالي آموزش موسسات كيفيت در اصلي

بنابراين ماهيت . هيات علمي آن است و اعتالي دانش اعضاء هيات علمي ، مصداق واقعي افزايش كيفيت دانشگاه است
و كيفيت يك موسسه آموزش عالي در گرو كيفيت توان علمي اعضاء هيات علمي آن مي باشد و براي يك موسسه 

، تعهد و انگيزه اياب اعضاء هيات علمي مجهز به علم، دانش، توان، قابليت حرفهكه در غيآموزش عالي غير ممكن است 
ي اخير به يك هادر سالز اين رو توسعه اعضاء هيات علمي ا .[1]ي كيفي ارائه كندآموزش و پژوهش بتواند واقعي

  .[32]هم در آموزش عالي تبديل شده استموضوع م
  
  ول توسعه اعضاء هيات علميمفهوم شناسي و مروري بر سير تح .2

هاي اين امر مبين گستردگي فعاليت. ت توسعه اعضاء هيات علمي بسيار متنوع استعاريف به عمل آمده از 
نها را تحت است كه مي توان آها ان دهنده مجموعه وسيعي از فعاليتهمچنين اين تعاريف نش. آموزش عالي است

و 7"هاي سازمانيتوسعه مهارت " 6"هاي آموزشي بهبود و ارتقاي مهارت " 5"بهبود و ارتقاي حرفه اي  "عناوين 
 در9علمي توسعه و شمالي امريكاي در بيشتر علمي هيات وسعهت اصطالحت .[20]گروه بندي كرد 8"توسعه آموزشي"

 .[33][32]رودمي كار به بريتانيا و استراليا

ي كه هدف آن افزايش فعاليت هر نوع برنامه واز  توسعه اعضاء هيات علمي عبارت است) 1975(10به زعم گاف
  .[28]قويت انگيزش اعضاء هيات علمي استو ت 13ها، شفاف سازي ارزش12هاي فردي، توانايي11هامهارت

                                                            
1- Brennan and Shah 
2- Human Resource Development 
3- Faculty Development 
- Baldwin5 
6- Professional Development 
7- Instructional Development  
8- Organizational Development  
9- Educational Development  
10- Academic Development  
11- Gaff  
12- skills  
13- abilities  
14- clarification of values  
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مهارت هاي بين (فردي : ه اعضاء هيات علمي بيان كرده استچهار نوع فعاليت را به عنوان توسع) 1989(سنترا 
، فناوري 16تدوين و طراحي دوره آموزشي ، آموزشي )و مسائل برنامه ريزي زندگي فردي 15اههر، توسعه كار 14فردي

هاي شيوه(اي و حرفه )شهايي به منظور بهبود محيط سازماني جهت پشتيباني بهتر آموزراه(، سازماني )17آموزشي
 .[13])خدماتپژوهش و ، آموزشهاي در حوزه هااعضاء هيات علمي براي انجام نقش حمايت از گوناگون

- فرصت قراردادن اختيار در آن هدف كه مداخله هرگونه از است عبارت كلي يمعنا يك در علمي هيات وسعهت

 به(تحقيقي ،)دانشمند يك عنوان به( 18دانشوري به مربوط هاينقش بهبودبه منظور  علمي هيات اعضاء براي الزم هاي
  .[26]باشد  )مدرس يك عنوان به( 19تربيتي و تعليم و) محقق يك عنوان

 كرده اعضاء هيات علمي تاكيد توسعه هايبرنامه در دانشوري و رهبري زمينه دو بر) 2011( استينرت
 دانشوري، مرشدي، پرورش، و آموزش چون مفاهيمي به بايستمي علمي هيات اعضاء توسعه هايبرنامه .[31]است

  .[27]كنند تمركز رهبري هايمهارت و علمي هيات اعضاء خدمات پژوهش،
درخصوص تسهيل بهبود  انجمن آموزش عالي آمريكا توسعه اعضاء هيات علمي را به عنوان نظريه و اقدام

، اجتماعي و تعليم و تربيتي ، فردي21، روشنفكرانه20هيات علمي در ابعاد مختلف آن از جمله نهادي عملكرد اعضاء
  .تعريف كرده است

به  را اعضاء هيات علمي توسعه هايبرنامه شيوه ترينقديمي 1810 سال در هاروارد دانشگاه آنكه وجود با
 علمي هيات توسعه اعضاء هايبرنامه اغلب 1970 دهه از قبل تا ،[34][24]كرد ارائه هاي مطالعاتيصورت فرصت

  .[3]گرفتمي صورت موردي و پراكنده صورت به آن اجراي و نبود شده نهادينه يافته، توسعه كشورهاي در حتي
براي فهم موقعيت و تحوالت صورت گرفته در حوزه توسعه اعضاء هيات علمي در ) 2006(ساركينلي و همكاران 

به زعم آنان تحوالت صورت گرفته در حوزه توسعه اعضاء هيات علمي در چهار .اندند دهه گذشته مدلي را ارائه كردهچ
  : مرحله ذيل رخ داده است

 هاي مهدر اين دهه بيشتر برنا؛ )ميالدي 60و  50دهه هاي ( مثابه دانشمندعضو هيات علمي به : مرحله اول
  .  مي باشندهاي علمي اعضاء هيات علمي توسعه مرتبط با تقويت شايستگي

 در  .ادامه يافت 1970دهه در شروع و  1960اين مرحله از اواسط  ؛عضو هيات علمي به مثابه مدرس:مرحله دوم
مباحث مرتبط با آموزش در اولويت برنامه توسعه اعضاء هيات علمي  اين دوره، صاين دوره به خاطر شرايط خا

هاي بهبود تدريس و توجه مي شود ، پروژهتاسيس مراكز تخصصي در دانشگاه به در اين مرحله   .دنقرار مي گير
حرفه اي  شبكه توسعه سازماني و 1974درسال نهايتا  و ندشواي آموزشي به صورت جدي پيگيري ميكارگاه ه

  .شودتاسيس مي )POD(در آموزش عالي 
  در اين مرحله . گيردرا در برمي 1980؛ اين مرحله دهه ٢٢عضو هيات علمي به مثابه توسعه دهنده: مرحله سوم

هاي دانشگاهي و اعتبارات تخصص يافته از سوي توسعه اعضاء هيات علمي در پرديس با عنايت به تشكيل واحد
بوش و فورد منابع و ايده هاي الزم براي آزمايش و بررسي رويكردهاي جديد در  بنياد هاي خصوصي چون

  . شودتوسعه اعضاء هيات علمي فراهم مي آموزش و

                                                            
16- Interpersonal skills  
17- Career Development   
18- course design and development  
19- instructional technology  
20-Scolarship  
21-Pedagogojical 
24-Institutional  
25-Intelectual  
26-Developer  
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  تلقي مي  ٢٣عضو هيات علمي به مثابه يادگيرندهگيرد، را در برمي 1990در اين مرحله كه دهه :مرحله چهارم
هاي فعال ما است و در جريان آن روشيادگيري نقش يك راهن - دهه نقش استاد در جريان ياددهي در اين.شود

  . دنمي شوبرده و مشاركتي توسط اساتيد به كار 
 در اين عصر شبكه هايي از اعضاء هيات علمي و رهبران  ؛٢٤عضو هيات علمي به مثابه شبكه ساز: مرحله كنوني

چالش هاي سودمند براي حل اين لشكالت آموزش عالي و ارائه راه حآموزش عالي در خصوص پاسخ گويي به م
  .[24]تشكيل شده است

  
 مروري بر تجارب چند كشور در حوزه توسعه اعضاء هيات علمي .3

  
  كشور كانادا .1.3

در كانادا بسياري از مراكز و موسسات آموزش عالي اقدام به طراحي و پياده سازي مراكزي جهت كمك به اعضاء 
دانشگاه دانشكده پزشكي در. اند كرده اجراي برنامه هاي توسعه اعضاء هيات علمي  به منظورها دانشگاههيات علمي 

هاي مختلف به اين اداره با اجراي برنامه. مسئوليت  مذكور را به عهده دارد25مك گيل اداره توسعه اعضاء هيات علمي
. و مدير به درستي ايفا نمايند ، پژوهشگرهاي خود را به عنوان آموزش دهندهاعضاء هيات علمي كمك مي كند تا نقش 

كند همچنين ضمن برگزار ميكارگاه هاي آموزشي و ، سمينارهاهاي مشاوره ايبرنامه متنوعي را ازجمله برنامه اين دفتر
  .تي اعضاء هيات علمي نيز توجه داردنيازهاي آ توجه به نيازهاي فعلي بر

براساس ماموريت خود نسبت به ترويج  )TLS( 26در سطح دانشگاه مك گيل مركز خدمات تدريس و يادگيري
هاي جموعه پروژهاين م. كنداقدام مي گيلمك دانشگاه در يادگيري و تدريس بهبود و مداوم و حمايت از توسعه
به منظور بهبود فضاهاي  اي پروژه 2005به طور مثال از سال . ر اين راستا به انجام رسانده استگوناگوني را نيز د

شروع شده است كه براساس آن مطالعات مختلفي در خصوص فضاهاي استاندارد براي آموزش و  27دگيريآموزش و يا
هاي گذشته نيز رو به افزايش بوده است به طور مثال اين توجه در سال.يادگيري در عصر حاضر  صورت گرفته است

سعه اعضاء معناداري در حوزه تونشان مي دهد طي يك دهه تحوالت ) 1997(و همكارانش 28نتايج بررسي مك لود
توسعه اعضاء هيات علمي هايي را براي ها كميتهاغلب اين دانشكده. رخ داده است هاي پزشكيهيات  علمي در دانشكده

ها و ساير اقدامات مربوطه آموزشي، كنفرانس هايهايي چون كارگاهفعاليتبه هايي را بودجه هر ساله اند و فعال كرده
فناوري هاي مبتني بر رايانه در از از افزايش بهره گيري اين پژوهش حاكي هاي همچنين يافته. دتخصيص مي دهن

به  تعهدنشان دهنده )  1993(استينرت همچنين پژوهش .[23]دهدنشان ميبرنامه هاي بهسازي اعضاء هيات علمي  
اعضاء هاي توسعه هتركيب برنام اين پژوهش نيز بر. است در ميان مراكز آموزش عالي كانادا توسعه اعضاء هيات علمي

  .[30]هاي توسعه تاكيد كرده استمند برنامههاي نظامزيابي اعضاء هيات علمي و ارزيابيبا سامانه ار هيات علمي 
  

  كشورجمهوريخلقچين  .3.2
 از مختلف، تحصيلي مقاطع در چين جمعيت از نفر ميليون 200 از بيش چين خلق جمهوري كشوردر 
 ايگونه به ،است برخوردار ايويژه اهميت از چين، در عالي آموزش. هستندمشغول به تحصيل  دانشگاه، تا كودكستان

                                                            
27-learner  
28-Networker  
30- Faculty Development Office  
31- Teaching and Learning Services  
32- Teaching and Learning Spaces  
34- MC leod peter  J  
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 قابل و متعدد هايگام و گرفته قرار كشور آن رهبران توجه مورد ايويژه طور به آن كيفيت و كميت مسئلة كه
  .[11]است شده برداشته زمينه اين در نيز ايمالحظه

متعددي در آموزش عالي اين كشور رخ داده است كه  تحوالت اقتصاديو  اجتماعي وسيع تغييرات اثر در
 همكاري موسسات، عمل آزادي افزايش و تمركز عدم طريق از عالي آموزش موسسات مديريت كردن متحول :از عبارتند
 نظام در تحول عالي، آموزش در درآمدي منابع به بخشيدن تنوع ،آموزشي و درسي برنامه اصالح صنعت، و دانشگاه
  .[12]علمي هيات اعضاء توسعه و ساختار تغيير و دانشگاهي التحصيالن فارغ براي كاريابي

  : گيردمي صورت زير شيوه چهار به توسعه برنامه چين كشور در
 و آموزشي هايكالس تدريس در مانند گيردمي صورت وقت نيمه صورت به كه 29ارك حين هايآموزش شكل به 

  ايمشاوره هايسيستم
 30وقت تمام آموزشي هايبرنامه در شركت  
 از آن طي و دارد وجود چين هايدانشگاه ميان  در اقتصادي هايروش از يكي عنوان به: 31سمينارها در شركت 

  .گرددمي دعوت چين خارج و داخل معروف اساتيد
 براي مناسبي فرصت اساتيد زيرا است علمي هيات اعضاء توسعه براي مفيد هايروش از يكي :32مطالعاتي هايفرصت 

 .[14]دارند خود سازي توانمند
 اين راس در و است يافته ساختار و مراتبي هلسلس سيستم يك داراي چين كشور در علمي هيات اعضاء توسعه سيستم

 وجود علمي هياتسازيبه برنامه براي متمركز شبكه يك كشور اين در. دارد قرار چين پرورش و آموزش وزارت ساختار
  .[14]باشندمي نيز دولت پشتيباني مورد و بوده ساختاريافته شكل به هابرنامه اين و دارد

  
  كشور فرانسه .3.3

به  مرتبط علمي ادبيات در و است نبوده توجه مورد چندان فرانسه عالي آموزش نظام در انساني منابعتوسعه 
باقي  مغفول همچنان كه شده ياد پتانسيلي عنوان به توسعه اعضاء هيات علمي از بارها كشور، اين انساني منابع بهسازي

 تدريس بهسازي هايفعاليت به اساتيد درصدي 91منديعالقه از حاكي پيمايش يك نتايج مثال براي .[21]است مانده
 در اندشده اساتيد خدمت حين آموزش امر ضرورت متوجه تازگي به نيز هادانشگاه انساني منابع بخش .[16]است

  .دادندمي اهميت اداري كاركنان آموزش به تنهاه گذشت در حاليكه
 و پژوهش وزارت توسط و متمركز صورت به امور تمامي فرانسه عالي آموزش درنظامكه همانطور حال اين با
 يشپ اساتيد پرورش در چه گيبرنامهبي اين. ندارد وجود ايبرنامه هيچ اساتيد پرورش براي شود،مي انجام عالي آموزش

- راهه كار كه اندداشته اظهار فرانسه در دانشگاه اساتيد اكثريت. باشدمي مشهود خدمت حين چه و راهه كار شروع از

  .[15]اند كرده آغاز آموزشي هرگونه بدون را شان
 سالهاي بين در اقداماتي عالي آموزش موسسات اما است بوده كار كم زمينه اين در دولت چه اگر با اين حال

 با آشناسازي مركز 14 قالب در دانشگاهي راهه كار براي دكتري دانشجويان سازي آماده منظور به ،2009 تا 1989
 تاكيد آموزشي جنبه بر آنها از برخي ،است متفاوت مختلف درمناطق مراكز اين برنامه البته. اندداده انجام عالي آموزش
    .[25]ردارند اصرا پژوهش روش و فنĤوري از استفاده بر نيز ديگر بخشي و دارند

 استفاده فرانسه هايدانشگاه انساني منابع در كه لغتهايي ميان در ،33اساتيد دهنده پرورش عنوان حاضر حال در
 يك. است نشده گرفته نظر در رسمي پست و مسئوليت نيز آموزشي شتيبانيپ خدمات براي البته. ندارد وجود شودمي

                                                            
36- On- the – job- Training  
37- Full-Time Training  
38- Seminars  
39- Sabbatical Leaves  
40- Academic Developer  
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 ساعات از بخشي كه است استادي يا و دارد عهده بر اداري سمت يك يا فرانسه هايدانشگاه در اساتيد دهنده پرورش
 دهندگان پرورش تعداد حال اين با. است شده كاسته اساتيد توسعه با مرتبط هايفعاليت انجام منظور به او تدريس
  .[19]شاست افزاي حال در فرانسه عالي آموزش در اساتيد

  
  الت متحده آمريكااكشور اي .3.4

 شد ذكر چنانكه.  كشورهاست ساير از ترطوالنياي سابقه داراي اساتيد توسعه برنامه آمريكا متحده التااي در
 هايدهه طول در .[34][24]كردارائه را ايحرفه توسعه هايبرنامه از شكل ترينقديمي 1810 سال در هاروارد دانشگاه

 و1950 دهه در وجودآمده، به علمي هيات اعضاء توسعه هايبرنامه در متفاوتي تغييرات دوره هر شرايط حسب بر اخير
 فعاليت زمان كاهش و هاكنفرانس در اساتيد شركت هزينه تامين شكل به توسعه هايبرنامه از هادانشگاه حمايت 1960

 1990 دهه در و [19]بود تدريس بر توسعه هايبرنامه تمركز 1970 دهه در. است بوده ترعالي مدارج كسب منظور به
  .[29]گيردمي قرار بيشتري توجه مورد توسعه هايبرنامه در فردي ابعاد

 رز نمونه عنوان به. باشنداي ميهاي توسعهوزش عالي در آمريكا داراي برنامهدر شرايط فعلي اغلب موسسات آم
 90 كه رسيد نتيجه اين به امريكا ساله دو هايكالج در علمي هيات بهسازي هايبرنامه بررسي در) 2000( گرانت
 و فردي سازماني، اي،حرفه ابعاد به هابرنامه اين در و اندبوده علمي هيات رسمي هايبرنامه داراي مراكز اين درصد
متمركز آموزش عالي آن  ريكا با عنايت به ساختار غيرمموسسات آموزش عالي در آ .است شده توجه درسي برنامه

- در سطح گروه هاهاي خاص خود را در زمينه توسعه اساتيد پيگيري نمايند و از اين رو برنامهتوانند سياستكشور، مي

ن برنامه نيز متنوع بوده همچنين در آمريكا منابع مربوط به تامين مالي اي. شودها پيگيري ميها و دانشگاهها، دانشكده
  .[14]منابع مرتبط با بنياد هاي خصوصي و اعتبارات دولت هاي محلي تامين مي شوديقو كمك هاي از طر

) دانشگاه ايالتي كاليفرنيا ( يا مركزي ) مانند دانشگاه هاروارد ، دانشگاه استنفورد ( برخي از دانشگاه ها دفتري
  .[14].را براي هماهنگي امور مرتبط با توسعه اعضاء هيات علمي دارند

به  كه براي اساتيد جوان در بدو وروداست  هاييهاي آمريكا برنامههاي برنامه توسعه در دانشگاهبخشيكي از 
فورد اين برنامه به صورت جامع تمامي ننشگاه استبه طور مثال در دا .شوندطرح ريزي مي هادر اين دانشگاهفعاليت 

از سوي ديگر  .مورد توجه قرار مي دهدپژوهش را، يادگيري و ي علمي و دانشگاهي از جمله تدريسهاي زندگجنبه
هاي پيش بيني ين براساس فعاليتهمچن .دهداه در اختيار اين اساتيد قرار مياطالعات مهمي از روند و فعاليت دانشگ

كنان كليدي دانشگاه فراهم مي ، مديران و كارن اين اساتيد با اعضاء هيات علميشده در اين برنامه امكان تعامل ميا
  ).https://facultydevelopment.stanford.edu(ودش
  
  بررسي وضعيت توسعه اعضاء هيات علمي در ايران .4

 شيراز دانشگاه پزشكي دانشكده در و آموزش توسعه مراكز در بار اولين ايران در علمي هيئت اعضاي توسعه
) ميالدي 1969( خورشيدي 1348 سال به كلي برنامه و ايده يك قالب در حركت اين نخستين هايگام. گرفت شكل
 طريق از پزشكي علوم مدرسان در تدريس مهارت تقويت فلسفه با بهداشت جهاني سازمان سال، اين در گردد،برمي
 بينيپيش مرحله سه در كه كرد اجرا و طراحي را مدرس تربيت جهاني برنامه آموزش، علمي اصول با آنان كردن آشنا
  :شد
 آموزش توسعه مراكز مديران و مربيان تربيت براي زلينوي دانشگاهاي آموزش توسعه مركز انتخاب: اول مرحله.  
 عنوان به شيراز دانشگاه كه ايمنطقه مدرسان تربيت هدف با 1972 سال تا مركز 8 تأسيس: دوم مرحله 

  .شد انتخاب شرقي، مديترانه منطقه مركز مسئول
 سال تا ايمؤسسه و ملي سطح در كشوري مراكز به ايمنطقه مراكز از مسئوليت واگذاري: سوم مرحله 

1980[10].  
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عالي  آموزش و فرهنگ وزارت از پزشكي علوم هايدانشگاهآنكه  از بعد، اسالمي انقالب از پس هايسال در
 و تقويت اندازي،راه اي نسبت بهاهتمام ويژه 1364 سال در پزشكي آموزش و درمان بهداشت، وزارت مستقل شدند و

 همه و يافت حيات تجديد مركز اين هايفعاليت ديگر بار نشان داد، پزشكي آموزش توسعه مراكز توانمندسازي
 ساختاري هايمجموعه زير از يكي عنوان به آموزش توسعه مراكز اندازيراه به موظف كشور پزشكي علوم هايدانشگاه
 آموزش توسعه مركز يا دفتر ذيل در ،شكيزپ علوم دانشگاه هر در نيز كنوني شرايط در. [10]گرديدند آموزشي معاونت
 توسعه و مطالعات مركز مثال طور به. شودمي پيگيري علمي هيات اعضاء توسعه و آموزشي هايبرنامه به مربوط مباحث
  :عهده داردزير را بر هاي تهران مسئوليت پزشكي علوم دانشگاه آموزش
 آموزشي ريزي برنامه بر نظارت  
 اساس بر آموزشي كمك وسايل از استفاده با توسعه منظم هايروش با نساني نيرويا آموزش كيفيت ارتقاي 

  جامعه نيازهاي
 ارزشيابي هاينظامو  پزشكي آموزش در رويكردها طراحي در آموزشي هايگروه دستيابي  
 آنان نيازهاي و اولويت اساس بر استادان آموزش هايبرنامه سازماندهي  
 هايروش و تحقيقي هايبرنامه اجراي با پزشكي گروه التحصيالنفارغ عملكرد و توانمندي ،مهارت افزايش 

  مناسب آموزشي
 ،آموزش در پژوهش هايپروژه از عالي و علمي حمايت و سازماندهي آموزش  
 دانشگاه سطح در ياددهي - يادگيري آموزشي هايفعاليت ارزشيابي  
 پزشكي آموزش زمينه رد علمي هيات اعضاي پويايي و رشد ارتقاء  
 الكترونيكي آموزشهاي توسعه و دانشگاه سطح در آموزشي نوين هايروش توسعه و گيريركا به  

زشي و ،برنامه ريزي آمواحدهايي چون توانمند سازي مدرسين، طرح توسعه در آموزشدر ذيل مركز مذكور و
 بر نظارت و اجرا ريزي، برنامه سازماندهي، مسووليت" مدرسين توانمندسازي واحد. اندآموزشي تعريف شدهارزشيابي 

 و آموزشي هاي مهارت) 2( پزشكي؛ آموزش مباني و اصول) 1( هاي زمينه در را مدرسين توانمندسازي هايفعاليت
 برگزاري. دارد عهده به را آموزشي تغيير مديريت و رهبري) 4( و آموزش؛ در اي حرفه رفتار و اخالق) 3( اي؛ مشاوره

 انداز چشم اهداف و ايشان نيازهاي با متناسب علمي هيات اعضاي براي توانمندسازي مدت كوتاه هاي كارگاه و ها دوره
 پيگيري و دانشگاه، آموزشي بخشهاي و ها گروه سطح در پزشكي علوم آموزش شبكه استقرار پيگيري دانشگاه، آموزشي

 تشكيل را واحد اين هاي فعاليت اهم دانشگاه، سطح در پزشكي آموزش هاي»راند« و »جورنالكالب« اندازي راه
 در تريبخش اثر پيشينه از پزشكي آموزش و درمان بهداشت، وزارت كه كلي طور به .)edc.tums.ac.ir("دده مي

  .[2]است برخودار پزشكي علوم هايدانشگاه علمي هيات اعضاء توسعه برنامه اجراي
جمله  وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و وزارت آموزش عالي سابق نيز طي سه دهه گذشته اقداماتي از در

. به منظور توسعه اعضاء هيات علمي صورت گرفته است ... و هاي مطالعاتي برگزاري كارگاه هاي آموزشي، ارائه فرصت
دوران رشد و ركود متفاوتي را از سر  هاي وزارت مربوط،اين سه دهه و با عنايت به سياست البته اين اقدامات در طول

  .اندگذرانده
ت علمي به ياهاي آموزشي براي توسعه اعضاء هدهد كه در كشورمان برنامهها نشان ميدر عين حال پژوهش

دانشگاه علوم انساني برخودار  نسبت بهاز امكانات بيشتري در دانشگاه هاي علوم پزشكي و فني و مهندسي  ترتيب
 علمي هيات اعضاء از نظر انجام شده هايدهد فعاليتمي نشان گرفته صورت يهاپژوهش نتايج همچنين .[2]هستند
 اعضاي ديدگاه از بهشتي، شهيد دانشگاه عملكرد) 1386( جمشيدي به طور نمونه در پژوهش. است نبوده بخش رضايت
 علمي هيأت اعضاي فردي بالندگي و آموزشي بالندگي اي،حرفه بالندگي سازماني، بالندگي بعد در نمونه، علمي هيأت

 حاكم نيز اسالمي آزاد دانشگاه در توسعه هايبرنامه خصوص در وضعيتي چنين. است شده ارزيابي متوسط زير حد در
  . برشمرد را اليليتوان دمي علمي هيات اعضاء توسعه حوزه در وضعيتي ينچن آمدن وجود به خصوص در .[3]است



 

٨ 
 

 هاي دانشگاهياولين كنفرانس ملي ارزيابي كيفيت در نظام
1393ماهارديبهشت -دانشگاه صنعتي شريف - تهران 

  شماره مقاله
1213 – QAUS 

 .[1]است ايران در علمي هيات اعضاء توسعه به مربوط مفاهيم غيرشفاف و محدود بودن بنيادي داليل از يكي
رسد از سوي ديگر به نظر مي .است نگرفته شكل ما يهادانشگاه در علمي توسعه مفهوم از درستي فهم هنوز واقع در

- برنامه اغلب حاضر درشرايط .[1]باشندمي شفاف غير و محدود ايران در علمي هيات اعضاء توسعه به مربوط مفاهيم

 چارچوب در هستند كه ييهابرنامه ،دنشومي اجرا كشورمان در علمي هيات توسعه هايبرنامه چارچوب در كه هايي
 مفهوم از متمايز مفهومي اعضاء هيات علمي توسعه مفهوم كهاست  درحالي اين. شونداجرا مي34هاي آموزشيدوره

  .باشدمي مذكور
و ظاهر  صورت. نيست مديريتي و صوري عمل يك علمي هيات توسعه در واقع مي بايست توجه داشت كه

 در. است دانشگاهي انسان توسعه همانجا در اين باشد كه آن پشت در نهفته رويكردو  حقيقت ازبايد حاكي  قضايا،
 علمي هيات يعني. مي دهيم تقليل انساني نيروي بهسازي و كاركنان آموزش به علمي هيات توسعه ايران كنوني شرايط

 علمي هيات توسعه اما. دهيممي آموزش هاآن به و كنيممي تدوين هاييدرس هاآن براي و كنيممي قلمداد كاركناني را
. است دانشگاهي انسان است، برخاسته آن از علمي هيات و دانشگاه يكهاي زمينه آن در و خودش تاريخي شينهپي آن در

  .[8]است دانشگاهي انسان توسعه علمي، هيات توسعه
  

  بحث و نتيجه گيري  .5
- توسعه كمي   مي موازات به هك دنشومي محسوب كشور هردر  آموزشي سطح باالترين دانشگاهي هايآموزش

 تمركز نظام و پويايي الزمه كيفيت به توجه. شتبردا اساسي هايگام ها نيزآن كيفي توسعه رتقايا جهت در بايست
 هيات اعضاي .داشت خواهد همراه به را وريبهره و كارآيي افزايش و بخشياثر راه اين در توفيق و است عالي آموزش
  .[4]كنندمي ايفا عالي هايآموزش كيفيت بهبود در را نقش بزرگترين علمي

پيراموني از اين نهاد، در نقاط براساس تحوالت صورت گرفته در آموزش عالي و با عنايت به مطالبات محيط 
ها مد نظر رهبران در جهت افزايش كيفيت دانشگاههيات علمي به مثابه يك راهبرد اساسي  مختلف جهان توسعه اعضاء
 است كه در پيشينه مباحث مرتبط با آن مورد توجهاين موضوع واجد اصول و مفروضاتي . آموزش عاليقرار گرفته است

شاركت اعضاء هيات علمي طراحي، به صورت داوطلبانه و ها بايد با مفروضاتي مانند اين كه برنامهم .واقع شده است
 رسدمي نظر بهاين در شرايطي است كه  .[7]تامين شود هامنابع كافي براي آن و د ناجرا شو) هاي برابرفرصت(منصفانه 
 اجراي روش ها،دانشگاه اداره در هاآن مشاركت ميزان علمي، هيات اعضاء نقش به كشور عالي آموزش مديريت رويكرد
 اعضاء توسعه در مديران نقش آموزشي، محتواي سازماندهي ،علمي هيات اعضاء نيازسنجي ساختار موزشي،آ هايدوره
 ارزشيابي نظام علمي، هيات اعضاء ذهني مدل ستادي، امور رهااد در هادانشگاه مديران ذهني اشتغال ،علمي هيات

 توسعه، ارزيابي راهبردي هايبرنامه كيفيت دانشگاهي، هايآموزش كمي گسترش روش علمي، هيات اعضاء عملكرد
 از بسياري و علمي هيات اعضاء عملكرد توسعه برنامه ارزشيابي و گيرياندازه سنجش، اريدشو علمي، هيات اعضاء
 .[2]است كرده مواجه جدي چالشهاي با را علمي هيات اعضاء توسعه برنامه اثربخش اجراي، اقتصادي فرهنگي، مسائل

مديران و برنامه  ،گذرانسياست تواند ياريگر ورهاي بررسي شده در اين مقاله ميتجارب ساير كشورها از جمله كش
  :به شرح ذيل قابل جمع بندي هستند برخي از اين تجارب. ريزان آموزش عالي كشورمان باشد

  هيات علمي به دانشگاه و دانشكده به همراه مشاركت اعضاء هيات واگذاري اختيارات در زمينه توسعه اعضاء
 .  ها ايجاد نمايد چه بيشتر اساتيد و اثر بخشي دوره تواند زمينه حضور هرعلمي مي

  ها  به منظور پشتيباني اين برنامه هادانشگاهامي تم ايجاد دفاتر و مراكز توسعه اعضاء هيات علمي در 

 توجه به نيازهاي جاري و آتي اعضاء هيات علمي 

 هاي متنوع اساتيد دانشگاهو همچنين نقش تمركز بر تمامي ابعاد مفهوم توسعه اعضاء هيات علمي 

  اساتيد دانشگاه در تمامي مراتب به ويژه اساتيد جوان پوشش 

                                                            
49-Training 
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 هاعلمي پاره وقت در اين برنامهيات مشاركت اعضاء ه 

 هاي متنوع در برنامه توسعه اعضاء هيات علميبه كارگيري روش 

 هاراي توسعه كمي و كيفي اين برنامهتامين اعتبار كافي ب 

 هاي خصوصي و غير دولتي در تامين اعتبار برنامه توسعه اعضاء هيات علمي گيري از مشاركت بخشبهره 

 هاي فناوري اطالعات و ارتباطات در برنامه ريزي ، طراحي و اجراي برنامه توسعه اعضاء گيري از دستاوردبهره
 هيات علمي

 مديريت منابع انساني در  ايجاد ارتباط ميان برنامه توسعه اعضاء هيات علمي و ساير مولفه هاي نظام جامع
 هادانشگاه

 

 : و مراجع منابع

راهبردها و روش هاي ارتقاء و توسعه قابليت ها و مهارت ها اعضاء هيات علمي در دانشگاه  .)1376(. حسيني، سيد محمود [1]
  هاي ايران ، مجموعه مقاالت نخستين سمينار آموزش عالي در ايران ، انشتارات دانشگاه عالمه طباطبايي ، چاپ اول

، مطالعه اي تطبيقي براي ارائه الگوي اثر بخش ،  خود نوسازي حرفه اي اعضاء هيات علمي .)1388( .سركار آراني، محمد رضا [2]
رويكردها و چشم انداز هاي نو در آموزش عالي ، به اهتمام محمد يمني دوزي سرخابي ، پژوهشكده مطالعات فرهنگي و اجتماعي 

  وزارت علوم، تحقيقات و فناوري ، چاپ اول
شناسايي ابعاد و مولفه هاي بهسازي اعضاء هيات علمي به منظور ارائه يك مدل مفهومي  .)1390( .شفيع زاده و همكاران[3]

  62،فصلنامه پژوهش و برنامه ريزي در آموزش عالي، شماره 
 ميزگرد بررسي ارتقاي كيفيت آموزش عالي ، انتشارات دانشگاه شهيد بهشتي ، چاپ اول .)1383( .صباغيان، زهرا[4]

توسعه آموزش عالي در ايران با تاكيد بر علوم انساني ، پژوهشكده مطالعات فرهنگي و اجتماعي . )1385(.   ...عزيزي، نعمت ا [5]
 وزارت علوم، تحقيقات و فناوري ، چاپ اول

  دانشگاه ايراني و مسئله كيفيت ، انتشارات آگاه ، چاپ اول  .)1388( .فراستخواه، مقصود[6]
  اه و آموزش عالي ؛ منظرهاي جهاني مسئله هاي ايراني ،نشر ني ، چاپ اولدانشگ .)1389( .فراستخواه، مقصود [7]
ها ، سخنراني در جمعيت  ها و چالش بالندگي وكيفيت هيأت علمي در دانشگاه ايراني؛ بايسته  .)1390( .فراستخواه، مقصود[8]

  http://www.iasd.ir/find.php?item=1.61.14.fa:، قابل دسترسي  12/11/90توسعه علمي ايران 
ارزيابي دروني گروه آموزشي پرستاري دانشگاه علوم : برنامه ريزي بهبود كيفيت  .)1388( .فرخ نژاد، خدا نظر و همكاران[9]

 رت و ارزيابي آموزش عالي ، جلد دوم ، انجمن آموزش عالي ايران ، چاپ اولپزشكي بوشهر، مجموعه مقاله هاي همايش ملي نظا

آموزش و بالندگي اعضاي هيئت علمي در دانشگاه هاي علوم پزشكي، نگاهي  .)1391( .محمود ،كريميان، زهرا و ابوالقاسمي [10]
 به گذشته، چشم اندازي از فردا،نامه آموزش عالي ، سال پنجم ، شماره هفدهم

فرصت ها و چالش ها ،نامة آموزش عالي : تحوالت آموزش عالي چين  .)1388( .محمد ،لياقت دار، محمد جواد و نيكخواه [11]
 ،دوره جديد ، سال دوم ، شماره پنجم

فرامرز حجازي ، فصلنامه پژوهش و برنامه : اصالحات اخير در نظام آموزش عالي چين ، ترجمه  .)1377( .نان جائو،جائو [12]
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