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 خالصه 

 مقدمه
ست. اعلمي  وری اعضای هیاتیكي از راهكارهای توسعه پایدار، توجه به آموزش عالي و الگوی بهره

 يلمع اتیه یاعضا وریبهره یارائه الگو قیتحول در دانشگاه ها از طر جادیپژوهش حاضر با هدف ا

 شده است. يدهشكل يسالممنطقه هشت دانشگاه آزاد ا

 روش کار

 يمقطع يو طول ادیاده بنو از نظر اجرا د ياکتشاف ختهآمی ها،از نظر داده ؛یپژوهش از نظر هدف، کاربرد نیا

زه در حو یدیکل نیمشتكل از افراد خبره و صاحب نظران و مطلع يفیک یجامعه آمار ،يفیبود. در مرحله ک

مونه دام به ناق يو گلوله برف مندآگاهانه و به روش هدف كردیساس روبودند که بر ا قیتحق يقلمرو موضوع

به  يماسال منطقه هشت دانشگاه آزاد يعلم اتیه یاعضا هیمتشكل از کل يکم یشد. جامعه آمار یریگ

ها در داده یآوجمع یشد. برا نیینفر تع 364بود که بر اساس فرمول کوکران حجم نمونه  7103تعداد 

 نییتع یراه شد. باستفاد يدانیاز روش م يمرحله کم درو  يدانیو روش م ایروش کتابخانهاز  يفیمرحله ک

 لیو تحل یدگذارک ژهیو هایهیاستفاده از رو ،یحصول اشباع نظر یكهایاز تكن يفیاعتبار ابزار مرحله ک

ز ا یيایپا سنجش یابر و یيمحتوا یياز روا یيایسنجش پا یبرا کمي مرحله در. شد استفاده هانمادها و نشانه

 کرونباخ استفاده شد.  یو آلفا يدگیو کش يچولگ بیضرا

 نتایج

 یزمدلسا به کمک يکم هایداده لیو تحل ینظر یبا استفاده از روش کدگذار يفیک هایداده لیتحل

آزاد  انشگاهمنطقه هشت د يعلم اتیه یاعضا وریبهره یالگو تیانجام شد. در نها یمعادالت ساختار

 شاخص بدست آمد. 102مولفه و  16بعد،  5با  ياسالم

 گیرینتیجه

ای آسیب نیز بر اعضای هیات علمي و وریبهرهالگوی ارائه شده مي تواند در دانشگاه های ایران برای 

 شناسي آن، مورداستفاده قرارگیرد.

 کلمات کلیدی

 ي و سازمان ایرشد حرفه ،يخدمات ،يپژوهش ،يآموزش ،وریبهره یالگو

 .این مطالعه فاقد تضاد منافع مي باشد شت:پی نو
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 مقدمه

کننده انداز جمهوری اسالمي ایران که هدایتدر سند چشم

ظام نهای مختلف ای کالن دستگاهههفعالیتها و وظائف و برنام

ق اف جامعه ایراني در»آمده است:  ،جمهوری اسالمي ایران است

تـه یافشت: توسـعههایي خواهد داانداز چنین ویژگياین چشم

 تكيي، جغرافیایي و تاریخي خود، ممتناسب با مقتضیات فرهنگ

ر ب أکیدتسالمي، ملي، انقالبي، با های ابر اصول اخالقي و ارزش

فظ های مشروع، حمردم ساالری دیني، عدالت اجتماعي، آزادی

 ومندی از امنیت اجتماعي رهها و بهکرامت و حقوق انسان

 م واز دانش پیشرفته، توانا در تولید عل قضائي، برخورداری

در  اعي، متكي به سهم برتر منابع انساني و سرمایه اجتمفناوری

 ي وتولید ملي، دسـت یافتـه بـه جایگـاه اول اقتصادی، علم

ش ی جنوب غربي با تأکید بر جنبفناوری در سطح منطقه آسیا

 سبينزاری و تولید علم، رشد پرشتاب اقتصادی، ارتقاء نرم اف

 قق خواستتح«. لمد سرانه و رسیدن به اشـتغال کامسطح درآ

الن کشور بدون توجه به توسعه سیاستگذاران و مدیران ک

شور کهای توسعه علمي وری در سیستمهای بهرهپژوهش و زمینه

ها ویژه دانشگاههای علمي بهو مؤسسات تولید علم و نوآوری

ح کارگیری صحیه بهرسد. چرا کنظـر مـيامری غیرممكن بـه

 .دشويویژه منابع انساني رمز کلیدی موفقیت محسوب ممنابع به

ن زمادهندگان اصلي عملكرد ساوری و کیفیت، جهتحوزه بهره

 وت تفاده درستیابي به کیفیت برتر و اسهستند و تالش جهت دس

-بهره حطالبهتر از عوامل تولید و اسـتعدادهای انساني کـه در اص

د شود موضوع موروری نیروی انساني نامیده ميوری و بهره

 (.1) عالقه سیاستگذاران، اقتـصاددانان و مدیران کشور است
 و عالي آموزش برای تقاضا افزایش شناسيآسیب نظر به

 منابع مالي محدودیت از یک سو، روزافزون گرایيمدرک

 عرصه، این در زدایيرایگان به تمایل و دولتي هایدانشگاه

 به خصوصيو نیمه خصوصي بخش گرایش افزایش با همراه

 بي کیفیت اغلب آموزش عالي هایموسسه و دانشگاه تأسیس

 کارکرد و وریبهره بر منفي شگرفي تأثیر دیگر سوی از

 نقدهایي که به طوری دارد؛ هادانشگاه هیئت علمي اعضای

 با هاهای دانشگاهخروجي تناسب عدم کاهش کیفیت، همچون

پژوهش،  و آموزش کردن فدا و سوداگری کار، بازار نیازهای

 که است داده قرار شدیدی هدف انتقادهای را هاسازمان این

شماری بي پیدایش جمع سبب خرد، سطح در آن به توجه عدم

 اشغال خواهان صالحیت بدون دست، به شهروندان مدرک از

 حرکت روند شدن کند کالن، موجب سطح در و برتر مناصب

 (.2شد ) خواهد پایدار توسعه به سوی

-موسسه در وریرسیدن به بهره و نخست رویكرد تحقق برای

 قابلسقف غیر تواننمي طبیعتاً هادانشگاه و عالي آموزش های

 علوم سریع حرکت به توجه با چرا که را مشخص کرد، تغییری

 یک در نقطه بهینه به رسیدن آموزشي، جدید هایروش و

 تا ستا الزم از این روی باشد؛ پایدار اندتونمي زمان مقطع از

 ینو مهمتر های کشوردانشگاه محور توسعه عنوان به اساتید،

 بگانتوانمندترین نخ میان از علمي، هایمجموعه این زیرساخت

-بهره فرهنگ تا است روی الزم از این شوند. برگزیده کشور

 وجهت با چرا که شود؛ دمیده های کشوردانشگاه کالبد در وری

 هن عرصه، این در وریبهره کشورها، میان افزایش رقابت به

 (.3)است ضرورت یک انتخاب، بلكه یک

ر وری منابع انساني، عبارت است از به دست آوردن حداکثبهره

 وداد گیری و استفاده بهینه از توان، استعسود ممكن با بهره

الباً غ (.4مهارت منابع انساني به منظور تحقق اهداف سازمان )

ها در دستیابي به اهداف ای که باعث ناکامي سازماندلیل عمده

اغلب محققین  ست.اوری منابع انساني شود، عدم بهرهخود مي

ني و فوری کارکنان در سازمان را شامل توان عوامل مؤثر بر بهره

، تخصصي و قدرت انجام کار، علم، تجربه، تحصیالت، انگیزه

منیت شغلي، حقوق و دستمزد، نیازهای مادی و فیزیكي، ا

نیازهای رواني، شیوه مدیریت، آموزش کارکنان مشارکت و 

 .(5)دانند ت ميخالقی

رسک معتقد است آموزش عالي، سطح مهارت افراد را افزایش 

سازد تا برای سطوح باالی شغلي دهد و آنها را توانا ميمي

ایش مهارتهای الزم را کسب کنند و نیروی کار ماهر باعث افز
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. در گزارشي که از سوی وزارت کار در (6) شودوری ميبهره 

ژاپن منتشر شده است، عواملي از قبیل نحوه استقرار تجهیزات و 

پرسنل، مهارت نیروی کـار، فرهنگ سارماني، انگیزش را در 

المللي کار عوامل داند. سازمان بینوری منابع انساني مؤثر ميبهره

انساني را متشكل از روابط مدیریت و وری نیروی مؤثر بر بهره

(. 7نماید)کارکنان، شرایط اجتماعي و رواني کارگزارش مي

وری منابع انساني در مچنین با توجه به اهمیتي که مقوله بهرهه

قانون برنامه پنجم  79توسعه اقتصادی کشور دارد و به استناد ماده 

وم برنامه، های اجرایي را از سال دتوسعه کشور که تمام دستگاه

وری و شناسایي متغیرهای اثرگذار بر رشد به انتشار تغییرات بهره

وری موظف نموده است، ضرورت دارد تا با توجه خاص به بهره

های مختلف کشور به رشد و وری، متولیان حوزهارتقای بهره

 توسعه منابع انساني کمک نمایند.

ی و اعضا در این بین نظام آموزش عالي بطور عام و دانشگاه

تر و هیات علمي آن به طور خاص بایستي نگاه دقیق

وری نمایند. در تأیید این مطالب تری به مقوله بهرهموشكافانه

ه وری، زمینصاحبنظران معتقدند که شناخت عوامل مؤثر بر بهره

سازد های کارآمد نظام آموزشي فراهم ميرا برای اتخاذ سیاست

و  ه به اثربخشيکارایي یک دانشگاکند که (. سانیال اشاره مي8)

الخصوص به کار هیات علمي آن کیفیت کارکنان آن، علي

کنند که افزایش (. بلكبرن و ویلیامز بیان مي9وابسته است)

تواند در ارتقای شهرت و جایگاه و وری دانشگاه ميبهره

 .اشدها مؤثر بموقعیت اقتصادی آن دانشگاه در بین سایر دانشگاه

ن آنشگاه یا موسسه آموزش عالي اعضای هیات علمي قلب هر دا

ات هسته اصلي دانشگاه یا دانشكده در واقع اعضای هی واست 

علمي آن است و اعتالی توان و دانش اعضای هیات علمي 

 (.1واقعي افزایش کیفیت دانشگاه است )مصداق 

وری اعضای هیات در این راستا شناخت عوامل مؤثر بر بهره

ران دانشگاه از اهمیت خاصي برخوردار است؛ علمي برای مدی

توانند ور باشند ميچرا که اگر اعضای هیات علمي دانشگاه بهره

سایر منابع را به نحو احسن و مطلوب به کار گیرند و انواع 

ور کنند. وری را محقق سازند تا نهایتاً دانشگاه را بهرهبهره

ها و ، مولفهبنابراین مسئله اصلي این تحقیق شناسایي ابعاد

وری اعضای هیات علمي و تعیین رابطه بین های بهرهشاخص

ابعاد در قالب یک الگوی کاربردی منسجم است. با توجه به 

وری، ذکر این نكته مطالب ارائه شده در خصوص اهمیت بهره

ضروری است که در سند نقشه جامع علمي کشور به ارتقای 

آموزشي و پژوهشي به های وری و هدایت منابع و بودجهبهره

های ملي توجه شده است. همچنین سوی نیازها و ماموریت

وری و تقویت بنیه مالي و ارتقای کارآمدی با ارتقای بهره

های رویكرد متمرکز بر حل مسائل و رفع نیازهای دستگاه

اجرایي و انجام فعالیتهای آموزشي و پژوهشي قابل اجرا در سایر 

های اجرایي به و نیز الزام دستگاه مراکز پژوهشي و دانشگاهي

تهیه اسناد تحول راهبردی علم و فناوری در حوزه مربوطه، از 

 باشد. تاکیدات سند مي

اجماع نظر « وری اعضای هیأت علميبهره»درباره تعریف مفهوم 

علت این امر فقدان توافق بر سر تعاریف،  .وجود ندارد

وری اعضای هیأت هاستانداردها و نشانگرهای مناسب برای بهر

وری اعضای هیأت علمي همچنین ماهیت بهره .علمي است

ای( اعضای هیأت علمي متفاوت متناسب با مراحل شغلي)حرفه

وری اعضای هیأت علمي عبارت است از سطح و بهره. شوندمي

منابع درونداد. در این  کیفیت خدمات بدست آمده از مقدار

است. اگر مقدار خدمات وری مترادف با کارآیي تعریف بهره

بیشتری از لحاظ کمیت یا کیفیت در آموزش و پژوهش تولید 

وری یا کارآیي بهره شود و یا مقدار مشابهي از منابع، در نتیجه

وری دو تعریف برای بهره 1بار و تگ (.10بهبود یافته است )

وری آموزشي اند. در تعریف اول براساس پارادایم بهرهقائل

هزینه هر ساعت آموزش برای هر دانش آموز. عبارت است از 

در پارادایم یادگیری به عنوان هزینه هر واحد یادگیری برای هر 

وری آموزشي (. همچنین بهره11آموز تعریف شده است)دانش

عبارت است از سطح و کیفیت خدمات به دست آمده از مقدار 

 (. 12داد )منابع درون

واحدهای تدریس شده، تواند بر حسب وری آموزشي ميبهره

های آموزشي و امثال آن تعریف میانگین حجم کالس، هزینه

توان بررسي نمود که چگونه تغییر برحسب این تعریف مي شود.

                                                           
1. Barr and Tagg 



 
 

 همکارانو  علیرضا حیدر تفرشی                   یعلم اتیه یاعضا یبهره ور یالگو میتحول در دانشگاه به واسطه ترس -408
 

وری تأثیر ها بر کیفیت یا کمیت متغیرها و نیز بر بهرهدر هزینه

گذارند. اگر میزان کیفیت یادگیری دانشجویان بیشتر از هزینه مي

وری افزایش خواهد یافت. ا افزایش یابد، بهرهآموزش آنه

 ها کاهش یابند به شرطي که کیفیتهمچنین اگر هزینـه

توان )یادگیری( دانشجویان حفظ شود یا افزایش یابد، باز هم مي

 (.13وری حاصل شده است )گفت که بهره

برخي از پژوهشگران تعداد واحدهای درسي، زمان تخصیص 

نجش موزشي و پژوهشي را معیار سهای آیافته به فعالیت

دانند. درحالي که گروهي دیگر از پژوهشگران وری ميبهره

وری اعضای هیأت علمي را از طریق گردآوری داده در بهره

 اند تا درسطح دانشكده، گروه یا رشته تجزیـه و تحلیل کرده

 (.14سطح فردی )

توان يوری اعضای هیأت علمي را تنها مبهره بنابه برخي نظرات

به  گیری کرد.براساس انتظارات و پیامدهای دانشگاهي اندازه

ود که موجب شوری محسوب ميعبارت دیگر، کار وقتي بهره

ن ای کارآمدتر شدن مؤسسه شود. یعني هنگامي که شواهد بیانگر

 ری بطور جامع درحال تحققباشند که اهداف تدریس و یادگی

با  بل جایگزینيدر آموزش کیفیت اصطالح قاباشند. مي

د اثربخشي است. همچنین تعریف یكساني از کیفیت وجود ندار

 (.15و کیفیت نزد افراد مختلف معاني متفاوتي دارد )

های اعضای هیأت علمي فقط امور کالسي را در بر فعالیت

ید به گیرد. بنابراین ارزشیابي عملكرد اعضای هیأت علمي نبانمي

 رزشیابي از عملكرد اعضایفعالیتهای کالسي محدود شود. ا

 های کیفي و میزان اهمیت مشارکتهیأت علمي باید شامل جنبه

های هآنان در فعالیتهای خارج از کالس، از جمله تدوین برنام

ي، ها، راهنمایي دانشجویان، ایراد سخنراندرسي، سنجش برنامه

ر بوه برگزاری کارگاه آموزشي و ارائه مشاوره علمي باشد. عال

ارد، دریافت جوایز مربوط به تدریس، رسیدگي به این مو

ه تكالیف درسي دانشجویان، دریافت بورس برای انجام مطالع

درباره فنون تدریس و سرانجام مشارکت در دستیابي گروه 

از  توانند در ارزشیابيآموزشي به اهداف آموزشي مورد نظر، مي

 (.16عملكرد اعضای هیأت علمي مورد توجه قرار گیرند )

وری تحقیقات زیادی انجام شده است که هر در خصوص بهره

  کمينسبتاً اند اما تحقیقاتوری پرداختهای از بهرهکدام به جنبه

وری اعضای هیات علمي صورت گرفته است در خصوص بهره

 شود.  که به برخي از تحقیقات انجام شده اشاره مي

 مطلوب ارائه الگوی»( در پژوهشي به 17محمدی و همكاران )

« های ایرانبرای انتخاب اعضای هیأت علمي در دانشگاه

، «آموزشي-بعد علمي»پرداختند که منجر به شناسایي چهار بعد 

 بعد شخصیتي و»و « بعد فرهنگي»، «بعد پژوهشي و فناوری»

بررسي  ( در پژوهشي به18گردید. برادران و ولیجاني )«. اخالقي

ور سازمان ام وی انساني دروری نیرعوامل مؤثر بر ارتقاء بهره

امل اند. نتایج نشان داد به ترتیب سه عمالیاتي کشور پرداخته

رتقاء های فردی و محیطي، بیشترین تأثیر را بر اسازماني، ویژگي

( در 1وری دارند. فرجي ارمكي، آراسته و فراستخواه )بهره

وری پژوهشي الگویي برای افزایش بهره»پژوهشي تحت عنوان 

ست ، به این نتیجه د«هیأت علمي دانشگاه شهید بهشتياعضای 

وری هایي شامل عوامل بهرهیافتند که الگوی مزبور دارای مولفه

های پژوهشي اعضای هیات علمي، تسهیلگران، پیامدها و زمینه

مل، عامل در بخش عوا 75 6وری پژوهشي است. نهایتاً بروز بهره

لفه در مؤ 11ژوهش، وری پمؤلفه در بخش تسهیلگران بهره 10

ای به دست مؤلفه در بخش عوامل زمینه 6بخش نتایج و نهایتاً 

 آمده است.

وری در پژوهشي به بررسي بهره (19داکیک، کایدبي، سابرا )

علمي علوم پزشكي دانشگاه آمریكایي پژوهشي اعضای هیات

ر دهنده پراکندگي گسترده دبیروت پرداختند. این تحلیل نشان

رسد يمژوهشي اعضای هیات علمي است که به نظر وری پبهره

ل های فردی و همچینین نهادی مرتبط باشد. سابهاروابا ویژگي

وری و رهبری (، در پژوهشي به بررسي الگوهای بهره20)

اعضای هیئت علمي خانم در مدیریت دولتي پرداخته است. 

ود وج نتایج این تحقیق نشان داد که اعضای هیئت علمي خانم با

وری کنترل کردن عوامل جمعیت شناختي، نهادی و شغلي بهره

 پاییني دارند.

های انجام بررسي عمیق ادبیات و مباني نظری پژوهش و پژوهش

شده در داخل و خارج کشور نشان مي دهد که هر سازماني 
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های خاص خود را دارد و کاربرد الگوها و شرایط و ویژگي 

استفاده در سایر صنایع  های ترسیم در یک صنعت، قابلیتمدل

های الگوها به لحاظ را ندارد. هرچند بخشي از ابعاد و مولفه

های سازنده با مفهومي مشابه هم هستند لیكن در شاخص

یكدیگر تفاوت اساسي دارند. برخي الگوها به سازمان هدف 

ما)دانشگاه آزاد اسالمي( شباهت بیشتری دارند یا مختصات آن 

هایي دارند. بر این اساس، هدف ما شباهتسازمانها با سازمان 

های مختلف مبنا و چارچوب نظری پژوهشگر پس از بررسي

وری وری اشورس قرار داد. در این الگو بهرهخود را الگوی بهره

اعضای هیات علمي در پنج سطح بررسي شده است. این الگو در 

 زیر نیز ارائه شده است.

الیتهای آموزشي، ردی)نگرش و گرایش اساتید به فعف -1

 -2پژوهشي، پرورشي، خدماتي، انتشاراتي، و ...( 

ها، و ...( های آموزشي و پژوهشي به برنامهگروهي)نگرش گروه

گذاری و رش دانشگاه به هدف گذاری، سیاستدانشگاه )نگ -3

یزان تالش برای تربیت وزارتخانه)م -4هدایت اساتید، و ...( 

یستمي)توجه و تاکید بر س -5نیروی انساني متخصص، و ...( 

 ها، فرایندها، و ...(.وری مبتني بر دادهبهره

ها، بر اساس چارچوب نظری تعیین شده و سایر پژوهش

ه پژوهشگر به دنبال یک الگوی برای اعضای هیات علمي منطق

ین های پژوهشي زیر را تدوهشت دانشگاه آزاد اسالمي، سوال

 نمود: 

لمي عاعضای هیات وری برای الگوی مناسب بهره (1

 کدام است؟ منطقه هشت دانشگاه آزاد

اعضای وری ها، مولفه ها و ابعاد الگوی بهرهشاخص (2

 کدامند؟ هیات علمي منطقه هشت دانشگاه آزاد 

ارزیابي الگوی مزبور از دیدگاه کاربران چگونه  (3

 است؟

 مواد و روش کار

ها آمیخته این پژوهش از نظر هدف کاربردی، از نظر داده

تشافي)کیفي و کمي( و از نظر روش اجرای پژوهش از نوع اک

داده بنیاد خودظهور)مرحله کیفي( و پیمایشي مقطعي)مرحله 

نظران، جامعه آماری مرحله کیفي، کلیه صاحب کمي( است.

 کلیه مطلعین کلیدیوری شامل خبرگان و متخصصان حوزه بهره

گیری  بودند. نمونه وریبهرهدر حوزه  صاحبان آثار علميو 

مرحله کیفي، از نوع آگاهانه و به روش هدفمند و گلوله برفي 

 20نفر مصاحبه انجام شد،  16ای که با انجام شده است به گونه

نفر در اجرای فن دلفي مشارکت داشتند. جامعه آماری بخش 

کمي شامل اعضای هیات علمي منطقه دانشگاه آزاد اسالمي به 

عیین حجم نمونه از فرمول نفر بودند که جهت ت  7103تعداد 

 نفر انتخاب شد.  364کوکران استفاده و 

ای و میداني برای در بخش کیفي از هر دو روش کتابخانه

ا بایي ها استفاده شد. در گام اول به منظور آشنگردآوری داده

در  شینمفاهیم پایه و مباني نظری و نیز آشنایي با مطالعات پی

 ای استفاده شد وتابخانهخصوص موضوع مورد بحث از روش ک

-اهایگپها، با مطالعه اسناد و مدارک شامل کتب، مقاالت، رساله

ر های اطالعاتي، مباني نظری و پیشینه پژوهش بدست آمد. د

 فادهها، از روش میداني استگام دوم به منظور گردآوری داده

في شد. بدین طریق که ابتدا با تدوین فرم مصاحبه و فرم دل

 گام ها بدست آمد. ابزار مورد استفاده در ایندهبخشي از دا

ری مصاحبه نیمه ساختاریافته بود. در بخش کمي، برای گردآو

این  ه درها از روش میداني استفاده شد. ابزار مورد استفادداده

 ساخته بود که طي مرحله کیفي بدستمرحله پرسشنامه محقق

اخص ش 103ه و مولف 16بعد،  5آمد. این پرسشنامه دارای دارای 

 د. ای لیكرت تنظیم شده بوبود که بر مبنای طیف هفت گزینه

ها از چندین روش داده (قابلیت اعتبار) برای تعیین اعتبار دروني

پژوهش، منابع، ه مباني نظری، پیشین همطالع ها بادادهاستفاده شد: 

نظرات و ؛ مصاحبه با افراد کانوني انتخاب و تأیید شدند

برای تأیید دقّت و ؛ شد ظوهي از خبرگان لحارهنمودهای گر

ه بررسي به وسیل هاز شیو ها، در مورد اعتبار مطالعهصحّت داده

جهت تعیین اعتبار . اعضای پژوهش استفاده گردید

؛ حصول اشباع نظری هایها از تكنیکیافته (پذیریانتقال)بیروني

؛ هاانهکدگذاری و تحلیل نمادها و نشه ویژی هااستفاده از رویه

روایي جهت تعیین استفاده شد.  هاني دادهغتوصیف 

ها از آوری دادهجمع ها نیز از سه تكنیکِیافته (تأییدپذیری)

 ها متنوع بوده و همسوسازی به کار گرفتههمنابع داد)منابع متعدد



 
 

 همکارانو  علیرضا حیدر تفرشی                   یعلم اتیه یاعضا یبهره ور یالگو میتحول در دانشگاه به واسطه ترس -410
 

در تحلیل موارد منفيِ  )پژوهشگر تحلیل موارد منفي(؛ شد

ها حل کرده یر شده را در دادهها، تبیینات متناقضِ تفسمصاحبه

مجدد شد و  ه مصاحبه، بارها ارزیابيبرنام) انعطاف روشاست(؛ 

گرفت و در تفسیرها،  محتوا و فرآیندهای آن مورد بازبیني قرار

( استفاده شد. اعتبار منعطف عمل شد کامالًها پیشنهادها و یافته

از پرسشنامه از طریق آلفای کرونباخ بدست آمد و روایي آن 

طریق روایي محتوایي )ضریب نسبي روایي محتوا( و روایي 

 تاییدی)تحلیل عاملي تاییدی( انجام شد.

ها در بخش کیفي از روش به منظور تجزیه و تحلیل داده

تحلیل  کدگذاری نظری با رویكرد نظریه داده بنیاد استفاده شد.

های بدست آمده در این پژوهش به صورت جداگانه داده

ز های کیفي با استفاده ا. به عبارت دیگر دادهصورت گرفت

ز اکدگذاری باز، محوری و انتخابي و ملزومات انجام هر یک 

ه این مراحل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و در نهایت ب

ائل نای برای تبیین الگوی بهره وری اعضای هیات علمي نظریه

ز اصل های حاآوری دادهشدیم. پس از تدوین پرسشنامه و جمع

سوم ی مرهاها با استفاده از روشپرسشنامه، تجزیه و تحلیل داده

ول آمار توصیفي)رسم جداول توزیع فراواني، نمودارها و جدا

 های آماری( و استنباطي)آزمون آماری تحلیل عامليمشخصه

 اکتشافي و تاییدی( انجام شد.

 نتایج

ه ائکیفي و کمي ار دو بخش در پژوهش اجرای از نتایج حاصل

 شده است.

 نتایج بخش کیفی

 ظریهنهای پژوهش از طریق فرایند کدگذاری مبتني بر طرح داده

 ادهدداده بنیاد خودظهور تحلیل شدند. در طرح پژوهش، نظریه 

ی و ها از طریق کدگذاری باز، محوربنیاد مراحل تحلیل داده

 شد که در ادامه تشریح شده است.انتخابي انجام 

در این مرحله از پژوهش، مفاهیم و نكات  کدگذاری باز: -1

کلیدی بدست آمده در خصوص الگوی بهره وری اعضای 

هیات علمي از دو فرایند مطالعه اسناد و مدارک شامل مباني 

و مصاحبه با خبرگان فهرست شدند. ابتدا  نظری و پیشینه پژوهش

های بدست آمده در خصوص الگوی بهره وری مفاهیم و گزاره

ات علمي از فرایند مطالعه اسناد و مدارک و پیشینه اعضای هی

های انجام شده در داخل و خارج از کشور بررسي و پژوهش

های مستخرج شده از فهرست شدند. عبارات، مفاهیم و گزاره

سازی )انتخاب ، یكسانهای دقیقها، با انجام تحلیلپژوهش

 33د واژگان صحیحتر، حذف مفاهیم مشترک( شد. در این فراین

گزاره و مفهوم بدست آمد که مبنای چک لیست و فرم مصاحبه 

نیمه ساختاریافته گردید. در گام بعدی مصاحبه با خبرگان انجام 

ها به مرحله، مصاحبه 4مصاحبه و تحلیل آنها طي  16شد. با انجام 

گزاره و مفهوم  29مصاحبه  16حد اشباع نظری رسیدند. طي این 

های بخش قبلي ست آمده با گزارههای بدبدست آمد. گزاره

یعني مطالعه اسناد و مدارک تلفیق شدند و در مجموع حاصل 

گزاره  46طي دو مرحله مصاحبه و مطالعه اسناد و مدارک 

 کلیدی تحت عنوان کدهای باز احصاء شد. 

کدهای باز بدست  در این مرحله کدگذاری محوری: -2

ا ذا ببندی شدند. لهای بزرگ مفهومي مقولهآمده در قالب دسته

 زرگتربگذاری آنها، دسته مفهومي بندی کدهای باز و ناممقوله

 تحت عنوان کدهای محوری شكل گرفتند)مولفه(. این فرایند

اً جددها( مطي دو مرحله انجام شد و کدهای محوری اولیه)مولفه

حله مر در دسته مفهومي بزرگتری قرار گرفتند)ابعاد(. با انجام

کد باز)شاخص( بدست آمده در قالب  46ری، کدگذاری محو

کد محوری  8بندی شدند. سپس کد محوری)مولفه( دسته 8

بندی کد محوری)بعد( بزرگتر دسته 3بدست آمده در قالب 

( 1شدند. کدهای محوری بدست آمده به شرح جدول شماره )

 باشد:مي
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 رگان. کدهای محوری حاصل از سندکاوی و مصاحبه با خب1جدول  

کدهای 

 محوری)ابعاد(
 کدهای محوری )مولفه ها(

 عالیتهای علمي و آموزشيف -رزشیابي آموزشيا -دانش و تخصص -تدریس آموزشي

 کتب -مقاالت پژوهشي

 اجرایي خدمات -خدمات حرفه ای خدماتي

 

برای انجام فرایند کدگذاری کدگذاری انتخابی:  -3

نفر از  20ای که به گونه انتخابي از تكنیک دلفي استفاده شد.

خبرگان حوزه بهره وری انتخاب شدند و فرم دلفي برای آنها 

ارسال گردید. فن دلفي طي سه مرتبه انجام شد و در هر بار نقطه 

نظرات خبرگان اخذ و در فرم اعمال گردید. نهایت اینكه، نتایج 

کدگذاری باز و محوری در مرحله کدگذاری انتخابي تغییر 

 16مولفه به  8بعد،  5بعد مرحله قبل به  3ای که گونهیافت. به

شاخص افزایش یافتند. در پایان  103شاخص به  46مولفه و 

( 2شاخص )جدول شماره  103مولفه و  16بعد،  5مرحله کیفي 

 تایید شد. 

 

 های حاصل از مرحله کیفي. ابعاد و مولفه2جدول 

کدهای 

 محوری)ابعاد(
 کدهای محوری )مولفه ها(

 آموزشی

آموخته های  ارزشیابي از -تخصصي دانش علمي و -فرایند تدریس

حجم کاری و  -لمي آموزشي خارج از وقت موظففعالیتهای ع -دانشجویان

 دانشجو

 کتب -مقاالت پژوهشی

 دمات حرفه ای اجرایيخ -خدمات حرفه ای علمي خدماتی

 مدیریتي -خط مشي -اختاریس -فرهنگي سازمانی

 ارتباطي -في روانيعاط -شناختي یرشد حرفه ا

 

 ( شكل گرفت.1همچنین الگوی اولیه مفهومي بهره وری اعضای هیات علمي مطابق شكل شماره )
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 الگوی مفهومي بهره وری اعضای هیات علمي در مرحله کیفي. 1شكل 

 

 یافته های بخش کمی

 الف( توصیف داده ها

های جمعیت در بخش توصیفي، داده های مربوط به متغیر

شناختي نمونه مورد بررسي ارائه شده است که به شرح جدول 

 زیر مي باشد. 

 

 

 وضعیت متغیرهای جمعیت شناختي گروه نمونه  .3 جدول

 درصد تعداد طبقه بندی متغیرها

 جنسیت
 33.24 121 زن

 66.76 243 مرد

 سابقه کار

 28.85 105 سال 10زیر 

 42.03 153 سال 19تا  10

 24.18 88 سال 29تا  20

 4.94 18 سال و باالتر 30

 درجه علمی

 8.79 32 مربي

 47.53 173 استادیار

 26.92 98 دانشیار

 16.76 61 استاد

-های پارامتریک در تجزیه و تحلیل دادهقبل از استفاده از آزمون ب( تحلیل داده ها 

دن اسمیرنوف نرمال بو-ها، ابتدا از طریق آزمون کلموگروف
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(. K-S=47/1؛ f=363؛ P=83/0ها مشخص شد)توزیع داده 

های کجي و کشیدگي نیز نرمال بودن سپس از طریق شاخص

ها مورد بررسي قرار گرفت که نتایج بدست آمده منجر به داده

-امكان بهره تایید مجدد توزیع داده ها گردید و بر این اساس

تحلیل  های پارامتریک و بطور خاص آزمونمندی از آزمون

 های این پژوهش مهیا است. عاملي تاییدی برای تحلیل داده

نتایج آزمون تحلیل عاملي اکتشافي برای پنج بعد الگو به شرح 

زیر بدست آمده است. ابتدا مقدار شاخص کفایت نمونه گیری و 

ماتریس همبستگي هماني محاسبه شده است که نشان مي دهد 

و ماتریس همبستگي واحد  نمونه از کفایت الزم برخوردار است

و هماني نیست)به عبارتي ارتباط معنادار بین متغیرها وجود دارد 

و امكان شناسایي عامل های جدید بر اساس همبستگي متغیرها 

و کرویت بارتلت به شرح  KMOوجود دارد. نتایج آزمون 

 است:  4جدول 

 نتایج آزمون تحلیل اکتشافي ابعاد الگوی بهره وری .4جدول 

 سازمانی خدماتی پژوهشی آموزشی 
-رشد حرفه

 ای

KMO 719/. 711/. 723/. 477/. 619/. 

کرویت 

 بارتلت

 71/1873 12/2154 85/3189 92/1924 90/879 ضریب خي دو

 244 238 253 355 334 درجه آزادی

 ./000 ./000 ./000 ./000 ./000 داریسطح معني

 

ش واریماکس در های اصلي و چرخبر اساس تحلیل مولفه

ي و مولفه فرایند تدریس، دانش علم 5تحلیل عاملي اکتشافي، 

 لميعتخصصي، ارزشیابي از آموخته های دانشجویان، فعالیتهای 

خارج از وقت موظف و حجم کاری و دانشجو برای بهره وری 

شاخص شناسایي شد. برای بعد بهره وری  29آموزشي با 

ره شاخص؛ برای بعد به 9پژوهشي دو مولفه مقاالت و کتب با 

 وری خدماتي دو مولفه خدمات حرفه ای علمي و خدمات حرفه

ولفه م 4شاخص؛ برای بعد بهره وری سازماني  11ای اجرایي با 

شاخص؛ برای  32فرهنگي، ساختاری، خط مشي و مدیریتي با 

رواني  -بعد بهره وری رشد حرفه ای سه مولفه شناختي، عاطفي

ن بدست آمد و نتایج بدست آمده نشا شاخص 21و ارتباطي با 

ند و های خود همبستگي قوی دارها با شاخصدهد کلیه عاملمي

 کنند.این نتایج را تایید مي KMOهای کرویت بارتلت و آزمون

ا تده در این پژوهش همچنین از تحلیل عاملي تائیدی استفاده ش

های شناسایي شده در بخش کیفي از مشخص شود که شاخص

م اختار عاملي هماهنگ برخوردارند یا خیر. برای انجایک س

ي نفر از اعضای هیات علم 364تحلیل عاملي تائیدی از نظر 

ه بیي منطقه هشت دانشگاه آزاد استفاده شد و به دنبال پاسخگو

ي ناسایشهای ها و شاخصایم که آیا ابعاد، مولفهاین سوال بوده

مدل پیشنهادی  شده از یک ساختار عاملي هماهنگ در قالب

 باشند؟برخوردار مي

نتایج بدست آمده نشان داد بارهای عاملي و ضرایب معني داری 

مربوط به هر یک از ابعاد در حد قابل قبول است. نتایج بدست 

-آمده حاکي از آن است که متغیرهای مشاهده شده به خوبي مي

ام توانند متغیر پنهان را تبیین کنند. از آنجا که بار عاملي تم

-مي 3/0ها( بزرگتر از ها و شاخصمتغیرهای مشاهده شده)مولفه

ها)متغیر مشاهده شده( با باشد، بنابراین رابطه مطلوبي بین شاخص

ها)متغیر مشاهده شده( با مولفه خود)متغیر پنهان( و بین مولفه
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 در و معناداری مهم ابعاد )متغیر پنهان( برقرار است و نقش

داری ضرایب و ابعاد دارند. همچنین معنيها مولفه گیریاندازه

بررسي شده است  05/0بین متغیرهای آشكار و پنهان در سطح 

( برای تمامي 96/1)خارج از بازه  tکه نتایج نشان داد مقادیر 

 باشند.دار ميسواالت معني

های برازش مدل این نتایج بدست در خصوص شاخص

، بررسي (. پس از حذف خطاهای کوواریانس5آمد)جدول 

های برازندگي نشان داد که مدل از برازش خوبي شاخص

 3برخوردار است. نسبت خي دو به درجه آزادی کوچكتر از 

( RMSEAاست. مقدار جذر میانگین مجذورات خطای تقریب)

های برازندگي مانند شاخص است. شاخص 08/0و کوچكتر از 

(، شاخص نیكویي برازش تعدیل GFIنیكویي برازش)

بدست آمده که  90/0( و سایر شاخص ها باالتر از AGFIیافته)

 کنند. ابعاد مدل را تایید مي

 

 نتایج آزمون تحلیل عاملي تاییدی. 5جدول 

 شاخص
دامنه قابل 

 پذیرش
 سازمانی خدماتی پژوهشی آموزشی

رشد 

 ایحرفه
2X - 1020.62 263.09 367.34 1073.18 424.91 

df - 372 115 148 460 186 

f/d2X  2.28 2.33 2.48 2.287 2.74 3کمتر از 

RMSEA  0.018 0.057 0.023 0.051 0.012 0.08کمتر از 

CFI  0.94 0.95 0.95 0.95 0.94 0.9بیشتر از 

IFI  0.94 0.95 0.93 0.95 0.93 0.9بیشتر از 

RFI  0.93 0.94 0.93 0.93 0.91 0.9بیشتر از 

GFI  0.92 0.94 0.92 0.91 0.93 0.9بیشتر از 

AGFI  0.90 0.91 0.91 0.90 0.90 0.9بیشتر از 

 

رح شبنابراین، پاسخ به سوال های پژوهش به طور خالصه بدین 

 است: 

الگوی مناسب بهره وری اعضای هیات علمی  (1

 دانشگاه آزاد اسالمی کدام است؟ 8منطقه 

نتایج بدست آمده طي دو مرحله کیفي و کمي بیانگر آن است 

ی اعضای هیات علمي منطقه هشت دانشگاه وربهره که الگوی

شاخص است که به تفصیل  103مؤلفه و  16بعد،  5آزاد دارای 

 الگویي زیرا است تجربي استراتژی نظر از فوق بحث شد. الگوی

فرد و گروه  سازمان، عملكرد در نموده ارائه پژوهشگر که

 پراگماتیسم نوع از فلسفي منظر از. بود خواهد مؤثر و اثرگذار

 منظر از طرفي از. است عملكردی و کاربردی چرا که باشدمي

 هنجاری نوع از الگو نظر از و استقرایي نوع از پژوهش منطق

 است الزم آن اجرایي کردن و فوق الگوی اجرای برای .باشدمي

در  و شود ممیزی کلي طور به سازمان دهنده تشكیل ابعاد تمام

 . شود داختهپر اقدام و عمل تفاوت اصالح به نهایت

 

های سازنده بهره ها و شاخصابعاد، مولفه (2

دانشگاه آزاد  8وری اعضای هیات علمی منطقه 

 اسالمی کدامند؟

ها و های بخش کیفي و کمي، ابعاد، مولفهبر اساس یافته

های الگوی بهره وری اعضای هیات علمي به شرح زیر شاخص

 بدست آمد:

فرایند لفه مو 5شاخص در قالب  29با  بعد آموزشی: -

تدریس، دانـش علمـي و تخصصـي، ارزشـیابي از آموختـه هـای       
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دانشجویان، فعالیتهای علمي آموزشـي خـارج از وقـت موظـف،      

 حجم کاری و دانشجو؛

ــا  بعددد پژوهشددی:  - ــب   9ب ــاخص در قال ــه  2ش مؤلف

 مقاالت، کتب؛

ــا  بعددد خدددماتی - ــب  11ب ــاخص در قال ــه 2ش  مؤلف

 ایي؛ خدمات حرفه ای علمي، خدمات حرفه ای اجر

ــا  بعددد سددازمانی - ــب  32ب ــاخص در قال ــه  4ش مؤلف

 فرهنگي، ساختاری، خط مشي، مدیریتي

مؤلفـه   3شاخص در قالب  21با  بعد رشد حرفه ای -

 اند.تشكیل شدهشناختي، عاطفي رواني، ارتباطي 

ارزیابی الگوی مذکور از دیدگاه کاربران  (3

 چگونه است؟

یانگر آن ب تجزیه و تحلیل بخش کمي)آزمون تحلیل عاملي(

های بدست آمده در بخش کیفي شامل الگوی یافتهاست که 

 103مولفه و  16بعد،  5مناسب بهره وری اعضای هیات علمي، 

 اند.شاخص، مورد تایید کاربران در بخش کمي قرار گرفته

 گیریبحث و نتیجه

 نيانسا نیروی تربیت در که نقشي واسطه به عالي آموزش نظام

-مي ایفا اجتماعي و های اقتصادیبخش نیاز مورد متخصص

 سیاسي، توسعه در توجهي قابل اهمیت و سهم از کند،

 توجه با است. برخوردار کشور فرهنگي و اقتصادی، اجتماعي

 ساختار مهم و اصلي عوامل از علمي هیات اینكه اعضای به

 عملكرد بر توانمندی آنها روند،مي شمار به کشور آموزشي

 یورمقوله بهره بررسي لذا دارد. یممسق تأثیر عالي آموزش

 عالي آموزش نظام اصلي هسته عنوان به علمي هیات اعضای

 هیات اعضای وریبهره مطالعه بدین منظور یابد.مي اهمیت

 فیتارتقاء کی سوی به گامي عنوان به تواندمي دانشگاه علمي

 سعي بر آن نیز در تحقیق حاضر .باشد عالي آموزش نظام در

شت وری اعضای هیات علمي منطقه هالگوی بهرهعاد ابتا است 

ه ب عادابشناسایي و تعیین شود و سپس این دانشگاه آزاد اسالمي 

 ها، در قالبآن تشكیل دهنده هایو شاخص هاهمراه مولفه

 .جامع ارائه شود الگویي

ي ساینخستین یافته این پژوهش در راستای سواالت پژوهشي، شنا

وری اعضای هیات علمي منطقه بهرهشاخص برای الگوی  103

 وتواند مبنایي رشد است که مي هشت دانشگاه آزاد اسالمي

ز س اپتعالي اعضای هیات علمي و بالتبع آن آحاد جامعه باشد. 

 16وری اعضای هیات علمي، های الگوی بهرهشناسایي شاخص

 وری اعضای هیات علمي منطقه هشتمولفه برای الگوی بهره

ی لگود اسالمي بدست آمده است. در نهایت ابعاد ادانشگاه آزا

وری اعضای هیات علمي به کمک کدگذاری انتخابي در بهره

 ست.اقالب نظریه داده بنیاد تحت عناوین پنجگانه بدست آمده 

های ها و شاخصنتایج بدست آمده در خصوص ابعاد، مولفه

 ابدهد که نتایج بدست آمده همراستا و همسو الگو نشان مي

ه های انجام شده قبلي توسط سایر پژوهشگران است. بپژوهش

ان و برادر (،17محمدی و همكاران )ای که نتایج تحقیقات گونه

راسته و (، فرجي ارمكي، آ8(، عبداللهي و بازرگان )18ولیجاني )

( 20) و سابهاروال( 19داکیک، کایدبي، سابرا )(، 1فراستخواه )

ر سای نمایند. نحوه تایید توسطنتایج بدست آمده را تایید مي

ن گونه است که هر پژوهشي به تعدادی از ایها بدینپژوهش

 ها دست یافته است.شاخص

در خصوص نتایج بدست آمده عالوه بر اشارات باال به نتایج 

توان به بحث دیگری مي های انجام گرفته، از جنبهسایر پژوهش

: مقایسه نتایج و بررسي پیرامون نتایج بدست آمده، پرداخت

وری اعضای هیات علمي بدست آمده در خصوص الگوی بهره

های با جامعه آماری با الگوهای بدست آمده در پژوهش

ها( مثل پژوهش مشابه)حوزه اعضای هیات علمي دانشگاه

(، فرجي ارمكي، آراسته و فراستخواه 8عبداللهي و بازرگان )

-این بحث؛ مي در خصوص(. 19) داکیک، کایدبي، سابرا (،1)

عبداللهي و توان چنین بیان کرد که در الگوی ارائه شده توسط 

وری آموزشي پرداخته شده است و تنها به بعد بهره (8بازرگان )

همچنین در اند. شاخص برای آن بدست آورده 42مولفه و  8

 (،1الگوی ارائه شده توسط فرجي ارمكي، آراسته و فراستخواه )

وهشي پرداخته شده است و دربرگیرنده وری پژتنها به بهره

وری پژوهشي اعضای هیات علمي، تسهیلگران، عوامل بهره

( 21هاربور )وری پژوهشي است. های بروز بهرهپیامدها و زمینه
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ها و مراکز وری دانشگاهدر پژوهش خود عوامل مؤثر بر بهره

عامل مشارکت دانشجویان،  16آموزش عالي را در مجموع در 

التحصیالن، عملكرد هیات علمي، ، منابع علمي، فارغنرخ جذب

هزینه پژوهش، مزایای هیات علمي، فضا، کتابخانه، نرخ توزیع 

-التحصیالن، رفاه فارغدانشجو، مدیریت، ارتباط با فارغ

ای، تناسب دانشجویان با جامعه، هزینه و التحصیالن، رشد حرفه

 وری ذکر نموده است.ها برای بهرهپژوهش

 وریالي که در الگوی پژوهش حاضر عالوه بر بعد بهرهدر ح

-هآموزشي)اشاره شده در پژوهش عبداللهي و بازرگان( و بهر

وری پژوهشي)اشاره شده در پژوهش فرجي ارمكي و 

به  ای )اشاره شده در پژوهش هاربور(همكاران(، و رشد حرفه

ست. اوری سازماني نیز پرداخته شده وری خدماتي و بهرهبهره

رجي (، ف8عبداللهي و بازرگان )لذا از حیث مقایسه با الگوی 

شاهده متوان مي (21) ( و هاربور1ارمكي، آراسته و فراستخواه )

 کرد که الگوی بدست آمده کاملتر است.

ست ی بدهاتوان از نقطه نظر مقایسه ابعاد و مولفهدر مجموع مي

-هی بهرها و الگوهاآمده در پژوهش حاضر نسبت به سایر مدل

 وری، چنین بیان کرد که الگوی بدست آمده در پژوهش حاضر

ی گیراز جامعیت کاملتری برخوردار است که با استفاده و بكار

ری وتوان به نحو مطلوبتر و کارآمدتر به بهبود بهرهآن مي

 پرداخت. 

دد، گردر پایان بر اساس نتایج بدست آمده پیشنهاداتي مطرح مي

 این گیرندگان ذیربط با بهره برداری ازتا مسئوالن و تصمیم

های الزم، گذاریریزی و سیاستپیشنهادات، ضمن برنامه

رف ه ظاقدامات اجرایي مورد نیاز را به نحوی به عمل آورند، ک

مدت زمان مشخصي، امكان توسعه علمي و نظری در خصوص 

 وری اعضای هیات علمي و اجرایي شدن الزاماتمقوله بهره

م و وری در کل نظام آموزش عالي بطور عاع بهرهقانوني موضو

 اساس آزاد اسالمي بطور خاص فراهم گردد. بر این در دانشگاه

 پیشنهادات زیر ارائه شده است.

های نوین تقویت استفاده از روشوری آموزشي: در راستای بهره

تدریس؛ تالش برای ارتقاء خود یادگیری دانشجویان؛  

دن دانشجویان در مباحث درسي؛ برانگیختن و مشارکت دا

-طراحي و اجرای کارگاه آموزشي، سخنراني علمي و کنفرانس

ها و ... توسط اعضای هیات علمي؛ تسلط به مباحث علمي؛ 

 ایجاد شرایط الزم جهت بكارگیری روشهای ارزشیابي نوین.

ایجاد شرایط مناسب وری پژوهشي: در راستای تقویت بهره

یجاد شرایط مناسب جهت چاپ جهت چاپ مقاالت علمي؛ ا

 کتب علمي. 

ایجاد شرایط مناسب وری خدماتي: در راستای تقویت بهره

های جهت انجام طرح های پژوهشي؛ سخنراني در همایش

 رتباط؛ اعلمي؛ راهنمایي و مشاوره پایان نامه ها؛ داوری مقاالت

با صنعت، تجارت و خدمات در رشته تخصصي؛ همكارهای 

 انشازمان ها و همكاری در ایجاد شرکتهای دعلمي و فني با س

 ور.بنیان؛ پذیرش سمت اجرایي مدیریتي در سطح دانشگاه و کش

ه دادن آزادی علمي بوری سازماني: در راستای تقویت بهره

 اساتید؛ حمایت سازماني در سطح باال؛ تقویت روحیه علمي

اعضای هیات علمي؛ تقویت ارتباط بین صنعت و دانشگاه؛ 

بودجه پژوهشي مناسب و کافي؛ وجود مكانیسمي  اختصاص

ي مانبرای تجاری سازی پروژه ها؛ غیرمتمرکز کردن ساختار ساز

كل شدانشگاه؛ کاهش جو افراط گونه سیاسي حاکم بر دانشگاه؛ 

گیری بازار پژوهش کشور و تجاری سازی؛ بهبود مدیریت 

 کالن آموزشي و پژوهشي در دانشگاه و کشور.

غلي برآورده شدن انتظارات شای: ت رشد حرفهدر راستای تقوی

در دانشگاه و افزایش کیفیت زندگي کاری اعضای هیأت 

علمي؛ تقویت جدیت و پشتكار، کنجكاوی و حقیقت جویي؛ 

احساس مسئولیت درقبال وظایف شغلي و حرفه ای؛ داشتن 

تخصص، خودکارآمدی، استقالل و اختیار حرفه ای؛ احساس 

ن یزامه، رضایت از فعالیت در دانشگاه و تعلق نسبت به دانشگا

 عالقه مندی اساتید به امر آموزش و پژوهش.

 راندر پایان از کلیه اساتید دانشگاه آزاد اسالمي واحد ته

مرکزی که در انجام این پژوهش به عنوان رساله دکتری، 

 پژوهشگر را یاری نمودند تشكر مي نماید.
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 Abstract 

Introduction: One of the strategies for sustainable development is to pay 

attention to higher education and the productivity pattern of faculty 

members. The present study has been formed with the aim of creating 

change in universities by presenting the productivity model of faculty 

members in the region of eight Islamic Azad universities. 
Method: This research was applied in terms of purpose; in terms of data, 

exploratory mix and in terms of implementation of longitudinal and cross-

sectional data. In the qualitative phase, the qualitative statistical population 

consisted of key experts, experts and key informants in the subject area of 

the research that were sampled based on an informed and purposeful 

approach. The population of the study consisted of 7103 faculty members of 

Eight Islamic Azad University, which based on Cochran formula, the sample 

size was 364. For data collection, library and field method were used in 

qualitative phase and field method in quantitative phase. Theoretical 

saturation techniques, specific coding procedures, and symbols and symbols 

analysis were used to determine the validity of the qualitative stage tool. 

Content validity was used to measure reliability and Cronbach's alpha 

coefficients of skewness and elongation were used to measure reliability. 
Results: Qualitative data analysis was performed using theoretical coding 

method and quantitative data analysis was performed using structural 

equation modeling. Finally, the productivity model of the faculty members 

of the eight Islamic Azad University with 5 dimensions, 16 components and 

102 indicators was obtained. 
Conclusion: The proposed model can be used in Iranian universities for the 

benefit of faculty members and also for its pathology. 

Keywords: Productivity Model, Educational, Research, Service, 

Professional and Organizational Growth. 
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