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مقاله اصلی

تحول در دانشگاه به واسطه ترسیم الگوی بهره وری اعضای هیات علمی
تاریخ دریافت -97/02/11 :تاریخ پذیرش97/07/ 08 :
1

علیرضا حیدری تفرشی
غالمحسین حیدری تفرشی *2
عباس خورشیدی3

خالصه
مقدمه
یكي از راهكارهای توسعه پایدار ،توجه به آموزش عالي و الگوی بهرهوری اعضای هیات علمي است.
پژوهش حاضر با هدف ایجاد تحول در دانشگاه ها از طریق ارائه الگوی بهرهوری اعضای هیات علمي
منطقه هشت دانشگاه آزاد اسالمي شكلدهي شده است.

1

دانشجوی دکتری ،گروه مدیریت آموزشي ،واحد

تهران مرکزی ،دانشگاه آزاد اسالمي ،تهران ،ایران.
2

استادیار گروه مدیریت آموزشي ،واحد تهران مرکزی،

روش کار
این پژوهش از نظر هدف ،کاربردی؛ از نظر دادهها ،آمیخته اکتشافي و از نظر اجرا داده بنیاد و طولي مقطعي
بود .در مرحله کیفي ،جامعه آماری کیفي مشتكل از افراد خبره و صاحب نظران و مطلعین کلیدی در حوزه

دانشگاه آزاد اسالمي ،تهران ،ایران.

قلمرو موضوعي تحقیق بودند که بر اساس رویكرد آگاهانه و به روش هدفمند و گلوله برفي اقدام به نمونه

 3استاد گروه علوم تربیتي ،واحد اسالم شهر ،دانشگاه آزاد

گیری شد .جامعه آماری کمي متشكل از کلیه اعضای هیات علمي منطقه هشت دانشگاه آزاد اسالمي به

اسالمي ،اسالم شهر ،ایران.

تعداد  7103بود که بر اساس فرمول کوکران حجم نمونه  364نفر تعیین شد .برای جمعآوی دادهها در

* گروه مدیریت آموزشي ،دانشگاه آزاد اسالمي،

مرحله کیفي از روش کتابخانهای و روش میداني و در مرحله کمي از روش میداني استفاده شد .برای تعیین

واحد تهران مرکزی ،تهران ،ایران.

اعتبار ابزار مرحله کیفي از تكنیكهای حصول اشباع نظری ،استفاده از رویههای ویژه کدگذاری و تحلیل

Email: dr.heydaritafreshi@yahoo.com

نمادها و نشانهها استفاده شد .در مرحله کمي برای سنجش پایایي از روایي محتوایي و برای سنجش پایایي از
ضرایب چولگي و کشیدگي و آلفای کرونباخ استفاده شد.
نتایج
تحلیل دادههای کیفي با استفاده از روش کدگذاری نظری و تحلیل دادههای کمي به کمک مدلسازی
معادالت ساختاری انجام شد .در نهایت الگوی بهرهوری اعضای هیات علمي منطقه هشت دانشگاه آزاد
اسالمي با  5بعد 16 ،مولفه و  102شاخص بدست آمد.
نتیجهگیری
الگوی ارائه شده مي تواند در دانشگاه های ایران برای بهرهوری اعضای هیات علمي و نیز برای آسیب
شناسي آن ،مورداستفاده قرارگیرد.
کلمات کلیدی
الگوی بهرهوری ،آموزشي ،پژوهشي ،خدماتي ،رشد حرفهای و سازماني
پی نوشت :این مطالعه فاقد تضاد منافع مي باشد.
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مقدمه
در سند چشمانداز جمهوری اسالمي ایران که هدایتکننده

همچون کاهش کیفیت ،عدم تناسب خروجيهای دانشگاهها با

فعالیتها و وظائف و برنامههای کالن دستگاههای مختلف نظام

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

جمهوری اسالمي ایران است ،آمده است« :جامعه ایراني در افق

این سازمانها را هدف انتقادهای شدیدی قرار داده است که

این چشمانداز چنین ویژگيهایي خواهد داشت :توسـعهیافتـه

عدم توجه به آن در سطح خرد ،سبب پیدایش جمع بيشماری

متناسب با مقتضیات فرهنگي ،جغرافیایي و تاریخي خود ،متكي

از شهروندان مدرک به دست ،بدون صالحیت خواهان اشغال

بر اصول اخالقي و ارزشهای اسالمي ،ملي ،انقالبي ،با تأکید بر

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

مردم ساالری دیني ،عدالت اجتماعي ،آزادیهای مشروع ،حفظ

به سوی توسعه پایدار خواهد شد (.)2

کرامت و حقوق انسانها و بهرهمندی از امنیت اجتماعي و

برای تحقق رویكرد نخست و رسیدن به بهرهوری در موسسه-

قضائي ،برخورداری از دانش پیشرفته ،توانا در تولید علم و

های آموزش عالي و دانشگاهها طبیعتاً نميتوان سقف غیرقابل

فناوری ،متكي به سهم برتر منابع انساني و سرمایه اجتماعي در

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

تولید ملي ،دسـت یافتـه بـه جایگـاه اول اقتصادی ،علمي و

و روشهای جدید آموزشي ،رسیدن به نقطه بهینه در یک

فناوری در سطح منطقه آسیای جنوب غربي با تأکید بر جنبش

مقطع از زمان نميتواند پایدار باشد؛ از این روی الزم است تا

نرم افزاری و تولید علم ،رشد پرشتاب اقتصادی ،ارتقاء نسبي

اساتید ،به عنوان محور توسعه دانشگاههای کشور و مهمترین

سطح درآمد سرانه و رسیدن به اشـتغال کامل» .تحقق خواست

زیرساخت این مجموعههای علمي ،از میان توانمندترین نخبگان

سیاستگذاران و مدیران کالن کشور بدون توجه به توسعه

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

پژوهش و زمینههای بهرهوری در سیستمهای توسعه علمي کشور

وری در کالبد دانشگاههای کشور دمیده شود؛ چرا که با توجه

و مؤسسات تولید علم و نوآوریهای علمي بهویژه دانشگاهها

به افزایش رقابت میان کشورها ،بهرهوری در این عرصه ،نه

امری غیرممكن بـهنظـر مـيرسد .چرا که بهکارگیری صحیح

یک انتخاب ،بلكه یک ضرورت است(.)3

منابع بهویژه منابع انساني رمز کلیدی موفقیت محسوب ميشود.

بهرهوری منابع انساني ،عبارت است از به دست آوردن حداکثر

حوزه بهرهوری و کیفیت ،جهتدهندگان اصلي عملكرد سازمان

سود ممكن با بهرهگیری و استفاده بهینه از توان ،استعداد و

هستند و تالش جهت دستیابي به کیفیت برتر و استفاده درست و

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

بهتر از عوامل تولید و اسـتعدادهای انساني کـه در اصطالح بهره-

دلیل عمدهای که باعث ناکامي سازمانها در دستیابي به اهداف

وری و بهرهوری نیروی انساني نامیده ميشود موضوع مورد

خود ميشود ،عدم بهرهوری منابع انساني است .اغلب محققین

عالقه سیاستگذاران ،اقتـصاددانان و مدیران کشور است (.)1

عوامل مؤثر بر بهرهوری کارکنان در سازمان را شامل توان فني و

به نظر آسیبشناسي افزایش تقاضا برای آموزش عالي و

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

مدرکگرایي روزافزون از یک سو ،محدودیت منابع مالي

نیازهای مادی و فیزیكي ،امنیت شغلي ،حقوق و دستمزد،

دانشگاههای دولتي و تمایل به رایگانزدایي در این عرصه،

نیازهای رواني ،شیوه مدیریت ،آموزش کارکنان مشارکت و

همراه با افزایش گرایش بخش خصوصي و نیمهخصوصي به

خالقیت ميدانند (.)5

تأسیس دانشگاه و موسسههای آموزش عالي اغلب بي کیفیت

رسک معتقد است آموزش عالي ،سطح مهارت افراد را افزایش

از سوی دیگر تأثیر منفي شگرفي بر بهرهوری و کارکرد

ميدهد و آنها را توانا ميسازد تا برای سطوح باالی شغلي

اعضای هیئت علمي دانشگاهها دارد؛ به طوری که نقدهایي

مهارتهای الزم را کسب کنند و نیروی کار ماهر باعث افزایش
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بهرهوری ميشود ( .)6در گزارشي که از سوی وزارت کار در

شاخصهای بهرهوری اعضای هیات علمي و تعیین رابطه بین

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

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

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

مطالب ارائه شده در خصوص اهمیت بهرهوری ،ذکر این نكته

بهرهوری منابع انساني مؤثر ميداند .سازمان بینالمللي کار عوامل

ضروری است که در سند نقشه جامع علمي کشور به ارتقای

مؤثر بر بهرهوری نیروی انساني را متشكل از روابط مدیریت و

بهرهوری و هدایت منابع و بودجههای آموزشي و پژوهشي به

کارکنان ،شرایط اجتماعي و رواني کارگزارش مينماید(.)7

سوی نیازها و ماموریتهای ملي توجه شده است .همچنین

همچنین با توجه به اهمیتي که مقوله بهرهوری منابع انساني در

ارتقای بهرهوری و تقویت بنیه مالي و ارتقای کارآمدی با

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

رویكرد متمرکز بر حل مسائل و رفع نیازهای دستگاههای

توسعه کشور که تمام دستگاههای اجرایي را از سال دوم برنامه،

اجرایي و انجام فعالیتهای آموزشي و پژوهشي قابل اجرا در سایر

به انتشار تغییرات بهرهوری و شناسایي متغیرهای اثرگذار بر رشد

مراکز پژوهشي و دانشگاهي و نیز الزام دستگاههای اجرایي به

بهرهوری موظف نموده است ،ضرورت دارد تا با توجه خاص به

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

ارتقای بهرهوری ،متولیان حوزههای مختلف کشور به رشد و

تاکیدات سند ميباشد.

توسعه منابع انساني کمک نمایند.

درباره تعریف مفهوم «بهرهوری اعضای هیأت علمي» اجماع نظر

در این بین نظام آموزش عالي بطور عام و دانشگاه و اعضای

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

هیات علمي آن به طور خاص بایستي نگاه دقیقتر و

استانداردها و نشانگرهای مناسب برای بهرهوری اعضای هیأت

موشكافانهتری به مقوله بهرهوری نمایند .در تأیید این مطالب

علمي است .همچنین ماهیت بهرهوری اعضای هیأت علمي

صاحبنظران معتقدند که شناخت عوامل مؤثر بر بهرهوری ،زمینه

متناسب با مراحل شغلي(حرفهای) اعضای هیأت علمي متفاوت

را برای اتخاذ سیاستهای کارآمد نظام آموزشي فراهم ميسازد

ميشوند .بهرهوری اعضای هیأت علمي عبارت است از سطح و

( .)8سانیال اشاره ميکند که کارایي یک دانشگاه به اثربخشي و

کیفیت خدمات بدست آمده از مقدار منابع درونداد .در این

کیفیت کارکنان آن ،عليالخصوص به کار هیات علمي آن

تعریف بهرهوری مترادف با کارآیي است .اگر مقدار خدمات

وابسته است( .)9بلكبرن و ویلیامز بیان ميکنند که افزایش

بیشتری از لحاظ کمیت یا کیفیت در آموزش و پژوهش تولید

بهرهوری دانشگاه ميتواند در ارتقای شهرت و جایگاه و

شود و یا مقدار مشابهي از منابع ،در نتیجه بهرهوری یا کارآیي

موقعیت اقتصادی آن دانشگاه در بین سایر دانشگاهها مؤثر باشد.

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

قلب هر دانشگاه یا موسسه آموزش عالي اعضای هیات علمي آن

قائلاند .در تعریف اول براساس پارادایم بهرهوری آموزشي

است و هسته اصلي دانشگاه یا دانشكده در واقع اعضای هیات

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

علمي آن است و اعتالی توان و دانش اعضای هیات علمي

در پارادایم یادگیری به عنوان هزینه هر واحد یادگیری برای هر

مصداق واقعي افزایش کیفیت دانشگاه است (.)1

دانشآموز تعریف شده است( .)11همچنین بهرهوری آموزشي

در این راستا شناخت عوامل مؤثر بر بهرهوری اعضای هیات

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

علمي برای مدیران دانشگاه از اهمیت خاصي برخوردار است؛

منابع درونداد (.)12

چرا که اگر اعضای هیات علمي دانشگاه بهرهور باشند ميتوانند

بهرهوری آموزشي ميتواند بر حسب واحدهای تدریس شده،

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

میانگین حجم کالس ،هزینههای آموزشي و امثال آن تعریف

بهرهوری را محقق سازند تا نهایتاً دانشگاه را بهرهور کنند.

شود .برحسب این تعریف ميتوان بررسي نمود که چگونه تغییر

بنابراین مسئله اصلي این تحقیق شناسایي ابعاد ،مولفهها و

1

. Barr and Tagg
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در هزینهها بر کیفیت یا کمیت متغیرها و نیز بر بهرهوری تأثیر

در خصوص بهرهوری تحقیقات زیادی انجام شده است که هر

ميگذارند .اگر میزان کیفیت یادگیری دانشجویان بیشتر از هزینه

کدام به جنبهای از بهرهوری پرداختهاند اما تحقیقات نسبتاً کمي

آموزش آنها افزایش یابد ،بهرهوری افزایش خواهد یافت.

در خصوص بهرهوری اعضای هیات علمي صورت گرفته است

همچنین اگر هزینـهها کاهش یابند به شرطي که کیفیت

که به برخي از تحقیقات انجام شده اشاره ميشود.

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

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

گفت که بهرهوری حاصل شده است (.)13

برای انتخاب اعضای هیأت علمي در دانشگاههای ایران»

برخي از پژوهشگران تعداد واحدهای درسي ،زمان تخصیص

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

یافته به فعالیتهای آموزشي و پژوهشي را معیار سنجش

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

بهرهوری ميدانند .درحالي که گروهي دیگر از پژوهشگران

اخالقي» .گردید .برادران و ولیجاني ( )18در پژوهشي به بررسي

بهرهوری اعضای هیأت علمي را از طریق گردآوری داده در

عوامل مؤثر بر ارتقاء بهرهوری نیروی انساني در سازمان امور

سطح دانشكده ،گروه یا رشته تجزیـه و تحلیل کردهاند تا در

مالیاتي کشور پرداختهاند .نتایج نشان داد به ترتیب سه عامل

سطح فردی (.)14

سازماني ،ویژگيهای فردی و محیطي ،بیشترین تأثیر را بر ارتقاء

بنابه برخي نظرات بهرهوری اعضای هیأت علمي را تنها ميتوان

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

براساس انتظارات و پیامدهای دانشگاهي اندازهگیری کرد .به

پژوهشي تحت عنوان «الگویي برای افزایش بهرهوری پژوهشي

عبارت دیگر ،کار وقتي بهرهوری محسوب ميشود که موجب

اعضای هیأت علمي دانشگاه شهید بهشتي» ،به این نتیجه دست

کارآمدتر شدن مؤسسه شود .یعني هنگامي که شواهد بیانگر این

یافتند که الگوی مزبور دارای مولفههایي شامل عوامل بهرهوری

باشند که اهداف تدریس و یادگیری بطور جامع درحال تحقق

پژوهشي اعضای هیات علمي ،تسهیلگران ،پیامدها و زمینههای

ميباشند .در آموزش کیفیت اصطالح قابل جایگزیني با

بروز بهرهوری پژوهشي است .نهایتاً  75 6عامل در بخش عوامل،

اثربخشي است .همچنین تعریف یكساني از کیفیت وجود ندارد

 10مؤلفه در بخش تسهیلگران بهرهوری پژوهش 11 ،مؤلفه در

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

بخش نتایج و نهایتاً  6مؤلفه در بخش عوامل زمینهای به دست

فعالیتهای اعضای هیأت علمي فقط امور کالسي را در بر

آمده است.

نميگیرد .بنابراین ارزشیابي عملكرد اعضای هیأت علمي نباید به

داکیک ،کایدبي ،سابرا ( )19در پژوهشي به بررسي بهرهوری

فعالیتهای کالسي محدود شود .ارزشیابي از عملكرد اعضای

پژوهشي اعضای هیاتعلمي علوم پزشكي دانشگاه آمریكایي

هیأت علمي باید شامل جنبههای کیفي و میزان اهمیت مشارکت

بیروت پرداختند .این تحلیل نشاندهنده پراکندگي گسترده در

آنان در فعالیتهای خارج از کالس ،از جمله تدوین برنامههای

بهرهوری پژوهشي اعضای هیات علمي است که به نظر ميرسد

درسي ،سنجش برنامهها ،راهنمایي دانشجویان ،ایراد سخنراني،

با ویژگيهای فردی و همچینین نهادی مرتبط باشد .سابهاروال

برگزاری کارگاه آموزشي و ارائه مشاوره علمي باشد .عالوه بر

( ،)20در پژوهشي به بررسي الگوهای بهرهوری و رهبری

این موارد ،دریافت جوایز مربوط به تدریس ،رسیدگي به

اعضای هیئت علمي خانم در مدیریت دولتي پرداخته است.

تكالیف درسي دانشجویان ،دریافت بورس برای انجام مطالعه

نتایج این تحقیق نشان داد که اعضای هیئت علمي خانم با وجود

درباره فنون تدریس و سرانجام مشارکت در دستیابي گروه

کنترل کردن عوامل جمعیت شناختي ،نهادی و شغلي بهرهوری

آموزشي به اهداف آموزشي مورد نظر ،ميتوانند در ارزشیابي از

پاییني دارند.

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

بررسي عمیق ادبیات و مباني نظری پژوهش و پژوهشهای انجام
شده در داخل و خارج کشور نشان مي دهد که هر سازماني
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شرایط و ویژگيهای خاص خود را دارد و کاربرد الگوها و

خبرگان و متخصصان حوزه بهرهوری شامل کلیه مطلعین کلیدی

مدلهای ترسیم در یک صنعت ،قابلیت استفاده در سایر صنایع

و صاحبان آثار علمي در حوزه بهرهوری بودند .نمونه گیری

را ندارد .هرچند بخشي از ابعاد و مولفههای الگوها به لحاظ

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

مفهومي مشابه هم هستند لیكن در شاخصهای سازنده با

انجام شده است به گونهای که با  16نفر مصاحبه انجام شد20 ،

یكدیگر تفاوت اساسي دارند .برخي الگوها به سازمان هدف

نفر در اجرای فن دلفي مشارکت داشتند .جامعه آماری بخش

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

کمي شامل اعضای هیات علمي منطقه دانشگاه آزاد اسالمي به

سازمانها با سازمان هدف ما شباهتهایي دارند .بر این اساس،

تعداد  7103نفر بودند که جهت تعیین حجم نمونه از فرمول

پژوهشگر پس از بررسيهای مختلف مبنا و چارچوب نظری

کوکران استفاده و  364نفر انتخاب شد.

خود را الگوی بهرهوری اشورس قرار داد .در این الگو بهرهوری

در بخش کیفي از هر دو روش کتابخانهای و میداني برای

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

گردآوری دادهها استفاده شد .در گام اول به منظور آشنایي با

زیر نیز ارائه شده است.

مفاهیم پایه و مباني نظری و نیز آشنایي با مطالعات پیشین در

 -1فردی(نگرش و گرایش اساتید به فعالیتهای آموزشي،

خصوص موضوع مورد بحث از روش کتابخانهای استفاده شد و

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

با مطالعه اسناد و مدارک شامل کتب ،مقاالت ،رسالهها ،پایگاه-

گروهي(نگرش گروههای آموزشي و پژوهشي به برنامهها ،و )...

های اطالعاتي ،مباني نظری و پیشینه پژوهش بدست آمد .در

 -3دانشگاه (نگرش دانشگاه به هدف گذاری ،سیاستگذاری و

گام دوم به منظور گردآوری دادهها ،از روش میداني استفاده

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

شد .بدین طریق که ابتدا با تدوین فرم مصاحبه و فرم دلفي

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

بخشي از دادهها بدست آمد .ابزار مورد استفاده در این گام

بهرهوری مبتني بر دادهها ،فرایندها ،و .)...

مصاحبه نیمه ساختاریافته بود .در بخش کمي ،برای گردآوری

بر اساس چارچوب نظری تعیین شده و سایر پژوهشها،

دادهها از روش میداني استفاده شد .ابزار مورد استفاده در این

پژوهشگر به دنبال یک الگوی برای اعضای هیات علمي منطقه

مرحله پرسشنامه محققساخته بود که طي مرحله کیفي بدست

هشت دانشگاه آزاد اسالمي ،سوالهای پژوهشي زیر را تدوین

آمد .این پرسشنامه دارای دارای  5بعد 16 ،مولفه و  103شاخص

نمود:

بود که بر مبنای طیف هفت گزینهای لیكرت تنظیم شده بود.

)1

الگوی مناسب بهرهوری برای اعضای هیات علمي

منطقه هشت دانشگاه آزاد کدام است؟
)2

شاخصها ،مولفه ها و ابعاد الگوی بهرهوری اعضای

هیات علمي منطقه هشت دانشگاه آزاد کدامند؟
)3

ارزیابي الگوی مزبور از دیدگاه کاربران چگونه

برای تعیین اعتبار دروني (قابلیت اعتبار) دادهها از چندین روش
استفاده شد :دادهها با مطالعه مباني نظری ،پیشینه پژوهش ،منابع،
مصاحبه با افراد کانوني انتخاب و تأیید شدند؛ نظرات و
رهنمودهای گروهي از خبرگان لحاظ شد؛ برای تأیید دقّت و
صحّت دادهها ،در مورد اعتبار مطالعه از شیوه بررسي به وسیله

است؟

اعضای پژوهش استفاده گردید .جهت تعیین اعتبار

مواد و روش کار

بیروني(انتقالپذیری) یافتهها از تكنیکهای حصول اشباع نظری؛

این پژوهش از نظر هدف کاربردی ،از نظر دادهها آمیخته

استفاده از رویههای ویژه کدگذاری و تحلیل نمادها و نشانهها؛

اکتشافي(کیفي و کمي) و از نظر روش اجرای پژوهش از نوع

توصیف غني دادهها استفاده شد .جهت تعیین روایي

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

(تأییدپذیری) یافتهها نیز از سه تكنیکِ جمعآوری دادهها از

کمي) است .جامعه آماری مرحله کیفي ،کلیه صاحبنظران،

منابع متعدد(منابع دادهها متنوع بوده و همسوسازی به کار گرفته
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علیرضا حیدر تفرشی و همکاران

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

اعضای هیات علمي از فرایند مطالعه اسناد و مدارک و پیشینه

مصاحبهها ،تبیینات متناقضِ تفسیر شده را در دادهها حل کرده

پژوهشهای انجام شده در داخل و خارج از کشور بررسي و

است)؛ انعطاف روش (برنامه مصاحبه ،بارها ارزیابي مجدد شد و

فهرست شدند .عبارات ،مفاهیم و گزارههای مستخرج شده از

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

پژوهشها ،با انجام تحلیلهای دقیق ،یكسانسازی (انتخاب

پیشنهادها و یافتهها کامالً منعطف عمل شد) استفاده شد .اعتبار

واژگان صحیحتر ،حذف مفاهیم مشترک) شد .در این فرایند 33

پرسشنامه از طریق آلفای کرونباخ بدست آمد و روایي آن از

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

طریق روایي محتوایي (ضریب نسبي روایي محتوا) و روایي

نیمه ساختاریافته گردید .در گام بعدی مصاحبه با خبرگان انجام

تاییدی(تحلیل عاملي تاییدی) انجام شد.

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

به منظور تجزیه و تحلیل دادهها در بخش کیفي از روش

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

کدگذاری نظری با رویكرد نظریه داده بنیاد استفاده شد .تحلیل

بدست آمد .گزارههای بدست آمده با گزارههای بخش قبلي

دادههای بدست آمده در این پژوهش به صورت جداگانه

یعني مطالعه اسناد و مدارک تلفیق شدند و در مجموع حاصل

صورت گرفت .به عبارت دیگر دادههای کیفي با استفاده از

طي دو مرحله مصاحبه و مطالعه اسناد و مدارک  46گزاره

کدگذاری باز ،محوری و انتخابي و ملزومات انجام هر یک از

کلیدی تحت عنوان کدهای باز احصاء شد.

این مراحل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و در نهایت به

 -2کدگذاری محوری :در این مرحله کدهای باز بدست

نظریهای برای تبیین الگوی بهره وری اعضای هیات علمي نائل

آمده در قالب دستههای بزرگ مفهومي مقولهبندی شدند .لذا با

شدیم .پس از تدوین پرسشنامه و جمعآوری دادههای حاصل از

مقولهبندی کدهای باز و نامگذاری آنها ،دسته مفهومي بزرگتر

پرسشنامه ،تجزیه و تحلیل دادهها با استفاده از روشهای مرسوم

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

آمار توصیفي(رسم جداول توزیع فراواني ،نمودارها و جداول

طي دو مرحله انجام شد و کدهای محوری اولیه(مولفهها) مجدداً

مشخصههای آماری) و استنباطي(آزمون آماری تحلیل عاملي

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

اکتشافي و تاییدی) انجام شد.

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

نتایج

 8کد محوری(مولفه) دستهبندی شدند .سپس  8کد محوری

نتایج حاصل از اجرای پژوهش در دو بخش کیفي و کمي ارائه

بدست آمده در قالب  3کد محوری(بعد) بزرگتر دستهبندی

شده است.

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

نتایج بخش کیفی

ميباشد:

دادههای پژوهش از طریق فرایند کدگذاری مبتني بر طرح نظریه
داده بنیاد خودظهور تحلیل شدند .در طرح پژوهش ،نظریه داده
بنیاد مراحل تحلیل دادهها از طریق کدگذاری باز ،محوری و
انتخابي انجام شد که در ادامه تشریح شده است.
 -1کدگذاری باز :در این مرحله از پژوهش ،مفاهیم و نكات
کلیدی بدست آمده در خصوص الگوی بهره وری اعضای
هیات علمي از دو فرایند مطالعه اسناد و مدارک شامل مباني
نظری و پیشینه پژوهش و مصاحبه با خبرگان فهرست شدند .ابتدا
مفاهیم و گزارههای بدست آمده در خصوص الگوی بهره وری
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جدول  .1کدهای محوری حاصل از سندکاوی و مصاحبه با خبرگان
کدهای

کدهای محوری (مولفه ها)

محوری(ابعاد)
آموزشي

تدریس -دانش و تخصص -ارزشیابي آموزشي -فعالیتهای علمي و آموزشي

پژوهشي

مقاالت -کتب

خدماتي

خدمات حرفه ای -خدمات اجرایي

 -3کدگذاری انتخابی :برای انجام فرایند کدگذاری

کدگذاری باز و محوری در مرحله کدگذاری انتخابي تغییر

انتخابي از تكنیک دلفي استفاده شد .به گونهای که  20نفر از

یافت .بهگونهای که  3بعد مرحله قبل به  5بعد 8 ،مولفه به 16

خبرگان حوزه بهره وری انتخاب شدند و فرم دلفي برای آنها

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

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

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

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

تایید شد.

جدول  .2ابعاد و مولفههای حاصل از مرحله کیفي
کدهای
محوری(ابعاد)

کدهای محوری (مولفه ها)
فرایند تدریس -دانش علمي و تخصصي -ارزشیابي از آموخته های

آموزشی

دانشجویان -فعالیتهای علمي آموزشي خارج از وقت موظف -حجم کاری و
دانشجو

پژوهشی

مقاالت -کتب

خدماتی

خدمات حرفه ای علمي -خدمات حرفه ای اجرایي

سازمانی

فرهنگي -ساختاری -خط مشي -مدیریتي

رشد حرفه ای

شناختي -عاطفي رواني -ارتباطي

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

- 412تحول در دانشگاه به واسطه ترسیم الگوی بهره وری اعضای هیات علمی

علیرضا حیدر تفرشی و همکاران

شكل  .1الگوی مفهومي بهره وری اعضای هیات علمي در مرحله کیفي
یافته های بخش کمی

در بخش توصیفي ،داده های مربوط به متغیرهای جمعیت

الف) توصیف داده ها

شناختي نمونه مورد بررسي ارائه شده است که به شرح جدول
زیر مي باشد.

جدول  .3وضعیت متغیرهای جمعیت شناختي گروه نمونه
طبقه بندی متغیرها
جنسیت

سابقه کار

درجه علمی

ب) تحلیل داده ها

تعداد

درصد

زن

121

33.24

مرد

243

66.76

زیر  10سال

105

28.85

 10تا  19سال

153

42.03

 20تا  29سال

88

24.18

 30سال و باالتر

18

4.94

مربي

32

8.79

استادیار

173

47.53

دانشیار

98

26.92

استاد

61

16.76

قبل از استفاده از آزمونهای پارامتریک در تجزیه و تحلیل داده-
ها ،ابتدا از طریق آزمون کلموگروف-اسمیرنوف نرمال بودن
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توزیع دادهها مشخص شد(P=0/83؛ f=363؛ .)K-S=1/47

ماتریس همبستگي هماني محاسبه شده است که نشان مي دهد

سپس از طریق شاخصهای کجي و کشیدگي نیز نرمال بودن

نمونه از کفایت الزم برخوردار است و ماتریس همبستگي واحد

دادهها مورد بررسي قرار گرفت که نتایج بدست آمده منجر به

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

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

و امكان شناسایي عامل های جدید بر اساس همبستگي متغیرها

مندی از آزمونهای پارامتریک و بطور خاص آزمون تحلیل

وجود دارد .نتایج آزمون  KMOو کرویت بارتلت به شرح

عاملي تاییدی برای تحلیل دادههای این پژوهش مهیا است.

جدول  4است:

نتایج آزمون تحلیل عاملي اکتشافي برای پنج بعد الگو به شرح
زیر بدست آمده است .ابتدا مقدار شاخص کفایت نمونه گیری و
جدول  .4نتایج آزمون تحلیل اکتشافي ابعاد الگوی بهره وری
آموزشی

پژوهشی

خدماتی

سازمانی

./719

./711

./723

./477

./619

ضریب خي دو

879/90

1924/92

3189/85

2154/12

1873/71

درجه آزادی

334

355

253

238

244

سطح معنيداری

./000

./000

./000

./000

./000

KMO

کرویت
بارتلت

رشد حرفه-
ای

در این پژوهش همچنین از تحلیل عاملي تائیدی استفاده شده تا
بر اساس تحلیل مولفههای اصلي و چرخش واریماکس در

مشخص شود که شاخصهای شناسایي شده در بخش کیفي از

تحلیل عاملي اکتشافي 5 ،مولفه فرایند تدریس ،دانش علمي و

یک ساختار عاملي هماهنگ برخوردارند یا خیر .برای انجام

تخصصي ،ارزشیابي از آموخته های دانشجویان ،فعالیتهای علمي

تحلیل عاملي تائیدی از نظر  364نفر از اعضای هیات علمي

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

منطقه هشت دانشگاه آزاد استفاده شد و به دنبال پاسخگویي به

آموزشي با  29شاخص شناسایي شد .برای بعد بهره وری

این سوال بودهایم که آیا ابعاد ،مولفهها و شاخصهای شناسایي

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

شده از یک ساختار عاملي هماهنگ در قالب مدل پیشنهادی

وری خدماتي دو مولفه خدمات حرفه ای علمي و خدمات حرفه

برخوردار ميباشند؟

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

نتایج بدست آمده نشان داد بارهای عاملي و ضرایب معني داری

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

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

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

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

و ارتباطي با  21شاخص بدست آمد و نتایج بدست آمده نشان

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

ميدهد کلیه عاملها با شاخصهای خود همبستگي قوی دارند و

متغیرهای مشاهده شده(مولفهها و شاخصها) بزرگتر از  0/3مي-

آزمونهای کرویت بارتلت و  KMOاین نتایج را تایید ميکنند.

باشد ،بنابراین رابطه مطلوبي بین شاخصها(متغیر مشاهده شده) با
مولفه خود(متغیر پنهان) و بین مولفهها(متغیر مشاهده شده) با

علیرضا حیدر تفرشی و همکاران
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ابعاد (متغیر پنهان) برقرار است و نقش مهم و معناداری در

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

اندازهگیری مولفهها و ابعاد دارند .همچنین معنيداری ضرایب

است .مقدار جذر میانگین مجذورات خطای تقریب()RMSEA

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

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

که نتایج نشان داد مقادیر ( tخارج از بازه  )1/96برای تمامي

نیكویي برازش( ،)GFIشاخص نیكویي برازش تعدیل

سواالت معنيدار ميباشند.

یافته( )AGFIو سایر شاخص ها باالتر از  0/90بدست آمده که

در خصوص شاخصهای برازش مدل این نتایج بدست

ابعاد مدل را تایید ميکنند.

آمد(جدول  .)5پس از حذف خطاهای کوواریانس ،بررسي
شاخصهای برازندگي نشان داد که مدل از برازش خوبي
جدول  .5نتایج آزمون تحلیل عاملي تاییدی
شاخص

دامنه قابل

رشد

آموزشی

پژوهشی

خدماتی

سازمانی

X2

-

1020.62

263.09

367.34

1073.18

424.91

df

-

372

115

148

460

186

X2/df

کمتر از 3

2.74

2.287

2.48

2.33

2.28

RMSEA

کمتر از 0.08

0.012

0.051

0.023

0.057

0.018

CFI

بیشتر از 0.9

0.94

0.95

0.95

0.95

0.94

IFI

بیشتر از 0.9

0.93

0.95

0.93

0.95

0.94

RFI

بیشتر از 0.9

0.91

0.93

0.93

0.94

0.93

GFI

بیشتر از 0.9

0.93

0.91

0.92

0.94

0.92

AGFI

بیشتر از 0.9

0.90

0.90

0.91

0.91

0.90

پذیرش

حرفهای

ميباشد .برای اجرای الگوی فوق و اجرایي کردن آن الزم است
بنابراین ،پاسخ به سوال های پژوهش به طور خالصه بدین شرح

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

است:

نهایت به اصالح تفاوت عمل و اقدام پرداخته شود.

)1

الگوی مناسب بهره وری اعضای هیات علمی

منطقه  8دانشگاه آزاد اسالمی کدام است؟

)2

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

وری اعضای هیات علمی منطقه  8دانشگاه آزاد

که الگوی بهرهوری اعضای هیات علمي منطقه هشت دانشگاه

اسالمی کدامند؟

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

بر اساس یافتههای بخش کیفي و کمي ،ابعاد ،مولفهها و

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

شاخصهای الگوی بهره وری اعضای هیات علمي به شرح زیر

که پژوهشگر ارائه نموده در عملكرد سازمان ،فرد و گروه

بدست آمد:

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

-

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

تدریس ،دانـش علمـي و تخصصـي ،ارزشـیابي از آموختـه هـای

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

ابعاد ،مولفهها و شاخصهای سازنده بهره

بعد آموزشی :با  29شاخص در قالب  5مولفه فرایند
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دانشجویان ،فعالیتهای علمي آموزشـي خـارج از وقـت موظـف،

نخستین یافته این پژوهش در راستای سواالت پژوهشي ،شناسایي

حجم کاری و دانشجو؛

 103شاخص برای الگوی بهرهوری اعضای هیات علمي منطقه

-

بعددد پژوهشددی :بــا  9شــاخص در قالــب  2مؤلفــه

مقاالت ،کتب؛
-

بعددد خدددماتی بــا  11شــاخص در قالــب  2مؤلفــه

خدمات حرفه ای علمي ،خدمات حرفه ای اجرایي؛
-

بعددد سددازمانی بــا  32شــاخص در قالــب  4مؤلفــه

فرهنگي ،ساختاری ،خط مشي ،مدیریتي
-

بعد رشد حرفه ای با  21شاخص در قالب  3مؤلفـه

شناختي ،عاطفي رواني ،ارتباطي تشكیل شدهاند.
)3

ارزیابی الگوی مذکور از دیدگاه کاربران

چگونه است؟
تجزیه و تحلیل بخش کمي(آزمون تحلیل عاملي) بیانگر آن
است که یافتههای بدست آمده در بخش کیفي شامل الگوی
مناسب بهره وری اعضای هیات علمي 5 ،بعد 16 ،مولفه و 103
شاخص ،مورد تایید کاربران در بخش کمي قرار گرفتهاند.
بحث و نتیجهگیری
نظام آموزش عالي به واسطه نقشي که در تربیت نیروی انساني
متخصص مورد نیاز بخشهای اقتصادی و اجتماعي ایفا مي-
کند ،از سهم و اهمیت قابل توجهي در توسعه سیاسي،
اقتصادی ،اجتماعي و فرهنگي کشور برخوردار است .با توجه
به اینكه اعضای هیات علمي از عوامل اصلي و مهم ساختار
آموزشي کشور به شمار ميروند ،توانمندی آنها بر عملكرد
آموزش عالي تأثیر مسقیم دارد .لذا بررسي مقوله بهرهوری
اعضای هیات علمي به عنوان هسته اصلي نظام آموزش عالي
اهمیت ميیابد .بدین منظور مطالعه بهرهوری اعضای هیات
علمي دانشگاه ميتواند به عنوان گامي به سوی ارتقاء کیفیت
در نظام آموزش عالي باشد .در تحقیق حاضر نیز سعي بر آن
است تا ابعاد الگوی بهرهوری اعضای هیات علمي منطقه هشت
دانشگاه آزاد اسالمي شناسایي و تعیین شود و سپس این ابعاد به
همراه مولفهها و شاخصهای تشكیل دهنده آنها ،در قالب
الگویي جامع ارائه شود.

هشت دانشگاه آزاد اسالمي است که ميتواند مبنایي رشد و
تعالي اعضای هیات علمي و بالتبع آن آحاد جامعه باشد .پس از
شناسایي شاخصهای الگوی بهرهوری اعضای هیات علمي16 ،
مولفه برای الگوی بهرهوری اعضای هیات علمي منطقه هشت
دانشگاه آزاد اسالمي بدست آمده است .در نهایت ابعاد الگوی
بهرهوری اعضای هیات علمي به کمک کدگذاری انتخابي در
قالب نظریه داده بنیاد تحت عناوین پنجگانه بدست آمده است.
نتایج بدست آمده در خصوص ابعاد ،مولفهها و شاخصهای
الگو نشان ميدهد که نتایج بدست آمده همراستا و همسو با
پژوهشهای انجام شده قبلي توسط سایر پژوهشگران است .به
گونهای که نتایج تحقیقات محمدی و همكاران ( ،)17برادران و
ولیجاني ( ،)18عبداللهي و بازرگان ( ،)8فرجي ارمكي ،آراسته و
فراستخواه ( ،)1داکیک ،کایدبي ،سابرا ( )19و سابهاروال ()20
نتایج بدست آمده را تایید مينمایند .نحوه تایید توسط سایر
پژوهشها بدینگونه است که هر پژوهشي به تعدادی از این
شاخصها دست یافته است.
در خصوص نتایج بدست آمده عالوه بر اشارات باال به نتایج
سایر پژوهشهای انجام گرفته ،از جنبه دیگری ميتوان به بحث
و بررسي پیرامون نتایج بدست آمده ،پرداخت :مقایسه نتایج
بدست آمده در خصوص الگوی بهرهوری اعضای هیات علمي
با الگوهای بدست آمده در پژوهشهای با جامعه آماری
مشابه(حوزه اعضای هیات علمي دانشگاهها) مثل پژوهش
عبداللهي و بازرگان ( ،)8فرجي ارمكي ،آراسته و فراستخواه
( ،)1داکیک ،کایدبي ،سابرا ( .)19در خصوص این بحث؛ مي-
توان چنین بیان کرد که در الگوی ارائه شده توسط عبداللهي و
بازرگان ( )8تنها به بعد بهرهوری آموزشي پرداخته شده است و
 8مولفه و  42شاخص برای آن بدست آوردهاند .همچنین در
الگوی ارائه شده توسط فرجي ارمكي ،آراسته و فراستخواه (،)1
تنها به بهرهوری پژوهشي پرداخته شده است و دربرگیرنده
عوامل بهرهوری پژوهشي اعضای هیات علمي ،تسهیلگران،
پیامدها و زمینههای بروز بهرهوری پژوهشي است .هاربور ()21
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علیرضا حیدر تفرشی و همکاران

در پژوهش خود عوامل مؤثر بر بهرهوری دانشگاهها و مراکز

طراحي و اجرای کارگاه آموزشي ،سخنراني علمي و کنفرانس-

آموزش عالي را در مجموع در  16عامل مشارکت دانشجویان،

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

نرخ جذب ،منابع علمي ،فارغالتحصیالن ،عملكرد هیات علمي،

ایجاد شرایط الزم جهت بكارگیری روشهای ارزشیابي نوین.

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

در راستای تقویت بهرهوری پژوهشي :ایجاد شرایط مناسب

دانشجو ،مدیریت ،ارتباط با فارغالتحصیالن ،رفاه فارغ-

جهت چاپ مقاالت علمي؛ ایجاد شرایط مناسب جهت چاپ

التحصیالن ،رشد حرفهای ،تناسب دانشجویان با جامعه ،هزینه و

کتب علمي.

پژوهشها برای بهرهوری ذکر نموده است.

در راستای تقویت بهرهوری خدماتي :ایجاد شرایط مناسب

در حالي که در الگوی پژوهش حاضر عالوه بر بعد بهرهوری

جهت انجام طرح های پژوهشي؛ سخنراني در همایشهای

آموزشي(اشاره شده در پژوهش عبداللهي و بازرگان) و بهره-

علمي؛ راهنمایي و مشاوره پایان نامه ها؛ داوری مقاالت؛ ارتباط

وری پژوهشي(اشاره شده در پژوهش فرجي ارمكي و

با صنعت ،تجارت و خدمات در رشته تخصصي؛ همكارهای

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

علمي و فني با سازمان ها و همكاری در ایجاد شرکتهای دانش

بهرهوری خدماتي و بهرهوری سازماني نیز پرداخته شده است.

بنیان؛ پذیرش سمت اجرایي مدیریتي در سطح دانشگاه و کشور.

لذا از حیث مقایسه با الگوی عبداللهي و بازرگان ( ،)8فرجي

در راستای تقویت بهرهوری سازماني :دادن آزادی علمي به

ارمكي ،آراسته و فراستخواه ( )1و هاربور ( )21ميتوان مشاهده

اساتید؛ حمایت سازماني در سطح باال؛ تقویت روحیه علمي

کرد که الگوی بدست آمده کاملتر است.

اعضای هیات علمي؛ تقویت ارتباط بین صنعت و دانشگاه؛

در مجموع ميتوان از نقطه نظر مقایسه ابعاد و مولفههای بدست

اختصاص بودجه پژوهشي مناسب و کافي؛ وجود مكانیسمي

آمده در پژوهش حاضر نسبت به سایر مدلها و الگوهای بهره-

برای تجاری سازی پروژه ها؛ غیرمتمرکز کردن ساختار سازماني

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

دانشگاه؛ کاهش جو افراط گونه سیاسي حاکم بر دانشگاه؛ شكل

از جامعیت کاملتری برخوردار است که با استفاده و بكارگیری

گیری بازار پژوهش کشور و تجاری سازی؛ بهبود مدیریت

آن مي توان به نحو مطلوبتر و کارآمدتر به بهبود بهرهوری

کالن آموزشي و پژوهشي در دانشگاه و کشور.

پرداخت.

در راستای تقویت رشد حرفهای :برآورده شدن انتظارات شغلي

در پایان بر اساس نتایج بدست آمده پیشنهاداتي مطرح ميگردد،

در دانشگاه و افزایش کیفیت زندگي کاری اعضای هیأت

تا مسئوالن و تصمیمگیرندگان ذیربط با بهره برداری از این

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

پیشنهادات ،ضمن برنامهریزی و سیاستگذاریهای الزم،

احساس مسئولیت درقبال وظایف شغلي و حرفه ای؛ داشتن

اقدامات اجرایي مورد نیاز را به نحوی به عمل آورند ،که ظرف

تخصص ،خودکارآمدی ،استقالل و اختیار حرفه ای؛ احساس

مدت زمان مشخصي ،امكان توسعه علمي و نظری در خصوص

تعلق نسبت به دانشگاه ،رضایت از فعالیت در دانشگاه و میزان

مقوله بهرهوری اعضای هیات علمي و اجرایي شدن الزامات

عالقه مندی اساتید به امر آموزش و پژوهش.

قانوني موضوع بهرهوری در کل نظام آموزش عالي بطور عام و

در پایان از کلیه اساتید دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران

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

مرکزی که در انجام این پژوهش به عنوان رساله دکتری،

پیشنهادات زیر ارائه شده است.

پژوهشگر را یاری نمودند تشكر مي نماید.

در راستای بهرهوری آموزشي :تقویت استفاده از روشهای نوین
تدریس؛ تالش برای ارتقاء خود یادگیری دانشجویان؛
برانگیختن و مشارکت دادن دانشجویان در مباحث درسي؛
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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 crosssectional 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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