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 یادپژوهش داده بن یک: علمی یئته یاعضا یور بهره یارائه الگو

  3، عباس خورشیدی2*غالمحسین حیدری تفرشی ،1علی رضا حیدری تفرشی

 چکیده
منطقه هشت دانشگاه آزاد اسالمی  علمی هیئتوری اعضای الگوی بهره ئهبه ارا در پژوهش حاضر

و  تیماه ازنظرو  یفیداده ک ازنظرو  یاهداف؛ کاربرد ازنظراست. روش پژوهش حاضر  شده پرداخته

خبرگان حوزه  هیپژوهش حاضر را شامل کل موردنظر یآمار نوظهور است. جامعه ادینوع مطالعه داده بن

و اشباع  یآگاهانه از نوع هدفمند گلوله برفگیری  نمونهروش  بر اساسکه  دهد می لیمربوطه تشک

فرم  کیرا  ابزار سنجش پژوهش حاضر شود. میخبره حجم نمونه را شامل  نفر 00تعداد  ینظر

وری الگوی بهره های شاخصو  ها مؤلفهدر آن، ابعاد،  که ؛داد لیتشک ساختاریافته مهیمصاحبه ن

، مطالعات و ها یافتهالگوها،  هیابتدا کل فرم مصاحبه مذکور برای شد. میتنظ علمی هیئتاعضای 

 بعد توسطاحصا شدند و  ها شاخصباز،  کدگذاریو سپس توسط  شده بررسی یوجهان یمل های تئوری

از خبرگان حوزه  نفر 00 یراشد. ب بندی مقوله ها و شاخص ها مؤلفه قالب ابعاد، در ،یمحور یکدگذار

خبرگان  یبر رو یفکر و بارش یدلف فن مصاحبه، قیاز طر یانتخاب کدگذاری مدد و بهارسال  مربوطه

خبرگان در خصوص  بندی و اولویت یینها تائیداز  پس. استمرار داشت یروند تا اشباع نظر نیاجرا و ا

 یالگو مجدداً و م،یالگو ترس کیمهم در قالب  نیمذکور ا یسازنده الگو های شاخصو  ها مؤلفه ابعاد،

 11،بعد 5 و درنهایتبوده  یفیک ها داده وتحلیل تجزیه روش شد. یابیتوسط خبرگان اعتبار  مذکور

 نهایی گردید. شاخص 100 و مؤلفه
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 مقدمه

نقش حیاتی و عنصر  درواقعسرمایه در هر سازمان منابع انسانی آن سازمان است.  ترین عظیم

، ثروت عظیم یک سازمان، منابع انسانی دیگر بیان بهاصلی هر سازمان منابع انسانی آن سازمان است. 

ه ترتیب توالی این اعصار به شرح آن سازمان است. نگاهی گذرا به اعصار مدیریتی بیانگر آن است ک

 (.1131ذیل است: )خورشیدی، 

 ه( عصر حکمت.الف( عصر شکار ب( عصر کشاورزی ج( عصر صنعتی د( عصر فرا صنعتی 

حکمت  هایی سازمانابزار قدرت. بدین ترتیب  عنوان بهامروزه عصر حکمت است یعنی دانش  درواقع

اگر منابع انسانی متصف  ع انسانی، مستعد و توانمند باشند.که دارای مناب کنند میدارند و حکمت افزایی 

به دانش مقتضی به روز شوند به سرمایه های انسانی تبدیل شده و این سرمایه انسانی منجر به ایدئولوژی 

به  دیگر بیان بهمی رسانند.  وری بهرهمنحصر به فرد در سازمان می شوند و سازمان را به حداکثر 

 (.1131که بدون منابع انسانی متصف به دانش هستند عدمشان به ز وجود است. )میرکمالی،  هایی سازمان

منابع انسانی عبارت است از بدست آوردن حداکثر سود ممکن یا بهره گیری و استفاده  وری بهره

 یور بهره . درواقعبهینه از توان، استعداد و مهارت منابع انسانی به منظور تحقق اهداف سازمان است

یک دیدگاه فکری است که همواره سعی دارد آنچه را که در حال حاضر موجود است را بهینه بخشد. 

مبتنی بر این عقیده است که انسان می تواند وظایف محوله خود را هر روز بهتر  وری بهرهبدین ترتیب 

است، زیرا  وری هرهبمنابع انسانی مهم ترین معیار  وری بهرهاز دیروز به انجام برساند. بر این اساس 

 (1138ابطحی وکاظمی،) منابع انسانی است. وری بهرهعنصر اساسی در هر گونه تالش برای بهبود 

 شاهد کنیم کهمی زندگی پیچیده و تغییر حال در سرعت  به جهانی در ما امروزه از طرف دیگر،

 این نتایج از یکیجوامع هستیم.  اجتماعی و سیاسی ساختارهای و های اساسی ارزش در تغییراتی

 برای موزش عالیآ (.0010  ،1)لجابتیساست  عالی آموزش برای اجتماعی تقاضای افزایش تغییرات،

 نیروی ریزی،برنامه ساختار، نوسازی در چالش ازجمله های مختلفی چالش با تقاضا این به پاسخگویی

 از ها یکی دانشگاه علمی هیئت اعضای و توانمندسازی وری بهره در این بین،. است مواجه... و انسانی

 (.1130)یمنی دوزخی، شود می محسوب عالی آموزش نوسازی فرایند ارکان مهمترین

                                                 
1. Ljubetis 
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دهد و آنها را  ( معتقد است آموزش عالی، سطح مهارت افراد را افزایش می0011) 1اولکای وبوال

نیروی کار ماهر باعث سازد تا برای سطوح باالی شغلی مهارتهای الزم را کسب کنند و  توانا می

شود. در گزارشی که از سوی وزارت کار در ژاپن منتشر شده است، عواملی از  وری می افزایش بهره

وری  قبیل نحوه استقرار تجهیزات و پرسنل، مهارت نیروی کـار، فرهنگ سارمانی، انگیزش را در بهره

وری نیروی انسانی را متشکل از  بر بهره المللی کار عوامل مؤثر داند. سازمان بین منابع انسانی مؤثر می

نماید مچنین با توجه به اهمیتی که  روابط مدیریت و کارکنان، شرایط اجتماعی و روانی کارگزارش می

قانون برنامه پنجم  13وری منابع انسانی در توسعه اقتصادی کشور دارد و به استناد ماده  مقوله بهره

وری و  یی را از سال دوم برنامه، به انتشار تغییرات بهرههای اجرا توسعه کشور که تمام دستگاه

وری موظف نموده است، ضرورت دارد تا با توجه خاص به  شناسایی متغیرهای اثرگذار بر رشد بهره

 های مختلف کشور به رشد و توسعه منابع انسانی کمک نمایند. وری، متولیان حوزه ارتقای بهره

آن به طور خاص بایستی  علمی هیئتعام و دانشگاه و اعضای  در این بین نظام آموزش عالی بطور

این مطالب صاحبنظران معتقدند که  تائیدوری نمایند. در  تری به مقوله بهره تر و موشکافانه نگاه دقیق

های کارآمد نظام آموزشی فراهم  وری، زمینه را برای اتخاذ سیاست شناخت عوامل مؤثر بر بهره

کند که کارایی یک دانشگاه به اثربخشی و کیفیت  (. سانیال اشاره می1131سازد )عبدالهی،  می

( اعتقاد داردکه قلب 1131) یحجاز .آن وابسته است علمی هیئتالخصوص به کار  کارکنان آن، علی

 آن است علمی هیئتهر دانشگاه یا موسسه آموزش عالی اعضای 

برای مدیران دانشگاه از اهمیت  علمی هیئتوری اعضای در این راستا شناخت عوامل مؤثر بر بهره

توانند سایر منابع را به  ور باشند میدانشگاه بهره علمی هیئتخاصی برخوردار است؛ چرا که اگر اعضای 

؛ ور کنندوری را محقق سازند تا نهایتاً دانشگاه را بهره نحو احسن و مطلوب به کار گیرند و انواع بهره

 علمی هیئتوری اعضای  های بهره ها و شاخص حقیق شناسایی ابعاد، مولفهبنابراین مسئله اصلی این ت

و تعیین رابطه بین ابعاد در قالب یک الگوی کاربردی منسجم است. با توجه به مطالب ارائه شده در 

وری، ذکر این نکته ضروری است که در سند نقشه جامع علمی کشور به ارتقای  خصوص اهمیت بهره

های ملی توجه  های آموزشی و پژوهشی به سوی نیازها و ماموریت منابع و بودجهوری و هدایت  بهره

                                                 
1. Olcay& Bulu 
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وری و تقویت بنیه مالی و ارتقای کارآمدی با رویکرد متمرکز بر حل  شده است. همچنین ارتقای بهره

های اجرایی و انجام فعالیتهای آموزشی و پژوهشی قابل اجرا در سایر  مسائل و رفع نیازهای دستگاه

های اجرایی به تهیه اسناد تحول راهبردی علم و  پژوهشی و دانشگاهی و نیز الزام دستگاه مراکز

 (1135باشد. )محمدی وهمکاران، فناوری در حوزه مربوطه، از تاکیدات سند می

توان به تاکید مقام معظم رهبری در دیدار با فعاالن و در باب ضرورت انجام این تحقیق، می

وری نیروی انسانی، کمک مستقیم  ادی اشاره نمود که فرمودند افزایش بهرهبرگزیدگان بخشهای اقتص

-به تحقق اهداف سندچشم اندار است. همچنین از یک طرف افزایش فشارهای خارجی از سوی قانون

هایی به ها در جستجوی راهها باعث شده است که دانشگاهگذاران، سیاستمداران و مردم بر دانشگاه

وری باشند. لذا مطالعه  ها، استفاده بیشتر از منابع و سرانجام ارتقاء سطح بهرهمنظور کاهش هزینه

ها و استفاده از منابع و امکانات به عنوان راهکاری جهت کاهش هزینه علمی هیئتوری اعضای بهره

تواند به عنوان گامی می علمی هیئتوری اعضای رسد از طرف دیگر مطالعه بهرهضروری به نظر می

های آموزشی تلقی شود. با ها و گروهوی کیفیت در نظام آموزش عالی به ویژه در سطح دانشکدهبه س

 علمی هیئتوری اعضای توجه به آنچه گفته شد پژوهشگر در پژوهش حاضر درصدد ارائه الگوی بهره

 دانشگاه آزاد اسالمی است. 8منطقه 

 مبانی نظری پژوهش

مطالعاتی انجام شده که در زیر بـه   علمی هیئتدر خصوص مبانی نظری نظری یهره وری اعضای 

 پردازیم: می( 1) جدولدر  برخی از آنها

 وری بهره الگوهای (1جدول )

 ها ها و شاخص ابعاد، مؤلفه سال نام الگو ردیف

 0015 1جانگ 1

علمی در هنگ کنگ بر اساس  هیئت یاعضا یوری پژوهش بهره

مراکز هنگ کنگ  یوری پژوهش بهره یبه بررس " ینظام آموزش

و  یشده است عوامل فرد یپژوهش سع نیپرداخته است. در ا

 کند، یوری کمک م که به بهره ردیقرار گ ییمورد شناسا ینهاد

                                                 
1
 -Jung. 
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 ها ها و شاخص ابعاد، مؤلفه سال نام الگو ردیف

0 

 یور بهــره یالگــو 

توســعه در ســرمایه 

اجتمـــــــــــاعی 

 اساتیددانشگاه

 کارانالبرت وهم

(0018) 

های پژوهشگر، ارتباط پژوهشی، شایستگی پژوهشی و  ویژگی

وری پژوهشی در  عنوان عوامل تاثیرگذار بر بهره حمایت نهادی به

 نظر گرفته شده است.

 

1 

عوامل مؤثر  یالگو

وری  بر بهره

دانشگاه ها و 

موسسات آموزش 

 کافمن یعال

 (0010کافمن )

 

 -4کار ماهر  یروین -1به اطالعات  یدسترس -0 یزیبرنامه ر -1

جامع در بخش  تیفیک تیریقلمرو مد نییتع -5آرمان ها  میترس

جذب منابع  -1 یفلسف تیذهن -1علمی  هیئت یوری اعضا بهره

منطقه  یها تیو واقع نیسرزم شیآما -3کار منسجم  یروین -8

 نیو ب یو منطقه ا یمل یاستانداردها نییتع -10 یالملل نیو ب یا

 تیریبرنامه اصالح مد کی نییتع -11 یدر آموزش عال یالملل

با توجه  یو منطقه ا یمل یتحقق استانداردها یجامع برا تیفیک

و  یمل یها بر اساس آرمان ها و استانداردها تیبه امکانات و واقع

 تیریدر مد یافتگیمدار توسعه ن یراهبردها نییتع -10 یمنطقه ا

 گاهیپا لیتشک قیاز طر یجامع در بخش دانشگاه تیفیک یهبرو ر

 ثبات. -11 یاطالعات یها

4 

وری در  بهره یالگو

 یآموزش عال

 اشورس

 وسیستمی وزارتخانه ی،دانشگاه ی،گروه عامل: فردی، (0010اشورس )

5 

 نیرابطه ب یالگو

 یوری اعضا بهره

علمی و  هیئت

 از شغل تیرضا

و رُسر  یلیشویسیمام

(0010) 

در  یشغل تیمرتبط با رضا یو خدمات یمی، تعلیقاتیتحق ابعاد:

 وجود دارد. یقاتیتحق یدانشگاه ها

 

 نیانجام شده که به اختصار به مهـم تـر   ییپژوهش ها علمی هیئت یاعضا وری بهرهدر خصوص 

 شود میپرداخته  ریآنها در ز

دانشگاه  یعلم ئتیه یاعضا یور بهره یارائه الگو باعنوان پژوهشی( 1133) وهمکارانفیضی 

و از  اکتشافی ها-داده ازنظر ،ای-ژوهش حاضر ازنظر هدف توسعهپ انجام دادند. نیام یعلوم انتظام
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آن  تیریمصاحبه متخصصان حوزه مد یبوده است. جامعه مشارکت کننده برا یبیروش اجرا ترک

صورت  و البته به  یارعنوان نمونه آم به یشرط تحقق اشباع نظر نفر به  00دانشگاه بودند که تعداد 

دانشگاه مذکور بودند که از  ینفر از اعضا 85تعداد  یبخش کم یآمار ه. جامعدندیگرد نییهدفمند تع

. پرسشنامه محقق دندیانتخاب گرد یتصادف یا عنوان نمونه و به روش طبقه  نفر به 15ها  آن نیب

مشتمل  یفیجامعه ک یها مصاحبه لیو تحل ینظر یکه از مبان یا نهیگز 1 کرتیل فیساخته از نوع ط

 لیتحل های-و با آزمون آوری جمع ها-و داده عیتوز ینمونه کمّ نیبود، ب دهیدگر هیته هیگو 81بر 

مستخرجِ شامل چهار  یالگو دندیگرد بندی-و رتبه لیوتحل هیتجز یو آزمون بار عامل یدییتأ یعامل

 یجامع و با لحاظ نمودن همه نقاط قوت الگوها یالگو کیعنوان  وبه شاخص بود. 81بعد، ده مؤلفه و 

آموزش و  یابعاد آن، بُعدها نیدر ب نیچن است. هم نیخاص دانشگاه ام طیو در نظر داشتن شرا یقبل

اول شدند  تیحائز اولو یعلم ئتیه یاعضا ای-حرفه های-یژگوِی مؤلفه ها،-مؤلفه نیپژوهش و در ب

نشگاه مورد مطالعه تناسب الزم را دارند و نقطه قوت محسوب با دا یاز جهات ها افتهی نیا درنهایتو 

 .گردند یم

 یکارکنان دانشگاه ها وری بهره یارائه الگو( در پژوهشی به عنوان 1138) وخاکیمردانی 

ارائه  این پژوهش، هدف دادند. انجام .اطالعات و ارتباطات یبر نقش فناور دیمسلح با تأک یروهاین

اطالعات و ارتباطات  ینقش فناور دبرباتأکی -مسلح یروهاین های-کارکنان دانشگاه وری-بهره یالگو

کارکنان  یور با بهره یدار یاز آن است که فاوا، رابطه مثبت و معن یآمده حاک دست به جینتا .است

 ،یانسان یروین وری-بهره های-مؤلفه نیآن دارد و از ب های-مسلح و مؤلفه یروهاین یها دانشگاه

 های-افتهی و ها-داده لیوتحل هیتجز به تیاست. درانتها باعنا تیاهم نیشتریب یشناخت شغل، دارا

نقش فاوا، ارائه شده  دبریمسلح باتأک یروهاین های--کارکنان دانشگاه وری-بهره یپژوهش؛ الگو

 .است

انجام یران در ا علمی هیئت های جذب اعضایمالک ییشناساپژوهشی با عنوان  (1138) فرهادی

های آموزشی، مالک های پژوهشی و مالک های دادند. آنها در نتایج پژوهش خود سه نوع مالک

 گزارش کردند علمی هیئتهای مورداستفاده برای جذب اعضای عمومی را به عنوان مالک
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ارائه الگوی مطلوب برای انتخاب اعضای »( در پژوهشی به 1135محمدی و همکاران )

، «آموزشی-بعد علمی»پرداختند که منجر به شناسایی چهار بعد « های ایران هدر دانشگا علمی هیئت

 گردید«. بعد شخصیتی و اخالقی»و « بعد فرهنگی»، «بعد پژوهشی و فناوری»

 نتایج حرف مختلف انجام داد. یبرا یلیتکم وری بهرهالگوی  باعنوان پژوهشی (،0018) 1روآل

های فردی و محیطی، بیشترین تأثیر را بر ارتقاء  نشان داد به ترتیب سه عامل سازمانی، ویژگی

به تبیین سنجش  قادر تدوین شده در راستای طراحی الگو، های شاخصبعبارت دیگر،  وری دارند. بهره

 می باشند. نیروی انسانی و جذب حرف مختلف وری بهرهجهت  کارایی

در دانشگاه  علمی هیئتاعضای  وری بهرهموثر بر  ( در رابطه الگوی0011) 0پاول، وهمکاران

هایی شامل  الگوی مزبور دارای مولفه آمریکایی )بیروت( مطالعاتی انجام دادند و نتایج آنها نشان داد.

وری  های بروز بهره ، تسهیلگران، پیامدها و زمینهعلمی هیئتوری پژوهشی اعضای  عوامل بهره

وری پژوهش،  مؤلفه در بخش تسهیلگران بهره 10عامل در بخش عوامل،  15 1نهایتاً پژوهشی است. 

 ای به دست آمده است. مؤلفه در بخش عوامل زمینه 1مؤلفه در بخش نتایج و نهایتاً  11

ها و مراکز آموزش عالی را در  وری دانشگاه در پژوهشی عوامل مؤثر بر بهره (0011) 1کیم و چوی

مشارکت دانشجویان، نرخ جذب، منابع علمی، فارغ التحصیالن، عملکرد  عامل 11مجموع در 

، فضا، کتابخانه، نرخ توزیع دانشجو، مدیریت، ارتباط با علمی هیئت، هزینه پژوهش، مزایای علمی هیئت

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

 وری ذکر نموده است. رهها برای به پژوهش

 

وری پژوهشی اعضای  عامل تاثیرگذار بر بهره»پژوهشی با موضوع  در (،0011) 4سابهاروال

، به این نتیجه دست یافت که «های دولتی: تحلیل لیزرل و شبکه عصبی در دانشگاه علمی هیئت

ها و ارتباط پژوهشی تأثیر  های پژوهشگر، شایستگی پژوهشی، حمایت نهادی از پژوهش ویژگی

 گذارد. وری پژوهشی می مستقیمی بر بهره

                                                 
1.Roaal 

2. Paul & Vijayaragavan & Burman & Chahal 

3. Kim and Choi 

4. Sabharwal 
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 چارچوب نظری پژوهش

اشورس  وری بهرهیر پژوهشگران الگوی با توجه به مطالعات و تحقیقات انجام شده توسط سا

( با عنوان مبنای نظری پژوهش حاضر انتخاب شده است که در تحقیقات انجام شده به آن 0010)

است که عبارتند  شده بررسیدر پنج سطح  علمی هیئتاعضای  وری بهرهاست. در این الگو  شده پرداخته

 از:

پژوهشی، پرورشی، )نگرش و گرایش عضوهیأت علمی به فعالیت های آموزشی،  فردی ـ 1

در  علمی هیئت خدماتی، انتشاراتی، رشد حرفه ای، مشارکت در فرایند های یادگیری، تالش عضو

 تقویت ارزشها و آرمانهاو...(.

انشجویان )نگرش گروه های آموزشی و پژوهشی به برنامه ها، میزان ارتباط گروه با د گروهی ـ 0

 ، میزان تالش گروه در فعالیت پژوهشی و...(.علمی هیئتو اعضای 

، علمی هیئت)نگرش دانشگاه به هدف گذاری، سیاست گذاری و هدایت اعضای  دانشگاه ـ 1

 میزان فعالیت دانشگاه در اشاعه فرهنگ اصیل فضای سالم، تزکیه افراد، اداره جامعه و...(.

رای تربیت نیروی انسانی متخصص، تالش برای تولید و غنی سازی )میزان تالش ب وزارتخانه ـ 4

دانش و فرهنگ کشور، تالش برای توسعه پایدار علمی بر اساس هماهنگی با سایر بخش ها، نهادینه 

 کردن فرهنگ خداشناسی، محبت، اخوت، نظم اجتماعی و...(.

 دها، ستادها، بازخوردها، محیط و...(.، فراینها دادهمبتنی بر  وری بهره)توجه و تاکید بر  سیستمی ـ 5

اعضای  وری بهرهبر این اساس پژوهشگر قصد دارد با توسعه الگوی مزبور، الگویی را برای 

 دانشگاه علوم انتظامی طراحی نماید. علمی هیئت
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 (0010اشورس ) وری بهره شکل چارچوب نظری پژوهش بر گرفته ازالگوی

 سواالت پژوهش

 دانشگاه آزاد اسالمی کدام است؟ 8منطقه  علمی هیئتاعضای  وری بهرهمناسب  الگوی( 1

 8منطقه  علمی هیئتاعضای  وری بهرههای سازنده الگوی ها و تعداد شاخص، مولفهابعاد( 0

 کدامند؟ دانشگاه آزاد اسالمی به ترتیب اولویت

 روش

 ادیداده بن و نوع مطالعه تیماه ازنظرو  یفیک ها داده ازنظر پژوهش حاضر از لحاظ اهداف کاربردی

مربوطه تشکیل خبرگان حوزه  هیکلرا شامل پژوهش حاضر  موردنظر یآمار جامعه. خود ظهور است

خبره حجم  نفر 00تعداد  هدفمند گلوله برفی و اشباع نظری گیری نمونهروش  بر اساسکه  دهد می

 بر اساسکه  ساختاریافتهپژوهش حاضر را یک فرم مصاحبه نیم  . ابزار سنجششود مینمونه را شامل 

سپس توسط خبرگان از طریق  و دهد؛ می تشکیل محوری به دست آمده، باز و کدگذاری کدگذاری
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 اشباع خبرگان اجرا و پس از انتخابی به وسیله؛ مصاحبه، فن دلفی و بارش فکری بر روی کدگذاری

 مجدداًشد.  بندی و اولویتنهایی  توسط خبرگان ها شاخصو  ها مؤلفهدر این مرحله ابعاد  که نظری

 قرار گرفت. واعتبار یابی تائیدترسیم وتوسط خبرگان مورد  ها و شاخص ها مؤلفه الگو بر اساس ابعاد،

اجماع سه سویه بدست آمد. روش های گردآوری اطالعات از  به مددابزار سنجش  اعتبار و روایی

ها اعم از ملی و جهانی در  پژوهش ، الگوها،ها یافته تئوری ها، مدل ها، طریق مطالعه عمیق کلیه ی

ی مرحله یک ها یافتهباز از  کدگذاریوسپس از طریق اجرا  نیروی انسانی وری بهرهخصوص الگو های 

 و در ،ها مؤلفهدر قالب ابعاد و  ها شاخص بندی مقولهمحوری به منظور  کدگذاریوبعد از آن اجرای 

 مصاحبه واز طریق؛ تنظیم ساختاریافتهاین مهم به صورت یک فرم مصاحبه نیمه  تنظیم مرحله بعدی،

نظری که در پایان احصای  تا اشباع خبرگان و استمرار آن مدد به فکری. و بارشعمیق، فن دلفی 

روش  شد. بندی و اولویتتوسط خبرگان انجام و اعتبار یابی  ها شاخصو  ها مؤلفه ،ابعاد الگو،

 وانتخابی انجام شد محوری سه مرحله کدگذاری باز، طی به مدد روش کیفی، ها داده وتحلیل تجزیه

 داد ها وتحلیل تجزیه

های پژوهش از طریق فرایند کدگذاری مبتنی بر طرح نظریه داده بنیاد خودظهور تحلیل داده

ها از طریق کدگذاری باز، محوری و شدند. در طرح پژوهش، نظریه داده بنیاد مراحل تحلیل داده

 شد که در ادامه تشریح شده است.انتخابی انجام 

در این مرحله از پژوهش، مفاهیم و نکات کلیدی بدست آمده در خصوص  کدگذاری باز: -1

از دو فرایند مطالعه اسناد و مدارک شامل مبانی نظری و پیشینه  علمی هیئتاعضای  وری بهرهالگوی 

های بدست آمده در خصوص الگوی حبه با خبرگان فهرست شدند. ابتدا مفاهیم و گزارهو مصا پژوهش

های انجام شده در از فرایند مطالعه اسناد و مدارک و پیشینه پژوهش علمی هیئتاعضای  وری بهره

های مستخرج شده از داخل و خارج از کشور بررسی و فهرست شدند. عبارات، مفاهیم و گزاره

سازی )انتخاب واژگان صحیحتر، حذف مفاهیم مشترک( ، یکسانهای دقیقانجام تحلیل ها، باپژوهش

گزاره و مفهوم بدست آمد که مبنای چک لیست و فرم مصاحبه نیمه  11شد. در این فرایند 

مصاحبه و تحلیل آنها طی  11ساختاریافته گردید. در گام بعدی مصاحبه با خبرگان انجام شد. با انجام 

گزاره و مفهوم بدست آمد.  03مصاحبه  11ها به حد اشباع نظری رسیدند. طی این مصاحبه مرحله، 4

های بخش قبلی یعنی مطالعه اسناد و مدارک تلفیق شدند و در مجموع های بدست آمده با گزارهگزاره
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گزاره کلیدی تحت عنوان کدهای باز  41حاصل طی دو مرحله مصاحبه و مطالعه اسناد و مدارک 

 ء شد.احصا

های بزرگ در این مرحله کدهای باز بدست آمده در قالب دستهکدگذاری محوری:  -2

گذاری آنها، دسته مفهومی بزرگتر تحت بندی کدهای باز و نامبندی شدند. لذا با مقولهمفهومی مقوله

(. این فرایند طی دو مرحله انجام شد و کدهای محوری مؤلفه) گرفتندعنوان کدهای محوری شکل 

ابعاد(. با انجام مرحله کدگذاری ) گرفتنددر دسته مفهومی بزرگتری قرار  مجدداًها( مولفه) اولیه

 8بندی شدند. سپس ( دستهمؤلفه) محوریکد  8شاخص( بدست آمده در قالب ) بازکد  41محوری، 

ت بندی شدند. کدهای محوری بدسبعد( بزرگتر دسته) محوریکد  1کد محوری بدست آمده در قالب 

 باشد:( می1آمده به شرح جدول شماره )

 

 (: کدهای محوری حاصل از سندکاوی و مصاحبه با خبرگان1جدول شماره )

 (ها مؤلفهکدهای محوری ) ابعاد() یمحورکدهای 

 فعالیتهای علمی و آموزشی -ارزشیابی آموزشی -دانش و تخصص -تدریس آموزشی

 کتب -مقاالت پژوهشی

 خدمات اجرایی -خدمات حرفه ای خدماتی

 

برای انجام فرایند کدگذاری انتخابی از تکنیک دلفی استفاده شد. به کدگذاری انتخابی:  -3

انتخاب شدند و فرم دلفی برای آنها ارسال گردید. فن  وری بهرهنفر از خبرگان حوزه  00ای که گونه

دلفی طی سه مرتبه انجام شد و در هر بار نقطه نظرات خبرگان اخذ و در فرم اعمال گردید. نهایت 

بعد  1ای که گونهاینکه، نتایج کدگذاری باز و محوری در مرحله کدگذاری انتخابی تغییر یافت. به

شاخص افزایش یافتند. در پایان  101شاخص به  41و  مؤلفه 11به  مؤلفه 8بعد،  5مرحله قبل به 

 شد. تائید( 0شاخص )جدول شماره  101و  مؤلفه 11بعد،  5مرحله کیفی 
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 های حاصل از مرحله کیفی(: ابعاد و مولفه0جدول شماره )

 یمحورکدهای 

 ابعاد()
 ها( کدهای محوری )مؤلفه

 آموزشی
 -ارزشیابی از آموخته های دانشجویان -تخصصیدانش علمی و  -فرایند تدریس

 حجم کاری و دانشجو -فعالیتهای علمی آموزشی خارج از وقت موظف

 کتب -مقاالت پژوهشی

 خدمات حرفه ای اجرایی -خدمات حرفه ای علمی خدماتی

 مدیریتی -خط مشی -ساختاری -فرهنگی سازمانی

 ارتباطی -عاطفی روانی -شناختی رشد حرفه ای

 

 بحث و نتیجه گیری

اعضای  وری بهرهالگوی مناسب این پرسش که  در خصوص پژوهش حاضر افتهی نینخست

الگوی مناسب نتیجه بیانگر آن است که  این کدام است؟ دانشگاه آزاد اسالمی 8منطقه  علمی هیئت

 به شرح نمودار است:دانشگاه آزاد اسالمی  8منطقه  علمی هیئتاعضای  وری بهره
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منطقه هشت دانشگاه  علمی هیئتوری اعضای بهره بدست آمده بیانگر آن است که الگوینتایج 

 استراتژی ازنظر فوق شاخص است که به تفصیل بحث شد. الگوی 101مؤلفه و  11بعد،  5آزاد دارای 

 مؤثر و فرد و گروه اثرگذار سازمان، عملکرد در نموده ارائه پژوهشگر که الگویی زیرا است تجربی

 از طرفی از. است عملکردی و کاربردی چرا که باشد می پراگماتیسم نوع از فلسفی منظر از. بود خواهد

 و فوق الگوی اجرای برای .باشدمی هنجاری نوع از الگو ازنظر و استقرایی نوع از پژوهش منطق منظر

 به درنهایت و شود ممیزی کلی طور به سازمان دهنده تشکیل ابعاد تمام است الزم آن اجرایی کردن

 .شود پرداخته اقدام و عمل تفاوت اصالح

های ها و تعداد شاخصابعاد، مولفهدومین یافته پژوهش حاضر در خصوص این پرسش که  (1

 دانشگاه آزاد اسالمی به ترتیب اولویت کدامند؟ 8منطقه  علمی هیئتاعضای  وری بهرهسازنده الگوی 

اعضای  وری بهرههای الگوی ها و شاخصمولفه ابعاد، های به دست آمدهبر اساس یافته

 به شرح زیر بدست آمد: علمی هیئت

فراینـد تـدریس، دانـش علمـی و تخصصـی،       مؤلفـه  5شاخص در قالب  03بعد آموزشی: با  -

ارزشیابی از آموخته های دانشجویان، فعالیتهای علمی آموزشی خارج از وقت موظف، حجـم کـاری و   

 دانشجو؛

 مقاالت، کتب؛مؤلفه  0شاخص در قالب  3بعد پژوهشی: با  -

خـدمات حرفـه ای علمـی، خـدمات حرفـه ای       مؤلفه 0شاخص در قالب  11بعد خدماتی با  -

 اجرایی؛

 فرهنگی، ساختاری، خط مشی، مدیریتیمؤلفه  4شاخص در قالب  10بعد سازمانی با  -

تشـکیل  طفی روانی، ارتباطی شناختی، عامؤلفه  1شاخص در قالب  01بعد رشد حرفه ای با  -

 اند.شده

 

دهد که نتایج بدست آمده همراستا و های الگو نشان میها و شاخصدر خصوص ابعاد، مولفه

 ای که نتایج تحقیقاتهای انجام شده قبلی توسط سایر پژوهشگران است. به گونههمسو با پژوهش

و همکاران  یمحمد (،1131) یواحمد اسکندپور (،1138) یوخاک یمردان (،1133وهمکاران )فیضی 

وهمکاران  پاول (،0018روال ) (،1134(، آقایی و حسینیان )1135برادران و ولیجانی ) (،1135)
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-می تائیدنتایج بدست آمده را  ؛ وبوده است ( همسو0011سابهاروال ) (،0011) یوچو یمک (،0011)

ها که هر پژوهشی به تعدادی از این شاخصگونه است ها بدینتوسط سایر پژوهش تائیدنمایند. نحوه 

 دست یافته است.

را  دانشگاه ها علمی هیئتاعضای  وری بهرهتوان عوامل موثر بر  یم بدیهی است به مدد این الگو، 

امروزه دانشگاه ها یکی از عوامل مؤثر در تربیت دانش آموختگانی با صالحیت و فرهیخته می  سنجید.

دانشگاه ها می باشد که در جهت  علمی هیئتده اساتید مجرب و اعضای این امر مهم بر عه باشد و

علوم  دانشگاه ها نقش مهمی بر عهده دارند. می توان گفت با توجه به حرکت سریع وری بهرهنیل به 

و روشهای جدید آموزشی، رسیدن به نقطه بهینه در یک مقطع از زمان نمی تواند پایدار باشد از اینرو 

الزم است اساتید به عنوان محور توسعه دانشگاه ها و جامعه از میان افرادی با صالحیت علمی، نخبه 

د، آموزشهای بدو و متعهد برگزیده شوند. الزمه این امر گزینش افرادی معطوف به تخصص و تعه

آنان اثرگذار باشد. از  وری بهرهخدمت و ضمن خدمت، تعیین چارچوب های رفتاری، می تواند بر میزان 

در کالبد دانشگاه ها دمیده شود و جزء  وری بهرهاین رو مهم است به این نکته توجه شود که فرهنگ 

یک ضرورت  وری بهرهموضوع مهم  الینفک آن باشد زیرا با رقابت روز افزون میان کشورها، توجه به

 :در مجموع این پژوهش دارای محدودیت های است که عبارتند از .شود میمهم تلقی 

 

تصادفی و نمونه )هایی که در جهت رعایت اصول مربوط به انتخاب  به رغم کوشش -1

فر از ن 00غیرتصادفی( بودن صورت گرفته است اما چون گروه نمونه پژوهش منحصراً در بخش کیفی 

اند، لذا جهت بکارگیری الگوی طراحی شده، بایستی احتیاط کرد و به خبرگان این حوزه انتخاب شده

 سازی آن اقدام و سپس اجرایی شود. بومی

مؤلفه برای  11بعد و  5ای در  ماده 101های تجربی این پژوهش در اثر اجرای یک مقیاس  داده-0

های دیگری با مضمون متفاوت و طول زیادتر استفاده شود  اسگروه نمونه به دست آمده، لذا اگر از مقی

انجام شده  8منطقه خبرگان دانشگاه آزاد پژوهش در جامعه  نیا -1تر است. نتیجه آن قابل تعمیم

؛ دانشگاه آزاد اسالمی کشور اجرا شود کلیه واحدهای شامل تری  وسیع سطح در توانست  است لذا می

 تعمیم پذیری بیشتری داشت. در این صورت قابلیت که
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گیرندگان تا مسئوالن و تصمیم گردددر پایان بر اساس نتایج بدست آمده پیشنهاداتی مطرح می

های الزم، اقدامات اجرایی گذاریریزی و سیاستذیربط با بهره برداری از این پیشنهادات، ضمن برنامه

خصی، امکان توسعه علمی و نظری در که ظرف مدت زمان مش مورد نیاز را به نحوی به عمل آورند

وری در کل و اجرایی شدن الزامات قانونی موضوع بهره علمی هیئتوری اعضای خصوص مقوله بهره

آزاد اسالمی بطور خاص فراهم گردد. بر این اساس  نظام آموزش عالی بطور عام و در دانشگاه

 پیشنهادات زیر ارائه شده است.

های نوین تدریس؛ تالش برای ارتقاء خود تقویت استفاده از روش وری آموزشی:در راستای بهره

برانگیختن و مشارکت دادن دانشجویان در مباحث درسی؛ طراحی و اجرای  یادگیری دانشجویان؛

؛ تسلط به مباحث علمی هیئتها و ... توسط اعضای کارگاه آموزشی، سخنرانی علمی و کنفرانس

 بکارگیری روشهای ارزشیابی نوین.علمی؛ ایجاد شرایط الزم جهت 

ایجاد شرایط مناسب جهت چاپ مقاالت علمی؛ ایجاد وری پژوهشی: در راستای تقویت بهره

 شرایط مناسب جهت چاپ کتب علمی.

ایجاد شرایط مناسب جهت انجام طرح های پژوهشی؛ وری خدماتی: در راستای تقویت بهره

اوره پایان نامه ها؛ داوری مقاالت؛ ارتباط با صنعت، های علمی؛ راهنمایی و مشسخنرانی در همایش

تجارت و خدمات در رشته تخصصی؛ همکارهای علمی و فنی با سازمان ها و همکاری در ایجاد 

 شرکتهای دانش بنیان؛ پذیرش سمت اجرایی مدیریتی در سطح دانشگاه و کشور.

د؛ حمایت سازمانی در سطح باال؛ دادن آزادی علمی به اساتیوری سازمانی: در راستای تقویت بهره

؛ تقویت ارتباط بین صنعت و دانشگاه؛ اختصاص بودجه علمی هیئتتقویت روحیه علمی اعضای 

پژوهشی مناسب و کافی؛ وجود مکانیسمی برای تجاری سازی پروژه ها؛ غیرمتمرکز کردن ساختار 

گیری بازار پژوهش کشور و سازمانی دانشگاه؛ کاهش جو افراط گونه سیاسی حاکم بر دانشگاه؛ شکل 

 تجاری سازی؛ بهبود مدیریت کالن آموزشی و پژوهشی در دانشگاه و کشور.

برآورده شدن انتظارات شغلی در دانشگاه و افزایش کیفیت زندگی ای: در راستای تقویت رشد حرفه

؛ تقویت جدیت و پشتکار، کنجکاوی و حقیقت جویی؛ احساس مسئولیت علمی هیئتکاری اعضای 

رقبال وظایف شغلی و حرفه ای؛ داشتن تخصص، خودکارآمدی، استقالل و اختیار حرفه ای؛ احساس د
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تعلق نسبت به دانشگاه، رضایت از فعالیت در دانشگاه و میزان عالقه مندی اساتید به امر آموزش و 

 پژوهش.
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