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چکیده
هر چند امروزه دانشگاهها یکی از عوامل مؤثر در تربیت دانش آموختگانی باصالحیت و فرهیخته
هستند ولی باید پذیرفت که این امر مهم بیشتر بر عهده اساتید مجرب و اعضای هیئت علمی دانشگاه
ها می باشد .هدف اصلی پژوهش حاضر شناسایی و رتبهبندی ابعاد و مولفههای موثر بر ارتقا مدیریت
بهرهوری اعضای هیئت علمی دانشگاههای آزاد اسالمی استان تهران می باشد .روش این تحقیق از
نظر اهداف کاربردی ،از نظر داده ها کمی و از نظر روش گردآوری داده ها توصیفی-پیمایشی است.
جامعه آماری کلیه ی اعضای هیئت علمی و مدیران گروههای آموزشی دانشگاههای آزاد اسالمی
استان تهران به تعداد  4465نفر که به صورت تصادفی با کمک فرمول کوکران به تعداد  353نفر
نمونه انتخاب شد .ابزار گردآوری دادهها پرسشنامه محقق ساخته بود .برای رتبهبندی وضعیت
متغیرهای پژوهش از آزمون فریدمن استفاده شده است .برای روایی پرسشنامه از روایی صوری و
محتوایی و پایایی پرسشنامه از آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی استفاده گردید.نتایج نشان داد باالترین
ضریب مربوط به بعد ارزشی و پایین ترین ضریب مربوط به بعد مدیریتی میباشد.همچنین با توجه به
نتایج پژوهش میتوان گفت در بین مولفهها ،به ترتیب مولفه رهبری ،مدیریت افراد ،ویژگیهای
فردی ،ارزشی مربوط به فرد ،ویژگیهای شخصیتی ،عوامل داخلی ،شغلی-فردی ،عوامل خارجی،
ارزشی مربوط به شغل ،ارتباطی ،شغلی-سازمانی و اجرایی در رتبههای اول تا دوازدهم قرار گرفتند.
واژههای کلیدی :بهرهوری،ارتقاءمدیریت بهره وری ،اعضای هیئت علمی ،دانشگاه آزاد اسالمی،
استان تهران.
 1دانشجوی دکتری گروه مدیریت آموزشی،واحدتهران مرکزی،دانشگاه آزاد اسالمی،تهران،ایران.
 2استادیارگروه مدیربت آموزشی و آموزش عالی،واحد تهران مرکزی،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران(.نویسنده مسئول).
 3استادیارگروه مدیربت آموزشی و آموزش عالی،واحد تهران مرکزی،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران.
 4استادیارگروه مدیربت آموزشی و آموزش عالی،واحد تهران مرکزی،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران.
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مقدمه
عظیم ترین سرمایه در هر سازمان منابع انسانی آن سازمان است .درواقع نقش حیاتی و عنصر
اصلی هر سازمان منابع انسانی آن سازمان است .به بیان دیگر ،ثروت عظیم یک سازمان ،منابع انسانی
آن سازمان است(خورشیدی و همکاران .)1396،در جهان امروز گسترش علم و فناوری تمام فعالیت-
های اجتماعی را تحت تأثیر قرار داده است .از مشخصات بارز این عصر ،که آن را عصر فرا صنعتی نیز
نامیدهاند،اهمیت روزافزون دانایی ،پژوهش و سرمایههای انسانی دانشمدار نسبت به سایر عوامل تولید
مشهود است .بر این اساس ،در عصر نوین علم و پژوهش ،همگان بر این نکته اتفاق نظر دارند که
تعالی جوامع بشری در گرو توسعه در پرتو آموزش و پرورش مبتنی بر نظامهای دانشمدار بوده و این
امر بایستی به عنوان هدفی اصلی و راهبردی برای جوامع تبدیل شود (کالینگز و همکاران 1)2018،هر
ملتی به منظور جهانی شدن باید خود را برای توسعه اقتصادی و رقابت مؤثر تغییر دهد و همانطور که
ارتباطات جهانی بیشتر ،اقتصاد جهانی رقابتیتر و چالشهای مورد توجه پیچیدهتر میشوند ،آموزش
قدرتمندترین ابزار فراهم کردن راهحلهای مختلف است (یرداو .2)2016،در سراسر دنیا دانشگاهها و
مؤسسات آموزش عالی تالش میکنند تا از طریق نیل به مزایای منحصر و تولید وارائه خدمات
متنوع ،نسبت به سایر رقبا به موقعیتی ممتاز دست یابند .آموزش عالی رکن اصلی در پیشرفت همه
جانبه هر کشور و یکی ار مهمترین نهادهای خدماتی در جهت آموزش ،توسعه و تأمین منابع انسانی
است .دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی پیوسته باالترین مرکز اندیشهورزی و تولید علم در جامعه
محسوب میشوند .همچنین ،دانشگاهها به منظور به انجام رساندن وظایف خطیر و ارتقای خود به ابزار
مناسب برای ارزیابی دانش آموختگان نیازمندند(عبدالهی.)1395،در سند چشم انداز جمهوری اسالمی
ایران که هدایت کننده فعالیتها و وظـائف و برنامـههـای کالن دستگاههای مختلف نظام جمهوری
اسالمی ایران است آمده است« :جامعـه ایرانـی در افـق این چشمانداز چنین ویژگیهایی خواهد
داشت :توسـعهیافتـه متناسـب بـا مقتـضیات فرهنگـی ،جغرافیایی و تاریخی خود ،متکی بر اصول
اخالقی و ارزشهای اسالمی ،ملی ،انقالبی ،با تأکید بـر مردمساالری دینی ،عدالت اجتماعی ،آزادی-
های مشروع ،حفظ کرامت و حقوق انسانها و بهـرهمندی از امنیت اجتماعی و قضائی ،برخورداری از
دانش پیشرفته ،توانا در تولیـد علـم و فنـاوری  ،متکی به سهم برتر منابع انسانی و سرمایه اجتماعی
در تولید ملی ،دسـت یافتـه بـه جایگـاه اول اقتصادی ،علمی و فناوری در سطح منطقه آسیای جنوب
غربی با تأکید بر جنـبش نـرم افـزاری و تولید علم ،رشد پرشتاب اقتصادی ،ارتقاء نسبی سطح درآمد
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سرانه و رسیدن به اشـتغال کامـل .به طور کلی آموزش عالی سه وظیفه اساسی آموزش ،تخصصی را
بر عهده پژوهش و ارائه خدمات تخصصی را بر عهده دارد .افزایش فشارهای خارجی از سوی قانون-
گذاران ،سیاستمداران و مردم بر دانشگاهها باعث شده است که دانشگاهها در جستجوی راههایی به
منظور کاهش هزینهها ،استفاده بیشتر از منابع موجود و سرانجام ارتقای سطح بهرهوری باشند .به
همین جهت مطالعه بهرهوری به عنوان راهکاری جهت کاهش هزینهها و استفاده بهینه از منابع و
امکانات از اهمیت خاصی برخوردار است .با توجه به فراگیری آموزش عالی به عنوان ثروت و سرمایه
جوامع و نقش آن در اقتصاد دانش ،مؤسسات آموزش عالی برای کاهش هزینهها ،ایجاد ارزش
افزوده برای فائق آمدن برای رقبای خود ،تعامل با جامعه و جهان کار ،تحقق بخشیدن به انتظارات نو
پدید ذینفعان درونی و برونی ،ارتقای مداوم کیفیت یاددهی و یادگیری و پژوهش و نیز پاسخگویی به
افزایش تقاضا ،به کیفیت آموزش توجه ویژهای کردهاند .برخی از کشورها از طریق ارزیابی مستمر این
تشویش را کاهش داده ،در جهت رفع آن کوشیدهاند(خادممحترم و سلیمی .)1398،مفهوم بهرهوری در
سازمانهای علمی آموزشی عبارتست از؛ ارتباط میان نحوه استفاده آن سازمان از منابعش(نیروی
انسانی ،مواد ،تجهیزات و سرمایه و انرژی) و تبدیل آن طی فرآیندی آموزشی به ستادههای مطلوب
همراه با در نظر گرفتن کیفیت زندگی کاری کلیه کارکنان آن .براساس این میتوان مفاهیمی همچون
اثربخشی ( 1ایجاد نتایج مطلوب) کارآیی (2نحوه عملکرد درون دادهها) وکیفیت( 3درجه مقبولیت
براساس آنچه در معیارها و هدفها مشخص شده است) را در این نظامها و مراکز علمی آموزشی با
رویکرد روشمند در کلیه بخشها مورد توجه قرار داد (صدقیبوکانی .)1397،حجازی( )1397اعتقاد
دارد که قلب هر دانشگاه یا موسسه آموزش عالی اعضای هیئت علمی آن است و اعتالی توان و
دانش اعضای هیئت علمی مصداق واقعـی افـزایش کیفیـت دانشگاه است .رمزدن معتقد است که کار
رهبران دانشگاهی افزایش بهرهوری اسـت بیان میکند که افزایش بهرهوری دانشگاه میتواند در
ارتقای شهرت و جایگاه و موقعیت اقتصادی آن دانشگاه در بین سایر دانشگاهها موثر باشد .همچنین
بهرهوری هیئت علمی به مفـاهیمی مـشخص ،امـا غالبـاً بـه نحوی ضعیف ،از ستادههای فعالیت
هیئت علمی داللت دارد .بر طبق تعـابیر اقتـصادی ،بهـرهوری هیئت علمی نشاندهنده نسبت دادهها،
نظیر فعالیتهای آموزشی و زمان صرف شـده در تحقیـق به ستادهها ،نظیر یادگیری دانشجو و
انتشارات است( .رمـزدن .)1390،،امروزه بهرهوری همچون فرهنگ و نگرشی به کار و زندگی به شمار
می آید و بهبود آن ،منشأ توسعه اقتصادی ،اجتماعی و سیاسی جامعه مانند کاهش تورم ،افزایش سطح
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رفاه عمومی ،افزایش سطح اشتغال و مانند منابع نیروی انسانی ،سرمایه ،مواد خام تولیدی ،زمان به
شیوهای عملی و با کاهش هزینههای تولید به منظور گسترش بازار ،افزایش اشتغال ،کوشش برای
افزایش دستمزدهای واقعی و بهبود معیارهای زندگی است ( زارع جونقانی و کرمی.)1398،
دانشگاهها و مراکز آموزش عالی از مهمترین منابع تأثیرگذار بر توسعه و پیشرفت جوامع بشری
هستند که سطح رشد ،ارتقای بهرهوری نیروی انسانی آنها در قالب اعضای هیأت علمی ،میتواند بر
رشد،توسعه و تعالی جوامع بشری تأثیر مستقیمی داشته باشد (آگراوال .)2017،1بهرهوری اعضای
هیأت علمی با توجه به اهداف کالن تعیین شده و میزان همسو بودن فعالیت ها با اهداف ارزیابی شده
و معیار و محک ارزیابهای مرتبط با اهداف کالن در جوامع مورد ارزیابی قرار گیرد(اولسن و
همکاران.)2018،2انواع بهرهوری هیئت علمی عبـارت اسـت از :بهرهوری پژوهشی ،بهرهوری آموزشی
و بهرهوری خدمات اجتمـاعی و دانـشگاهی .بنابراین یکی از مهمترین الزامات برای بهبود کیفیت
آموزش عالی و ارتقای سطح بهرهوری شناخت وضع موجود و اندازهگیری میزان بهرهوری هیئت
علمی است .در این راستا بررسی مقوله ارتقا مدیریت بهرهوری اعضای هیئت علمی به عنوان هسته
اصلی نظام آموزش عالی اهمیت پیدا میکند .عوامل موثر بر بهرهوری اعضای هیئت علمی؛ عوامل
مدیریتی ،فردی ،محیطی و سازمانی می باشند(عزیزی.)1392،
سوال پژوهش :شناسایی ورتبهبندی ابعاد و مولفههای موثر بر ارتقاء مدیریت بهرهوری اعضای
هیئت علمی دانشگاههای آزاد اسالمی استان تهران چگونه است؟
ادبیات پژوهش:
بطور رسمی و علمی ،نخستین بار لغت بهرهوری ،در مقالهای توسط کوئیزلی در سال  1766مطرح
شد .ایران هم در سال 1344خورشیدی ،عالرغم نداشتن تشکیالت بهره وری ،به عضویت سازمان
بهره وری آسیا( )APOدر آمد و در سال  1367مجلس شورای اسالمی تمدید عضویت ایران در
سازمان بهره وری آسیایی را مورد تصویب قرار داد (ابطحی و کاظمی .)1395،بهرهوری ،مفهومی
جامع و کلی است که افزایش آن به عنوان یک ضرورت جهت ارتقای سطح زندگی ،رفاه بیشتر و
آسایش انسانها مد نظر برنامهریزان ،سیاستمداران و اقتصاددانان بوده و می باشد .از طرفی بهرهوری
معیاری برای ارزیابی عملکرد نظام و تعیین میزان موفقیت یا ناکامی در رسیدن به اهداف نظام با
توجه به مصرف منابع است( .ساداتی.)1387،
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علم مدیریت  ،علم اندازهگیری است .هر چه را که نتوانیم اندازهگیری کنیم ،نمیتوانیم کنترل
کنیم .در مدیریت بهرهوری مدیران عالوه بر وظایف مرسوم خود (برنامهریزی ،کنترل ،نظارت،
هدایت و هماهنگی) ،دو وظیفه مهم دارند؛ یکی رسیدگی به امور جاری و دوم بهبود وضعیت موجود.
مدیریت بهرهوری ارتباط مستقیم با وظیفه دوم دارد .لذا مدیریت بهرهوری اعمال نوعی مدیریت
است که بتواند اندیشه ،تفکر ،باور و پرداختن به مسئله بهبود را کنار وظایف جاری فراهم آورد .لذا
برنامهریزی ،اجرا ،هدایت و هماهنگی برنامههای بهبود را "مدیریت بهرهوری" گویند (خاکی.)1387،
همچنین بهرهوری اعضای هیئت علمی ،iعبارت است از سطح و کیفیت خدمات بدست آمده از
مقدار منابع درونداد .در این تعریف بهرهوری مترادف با کارآیی است .انواع بهرهوری هیئت علمی
عبـارت اسـت از :بهرهوری پژوهشی ،بهرهوری آموزشی  ،بهرهوری خدمات اجتمـاعی و دانـشگاهی.
بهرهوری آموزش عالی نیز ازجمله خدماتی است که تقاضا برای آن پیوسته وجود داشته است.کسب
درآمد بیشتر ،ارتقاء موقعیت شغلی ،افزایش توانمندیهای نظری و حرفهای (دانش و مهارت) و در
یک عبارت کلی بهبود زندگی از جمله انگیزههای اقبال عمومی به آموزش عالی است .آموزش عالی
از دید مردم عامل اصلی در رشد فناوری ،بهرهوری و رشد اقتصادی است.همچنین در شکل دهی به
نظام ارزشها و فرهنگ جامعه موثر است(گیتز و همکاران  .)2010،i iدر ایران ،اعضای هیئت علمی
به دو گروه پژوهشی و آموزشی تقسیم میشوند :عضو هیئت علمی پژوهشی به صورت موظف
تدریس انجام نمیدهد و به امور پژوهشی صرف میپردازد؛ اما عضو هیئت علمی آموزشی ،عالوه بر
امور پژوهشی ،موظف است تا ساعاتی در هفته را به امور آموزشی بپردازد .عوامل تأثیرگذار بر میزان
بهرهوری اعضای هیئت علمی را میتوان به چهار گروه عوامل محیطی( عوامل ایدئولوژیکی،
فشارهای سیاسی-فرهنگی-اقتصادی و اجتماعی) ،سازمانی(گزینش بیطرفانه ،توانمندسازی ،جو
سازمانی) ،فردی(صالحیتها و مهارتها ،دانشگاه محل تحصیل ،سابقه) و مدیریتی(سبک رهبری ،نظام
ارزیابی عملکرد ،استراتژی) تقسیم کرد(عزیزی .)1392،نظر به اینکه دانشگاهها و موسسات آموزش
عالی یکی از مهمترین نهادهای علمی در را تولید دانش و فناوری و تربیت دانشجویان و دانشمندان
میباشند ،این سازمانها بایستی همواره در راه تعالی قدم نهاده و با بهبود در کیفیت ارائه خدمات،
وظیفه خطیر و تأثیرگذار خود را به بهترین شکل ممکن به انجام رساند.امروزه موضوع بهرهوری نه
تنها در بخش تولید بلکه در تمامی حوزههای خدماتی ،به عنوان عامل برتری و مزیت رقابتی ،مورد
عالقه همه سازمانها و نهادهاست ،اما متأسفانه در برخی سازمانها ،همچون دانشگاههای دولتی،
مدرکگرایی« ،خصوصیسازی رفتاری» و رایگانزدایی ،گرایش به افزایش بهرهوری اساتید
دانشگاهها و موسسههای آموزش عالی را مورد تردید قرار داده است .در این زمینه بهجرأت باید گفت
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که ناتوانیهای علمی ،عدم مشوقها ،فقدان برنامههای جذب و توانمندساز اساتید ،عدم شایسته-
ساالری و مسائل معیشتی  ،...مسیر علمی و صحیح دانشآفرینی را منحرف کرده است .بدون تردید
برای پیدایش این مسایل ،نقش عوامل مدیریتی ،فردی ،سازمانی و محیطی در جامعه علمی قابل
مالحظه است .با توجه به اینکه بهرهروی نیروی کار و بهرهوری کل عوامل تولید بر یکدیگر اثر
متقابل و معنیدار دارند و بهرهروی نیروی کار میتواند پیش برنده مهم ارتقا بهرهوری کشور باشد،
بنابراین توجه به مدیریت بهرهروی نیروی کار ،ضرورتی دو چندان دارد (محمدوند ناهیدی وجابری
خسروشاهی.)1391،
پیشینه پژوهش:
محمدی قشالق( )1400در پژوهشی با عنوان" طراحی مدلی برای سنجش بهرهوری پژوهشی
اعضای هیأت علمـی دانشـگاه آزاد اسالمی با استفاده از الگوسازی فازی "میتوان نتیجه گرفت که
دانشگاه آزاد اسالمی جهت حداکثر کردن میزان بهرهوری پژوهشی اعضای هیأت علمی میبایست از
ترکیب متفاوتی از ابعاد مدل استفاده نمایند  .برای بهینه سازی بهرهوری پژوهشی اعضای هیأتعلمی،
اگر دانشگاه آزاد اسالمی52 ،درصد در بعد شرایط شغلی 36 ،درصد در بعد شرایط فردی و  12درصد
در بعد شرایط سازمانی سرمایهگذاری نمایند ،آنگاه بهرهوری پژوهشی اعضای هیأت علمی به میزان
 2/53درصد بهینه میشود.
حیدری تفرشی و همکاران( )1400در پژوهشی با عنوان ارائه الگوی بهره وری اعضای هیئت علمی
نتیجه می گیرد پنج عامل سازمانی ،آموزشی ،پژوهشی  ،خدماتی و رشد حرفه ای بر بهره وری اعضای
هیئت علمی تاثیر گدارند .فیضی( )1399در پژوهشی با عنوان ارائه الگوی بهرهوری اعضای هیئت
علمی دانشگاه علوم انتظامی امین نتیجه میگیرد ،در بین ابعاد الگوی ارائه شده ،بعدهای آموزش و
پژوهش و در بین مولفهها ،مولفه ویژگیهای حرفهای اعضای هیئت علمی در اولویت قرار دارند.
قشقایی( )1399در پژوهشی با عنوان طراحی و تدوین مدل ارتقا کیفیت زندگی کاری اعضای هیئت
علمی دانشگاه آزاد اسالمی نتیجه میگیرد عوامل فردی ،عوامل شغلی،عوامل سازمانی و عوامل
مدیریتی در رتبه اول قرار دارند .رضایی( )1399در پژوهشی با عنوان ارائه مدلی برای ارتقای کیفیت
زندگی اعضای هیئت علمی نتیجه میگیرد عوامل فردی(  )0/61و سازمانی-شغلی با ( )0/58بربهره-
وری تاثیر گذارند .قربانی ( )1398در پژوهشی با عنوان شناسایی و اولویتبندی مولفههای جبران
خدمات بر بهرهوری اعضای هیئت علمی دانشگاههای جامع دولتی نتیجه میگیرد،جبران خدمات
اعضای هیئت علمی از 22مؤلفه تشکیل شده است که امنیت شغلی ،حقوق و مزایا ،ارتقا ،استقالل
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شغلی ،سطح و ساختار پرداخت ،شرایط کاری مناسب در دانشکده ،کیفیت مدیریت و سرپرستی از
مهمترین مؤلفههای سیستم جبران خدمات اعضای هیئت علمی میباشند .روآل)2018( 1پژوهشی
باعنوان الگوی بهره وری تکمیلی برای حرف مختلف انجام داد .نتایج نشان داد به ترتیب سه عامل
سازمانی ،ویژگیهای فردی و محیطی ،بیشترین تأثیر را بر ارتقاء بهرهوری دارند .بعبارت دیگر ،شاخص
های تدوین شده در راستای طراحی الگو ،قادر به تبیین سنجش کارایی جهت بهرهوری نیروی انسانی
و جذب حرف مختلف می باشند .پاول وهمکاران )2017(2در رابطه الگوی موثر بر بهره وری اعضای
هیئت علمی در دانشگاه آمریکایی (بیروت) مطالعاتی انجام دادند و نتایج آنها نشان داد .الگوی مزبور
دارای مولفه هایی شامل عوامل بهره وری پژوهشی اعضای هیئت علمی ،تسهیلگران ،پیامدها و زمینه
های بروز بهرهوری پژوهشی است .نهایتاً  15 1عامل در بخش عوامل 10 ،مؤلفه در بخش
تسهیلگران بهره وری پژوهش11 ،مؤلفه در بخش نتایج و نهایتاً  1مؤلفه در بخش عوامل زمینهای به
دست آمده است.

روش پژوهش
این تحقیق از نظر اهـداف کـاربردی ،از نظـر داده هـا کمـی و از نظـر روش گـردآوری داده هـا
توصیفی-پیمایشی است .به منظور بررسی عمیق و شناخت بیشتر موضوع در زمینه ابعاد و مولفههـای
مدیریت بهره وری ،ابتدا به مطالعه ادبیات و پیشینه مرتبط با موضوع بررسی پرداخته و سـپس ابعـاد و
مؤلفههای اولیه مدیریت بهرهوری شناسایی شد (تحلیل ادبیات و پیشینه) ،سپس با استفاده از مصاحبه
نیمه ساختار یافته ابعاد و مولفهها بررسی و به توافق گروهی برای اصالح ،تأیید ،رد و یا اضافه کردن
ابعاد و مؤلفههای مدیریت بهرهوری اعضای هیئـت علمـی در دانشـگاه آزاد اسـالمی اسـتان تهـران
پرداخته شد و بر آن اساس پرسشنامه نهایی تدوین گردیـد .جامعـه آمـاری ایـن پـژوهش را کلیـهی
اعضای هیئت علمی و مدیران گروه آموزشی واحدهای دانشگاه آزاد اسالمی استان تهـران بـه تعـداد
 4465نفر ( 4292نفرتمام وقت 173 ،نفر نیمه وقت) تشکیل دادند .حجم نمونه با اسـتفاده از فرمـول
کوکران و با خطای  0/05تعداد  353نفر ( 53زن 300 ،مرد) تعیین شـد .بـا عنایـت بـه گسـتردگی و
پراکندگی دانشگاهها از شیوه نمونهگیری خوشهای برای انتخاب نمونه بهره گرفته شد .ابزار جمع آوری
داده ها پرسشنامه محقق ساخته که گویه های آن شامل  2بخش عمده میباشد :بخـش اول شـامل
Roaal
Paul et al

1
2
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سواالتی جهت جمع آوری اطالعات جمعیت شناختی (شامل :جنسیت ،سن ،آخرین مدرک تحصیلی و
سابقه کار) میباشد .بخش دوم شامل  52سوال و  6بعد (مدیریتی ،تشکیالتی ،محیطی ،شغلی ،فردی،
ارزشی) که در طیف پنج گزینهای لیکرت (خیلی کم ،کم ،متوسط ،زیاد ،خیلی زیاد) طراحی و به ترتیب
از  1تا  5نمرهگذاری شد .برای تعیین روایی پرسشنامه در مرحله مقدماتی از آزمون الوشـه  CVRیـا
 CVIو در مرحله پایانی از روایی صوری ،روایی محتوا و روایی سازه استفاده شده است که با اسـتفاده
از ضرایب میانگین واریانس استخراجی ( )AVEانجام شد ،مقادیر  AVEبرای کلیه مولفه ها بزرگتـر
از  0/5بود که نشان دهنده روایی پرسشنامه می باشد(جدول .)1به منظور تعیین پایایی آزمون از آلفای
کرونباخ و پایایی ترکیبی استفاده شد که برای تمام ابعاد ،مقادیر باالی  0/7محاسبه شد که مورد تأیید
بود (جدول  .)1با توجه به سؤالهای پژوهش از روشهای آمار توصیفی (درصد ،فراوانی ،جداول ،اشکال و
نمودار ،میانگین ،انحراف معیار ،چولگی و کشیدگی) و استنباطی رگرسیون ،آزمون  tتک نمونـه ،تحلیـل
عاملی تاییدی و مدلسازی معـادالت سـاختاری) و نـرمافـزار  Smart PLS3و MAXQDAبـرای
تحلیل دادهها استفاده شد.
جدول-1روایی و پایایی ابزار گردآوری داده ها
سازه

AVE

آلفای کرونباخ

پایایی ترکیبی

مدیریتی
تشکیالتی
محیطی( داخلی-خارجی)
فردی
شغلی
ارزشی

0.622
0.614
0.633
0.579
0.731
0.624

0.843
0.845
0.893
0.783
0.825
0.872

0.852
0.855
0.901
0.794
0.839
0.875

همچنین از شاخصهای آمار توصیفی برای بررسی ویژگیهای دموگرافیک پاسخدهندگان اسـتفاده
شده است .فراوانی پاسخدهندگان براساس جنسیت ،سن و تحصیالت مورد بررسی قرار گرفته انـد بـه
قرار ذیل است:
-1جنسیت300 :نفر یعنی  %85مرد و  53نفر یعنی  %15پاسخدهندگان زن هستند.
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جدول -2توزیع فراوانی پاسخ دهندگان براساس جنسیت

جنسیت

فراوانی

درصد

زن

53

.15

مرد

300

.85

کل

353

.100

 -2سن 8 :نفر از افراد کمتر از  35سال دارند و  %2حجم نمونه را به خود اختصاص دادهاند .تعداد
 101نفر از پاسخدهندگان  45تا  35سال سن دارند و حدود  %28حجم نمونه را تشکیل میدهند .افراد
بازه سنی  55تا  45سال نیز شامل  185نفر میباشند  59نفر بیش از  55سال یعنی دارند(معادل 16
درصد.).
جدول  -3فراوانی پاسخ دهندگان براساس سن

متغیر
کمتر از35

فراوانی
8

درصد فراوانی
2.26628895

45-35سال

101

28.611898

55-45سال

185

52.407932

بیش از 55سال

59

16.713881

کل

353

100

 -3مدرک تحصیلی :تعداد  12نفر از پاسخدهندگان مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد دارند و
 %3حجم نمونه را تشکیل میدهند و در نهایت  341نفر از افراد نمونه دارای مدرک دکتری هستند که
 ٪97حجم نمونه را تشکیل میدهند.
ابزار جمع آوری دادهها پرسشنامه محقق ساخته که گویههای آن شامل  2بخـش عمـده میباشـد:
بخش اول سواالتی جهت جمعآوری اطالعات جمعیتشناختی (شامل :جنسیت ،سن ،آخـرین مـدرک
تحصیلی و سابقه کار) میباشد .بخش دوم شامل  52سوال و  6بعد (مدیریتی ،تشـکیالتی ،محیطـی،
شغلی ،فردی ،ارزشی) که در طیف پنج گزینهای لیکرت (خیلی کم ،کم ،متوسـط ،زیـاد ،خیلـی زیـاد)
طراحی و به ترتیب از  1تا  5نمرهگذاری شد.
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مدل مفهومی
در نمودار( )1اثر همه ابعاد ومولفه هایی که به صورت مستقیم متغیر مدیریت بهرهوری را
توضیح میدهند به وسیله نرم افزار  MAXQDA12ارائه شده است.

نمودار  -1مدل مفهومی

یافتههای مربوط به سوال پژوهش :شناسایی و رتبهبندی ابعاد و مولفههای موثر بر
ارتقا مدیریت بهرهوری اعضای هیئت علمی واحدهای دانشگاه آزاد اسالمی استان
تهران چگونه است؟
در این بخش پس از بررسی ابعاد و مولفهها و شاخصها در بخش کیفی و کمی به بررسی
اولویت ابعاد و مولفههای موثر بر ارتقا مدیریت بهرهوری اعضای هیئت علمی پرداخته است .برای
رتبهبندی وضعیت متغیرهای پژوهش از آزمون فریدمن استفاده شده است .با توجه به نتایج حاصل از
اجرای آزمون معادالت ساختاری ( (R2=0/80و ( ،) GOF=0/62بعدهای ششگانه مورد بررسی
دارای ضریبهای متفاوت میباشد .باالترین ضریب مربوط به بعد ارزشی( ،)0/81در رتبه نخست و در
رتبه دوم بعد فردی( ،)0/70در رتبه سوم تشکیالتی( ،)0/61در بعد چهارم بعد شغلی(، )0/53در رتبه
پنجم محیطی( )0/51و بعد مدیریتی ( )0/46در رتبه ششم قرار دارند .به بیان روشنتر میتوان گفت
پایینترین رتبه متعلق به بعد مدیریتی است .همچنین در بین مولفهها ،به ترتیب مولفه رهبری،
مدیریت افراد  ،ویژگیهای فردی ،ارزشی مربوط به فرد ،ویژگیهای شخصیتی ،عوامل داخلی ،شغلی-
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فردی ،عوامل خارجی ،ارزشی مربوط به شغل ،ارتباطی ،شغلی-سازمانی و اجرایی در رتبههای اول تا
دوازدهم قرار گرفتند.
نتایج آزمون فریدمن برای تعیین اولویت معیارها و مولفه های آنها در جدول ( )4آمده است.
جدول  -4رتبهبندی ابعاد و مولفه های پژوهش
ابعاد
مدیریتی
تشکیالتی
محیطی
فردی
شغلی
ارزشی

میانگین
3.046
3.27
3.12
3.39
3.21
3.42

رتبه فریدمن
4.029
4.383
4.155
4.565
4.253
4.630

رتبه اهمیت
6
3
5
2
4
1

مولفه ها

میانگین

رتبه فریدمن

رتبه اهمیت

اجرایی
رهبری
مدیریت افراد
ارتباطی
ویژگی های شخصیتی

3.215
3.731
3.697
3.270
3.449

4.209
4.783
4.660
4.355
4.643

12
1
2
10
5

مولفه ها

میانگین

رتبه فریدمن

رتبه اهمیت

3.508

4.657

3

3.403
3.392
3.400
3.217
3.45
3.37

4.559
4.483
4.535
4.290
4.653
4.390

6
8
7
11
4
9

ویژگیهای اخالقی
داخلی
خارجی
شغلی  -فردی
شغلی  -سازمانی
ارزشی مربوط به فرد
ارزشی مربوط به شغل
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جدول  -5نتایج آزمون فریدمن
Test Statisticsa
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تعداد

87.063

آزمون خی دو

5

درجه آزادی

0/000

سطح معنی داری

نتیجه گیری
امروزه ارتقاء بهرهوری نه یک انتخاب بلکه یک ضرورت است و بقای آمـوزش عـالی در گرو
بهبـود و توسـعه سـطح بهـرهوری است .ارتقا مدیریت بهرهوری در دانشــگاهها و بهرهوری اعضای
هیئت علمی و شــناخت عوامل موثر بر آن از اهمیت خاصی برخوردار اســت .لذا هدف از پژوهش
حاضر شناسایی ابعاد و مولفه های موثر بر ارتقا مدیریت بهرهوری اعضای هیئت علمی دانشگاههای
آزاد اسالمی استان تهران بوده است .مهمترین نتایج پژوهش پس از بررسی ادبیات و پیشینه تحقیقات
داخلی و خارجی و همچنین مصاحبه با خبرگان و صاحبنظران حوزه بهرهوری ،مدیران آموزشی،
طراحی الگوی ارتقاء مدیریت بهرهوری اعضای هیئت علمی بوده است .الگوی پیشنهادی تحقیق در
زمینه مدیریت بهرهوری مشتمل بر  6بعد 12 ،مولفه و  52شاخص بود که با روش معادالت
ساختاری( )smartpls3مورد بررسی(درونی و بیرونی) قرار گرفت.
در خصوص ابعاد ،مولفهها نشان میدهد که نتایج بدست آمده همراستا و همسو با پژوهش های
انجام شده قبلی توسط سایر پژوهشگران است .به گونهای که نتایج تحقیقات محمدی قشالق(،)1400
حیدری تفرشیوهمکاران( ،)1400رضایی( ،)1399فیضی(،)1399قشقایی(،)1399قربانیوهمکاران
( ،)1398روآل(،)2018پاول و همکاران( )2017همسو بوده و نتایج بدست آمده را تائید مینمایند .نحوه
تائید توسط سایر پژوهشها بدین گونه است که هر پژوهشی به تعدادی از این ابعاد ومولفهها دست
یافته است.
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