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Article Type 
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 Purpose: The main goal of this research is to provide a model 

for measuring the educational efficiency of Islamic Azad 

University faculty members. 

Materials and Methods: The current research is practical in 

terms of objectives because the purpose of this research is to 

develop practical knowledge in a specific field, in terms of the 

method of data collection, it is survey type. The statistical 

population includes 1776 full-time assistant professors and 

above in the free universities of Tehran, 316 of whom were 

selected by random-cluster method based on Morgan's table.  

Findings: The tool used in this research includes a 125-item 

questionnaire of interest measurement model. It is educational. 

Instrument validity was achieved by confirmatory content 

validity of the CVR. And its reliability was obtained through 

Cronbach's alpha equal to 0.776.  

Conclusion: The results of the implementation of the 

measurement method showed that all the dimensions related 

to the causal variable, the main phenomenon, context makers, 

intervening factors (barriers), strategic conditions and results 

(consequences) at the confidence level of 99% have a factor 

load and t test have been higher than 2.58. 
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  و همکاران     مقری بابازاده گل صدیقه  96

 1401 زمستان ،6 دوره  پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

 هیأت اعضای آموزشی وری بهره گیری اندازه مدل ارائه
 اسالمی آزاد دانشگاه علمی

 
 1مقری بابازاده گل صدیقه

 مرکزی، تهران واحد عالی، آموزش و آموزشی مدیریت گروه
 .ایران تهران، اسالمی، آزاد دانشگاه

 
 *2کبریا شیرزاد بهارک

 مرکزی، تهران واحد عالی، آموزش و آموزشی مدیریت گروه
 (.مسئول نویسنده) ایران تهران، اسالمی، آزاد دانشگاه

 
 3کالنتری مهدی
 اسالمی، آزاد دانشگاه رودهن، واحد آموزشی، مدیریت گروه

 .ایران رودهن،
 

 4شیرسوار رزقی هادی
 اسالمی، آزاد دانشگاه گرمسار، واحد آموزشی، مدیریت گروه

 .ایران گرمسار،
 

 چکیده
 وری بهره گیری اندازه مدل پژوهش،ارائه این اصلی هدف: هدف

 .باشد می اسالمی آزاد دانشگاه علمی هیأت اعضای آموزشی
 زیرا است کاربردی اهداف نظر از حاضر پژوهش: ها روش و مواد

 ،است خاص زمینه یک در کاربردی دانش توسعه پژوهش این هدف
 جامعه.  باشد می پیمایشی نوع از ها داده گردآوری شیوه نظر از

 باالی به استادیار وقت تمام اساتید از نفر 1776 شامل آماری
 مورگان جدول اساس بر که است تهران شهر آزاد های دانشگاه

 .شدند انتخاب ای خوشه -تصادفی روش به نفر 316 تعداد
 125 پرسشنامه شامل تحقیق این در استفاده مورد ابزار :ها یافته
 ابزار روایی. باشد می آموزشی وری بهره گیری اندازه مدل ای گویه

 از آن پایایی و. آمد بدست  CVR  تاییدی محتوایی روایی بوسیله
 .آمد بدست 0.776  برابر کرونباخ آلفای طریق

 هداد،کلی نشان گیری اندازه مد اجرای از حاصل نتایج :گیری نتیجه
 خلهمدا عوامل سازها، ،زمینه اصلی پدیده علّی، متغیر با مرتبط ابعاد
 %99 اطمینان سطح در( پیامدها)نتایج و راهبردی شرایط ،( موانع) گر

  .اند بوده 2.58 از باالتر t و عاملی بار دارای
 

 .دانشگاه آموزشی، وری بهره وری، بهره مدل، :ها واژه کلید
 

 02/07/1401تاریخ دریافت: 
 15/11/1401تاریخ پذیرش:  

:نویسنده مسئول  @yahoo.com68bsherzad 

_________________________________ 
1 Organizational productivity 

 مقدمه
 تواند می او تنها. است فناوری کننده مصرف هم و مولد هم انسان

 دهد ارائه جدید های طرح د،ده ارتقا را خود کار کمیت و کیفیت
 محیط رد تغییراتی نیز و بردارد پا پیش از را مشكالت خالقیت، با و

 آن هدف هم و وری بهره عامل هم انسان لذا آورد، وجود به خود
 چندان دو را وری بهره در انسانی نیروی به توجه مساله این و است

 (.  1) گرداند می

 مدیر عهده بر کهیی ها مسؤلیت ترین مهم از ییك دیگر ازسوی

 ازاست.  1ی سازمانیور بهره باالبردن گرفته، قرار سازمانی هر
 وری بهره ارزیابی های شاخص بارزترین از یكی دیگر طرف

 و کمیت مرهون بالشک است سرمایه بازگشت که سازمان،
 عامل ترین حیاتی بازگشت عنوان به افراد کارآموزی کیفیت

 از اآنه هستند، سازمان اصلی منابع افراد،.باشد می سرمایه شتبازگ
 ولپ و تجهیزات اولیه، مواد و تكنولوژی اطالعات، مانند مادی منابع
 ملع درست آنها اگر. کنند می استفاده خدمات و کاالها تولید برای

 (.2) داشت نخواهد خوبی عملكرد نیز سازمان نكنند
فزاری نیروی انسانی است که بیشترین تاثیر را مهمترین عامل نرم ا 

بر بهبود بهره وری دارد. فعال کردن این نیرو، مستلزم 
آموزش) تجربه و مهارتهای تخصصی(، پرورش )در بهبود وضعیت 
و نگرش های افراد( و انگیزش)پاداش، ارتقا توسعه فرهنگی( است. 

کنترل عوامل بیرونی یا عوامل محیطی، آنهایی هستند که تحت 
مستقیم تصمیم گیرندگان نیستند مانند منابع طبیعی، قوانین و 
اهرمهای دولتی. از طرف دیگر وظیفه مدیریت، دستیابی به سطح 

 (.3)باالیی از عملكرد، از طریق کاربرد منابع انسانی و مادی است
آموزش،پژوهش و خدمات اجتماعی، سه وظیفه اصلی اساتید 

دانشگاهها به شمار می آید. لذا شناخت میزان بهره وری  دانشگاه و
هریک از مواد مورد اشاره می تواند میزان بهره وری تک تک 
مسئولیت های اعضاء هیات علمی را نشان دهد. از سوی دیگر 
مجموع بهره وری سه بعد مورد اشاره می تواند بهر وری کلی هر 

 (.4)یک از اعضاء را نشان دهد.
پژوهش  به مربوط های داده تبدیل و گیری دیگر اندازه از سوی

های علمی اساتید دانشگاهی گاها دشوار به نظر می آید. در مباحث 
کمی ارائه گزارش چندان دشوار به نظر نمی رسد اما در باب 

. برای نمونه دو شودموضوعات کیفی سنجش دو چندان دشوار می 
ر یک مجله واحد دارای بهر وری یكسانی نویسنده دارای دو مقاله د

نیستند. در ضمن تعیین بهره وری دقیق این دو نویسنده نیازمند به 
 (. 5)زمان طوالنی است تا اثرات کیفیت مقالهقابل مشاهده باشد.

از نكات حایز اهمیت دیگر مربوط به عوامل موثر و دخیل دیگر 
نشگاهی می باشد. برای نمونه بهره وری اساتید در بهره وری اساتید دا

دانشگاهی با رتبه باالتر و دانشجویان توانمندتر باالتر از بهره وری 
علمی و آموزشی اساتیدی است که در دانشگاههایی با رتبه پایین تر 

 (.6)قرار دارند می باشد.
وط به در نهایت از دیگر مشكالت عدیده سنجش بهره وری مرب

استاندارد سازی شاخص های بهره وری می باشد. در این مقوله نیز 
مشكالت بسیاری بر سر راه محقیقن قرار دارد. زیرا استانداردهای 
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آموزش عالی در کشور های مختلف و حتی شهرهای مختلف دارای 
 (.7)اختالفات متعددی می باشد

نه های تجربی مرتبط یا نزدیک به عنوان در زیر مهمترین پیشی
 تحقیق ذیل ارائه شده است:

 مندی رضایت میزان سنجش به تحقیق در( 8)همكاران و بنام بدری
 بهره تقاءار بر تأکید با آموزشی فضای عملكردی کیفیت از کاربران

 و هنر دانشكده: مطالعاتی مورد. دانشگاهی آموزشی مراکز وری
 یط،مح کیفیت. پرداختند تبریز واحد اسالمی ادآز دانشگاه معماری

 سنجش و است ها دانشگاه وری بهره بر مؤثر پارامترهای از یكی
 معیاری آموزشی، فضای کیفیت از دانشجویان مندی رضایت میزان

 آن مبین حاصل، نتایج. باشد می محیط، کیفیت سنجش در کلیدی
 در مكان، حس القای و فرهنگی های ارزش و نمادها نمود که است

 دانشكده این در تحصیل مشغول دانشجویان توجهات نخست مرحله
 مكانا گستردگی و مجموعه سایت یابی مكان چگونگی و است بوده
 بر شهر کالن سطح در شهری زیرساختی امكانات از گیری بهره

 .است اشتهد مثبت و مستقیم تأثیر کاربران دیدگاه از فضا مطلوبیت
 یارائه الگو» با عنوان  ی( در پژوهش9ن )نوده و همكارا یشكر

 یو بهره ور یفكر هیسرما یارتقا یدر راستا رندهیادگیسازمان 
به روش  یدانشگاه آزاد اسالم یدر معاونت فرهنگ یانسان یروین

 زین یریادگی ندیفرا ر،ییدر حال تغ یایداشتند که در دن انیب «یفیک
ات ندارد و آنچه در کسب و کار حالت ثب یایمتحول شده است دن

ممكن است مؤثر نباشد.پس  ندهیکرد در آ یکار م یگذشته به خوب
 ؛ییرااستق یمحتوا لیاطالعات، با استفاده از تحل لیو تحل هیاز تجز

مؤلفه به دست آمد که در  19شده،  اجاستخر یکد مفهوم 679از 
مؤلفه(،  3)با  یستمیمؤلفه(، تفكر س 3)با  یریادگیبعد سطوح  5

 یذهن یمؤلفه(، مدل ها و الگوها 3م انداز و آرمان مشترک )با چش
 یمؤلفه( دسته بند 3)با  رندهیادگیسازمان  یابیمؤلفه( و ارز 3)با 

 شدند.
 و عملكرد ارزیابی به پژوهشی در (10) همكاران و مهرالحسنی

 در پزشكی علوم های دانشگاه آموزشی حوزه وری بهره سنجش
 مالم شاخص و ها داده پوششی تحلیل وشر از استفاده با ایران

 اراییک نمره متوسط های تحقیق نشان داد، یافته. پرداختند کوئیست
 میانگین. بود 97/0 مقطع سه در پزشكی علوم های دانشگاه آموزشی

 و بود 05/1 با برابر کوئیست مالم شاخص اساس بر کل وری بهره
 طور به نیزما مقطع سه طی در ها دانشگاه آموزشی وری بهره

 تا 1389 سال از رشد این. داد نشان مثبت رشد درصد 5 متوسط
 درصد 10 میزان به 1395 تا 1392 سال از و درصد یک 1392
 . آمد بدست
 فضاهای تغییر مدیریت بررسی به پژوهشی در( 1)کرامتی و وزیری

 انشد نیازهای تحلیل و ارزیابی مبنای بر ابتدایی سوم مقطع آموزشی
 آن از حاکی نتایج. پرداختند وری بهره ارتقاء راستای در آموزان

 توجه با کالس هر آموزان دانش دید از تغییر های اولویت که است
 و نگاه بر مهم این که است؛ متفاوت آنان خواست و شرایط به

 رد فیزیكی تغییرات ایجاد در محور برنامه و منفرد گیری تصمیم

_________________________________ 
1 . Xin-Yu Wang, Guang Li, Summaira Malik & 

Ahsan Anwar. 

 هاستفاد دادن قرار محوریت با ساسا این بر. کند می تاکید مدارس
 اصلح اطمینان این تغییرات پروسه در آموزشی فضاهای از کنندگان

 بهره استخو با منطبق فضا، کیفیت ارتقاء با تغییر این که شود می
 .است سازمان وری بهره ارتقاء راستای در و برداران
 بر آموزی پیش اثر بررسی به تحقیق در( 11) همكاران و صالحی

 دانشجویان آموزشی وری بهره و یادگیری. درونی شناختی بار
 تیشناخ بار آزمایش گروه که داد نشان نتایج. پرداختند پرستاری

 گروه به نسبت را( M=3.41, SD=1.86) کمتری درونی
 ،p=0.017 کردند، تجربه( M=5.03, SD=1.77) کنترل

 گروه به نسبت بیشتری( M=14.71, SD=3.42) یادگیری
 بهره از و ،p=0.008 داشتند،( M=11.60, SD=3.04) لکنتر
 هگرو به نسبت بیشتری( M=0.55, SD=0.99) آموزشی وری

 بودند. برخوردار( M=-0.63, SD=0.98) کنترل
بر  19تأثیر کوید "( در پژوهشی به بررسی 21)1ژین و همكاران

دستیابی به هدف توسعه پایدار: یادگیری الكترونیكی و بهره وری 
 بر توجهی قابل تأثیر 19کوید  گیریپرداختند. همه "موزشیآ

 2015 سال در که است داشته( SDGs) پایدار توسعه اهداف
اثرات چشمگیر آن بر بند  ویژه به. شد تصویب ملل سازمان توسط

 سرایت به توجه با. آموزش یعنی دستورالعمل مذکور 4
COVID-19، هتجرب هرگز و غیرعادی شرایط به توجه با 

 سیستم اند شده مجبور جهان سراسر در آموزشی موسسات نشده،
. کنند اندازی راه شبه یک عمالً را خود الكترونیكی آموزش های
 داده سان،آ گیری نمونه نام به تكنیكی از استفاده با منظور، این برای
 عالوه. شد آوری جمع راهنمایی مقطع آموزان دانش از مربوطه های

 با یكپارچه مدل یک همچنین زمینه، همین رد حرکت با این، بر
 ایجاد محیط و مربی فناوری، طراحی، یادگیرنده، یعنی بعد، پنج

 یافته قرار داد. مورد ارزیابی بیشتر جزئیات با را رابطه این تدوین تا
 هک داد نشان گام به گام چندگانه رگرسیون تحلیل تجربی های

 اینترنتی ارآمدیخودک رایانه، به نسبت یادگیرندگان نگرش
 مربیان نگرش و مربیان پاسخ زمانی جدول سودمندی، فراگیران،

 ضایتر بر معناداری و مثبت طور به الكترونیكی، آموزش به نسبت
 .گذار بوده است تأثیر آموزش های آنالین از راهنمایی آموزان دانش

 بودن دسترس در استفاده، سهولت رایانه، اضطراب که حالی در
 انشد تعامالت و یادگیری فضای اینترنت، بودن دسترس در سیستم،
داشت  منفی تأثیر راهنمایی دوره آموزان دانش رضایت بر آموزان

 توسعه حال در کشورهای که است آن از حاکی نتایج این. است
 تتقوی و یادگیرندگان رضایت بهبود طریق توانند از می احتماالً

 مارهش هدف به خود یكیالكترون یادگیری های شیوه اجرای بیشتر
 یابند. دست پایدار توسعه اهداف( آموزش) 4

( در پژوهشی به بررسی تاثیر  آموزش 31)2کمپل من و همكاران
بهره وری و دستمزد و نقش تعدیل کننده سن و جنسیت پرداختند. 

دستمزد و  یها نهیهز ،یساعت یآموزش بر بهره ور ریمقاله تاث نیا
افته یکند.  یرا در سطح شرکت برآورد م ریدو متغ نیا نیشكاف ب

ها نشان می دهد که مدارک تحصیلی تأثیر قوی تری بر بهره وری 

2 . Kampelmann, S., Rycx, F., Saks, Y. et al. 
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ها زمانی سودآوری شرکت .نسبت به هزینه های دستمزد دارد
تر با افراد یابد که کارگران با تحصیالت پایینافزایش می

ن و زنان این اثر در میان کارگرا .کرده باالتر جایگزین شوندتحصیل
دهد که نسبت ها نشان میبنابراین یافته .تر آشكارتر استجوان
وری به هزینه دستمزد کارگران با تحصیالت پایین برای بهره

آنها  .ویژه وقتی جوان یا زن هستندزایی آنها مضر است، بهاشتغال
همچنین از وجود سقف شیشه ای برای پیشرفت شغلی زنان حمایت 

 .می کنند
 

 هاروش و مواد 

مدل سنجش بهره وری  طراحی پژوهش حاضر در مورد ازآنجاکه
پژوهش  باشد،یآموزشی اعضای هیأت علمی دانشگاه آزاد اسالمی م

پژوهش توسعه  ینهدف ا یرااست ز یحاضر از نظر اهداف کاربرد
شیوه گردآوری است ، از نظر ینه خاص زم یکدر  یدانش کاربرد

نفر از  1776جامعه آماری شامل   داده ها از نوع پیمایشی می باشد.
اساتید تمام وقت استادیار به باالی دانشگاه های آزاد شهر تهران 

 -نفر به روش تصادفی 316است که بر اساس جدول مورگان تعداد 
ابزار مورد استفاده در این تحقیق شامل خوشه ای انتخاب شدند.

می گویه ای مدل اندازه گیری بهره وری آموزشی  125پرسشنامه 
 باشد. 

 
 تهران شهر آزاد های دانشگاه علمی هیأت شاخص های سنجش بهره وری آموزشی اعضای. 1جدول 

 تعداد گویه ها ابعاد ردیف
 17 متغیر علّی 1
 21 پدیده اصلی 2
 22 زمینه سازها 3
 17 عوامل مداخله گر) موانع( 4
 29 یراهبرد یطشرا 5
 19 نتایج)پیامدها( 6

بدست آمد.   CVR 1ر بوسیله روایی محتوایی تاییدیابزا روایی
 .در جدول زیر ارائه شده است( CVRن )آزمونتایج 

 
 هر سوال از دید خبرگان CVRمقادیر  .2جدول 

 CVR سوال CVR سوال CVR سوال CVR سوال CVR سوال CVR سوال CVR سوال

1 0.8 11 0.8 21 0.8 31 0.6 41 0.8 51 0.8 58 0.6 
2 0.5 12 0.6 22 0.9 32 0.7 42 0.6 52 0.9 59 0.7 
3 0.9 13 0.5 23 0.6 33 0.5 43 0.5 53 0.6 60 0.5 
4 0.7 14 0.7 24 0.5 34 0.6 44 0.7 54 0.5 61 0.6 
5 0.8 15 0.9 25 0.5 35 0.8 45 0.9 55 0.5 62 0.8 
6 0.5 16 0.5 26 0.7 36 0.8 46 0.5 56 0.7 63 0.8 
7 0.6 17 0.6 27 0.6 37 0.9 47 0.6 57 0.6 64 0.9 
8 0.7 18 0.5 28 0.6 38 0.8 48 0.5 28 0.6 65 0.8 
9 0.5 19 0.7 29 0.7 39 0.8 49 0.7 29 0.7 66 0.8 
10 0.8 20 0.5 30 0.5 40 0.7 50 0.5 30 0.5 67 0.7 

 هر سوال از دید خبرگان CVRمقادیر  .2جدولادامه 
 CVR سوال CVR سوال CVR سوال CVR سوال CVR سوال CVR سوال

68 0.8 78 0.8 88 0.8 98 0.6 108 0.8 118 0.8 
69 0.5 79 0.6 89 0.9 99 0.7 109 0.6 119 0.9 
70 0.9 80 0.5 90 0.6 100 0.5 110 0.5 120 0.6 
71 0.7 81 0.7 91 0.5 101 0.6 111 0.7 121 0.5 
72 0.8 82 0.9 92 0.5 102 0.8 112 0.9 122 0.5 
73 0.5 83 0.5 93 0.7 103 0.8 113 0.5 123 0.7 

_________________________________ 
1 content validity ratio 
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74 0.6 84 0.6 94 0.6 104 0.9 114 0.6 124 0.6 
75 0.7 85 0.5 95 0.6 105 0.8 115 0.5 125 0.6 
76 0.5 86 0.7 96 0.7 106 0.8 116 0.7   
77 0.8 87 0.5 97 0.5 107 0.7 117 0.5   

 .بوسیله آلفای کرونباخ به دست آمد نیز ابزار پژوهش حاضر پایایی
 

 ضرایب آلفای کرونباخ ابعاد مدل سنجش بهره وری آموزشی اعضای هیأت علمی دانشگاه آزاد اسالمی .3جدول 
 کرونباخ آلفای ضریب پژوهش ابعاد

 0.793 یعلّمتغیر 
 0.826 پدیده اصلی

 0.784 استراتژیک و راهبردی شرایط
 0.847 سازها )بسترسازها( زمینه

 0.806 ) موانع (گرها مداخله
 0.781 ) پیامدها ( نتایج

 0.776 کل

 ایافته ه
 علمی هیأت اعضای آموزشی وری سوال اصلی: مدل اندازه گیری بهره

 است؟ چگونه اسالمی آزاد دانشگاه
 نمودارها رد عامل هر سؤاالت تکتک برای استاندارد عاملی بار

 عامل به سؤال هر ارتباط میزان ارزیابی شاخص. اندشده مشخص
 داللت مرتبط عامل با سؤال هر رابطه 4/0 باالی مقدار آن، زیربنایی

 . شودمی سؤال هر معناداری باعث عاملی بار مقدار این که دارد

 مدل اندازه گیری متغیر علّی مدل
عامل در جدول زیر  ت هرتک سؤاالبار عاملی استاندارد برای تک

نتایج حاصل از بار عاملی نشان می دهد که همه  اند.مشخص شده
 عوامل دارای اوزان قابل قبولی می باشند.

 

 
 علی شرایط متغیر پایایی ارزیابی مولفه های اولویت و گیریاندازه مدل. 4 جدول

 پایایی ترکیبی پایایی آلفا کرونباخ معناداری اولویت بارعاملی مولفه

 0٫783 0٫72 571/7 5 608/0 نقش وضوح

 0٫852 0٫757 003/8 2 644/0 سازمانی حمایت

 843/0 761/0 196/7 4 621/0 اعتبار

 879/0 796/0 415/7 3 642/0 سازمانی های روش و استانداردها

 819/0 784/0 248/7 1 652/0 فردی های شبكه

کرونباخ برای ارزیابی همسانی  طبق نتایج حاصل در جدول باال آلفای
شود. آلفای کرونباخ باالتر از گیری محاسبه میدرونی ابزار اندازه

ایایی در نتیجه آلفای کرونباخ و پ.نشانگر پایایی قابل قبولی است 7/0
 ترکیبی همه متغیرهای پنهان ضرایب قابل قبولی دارند.

 بار های عاملی و ضریب تعیین مدل متغیر علّی
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 بار های عاملی و ضریب تعیین مدل متغیر علّی. 1ر نمودا

 مدل اندازه گیری متغیر راهبردی مدل
 اوزان دارای عوامل همه که دهد می نشان عاملی بار از حاصل نتایج
 .باشند می قبولی قابل

 

 راهبردی متغیر پایایی ارزیابی مولفه های اولویت و گیریاندازه مدل. 5 جدول
 پایایی ترکیبی پایایی آلفا کرونباخ معناداری اولویت عاملیبار مولفه

 0٫745 0٫81 662/8 4 672/0 عوامل انگیزشی

 0٫853 0٫802 896/7 5 651/0 تجربیات تربیتی و آموزش

 865/0 792/0 055/6 6 596/0 مدیریت زمان

 892/0 746/0 324/7 3 683/0 مسئولیت پذیری

 888/0 796/0 666/8 2 694/0 کار تیمی
 807/0 805/0 678/8 1 731/0 ابزارهای تدریس

طبق نتایج حاصل در جدول باال آلفای کرونباخ برای ارزیابی همسانی 
شود. آلفای کرونباخ باالتر از گیری محاسبه میدرونی ابزار اندازه

نشانگر پایایی قابل قبولی است. در نتیجه آلفای کرونباخ و پایایی  7/0
 های پنهان ضرایب قابل قبولی دارند.ترکیبی همه متغیر

 بار های عاملی و ضریب تعیین مدل متغیر راهبردی

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 is

la
m

ic
lif

ej
.c

om
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                             6 / 12

http://islamiclifej.com/article-1-1633-en.html


 101... هیأت اعضای آموزشی وری بهره گیری اندازه مدل ارائه  

Journal of Islamic Life Style Volume 6 , Winter 2023 

 
 بار های عاملی و ضریب تعیین مدل متغیر راهبردی. 2نمودار 

 بسترها( مدل) مدل اندازه گیری متغیر زمینه ساز
تک سؤاالت هر عامل در جدول زیر بار عاملی استاندارد برای تک

نتایج حاصل از بار عاملی نشان می دهد که همه د.، انمشخص شده
 .عوامل دارای اوزان قابل قبولی می باشند.

 

 
 ساز زمینه متغیر پایایی ارزیابی مولفه های اولویت و گیریاندازه مدل. 6جدول 

 پایایی ترکیبی پایایی آلفا کرونباخ معناداری اولویت بارعاملی مولفه

 0٫745 0٫92 324/8 2 662/0 توانایی آموزشی

 0٫853 0٫822 096/8 3 659/0 شیوه رهبری

 865/0 752/0 792/5 4 577/0 شفافیت شرح وظایف

 892/0 786/0 362/8 1 708/0 قوانین و مقررات

طبق نتایج حاصل در جدول باال آلفای کرونباخ برای ارزیابی همسانی 
ز اخ باالتر اشود. آلفای کرونبگیری محاسبه میدرونی ابزار اندازه

 نشانگر پایایی قابل قبولی است.  7/0

 بار های عاملی و ضریب تعیین مدل متغیر راهبردی
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 مدل متغیر راهبردی tضریب معناداری  .3 نمودار

امل در جدول زیر تک سؤاالت هر عبار عاملی استاندارد برای تک مدل اندازه گیری متغیر مداخله گر مدل
 همه که دهد می نشان عاملی بار از حاصل یجنتا اند،مشخص شده

 ..باشند می قبولی قابل اوزان دارای عوامل
 

 مداخله گر متغیر پایایی ارزیابی مولفه های اولویت و گیریاندازه مدل .7جدول 
 پایایی ترکیبی پایایی آلفا کرونباخ معناداری اولویت بارعاملی مولفه

 0٫809 0٫798 534/8 2 653/0 محیط کار

 0٫872 0٫789 131/7 4 616/0 تطابق زندگی شخصی و کاری

 865/0 823/0 268/8 1 675/0 فرهنگی –اجتماعی  عوامل

 879/0 843/0 194/7 3 652/0 عوامل اقتصادی

طبق نتایج حاصل در جدول باال آلفای کرونباخ برای ارزیابی همسانی 
کرونباخ باالتر از شود. آلفای گیری محاسبه میدرونی ابزار اندازه

ایایی در نتیجه آلفای کرونباخ و پ .نشانگر پایایی قابل قبولی است 7/0
 ترکیبی همه متغیرهای پنهان ضرایب قابل قبولی دارند.

 مداخله گر بار های عاملی و ضریب تعیین مدل متغیر
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 مدل متغیر مداخله گر tضریب معناداری . 4 نمودار

تک سؤاالت هر عامل در جدول زیر بار عاملی استاندارد برای تک پیامدهای مدلمدل اندازه گیری متغیر 
نتایج حاصل از بار عاملی نشان می دهد که همه  ،اندمشخص شده

 .عوامل دارای اوزان قابل قبولی می باشند.
 

 پیامدها متغیر پایایی ارزیابی مولفه های اولویت و گیریاندازه مدل. 8جدول 
 پایایی ترکیبی پایایی آلفا کرونباخ معناداری اولویت املیبارع مولفه

 0٫823 0٫754 427/8 3 642/0 ارزیابی عملكرد

 0٫876 0٫791 674/7 4 641/0 سازماندهی کار

 855/0 867/0 215/8 2 662/0 توسعه آموزشی

 886/0 856/0 915/7 1 694/0 توسعه پژوهشی

 نباخ برای ارزیابی همسانیطبق نتایج حاصل در جدول باال آلفای کرو
شود. آلفای کرونباخ باالتر از گیری محاسبه میدرونی ابزار اندازه

نشانگر پایایی قابل قبولی است. در نتیجه آلفای کرونباخ و پایایی  7/0
 ترکیبی همه متغیرهای پنهان ضرایب قابل قبولی دارند.

 مدل متغیر پیامدها tضریب معناداری 
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 مدل متغیر پیامدها tضریب معناداری  .5 نمودار

 مدل اندازه گیری متغیر پدیده اصلی مدل
تک سؤاالت هر عامل در جدول زیر بار عاملی استاندارد برای تک

 همه که دهد می نشان عاملی بار از حاصل نتایج، اندمشخص شده
 ..باشند می قبولی قابل اوزان دارای عوامل

 

 
 پدیده اصلی متغیر پایایی ارزیابی مولفه های اولویت و گیریاندازه مدل .9جدول 

 پایایی ترکیبی پایایی آلفا کرونباخ معناداری اولویت بارعاملی مولفه

 0٫768 0٫757 808/8 3 642/0 عوامل آموزشی

 0٫805 0٫754 691/7 4 634/0 خالقیت و نوآوری

 864/0 772/0 448/8 2 680/0 انگیزه

 896/0 769/0 647/8 1 707/0 عوامل پژوهشی

طبق نتایج حاصل در جدول باال آلفای کرونباخ برای ارزیابی همسانی 
شود. آلفای کرونباخ باالتر از گیری محاسبه میدرونی ابزار اندازه

ایایی در نتیجه آلفای کرونباخ و پ .نشانگر پایایی قابل قبولی است 7/0
 رند.ترکیبی همه متغیرهای پنهان ضرایب قابل قبولی دا
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 مدل متغیر پدیده اصلی tضریب معناداری  .6نمودار

 
 گیریتیجه ن

دانشگاهها به عنوان مرکز فكر و راهبری دانشی در جهان با یكی 
از مهمترین چالشهای مربوط به خود مواجه می باشد و آنهم موضوع 

ه بهره وری اساتید دانشگاههاست. هر آنچه تا به امروز در زمین
بهره وری اساتید دانشگاهی صورت پذیرفته بیشتر مبتنی بر شاخص 

 (.14) های کمی است که ارزیابی ها را با مشكل مواجه کرده است
سنجش بهره وری بر اساس شاخص های کیفی نیز  ازسوی دیگر

 سـطح بهره وری (. ارتقـاء15)دشوار،زمان بر و هزینه بر می باشد
سرمایه انسانی در دانشگاهها با تاکید بر هر دو بعد کمی و کیفی 

 (. 16)می تواند راهگشای بسیاری از مشكالت دانشگاهها باشد
پیشنهاد های کاربردی با توجه به نتایج حاصل از اجرای این تحقیق،

 به شرح زیر ارائه شده است.
 بهبود مستمر کیفیت کار در دانشگاه های آزاد اسالمیتاکید بر 

 هماهنگ نمودن دانشگاه با تغییرات درونی و بیرونی
اندازه گیری و بررسی مداوم بهره وری آموزشی جهت تعیین نقاط 

 قوت و ضعف اعضای هیأت علمی
ایجاد عدالت و برابری در توزیع خدمات به دانشجویان و اعضای 

 هیأت علمی
ظرسنجی های منظم و مداوم از ارباب رجوع به منظور بكارگیری ن

 تعیین و تقویت سطح رضایت آنان

 دانشجویان از اعضای هیأت ارزیابیبررسی و پیگیری و رسیدگی به 
 .علمی
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