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 چکیده
های علمی بر اساس مؤلفهاعتبارسنجی الگوی مدیریت عملکرد اعضای هیئت حاضر هدف پژوهش

 -یک روش آمیخته )کمی، سرمایه فکری بوده است. این پژوهش ازنظر هدف کاربردی و ازلحاظ روش
توصیفی از نوع پیمایشی بوده است. جامعه آماری شامل دانشگاه ، کیفی( و ازنظر شیوه گردآوری اطالعات

= نفر( و روش 949فرمول کوکران ) نفر( و حجم نمونه آماری بر اساس 100آزاد اسالمی واحد کرج )
 در ودر بخش کمی شامل سه پرسشنامه ، صورت تصادفی ساده بوده است. ابزار پژوهشگیری بهنمونه

ها با استفاده وتحلیل دادهآمده از تجزیهدستبوده است. نتایج به بخش کیفی نیز مصاحبه نیمه ساختارمند
با انجام آزمون ، منظور تلخیص ابعاد مذکورکه به ه ابعادهم ییدتأحاکی از  یانمونهاز آزمون تی تک 

ای در های حرفهریزی و ایجاد مهارتبرنامه»، «دانش کاری و مدیریت»عامل  4، تحلیل عاملی اکتشافی
« رفتار متعادل و مدیریت زمان»و « شفاف و تعهد سازمانی، ارتباطات مؤثر»، «امر آموزش و پژوهش

عامل  9. همچنین ، بوداندشدهانتخابعلمی مدیریت عملکرد اعضای هیئت عنوان متغیرهای عمدهبه
ی عمدة سرمایه فکری عنوان ابعاد و متغیرهامؤلفه اصلی به 3در قالب « ارتباطی»و « ساختاری»، «انسانی»

ارائه گردیده  عامل 1؛ و باالخره میزان تناسب الگوی مذکور ازنظر متخصصان نیز در انتخاب گردیدند
اند که درصد موردقبول و باالئی قلمداد شده هکرددرصد واریانس را تبیین  00/30درمجموع  ؛ کهاست

زیاد و تا حدودی مورد تأیید متخصصان ، درصد در سطح خیلی زیاد 600تا  10است. همچنین این عوامل 
 ست.حاکی از برازش عالی الگوی پژوهش بوده ا، نیز تأییدیو آزمون تحلیل عاملی  قرارگرفته

مدیریت، عملکرد، سرمایه فکری، اعتبار، یعلمئتیهاعضای  های کلیدی:واژه

                                                                                                                                        
 .است رشته مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرج تریدک رساله از حاضر برگرفته مقاله
 اسالمی، کرج، ایران آزاد کرج، دانشگاه تربیتی، واحد علوم آموزشی، گروه مدیریت رشته دکتری دانشجوی. 

 ( مسئول نویسنده. )اسالمی، کرج، ایران آزاد کرج، دانشگاه تربیتی، واحد علوم گروه دانشیار
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 مقدمه

رد عملک .هاستسازمانیکی از کلیدهای موفقیت ، عملکرد مناسب و اثربخش کارکنان
سودآوری و مشتری مداری است. به همین دلیل است ، کیفیت، وریخوب به معنی بهره

کنند تا عوامل مؤثر بر عملکرد و رفتار زیادی میتالش ، ی موفق جهانهاسازمانکه 
وری منابع اطالعات اجمالی در مورد روند بهره. یی و مدیریت کنندشناساکارکنان را 
های حاکی از آن است که ظرفیت نظرانصاحبی اخیر و اظهارنظرهای هاسالانسانی در 

مدیریت کرد و بکار گرفت  را هاآناستفاده نشدة زیادی در این حوزه وجود دارد که باید 
(. برای اینکه کارکنان دانشگاه تبدیل به منابع ارزشمندی برای سازمان 6934، )ابوالعالئی

ضرورت دارد تا نظام مدیریت عملکرد کارکنان با نیازها و انتظارات ذینفعان ، شوند
زیابی عالوه بر ضرورت توجه به ار (.9061، 6کالرک) ی برقرار کند.مؤثرسازمان ارتباط 

مطلوب انجام  صورتبههم ارزیابی ، توجه به نظامی که در قالب آن، مطلوب عملکرد
، مناسب سازوکارمطلوب و در قالب یک  صورتبهگیرد و هم نتایج حاصل از ارزیابی 

 .استهای اثربخشی ارزیابی عملکرد ضرورت ترینمهمیکی از ، تأثیرگذار باشد
سسته گ لیدل بهنیز  هادانشگاهارزیابی عملکرد  الگوهای مرسوم و سنتی در این میان

 نتوانسته است یک ارزیابی، نگرگذشته هایروش بودن فرآیند ارزیابی و برخورداری از
در این پژوهش  بنابراین ؛(6911، زادهخیشباشد )ی را به همراه داشته اعتمادقابلواقعی و 
 است. شدهمطرحبی عملکرد مدیریت عملکرد بجای ارزیا، ی نوینهادگاهیدبر اساس 

ی ربخشاثبهبود کارکرد و نهایتاً ، پیامد وجود نظام ارزیابی مبتنی بر دیدگاه نوین
 با تمام وجود، یعلمئتیهاعضای  کهیدرصورتی دانشگاه آزاد اسالمی است. هاتیفعال

د توسعه و بهبو، که اهداف اساسی مرتبط با انجام ارزیابی در راستای رشد کنندلمس 
 .ی در آن جایگاهی نداردریگمچی قضاوت و و پدیده هاستآنی هاتیفعاللکرد و عم

رتب در م طوربهروند و خود به استقبال برقراری نظام ارزیابی می، در این صورت اساتید
ی بایخودارزایجاد نظام  هاتالشاین  ندیبرآ .کنندهای آن تالش میجهت بهبود مکانیزم

توسعه و بهبود عملکرد و نهایتاً ، رشد، د وجود چنین نگرشیدر دانشگاه است که پیام
ی ریکارگبهطرفی در دیدگاه نوین  از (.6911، تحقق اهداف دانشگاه خواهد بود )طبرسا

فرآیندها و ، هاقابلیت، اطالعات، اعم از دانش سازمانی، های فکری در ارزیابیسرمایه
 است. قرارگرفته تأکیدهای ارتباطی مورد شبکه

                                                                                                                                        
1. Clark, D. R. 
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، دانش، هاقابلیت، دارند که سرمایه فکری( اظهار می9001) 6همکارانو  مراکالوو 
های ارتباطی است که برای فکری و شبکه هاییدارائ، فرآیندها، استراتژی، فرهنگ
 کند تا به اهدافشکند و به دانشگاه کمک میارزش و مزیت رقابتی ایجاد می هادانشگاه

، سرمایه فکری (9006) 9نظریه لی اساس بر(. همچنین 6930، و همکارانبرسد )احمدوند 
 ستاسرمایه ساختاری و سرمایه مشتری یا ارتباطات  ،متشکل از سه جزء سرمایه انسانی

 سازمان هستند.  آینده کنندهنیتضمفاکتورهای  ترینمهمکه 
تم سیس، ی اخیرهاسالتحوالت مثبت در  رغمیعلدر حال حاضر دانشگاه آزاد اسالمی 

تفاوتی با ارزیابی عملکرد ندارد.  و معموالً نمایشی بوده کهمدیریت عملکرد دارد؛ 
کرار بعد ت ترمدوبارههای ارزیابی عملکرد را تکمیل و فرم بارکی دانشگاهی که هر ترم

 چراکهارزیابی عملکرد انجام داده است؛ ولی سیستم مدیریت عملکرد ندارد؛ ، کندمی
گری برای توسعه عملکرد صورت نگرفته است ندارد و مربی بازخورد، مستمر نیست

 (.6930، )قلی پور
 شدهیطراحهای سرمایه فکری مؤلفه اساس برالگوی مدیریت عملکرد ، در این پژوهش

ی و اجتماع، سیاسی، ی اقتصادینقش دانشگاه آزاد اسالمی در توسعه کهییازآنجااست و 
های بخش ازیموردناز نیروی انسانی متخصص  است و بخشی کنندهنییتعفرهنگی کشور 

ی سایر سعهتو، ی این بخشتقویت و توسعه، شوندتوسط این دانشگاه تربیت می، مختلف
ی از عوامل اصلی و مهم نظام علمئتیهاعضاء ، ها را به دنبال دارد. در این میانبخش

 .تأثیر مستقیم دارد بر عملکرد دانشگاه هاآنروند و عملکرد آموزشی کشور به شمار می
، در خصوص پیشینه پژوهش و متغیرهای مدیریت عملکرد و سرمایه فکری

است؛ اما تاکنون کار چندانی در حوزه  شدهانجاممجزا  صورتبهنسبتاً زیادی  هایپژوهش
ظیم که از منبع ع هادانشگاهدر  ژهیوبههای سرمایه فکری مؤلفه اساس برمدیریت عملکرد 

رسد طراحی این الگو در حوزه است. به نظر می نشدهانجام، برخوردارند سرمایه فکری
 شدهانجامهای سازمانی پژوهش ازجملهتواند مطرح و مفید واقع شود. آموزش عالی می

 توان به موارد زیر اشاره کرد.می
 جهان ازریاضی را جدای  مسائل، انآموزدانشدریافتند که ( 6931) یافتیان وشایان 

چه سطح مسائل از مفاهیم کتب درسی دورتر باشد عملکرد  هر و دانندیمون خود پیرام

                                                                                                                                        
1. Calvo‐Mora, A., et al. 
 

2. Li, P. 
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تدریس  هویش وی آموزشنتایج پژوهش مذکور بر بازنگری در منابع  ؛ابدییممعلمان کاهش 
 .دارد تأکید

( در پژوهش الگوی مطلوبی برای مدیریت عملکرد 6931) زادهفیشرمحمدی و 
ل ابعاد اصلی این مدل شام .اندهکردی دولتی کشور ارائه اهدستگاهبرای توسعة منابع در 

همخوانی و  ،تأثیرپذیری استراتژی سرمایة انسانی از استراتژی سازمانی و اسناد باالدستی
لکرد های ارزیابی عمارتباط مسئولیت و اختیار با شاخص، هماهنگی فرآیند پاسخگویی

د رابطة وجو، د ارزیابی عملکرد کارکنانی ارزیابی بر فرآینهایاستراتژتأثیر ، کارکنان
ویژگی  تأثیر تیدرنهای فردی کارکنان با فرآیند ارزیابی عملکرد آنان و هایژگیومعنادار 

ی دمحمو گریدبر مدیریت عملکرد کارکنان بوده است. از طرف  نیمابیفروابط کاری 
رمایه فکری در بر ارزیابی س مؤثری هامؤلفه( ضمن بررسی 6930زاده ) حداد ومیمند 

عامل مربوط به حوزه سرمایه فکری در سه بخش سرمایه  96، محوردانشمؤسسات 
ان پژوهش ایش یجنتا .اندهکردیی شناسامشتری را  هیسرما وانسانی  یهسرما، ساختاری

ی ساختار وحاکی از باالترین میانگین رتبه سرمایه انسانی نسبت به دو سرمایه مشتری 
 بوده است.
عملکرد کارکنان و استفاده  لیوتحلهیتجزپژوهشی در موضوع  در زین (0619) کالرک

توان با استفاده از ابزار کند که میهای سازمانی بیان میاز اطالعات آن در طراحی آموزش
های سازمان و یادگیری برای تکرار ریزی معکوس رابطه معناداری بین استراتژیبرنامه

های خود مدلی که بتواند شکاف عملکردی ر اساس یافتهعملکرد بهتر برقرار کرد. او ب
 .ه استکردبین عملکرد فعلی فرد و استاندارد مطلوب را نشان دهد ارائه 

 با توجه به آنچه گذشت پژوهش حاضر به دنبال پاسخگویی به سؤاالت زیر است:
 ؟اندکدمی علمئتیهعوامل و متغیرهای مدیریت عملکرد اعضای  -6
 ؟اندکدمعلمی غیرهای سرمایه فکری اعضای هیئتعوامل و مت -9
ری های سرمایه فکمؤلفه بر اساسعلمی الگوی مناسب مدیریت عملکرد اعضای هیئت -9

 ؟اندکدم
متخصصان و  ازنظرعلمی میزان تناسب الگوی مدیریت عملکرد اعضای هیئت -4

 چگونه است؟ نظرانصاحب
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 روش
 100است. جامعه آماری پژوهش شامل  بوده کیفی( -آمیخته )کمیپژوهش حاضر روش 
ی ی تصادفریگنمونهاز طریق بود که  واحد کرجاسالمی  دانشگاه آزادعلمی هیئت عضو

 یآورجمع ابزار شدند.انتخاب نفر به عنوان نمونه  949ساده و با استفاده از فرمول کوکران 
 در ساختهمحققمه پرسشنا ،در حوزه مدیریت عملکرد ساختهمحققها پرسشنامه داده

و  متخصصان ازنظرعلمی تعیین درجه تناسب مدل مدیریت عملکرد اعضای هیئت حوزه
 0با معیار ، ( در حوزه سرمایه فکری9004و پرسشنامه استاندارد بنتیس ) نظرانصاحب

مؤلفه مدیریت  691بعد و  91از متشکل پرسشنامه مدیریت عملکرد  بود.ای لیکرت درجه
 سرمایه فکری بوده است. مؤلفه 49بعد و  9نامه سرمایه فکری شامل عملکرد و پرسش

نفر  90ا ب که دیگردهمچنین در بخش کیفی از مصاحبه نیمه ساختارمند نیز استفاده 
ی هدفمند انتخاب گردیدند مصاحبه ریگنمونهبا روش  که نظرانصاحب از متخصصان و

حصول اطمینان جهت  منظوربهس نفر و سپ 90با به این صورت که ابتدا  .انجام شد
 ییواربرای تعیین نفر دیگر نیز مصاحبه صورت گرفته است.  0رسیدن به اصل اشباع با 

ت قرار گرفنظران صاحبدر اختیار برخی از متخصصان و ، ساختهمحققی هاپرسشنامه
 .ندقرار گرفتمورد تأیید  هاپرسشنامهها، آندر نهایت با اعمال نظرات و 

و پرسشنامه استاندارد بنتیس  31/0رسشنامه مدیریت عملکرد با ضریب آلفای پایایی پ
مورد تأیید قرار گرفت. همچنین ضریب آلفای کرونباخ پرسشنامه  34/0با ضریب آلفای 

 محاسبه گردید. 16/0تناسب مدل نیز میزان 
. در دبا استفاده از آمار توصیفی و استنباطی بررسی و تحلیل ش آمدهدستبههای داده

 های مدیریت عملکرد و همچنین شناساییبررسی و شناسایی ابعاد و مؤلفه منظوربهابتدا 
 -فولموگروآزمون ک لهیوسبهها نرمال بودن توزیع داده، های سرمایه فکریابعاد و مؤلفه

ها و همچنین تناسب الگو با نظر بررسی و سپس برای تحلیل ابعاد و مؤلفه 6اسمیرنوف
رفع  منظوربهاستفاده شد. سپس  9ایو متخصصان از آزمون تی تک نمونه نظرانصاحب

ا در چند بُعد ی هاآنتلخیص  باهدفمشکل وابستگی درونی ابعاد متغیرهای مذکور و 
بکار  عوامل، Spssافزار نرمبا استفاده از آزمون تحلیل عاملی اکتشافی از طریق ، عامل
عامل و عوامل بکار  4به ، دیریت عملکردهای مدر بخش ابعاد و مؤلفه شدهگرفته
مؤلفه اصلی و  3عامل و  9 به، فکری هیسرماهای در سنجش ابعاد و مؤلفه شدهگرفته

                                                                                                                                        
1. kolmogorov-smirnov 2. one sample t test 
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عامل خالصه  1به ، های الگوی پیشنهادیدر بخش ابعاد و مؤلفه شدهگرفتهعوامل بکار 
ادن هدف سنجش صحت اختصاص د و با شدهیطراحالگوی  آزمون منظوربهو  گردید

لی تحلیل عام آزموناز  ی برازش الگوی تحقیق با استفادههاشاخص، هاعاملمتغیرها به 
علمی الگوی مدیریت عملکرد اعضای هیئت بررسی و Amosافزار نرماز طریق  تأییدی

ذکور می سرمایه فکری از برازندگی مناسبی برخوردار و اعتبار الگوی هامؤلفه بر اساس
 .تأیید قرار گرفت مورد

 هاافتهی
 ؟اندکدمعلمی سؤال اول: عوامل و متغیرهای مدیریت عملکرد اعضای هیئت

از  آمدهدستبه. متغیرهای مربوط به هر یک از عوامل مدیریت عملکرد و میزان ضرایب 5جدول 

 ماتریس دوران یافته
 عامل بار عاملی متغیر ابعاد

 دانش کاری
 119/0 شتجربه و مهارت کافی در امر آموزش و پژوه

دانش کاری و 
 مدیریت

بار 
 101/0ی=عامل

 169/0 های خودکارگیری آگاهیتوانائی به

 131/0 برای حل مسئله هاحلراهتوانائی در انتخاب بهترین  گیرییمتصم

 141/0 وپرورشآموزشآشنایی با فرایند  کنترل و نظارت

 رهبری
 100/0 های دانشگاهمشیشناخت اهداف و خط

کارگیری ابزارهای رهبری از قبیل ایجاد انگیزه، عالقه، تشویق و به
 تنبیه برای رسیدن به اهداف

341/0 

 164/0 ی خودهامهارتکارگیری استعدادها و توانائی شناخت و به 

 دهیسازمان
جدید و بروز در کالس )بهبود کمیت  لیوسااستفاده از امکانات و 

 و کیفیت(
141/0 

 191/0 کالس در ازیموردنکارگیری امکانات و تجهیزات توانایی به 

 316/0 انتخاب بهترین محتوا در تدریس ی و نظمزیربرنامه
ی و زیربرنامه

ایجاد 
ی هامهارت

ای در امر حرفه
آموزش و 
 پژوهش

ی بار عاملبا 
103/0 

 مدیریت بحران
 141/0 نیازسنجی و تدوین اهداف آموزشی و پژوهشی

 114/0 ی و یکپارچه دیدن فرایندهادیدگاه سیستم

 جامعه نگری
 ی برای مهارزیربرنامهی آن و جادکنندهیاها و عوامل شناسایی بحران

 و پیشگیری از آن در گروه و دانشکده
131/0 

 تحلیلگری
 169/0 مدیریت بحران ازیموردنهای کسب مهارت

 391/0 مسائل جانبههمهداشتن دقت در تحلیل 
 141/0 ینگریسطحداشتن نگاه عمیق به مسائل و دوری از  تصادیتفکر اق

 163/0 بهینه و جلوگیری از هدر رفت آن طوربهاستفاده از منابع مادی 



 417 ...لمیعهیئت اعضای عملکرد مدیریت الگوی اعتبارسنجی

 عامل بار عاملی متغیر ابعاد

آموزش پذیری و 
 آموزش به دیگران

 191/0 پرسشگری در خصوص موضوعات آموزشی و پژوهشی
ر د تمایل به یادگیری مطالب جدید و مرتبط با رشته تحصیلی

 تدریس دروس
113/0 

 یدارامانت
 193/0 توانایی تفهیم مطالب و موضوعات هنگام آموزش دادن به دانشجویان

 191/0 های دانشجویانیی الزم به درخواستگوپاسختوجه و 
 140/0 رازداری و حفظ اطالعات محرمانه در دانشکده و گروه رضایت مراجعین

 113/0 از امکانات و تجهیزات دانشکده و گروهاستفاده بهینه  یریپذتیمسئول

 دقت و پیگیری
 111/0 پذیرش مسئولیت در حد توانایی خود

 191/0 توجه و جزئیات کار

سرعت عمل و 
 خودکار بودن

 119/0 شدهیینتعتحویل کارهای محول شده به افراد در زمان 

 
 160/0 انجام کارها با بیشترین کیفیت و در کمترین زمان

 141/0 دارا بودن تجربه و دانش کافی در کار
 191/0 خودکنترلی و عدم نیاز به نظارت مستقیم در انجام کارها سرعت عمل

ارتباطات مؤثر و 
 قدرت مذاکره

 161/0 توانایی بیان و تفهیم مطالب در جلسات

ارتباطات مؤثر، 
شفاف و تعهد 

 سازمانی

با بار عاملی 
100/0 

 141/0 زمانی و مکانی مناسب طیشرابرقراری ارتباط در قدرت تشخیص در 

 391/0 توانایی ایجاد اعتماد و اطمینان در مخاطب هنگام صحبت کردن

 301/0 دارا بودن روحیه همکاری و لذت بردن از کارهای جمعی همکاری گروهی

 شفافیت و صراحت
 دارا بودن برنامه، طرح درس و روال کاری مشخص و آگاه بودن

 مقام مافوق از آن
110/0 

 یریپذانعطاف
های مختلف و درک پیچیده گیری و تغییرات در توجه به موقعیت

 وپرورشآموزشامر 
164/0 

 110/0 تعامل مناسب با دانشگاه و لذت بردن از عضویت سازمانی تعهد سازمانی

پایبندی به قوانین و 
 مقررات

 113/0 مل به آناحترام به قوانین و مقررات دانشگاه و ع

 141/0 تشویق دیگران به رعایت قوانین و مقررات دانشگاه
 109/0 برای خود و دیگران زیآممخاطرهپرهیز از ارتکاب عمل  توجه به ایمنی

رفتار متعادل 
ومدیریت زمان 
با بار عاملی 

133/0 

 113/0 اعتقاد به نقش انتقاد سازنده در پیشرفت امور انتقادپذیری

 169/0 کنترل عواطف، احساسات و خشم خود در رفتار تعادل

و  موقعبهحضور 
 مدیریت زمان

 131/0 کالس موقعبهرعایت زمان ورود و خروج از دانشگاه و تشکیل 

 104/0 استراحت و نماز و ناهار زمانمدترعایت کردن 
 130/0 ارزش قائل شدن برای وقت خود و دیگران

عامل ، شود در خصوص دانش کاری و مدیریتمشاهده می 6که در جدول  طورهمان
دن به تشویق و تنبیه برای رسی، عالقه، ابزارهای رهبری از قبیل ایجاد انگیزه کارگیریبه»

ای در امر آموزش و های حرفهی و ایجاد مهارتزیربرنامهدر ، 30/0با ضریب  «اهداف
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، در ارتباطات مؤثر، 31/0ریب با ض «انتخاب بهترین محتوا در تدریس»پژوهش عامل 
 «دارا بودن روحیه همکاری و لذت بردن از کارهای جمعی»شفاف و تعهد سازمانی عامل 

ارزش قائل شدن برای »و سرانجام در رفتار متعادل و مدیریت زمان عامل  31/0با ضریب 
دیریت های معوامل مؤثر در ابعاد و مؤلفه ترینمهم، 13/0با ضریب  «وقت خود و دیگران

 علمی دانشگاه آزاد اسالمی شناسایی گردید.عملکرد اعضاء هیئت
 ؟اندکدمعلمی ی سرمایه فکری اعضای هیئترهایمتغسؤال دوم: عوامل و 

 ضرایبعوامل و متغیرهای مربوط به هر یک از عوامل سرمایه فکری و میزان  .2جدول  

 از ماتریس دوران یافته آمدهدستبه

 عوامل متغیر
بار 

 ملیعا
 متغیرهای اصلی

بار 
 عاملی

ری
فک

یه 
رما

س
 

نی
سا

ه ان
مای

سر
 

149/0 

 399/0 جذب بهترین اساتید در برنامه استخدامی دانشگاه

 163/0 های جدید و اجرای آنحمایت دانشگاه از خلق ایده

 113/0 ی مختلفهاگروهپرورش و ترویج، توسعه و حفظ روابط درونی میان 

ری
ختا

سا
یه 

رما
س

 

109/0 

 141/0 آسان بودن دستیابی به سیستم اطالعات دانشگاه

 164/0 خانوادگی ازلحاظممانعت ساختار سازمانی دانشگاه از دور بودن اساتید 

 131/0 و مهارنشدنی دانشگاه کنندهکسلبوروکراسی )کاغذبازی( 
ی 

اط
رتب

ه ا
مای

سر
ی(

شتر
)م

 

191/0 

 110/0 های آنانساختن خواسته ترروشنارتباط دائمی با مشتریان برای 

 افزودهارزشتالش و کوشش دانشگاه آزاد اسالمی در حفظ خدمات 
 هادانشگاهبیشتر نسبت به سایر 

114/0 

 149/0 کاهش زمان حل مشکل دانشجویان توسط دانشگاه

جذب »شود در خصوص سرمایه انسانی عامل مشاهده می 9که در جدول  طورهمان
در سرمایه ساختاری عامل ، 39/0با ضریب « تید در برنامه استخدامی دانشگاهبهترین اسا

و در سرمایة ارتباطی  30/0با ضریب « و مهارنشدنی دانشگاه کنندهکسلبروکراسی »
 149/0با ضریب « کاهش زمان حل مشکل دانشجویان توسط دانشگاه»)مشتری( عامل 

 یی گردید.شناسامایه فکری های سرعوامل مؤثر در ابعاد و مؤلفه ترینمهم
 سرمایه فکری کدام است؟ بر اساسعلمی سؤال سوم: الگوی مدیریت عملکرد اعضای هیئت

های مدیریت عملکرد و نیز های سؤال اول تحقیق و ابعاد و مؤلفهبا توجه به یافته
ه و نظر ب طرفکیاز آمدهدستبههای سرمایه فکری های سؤال دوم و ابعاد و مؤلفهیافته
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تعیین اهداف »یعنی ، وجود چهار مرحله در طراحی و اجرای یک نظام مدیریت عملکرد
 «بازخورد»و  «عواقب و پیامدها»، «ی و استانداردهاریگاندازهمعیارهای »، «هاو استراتژی

از طرف دیگر و همچنین مطالعه گسترده پیشینه موضوع و مبانی نظری  .(6939، عبدالهی)
 بر اساسعلمی الگوی مدیریت عملکرد اعضای هیئت، کردو تجربی مدیریت عمل

 ارائه گردید. 6شکل  صورتبههای سرمایه فکری مؤلفه

 

 فکری سرمایه هایمؤلفه اساس بر علمی هیأت اعضای عملکرد مدیریت الگوی .5شکل 
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ان متخصص ازنظرعلمی سؤال چهارم: میزان تناسب الگوی مدیریت عملکرد اعضای هیئت
 چگونه است؟ راننظصاحبو 

 های مربوط به ابعاد مختلف الگوی پیشنهادیتوصیف داده .9دول ج

 ابعاد
 آماره

 گزینه
 درصد فراوانی

 90 1 خیلی زیاد 

 00 60 زیاد فلسفه و اهداف مدل

 90 1 تا حدودی 

 90 3 خیلی زیاد 

 00 60 زیاد انسانی

 60 9 تا حدودی 

 90 3 خیلی زیاد 

 ساختاری
 90 3 زیاد

 90 3 تا حدودی

 ای )مشتری(رابطه

 90 3 خیلی زیاد

 00 60 زیاد

 60 9 تا حدودی

 90 3 خیلی زیاد 

 40 69 زیاد ها(اصول اجرایی )ارزش

 60 9 تا حدودی 

 40 69 خیلی زیاد 

 اصول اجرایی مدل )ساختار(
 40 69 زیاد

 60 9 تا حدودی

 90 3 خیلی زیاد 

 (اصول اجرایی مدل )رهبری
 40 69 زیاد

 90 3 تا حدودی

 ها(اصول اجرایی مدل )پاداش

 90 1 خیلی زیاد

 40 69 زیاد

 90 3 تا حدودی

 90 1 خیلی زیاد 

 10 96 زیاد ارزشیابی و بازخورد

 60 9 تا حدودی 
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 نظرانصاحبدرصد متخصصان و  30دهد که نشان می 9های مندرج در جدول داده
اند. و تا حدودی با بعد فلسفه و اهداف الگو موافقت نشان داده زیاد، در حد خیلی زیاد

درصد آنان در حد خیلی زیاد و زیاد بعد انسانی الگوی پیشنهادی را تأیید و بعد  10
زیاد و تا ، درصد در حد خیلی زیاد 30ای )مشتری( نیز به ترتیب ساختاری و بعد رابطه

است. در خصوص  قرارگرفتهورد تأیید درصد در حد خیلی زیاد و زیاد م 10حدودی و 
درصد  10بخش ساختار ، درصد خیلی زیاد و زیاد 10ها اصول اجرایی الگو بخش ارزش

 زیاد و تا حدودی، درصد در حد خیلی زیاد 600بخش رهبری ، در حد خیلی زیاد و زیاد
ن امتخصص ییدتأو زیاد و تا حدودی مورد  درصد در حد خیلی زیاد 30ها و بخش پاداش

است. همچنین آنان بعد ارزشیابی و ارائه بازخورد را در حد  قرارگرفته نظرانصاحبو 
 اند.درصد( مورد تأیید قرار داده 30خیلی زیاد و زیاد )

از ماتریس  آمدهدستبه. متغیرهای مربوط به هر یک از عوامل الگو و میزان ضرایب 4جدول 

 دوران یافته
 عامل بار عاملی متغیر

 199/0 سرمایه فکری بر اساسعلمی دانشگاه آزاد کیفیت عملکرد اعضای هیئت ارتقاء

فلسفه و 
 اهداف مدل

ر بعلمی دانشگاه آزاد اسالمی کردن فرایند مدیریت عملکرد اعضای هیئت مندنظام
 سرمایه فکری اساس

101/0 

 دنعلمی دانشگاه در فرایای اعضای هیئتارتقای سطح دانش، نگرش و مهارت حرفه

 سرمایه فکری بر اساسیاددهی و یادگیری 
341/0 

 113/0 آموزش پذیری و آموزش به دیگران

 190/0 خالقیت و ابتکار بعد انسانی

 143/0 یریپذتیمسئول

 311/0 پایبندی به قوانین و مقررات
بعد 

 ساختاری
 199/0 و مدیریت زمان موقعبهحضور 

 361/0 دقت و پیگیری

 109/0 همکاری گروهی

 143/0 شفافیت و صراحت ایبعد رابطه

 191/0 انتقادپذیری

 114/0 ریپذانعطافساختار مدیریتی مشارکتی، حمایتی و 
اصول 

 اجرائی مدل
 130/0 ایجاد جوی توأم با اعتماد و همکاری

 399/0 توجه به کارکرد واقعی افراد و ارتباط آن با شایستگی فرد

 194/0 شدهنیتدوها و معیارهای دها با شاخصبررسی و مقایسه عملکر
ارزشیابی و 
 بازخورد مدل

 131/0 گیری در مورد عملکردهایمتصم

 104/0 علمیارائه بازخورد و انجام اصالحات در فرایند ارزیابی عملکرد اعضای هیئت
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ارتقای »شود در بعد فلسفه و اهداف مدل عامل مشاهده می 4که در جدول  طورهمان
علمی دانشگاه در فرایند یاددهی و ای اعضای هیئتنگرش و مهارت حرفه، طح دانشس

آموزش پذیری »در بعد انسانی عامل ، 30/0با ضریب  «یادگیری بر اساس سرمایه فکری
پایبندی به قوانین و »در بعد ساختاری عامل ، 1/1/0با ضریب  «و آموزش به دیگران

در بعد ، 10/0با ضریب  «همکاری گروهی»ای هدر بعد رابط، 33/0با ضریب  «مقررات
با  «توجه به کارکرد واقعی افراد و ارتباط آن با شایستگی فرد»اصول اجرائی مدل عامل 

ارائه بازخورد و انجام »و سرانجام در بعد ارزشیابی و بازخورد مدل عامل  39/0ضریب 
 ترینمهم 10/0 با ضریب «علمیاصالحات در فرایند ارزیابی عملکرد اعضای هیئت

زاد علمی دانشگاه آی ابعاد الگوی مدیریت عملکرد اعضای هیئتریگشکلعوامل مؤثر در 
 یی گردید.شناسااسالمی 

 (تأییدیتحلیل عاملی الگو )ی برازش هاشاخص .1جدول 

مجذور کای 
2

X 9010  قبولقابلبرازش 

  91/96691 (df)درجة آزادی 

 رآورد واریانس خطای تقریبیریشه دوم ب

(RMSEA) 
 برازش عالی 000/0

dfx /
2

 
 تأیید دقیق برازش 10/6

ای شاخص برازش مقایسه
3

)(CFI
 برازش عالی 6 

 نتیجه برآورد های برازندگیشاخص

)(شدهیلتعدشاخص برازندگی  AGFI( شاخص نیکوئی برازش
 (شدهحاصال

 برازش عالی 39/0

GFI)(شاخص نیکوئی برازندگی 
 قبولقابلبرازش  14/0 

)(ماندپسریشه میانگین مجذور  RMR
 

 )ریشه میانگین مربعات باقیمانده(
 برازش عالی 069/0

مجذور کای است که هماهنگی الگوی ، های برازندگیشاخص ترینمهمیکی از 
دهد. قرار می موردسنجش شدهمشاهدهبین متغیرهای  یهم پراشوردنظر را با الگوی م

 ازلحاظ( 9010برازندگی بیشتر است مقدار مجذور کای ) دهندهنشانآن  ترکوچکمقادیر 
و با  است 10/6نسبت مجذور کای به درجه آزادی مربوط برابر  .آماری معنادار است
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توان نتیجه گرفت که این آزمون بنابراین می ؛استکمتر  9توجه به اینکه عدد مربوطه از 
کند. ریشة میانگین مربعات خطای تأیید می ،شدهمشاهدههای برازش دقیق الگو را با داده

در جدول  01/0با  آن رااست که اگر  000/0( در این مدل RMSEAتقریبی )
گیریم که الگوی نتیجه می ،( مقایسه کنیم0های ارزشیابی برازش مدل )جدول شاخص

ریشه میانگین مربعات باقیمانده یا ، مذکور از برازندگی برخوردار است. شاخص دیگر
و بسیار کوچک  069/0( است که در این الگو برابر RMR) ماندپسریشه میانگین مجذور 

 آن است. قبولقابلاست که این نیز بیانگر خطای ناچیز الگو و برازش 
 شدهاصالح( و شاخص برازندگی CFIای )دگی مقایسههمچنین بررسی شاخص برازن

(AGFI یا شاخص نیکوئی برازش )است  آمدهدستبه 39/0و  6به ترتیب  شدهیلتعد
های مذکور شاخص ؛ بنابراینباالتر است 30/0از  آمدهدستبهکه با توجه به اینکه مقدار 

ی الگو، ی فوقهازمونآبا توجه به  درمجموع. استمؤید برازش عالی الگوی تحقیق  هم
علمی بر اساس سرمایه فکری از برازندگی مناسبی مدیریت عملکرد اعضای هیئت

 برخوردار است.

 یریگجهینتبحث و 
پاسخ  در .به شرح و تفسیر سؤاالت پژوهش پرداخته شده است، در این بخش به تفکیک

ز آزمون علمی که پس امدیریت عملکرد اعضای هیئت عوامل، اول پژوهش سؤالبه 
در  اندقرارگرفتهی صورت گرفته مطرح و مورد تأیید هامصاحبهتحلیل عاملی و انجام 

ی در امر احرفهی هامهارتی و ایجاد زیربرنامه، دانش کاری و مدیریت چهار عامل
و تعهد سازمانی و رفتار متعادل و مدیریت  شفاف، مؤثرارتباطات ، آموزش و پژوهش

، به ابعاد رهبری توانیم، ابعاد مندرج در عوامل مذکور ازجمله انددهیگردزمان خالصه 
ی و آموزش پذیر، تحلیلگری، ینگرجامع، نظم وی زیربرنامه، گیرییمتصم، دانش کاری

، همکاری گروهی، خودکار بودنسرعت عمل و ، یریپذتیمسئول، آموزش به دیگران
باالخره به ابعاد  و ازمانیی و تعهد سریپذانعطاف، و قدرت مذاکره مؤثرارتباطات 

 و مدیریت زمان اشاره کرد. موقعبهپایبندی و قوانین و مقررات و حضور ، انتقادپذیری

و کفاش  یقیحق، (9000آرمسترانگ )، (9061کالرک )پژوهش  با آمدهدستبهنتایج 
، (6934) یجعفر یمیکر، (6930پور ) یقل، (6934) یابوالعالئ، (6939) همکاران

  .همسو است( 6919) یو عبداله، (6939) همکارانو  یمحمد
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اظهار داشت با توجه به وجود مشکالت دانشگاه  توانیم آمدهدستبهدر تبیین نتایج 
، نو رسمی بود یزاقتدارآم، ینگریجزئ، ی رایجالگوهاعدم استفاده از  ازجملهآزاد اسالمی 

انشگاهی ی بهبود کل نظام داجبهتوجه به مشکالت آتی  و استراتژی بهبود کیفیت فقدان
، یگرنجامعدر الگوی پژوهش نظیر  آمدهدستبهی هامؤلفهابعاد و  باوجود رسدیمبه نظر 
سمی و ی و رفتار رنگریجزئتعادل در رفتار به ترتیب بتوان بیماری  و یریپذانعطاف
، باوجود ابعاد دانش کاری ینهمچن حاکم بر دانشگاه را مرتفع ساخت. زیاقتدارآم

پایبندی به قوانین و مقررات و رهبری ، کنترل و نظارت، دهیسازمان، نظم وی زیربرنامه
وجود ابعاد  درسیمی به نظر طورکلبه مشکل فقدان استراتژی دانشگاه غلبه کرد. بتوان بر

حوزه  در هاآنمدیریت عملکرد در الگوی پیشنهادی پژوهش و ارتباط متقابل  یهامؤلفه و
 .برنده و پویا شده است یشپ، اتکاقابلی الگویی ریگشکل موجب، ینظری و تجرب

ی ریپذانعطاف، ها و طراحی الگوی مدیریت عملکرددر بعد تبیین شاخص نیهمچن
جامعیت و رویکرد ، ینگرکلاست.  قرارگرفته موردتوجهی منطقی ریپذتحولو 

ه در لکرد است کابعاد مدیریت عم نیتریدیکلسیستماتیک مدیریت عملکرد یکی از 
 است. قرارگرفته تأکیدالگوی پژوهش مورد 

 ی قرارموردبررسی سرمایه فکری رهایو متغعوامل ، در پاسخ به سؤال دوم پژوهش
ی هامصاحبه در که ،ارتباطی )مشتری( ساختاری و، همچنین ابعاد انسانی .گرفت
  است.همسو ، با نتایج پژوهش ،شداشاره آننیز به  دیبا اسات شدهانجام

 6و چانگ و هسیه (6939با نتایج احمدیان و قربانی )، در پژوهش آمدهدستبهنتایج 
به ابعاد ، بر سه بعد مذکور عالوه، مذکور یهاپژوهش. البته در همسو است( 9066)

( 6939ی )و قرباناحمدیان  یژهوبهاست.  کردهاشارهفناوری اطالعات و مالی نیز ، نوآوری
سرمایه ساختاری )سازمانی( را متشکل از دو زیر ، سرمایه فکری گانهسه بر ابعاد تأکید با

 یی دانش دانسته است.رمزگشامؤلفه نوآوری و 
ورت های صتوان اظهار داشت که ارزیابیمی آمدهدستبهدر تبیین و تشریح نتایج 

ها بیامتداول و سنتی بوده و سرمایه فکری در ارزی هایروشگرفته تاکنون با استفاده از 
حیح معیارهای ص برنگرفتنهای سنتی به علت در قرار نگرفته است. ارزیابی موردتوجه

تی تردید و نارضای جوشیافزابه  ؛ وهای غیرعلمی شده استارزیابی منجر به ارائه گزارش
نقش و اهمیت بازده  هادانشگاهدانشگاه منجر شده است. در  اندرکاراندستمسئوالن و 
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در قابلیت سودآوری پایدار و مستمر بیش از بازده سرمایه  شدهگرفتهکار  سرمایه فکری به
سرمایه فکری بخش مهمی از  هادانشگاهدر  ژهیوبه محوردانشمالی است. در جوامع 

برای کنترل و مدیریت سرمایه ، بنابراین الزم است؛ شودمحسوب می هادانشگاهارزش 
 .کنندی و گزارش ریگاندازه، ییشناسارا بتوانند سرمایه فکری  هادانشگاه، فکری

شده  ی احساسخوببهامروزه ضرورت توجه به کیفیت و ارتقاء نظام مدیریت عملکرد 
ر های آموزشی و پژوهشی دبهبود کیفیت برنامه نظرانصاحببرخی از  کهیطوربهاست. 

دند و معتق دانندو توجه به سرمایه فکری را هدف اصلی مدیریت عملکردی می هادانشگاه
های های سرمایه فکری اجرا شود موفقیت برنامهکه اگر مدیریت عملکرد بر اساس مؤلفه

دانشگاه آزاد اسالمی با روند کنونی  .(6913، آموزشی تضمین خواهد شد )مالمحمدی
رشد کمی و به سبب نبودن مدل مفهومی مناسب برای مدیریت عملکرد در چارچوب 

ا توجه به ب بنابراینی است. اکنندهنگران تیغابههسپار آینده ر، های سرمایه فکریمؤلفه
 ،در پژوهش آمدهدستبهرابطه معنادار بین سرمایه فکری و عملکرد و همچنین نتایج 

، کریی در قالب سرمایه فکه کنترل و هدایت جریان دانای افتیدستتوان به این نتیجه می
 .هد بودبهبود و ارتقای عملکرد عملی خوا منظوربه

های سؤال اول و دوم و دستیابی به با توجه به یافته، در پاسخ به سؤال سوم پژوهش
های مدیریت عملکرد و سرمایه فکری و نظر به اینکه برای طراحی یک الگوی ابعاد و مؤلفه

دقیق و جامع مدیریت عملکرد چهار مرحله در طراحی و اجرای آن یعنی تعیین اهداف ، پویا
عواقب و پیامدها و بازخورد وجود ، ی و استانداردهاریگاندازهمعیارهای ، هایاستراتژو 

( و همچنین با توجه به عوامل مؤثر در اجرای فرآیند مدیریت عملکرد 6939، دارد )عبدالهی
های ارزیابی با سازگاری شاخص، ی عملکردریگاندازهچارچوب اصولی برای  ازجمله
( و نیز 6934، بودن و نگرش سیستمی )کریمی جعفری اگرواقع، اقتضائات محیطی، اهداف

مطالعه گسترده پیشینه موضوع و مبانی نظری و تجربی مدیریت عملکرد و سرمایه فکری 
پور  یقل، (6931) زادهفیو شرمحمدی  ازجمله، نظرانصاحبهای و بررسی پژوهش

 و همکارانورا م، (9064) 9و همکاران چن، (9001) 9دیویس، (9061) 6یگاهدو، (6930)
، و متخصصان نظرانصاحبهای مختلف با و به استناد مصاحبه (9060) 4ستکا ( و9001)

ی ی سرمایه فکرهاهیسرماهای علمی بر اساس مؤلفهالگوی مدیریت عملکرد اعضای هیئت
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هبود و ب، شوندهیابیارزهای و توسعه ظرفیت به رشد، شد. در این الگو یشنهادپ 6در شکل 
و  جانبههمهتوجه به معیارهای ، مشارکت عمومی ذینفعان، هاآنافراد و عملکرد بهسازی 
بهبود  توجه به، یریپذتیمسئولتوجه به ایجاد انگیزه و ، های دانشگاهها و آرماناستراتژی
ر مورد د اتکاقابلمطالعه علمی و ، ایارائه خدمات مشاوره، های فعالیتسازنهیبهکیفیت و 

وجه ت، در حوزه مدیریت عملکرد نشدهاستفادههای شگاه و توجه به ظرفیتاساتید در دان
و معیارهای ارزیابی عملکرد  هامالکی ریکارگبهاست. در خصوص  آمدهعملبهجدی 

یشنهادی الگوی پ در وجود دارد. الگوهاوجوه تفاوت و تشابه بین الگوی پیشنهادی با سایر 
شده که در الگوی  استفاده رضایت دانشجویانلفه مؤ( از 6939همکاران )شمس مورکانی و 

 ینمچنه تعمیم بیشتر از مالک رضایت مراجعین استفاده شده است. منظوربهپیشنهادی 
 شدهمطرحی اجرایی هاتیفعالپژوهش مذکور در قالب  در رعایت قوانین و مقرراتنشانگر 

 اتی به قوانین و مقررپایبندعنوان در الگوی پیشنهادی نشانگر مذکور تحت  کهیدرحال
ی هامهارتمالک  سه یزنکه از شفافیت و صراحت بیشتری برخوردار است و  شدهمطرح

دارای معنای  که تخصص در محتوای تدریس و ی مدیریت کالسهامهارت، تدریس
 آموزش پذیری و، دانش کاریعنوان در الگوی پیشنهادی تحقیق تحت  هستندمشترک 

 .باشد رداربرخواز جامعیت بیشتری  رسدیمکه به نظر  شدهگرفتهکار  به آموزش به دیگران
 ازنظردر پاسخ به سؤال چهارم در خصوص میزان تناسب الگوی مدیریت عملکرد 

 درصد 600تا  10، 9 در جدولعوامل مندرج  نتایج نشان داد، نظرانصاحبمتخصصان و 
عاملی  لیو تحل رارگرفتهقحدودی مورد تأیید متخصصان  تا و یادز، خیلی زیاد سطح در

 نیز حاکی از برازش عالی الگوی پژوهش بوده است. تأییدی
ایوانو ، (6931) زادهفیو شرمحمدی  ازجملهکه پژوهشگرانی  دهدیمنشان  هایبررس

تبیین و اجرای ، ( و بسیاری دیگر اقدام به طراحی6911) زادهیخو ش( 9064) 6و اواسینکای
های سرمایه مؤلفه هاآناز  کدامچیهاما در ، اندهکردملکرد الگوهای مختلف ارزشیابی ع

 فکری مشاهده نگردید.
بررسی و مقایسه عملکردها ، توجه به تعالی سازمانی، شناسایی نقاط قوت و ضعف

در مدل ، مورد توجه نبودههای سنتی فرایند اصالحات که در ارزیابی بینیپیشو 
ابعاد مهمی نظیر دانش  باوجودرسد ت. به نظر میکامالً به آن توجه شده اس شدهیطراح
دقت و پیگیری و ارتباطات مؤثر ، سرعت عمل و خودکار بودن، خالقیت و ابتکار، کاری
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اری بعد ساخت، و قدرت مذاکره در مدل فوق که در قالب سرمایه فکری )شامل بعد انسانی
و متخصصان  اننظرصاحب موردتوجهای یا مشتری( با درصد باالیی و بعد رابطه

آزمون و ارزیابی و تقویت و توانمندی در ، است. کار ساخت دهی و هدایت قرارگرفته
 آزادخالق و متعهد به اهداف دانشگاه ، فعال، بارور، و اساتید زاینده شدهانجامکنار هم 
 را پرورش خواهد داد. اسالمی

دل تحقیق و یک ارزش در اصول اجرایی م عنوانبهمؤلفه خود استانداردگذاری 
و  ایجاد جوی توأم با اعتماد، ریپذانعطافحمایتی و ، ساختار مشارکتی، یی نظیرهامؤلفه

اصولی هستند که در ، کنندهلیتسهو مشورت دهنده و  همکاری و وجود رهبری اخالقی
های توانند خألهای ناشی از ظرفیتها و معیارهای سرمایه فکری میقالب شاخص

ه و در قالب مدل مدیریت عملکرد ضمن کردزه ارزیابی عملکرد را پر در حو نشدهاستفاده
به تحقق اهداف دانشگاه و کنترل و هدایت جریان دانایی بپردازد. ، تحقق مالحظات فوق

ارائه چارچوبی منسجم جهت مدیریت عملکرد اعضای ، در بعد فلسفه و اهداف مدل
درصد متخصصان و  30 موردتوجه، سرمایه فکری بر اساسعلمی دانشگاه هیئت

( اظهار داشته 9000) 6است. این مؤید مطلبی است که آرمسترانگ قرارگرفته نظرانصاحب
های ی برنامهسازادهیپ، چارچوبی منسجم برای دستیابی به اهداف، که مدیریت عملکرد

ها است. همچنین در طراحی الگوی مذکور تالش شده اصالح برنامه منظوربه شدهنیتدو
 های مرسومدرباره شیوه نظرانصاحبیی که متخصصان و هاضعفا اشکاالت و است ت

 و همکاران( و سیادت 6939هی )لعبدال مرتفع گردد. اندشدهارزیابی عملکرد متذکر 
اساسی ارزیابی عملکرد  هایچالشنواقص و ، خود به اشکاالت هایپژوهش( در 6910)

، هارشنگ رییتغعدم، ستفاده مؤثر از نتایج آنعدم ا، عدم تأمین جامعیت ارزیابی، ازجمله
عدم استفاده از الگوهای ، عدم جلب مشارکت ذینفعان، هامقاومتعدم کاهش 

؛ اندهکردهای الزم اشاره ی و فقدان استراتژینگریجزئ، عدم وجود استمرار، شدهشناخته
مدیریت  های مدرنسعی شد ضمن توجه به دیدگاه شدهیطراحدر الگوی ، بنابراین
های مرسوم ارزیابی عملکرد موجود در شیوه هایچالشبه رفع اشکاالت و ، عملکرد

 اقدام شود.
و  انهیگراعتیطبی به نتایج و اعمال رویکرد بخشعمق منظوربهدر ادامه این پژوهش 

، هاآنی به بخشتیفیکهای کمی و تقویت و دسترسی به نکات پنهان در جریان انتقال داده
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ا استناد به است. ب قرارگرفتهو بررسی  موردبحثو اساتید  نظرانصاحبمصاحبه با نتایج 
نتی های مرسوم و سمنتقد جدی ارزیابی شوندگانمصاحبهاکثریت ، شدهانجامهای مصاحبه

های نوین در ارزیابی عملکرد را الزم و ضروری بوده و استفاده از دیدگاه هادانشگاهدر 
، جانبهمههمعیارهای ، های اثرگذارهای ترکیبی با استفاده از مؤلفهابیدانند توجه به ارزیمی

 و ارائه آموزش و کنندهیابیارزی گریمربتوجه به نقش ، ها و اهدافتوجه به استراتژی
این  ،آنان بوده است بنابراین تأکیدعلمی مورد ایجاد انگیزه و خالقیت در اعضای هیئت

 ادهمورداستفهای مدیریت عملکرد و سرمایه فکری مؤلفهنقطه نظرات در تدوین ابعاد و 
است. بدیهی است که توجه به نقطه نظرات ارزشمند و نکات پنهانی که اساتید  قرارگرفته

ی آنان نهایتأیید ، در جریان مصاحبه مطرح کردند ضمن تقویت و پویایی الگوی مذکور
، یفیو کی کمی هادادهصل از ی نتایج حاطورکلبه با درصد باالیی را به همراه داشت.

ی هامؤلفهعلمی بر اساس مدیریت عملکرد اعضای هیئت شنهادشدهیپی اعتبار الگو
 .کندیمتأیید  کامالًسرمایه فکری را 

 نآدر بخش کیفی و محدودیت زمانی که پژوهشگر با  هادادهبودن گرداوری  برزمان
ین ا پژوهشگربا تالش  بود که پژوهشگری تحت کنترل هاتیمحدود ازجملهمواجه بود 

در  هایآزمودنهمچنین همکاری ضعیف برخی از  .تا حدودی مرتفع گردید هاتیمحدود
عضای ا و استعدادمثل هوش  شناختیروان یرهایمتغعدم امکان کنترل  تکمیل پرسشنامه و

 نام برد. پژوهشگری خارج از کنترل هاتیمحدوداز  توانیمعلمی را هیئت
 :گرددیم یشنهادپ پژوهشنتایج حاصل از  با توجه به

ی اساتید هاییتوانا و هامهارتی آموزشی حین خدمت جهت افزایش هادورهو  هاکارگاه -
 برگزار گردد.

 لوفصحلجدی گرفته شود و از اساتید در ، علمیی اعضای هیئتاحرفهی فردی و هامهارت -
 موجود کمک گرفته شود. هایچالشو  مسائل

دانشگاه قرار گیرد و  موردتوجهو  شدهشمرده محترم، و ابتکارات اساتید هایوآورن، هایدها -
 در نظر گرفته شود. هاآنهای مادی و معنوی برای تشویق و پاداش

 علمی در نظر گرفته شود.ی مطالعاتی برای اعضای هیئتهافرصت -
و  ت وظایف علمیکه منجر به تالش بیشتر اساتید در جه کنندهبیترغی هازانندهیانگ از -

 استفاده شود. گرددیمپژوهشی 
 پیشنهادهای کاربردی از قرار زیر است:
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ق ه و ضرایب اشتراک و افتراکرداجرا  هادانشگاه ریسا درموضوع تحقیق را  گرددیم یشنهادپ -
 .کنندرا با تحقیق حاضر مقایسه  الگو از آمدهدستبه
 علمی بر اساسمدیریت عملکرد اعضای هیئتی هامؤلفهو  ابعاد ریسا از، گرددیم یشنهادپ -

 ی سرمایه فکری بهره گرفته شود.هامؤلفه
ی طراحی الگویی برای ارزیاب در زمینه، در راستای طراحی الگوی پیشنهادی گرددیم یشنهادپ -

 علمی اقدام گردد.ی اعضای هیئتهایتوانمند

 منابع

ان برای ارزیابی و بهبود عملکرد مدیریت عملکرد )راهنمای مدیر .(6934) .ب، ابوالعالئی
 تهران: سازمان مدیریت صنعتی. .کارکنان(

، بررسی رابطة بین سرمایة فکری و عملکرد سازمانی .(6939) .ر، قربانیم. و ، احمدیان
 .690-666 (،69-66)، مجله اقتصادی .وزارت امور اقتصادی و دارایی موردمطالعه

، فرهنگی یهاسازمانزیابی عملکرد در ار .(6939) م.، بریاک . ر. وم، اسماعیلی، .م، کفاش حقیقی
  .تهران: امیرکبیر چاپ اول.

استراتژی مقابل با ، ارزیابی درونی .(6910) و.، کیانفر ع. و، جمشیدیان، . ع.س، سیادت
  (.6)9، یشناختروانتربیتی و  یهاپژوهش .آموزش عالی در هزار سوّم هایچالش

نقش مدیریت استراتژیک منابع انسانی در ارتقای عملکرد  .(6911) .م، ادهبهرام ز ر. و، زادهیخش
 .61، انجمن مشاوران مدیریت ایران، ماهنامه مشاور مدیریت، وکارکسب

، علمییئته اعضای عملکرد ارزیابی الگوی طراحی .(6939) همکاران و غ.، مورکانی شمس
، شریف صنعتی دانشگاه: تهران، یدانشگاه نظام در یفیتک ارزیابی ملی کنفرانس اولین

 .6939 ماهیبهشتارد
متوسطه اول  و معلمانان پایه دهم آموزدانشعملکرد  یابیارز .(6931) ن.، یافتیان . وم، شایان

 .34-14(، 49)69، آموزشی هاینظام در پژوهش نشریه .سواد ریاضی آزمون در
 لکردژیک در انتخاب الگوی ارزیابی عمبررسی و تبیین نقش اقتضائات استرات .(6911) غ.، طبرسا

ارزیابی عملکرد ، مجموعه مقاالت دومین جشنواره شهید رجائی، دولتی یهاسازمان
 تهران: سازمان امور اداری و استخدامی کشور. .اجرائی کشور یهادستگاه

عه مطال، دانشگاه علمییئتهعوامل مرتبط با توسعه اعضای  .(6939) س.، حیدری ب. و، عبدالهی
 .690-666، (0)9، فصلنامه آموزش عالی، تهران معلمیتتربموردی: دانشگاه 

 .تهران: سمت .چاپ نهم ها و کاربردها(تئوری، مدیریت منابع انسانی )مفاهیم .(6930) .آ، قلی پور
 تهران: دارالفنون. .ارزیابی عملکرد سازمانی .(6934) ف.، کریمی جعفری
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بر ارزیابی سرمایه  مؤثر یهامؤلفه(. مطالعه و تعیین 6930. )، مم. و حداد زاده، محمودی میمند
و مستقر در پارک علم  یهاشرکتمطالعه موردی: ) محوردانش مؤسساتفکری در 

 .643 -693( 60)0، آموزشی یهادر نظامنشریه پژوهش یزد(.  یفناور
، رشدر مقطع کارشناسی اریزی دارزیابی کیفیت برنامه درسی رشته برنامه(. 6913آ. )، مالمحمدی

 .شناسیرواندانشگاه تهران: دانشکده علوم تربیتی و ، نامه کارشناسی ارشدپایان

طراحی الگوی مدیریت عملکرد با رویکرد توسعة منابع  .(6931) .ف، زادهیفشر م. و، محمدی
 .603-699، 60، فصلنامه آموزشی و توسعة منابع انسانی .انسانی در بخش دولتی
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