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چکیده
هدف پژوهش شناسایی و سنجش مؤلفههای عملکرد شغلی اعضای هیأت علمی در دانشگاههای دولتی
شهر تهران بوده است .پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر نوع داده آمیخته از نوع اکتشافی بود.
جامعه آماری بخش کیفی شامل خبرگان و مسئولین دانشگاهی بودند که با استفاده از روش نمونهگیری
غیرتصادفی هدفمند و اصل اشباع ده نفر بهعنوان حجم نمونه انتخاب شدند .بخش کمی شامل کلیه
اعضای هیئت علمی دانشگاههای دولتی شهر تهران بودند که با روش نمونهگیری تصادفی خوشهای
چندمرحلهای و محاسبه حجم نمونه در معادالت ساختاری  331نفر به عنوان نمونه انتخاب شد .جهت
گردآوری دادهها از روش کتابخانهای ،مصاحبه نیمه ساختار یافته و پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد.
برای تحلیل دادههای کیفی از تحلیل محتوا و در بخش کمی از تحلیل عاملی اکتشافی و آزمون تی تک

نمونهای استفاده شد .نتایج نشان داد که مؤلفههای عملکرد شغلی عبارتند از آموزشی ،پژوهشی ،حرفه-
ای و شایستگیهای فردی؛ وضعیت موجود مؤلفههای پژوهشی و حرفهای نامطلوب ولی وضعیت
موجود مؤلفههای آموزشی و شایستگیهای فردی مطلوب بود .درنهایت با توجه به مؤلفههای شناسایی
شده پیشنهاد میشود قوانین و مقررات مربوط به ارتقای عملکرد شغلی اساتید بازنگری و اصالح شود.
واژههای کلیدی :شایستگی آموزشی ،شایستگی حرفهای ،شایستگی فردی ،عملکرد شغلی
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مقدمه
سازمانها برای حفظ بقا و پیشرفت ،به بهبود مستمر عملکرد خود نیاز دارند و منابع
انسانی ،سرمایههای بنیادی سازمانها و منشأ هرگونه تحول و نوآوری در آنها تلقی
میشوند (مؤذن و همکاران ..)943-991 :9461 ،عملکرد شغلی به عنوان ارزش
سازمانی رفتارهای شغلی کارمند در زمان و موقعیتهای شغلی مختلف تعریف میشود
(جاکوب و همکاران .)1199 ،9کیفیت و کمیت عملکرد سازمانها بهویژه مؤسسات
آموزش عالی به عملکرد تکتک افراد سازمان بستگی دارد (شیلد 1و همکاران.)1191 ،
کارکنان زمانی میتوانند در مشاغل خود به خوبی عمل کنند که از توانایی و انگیزش
الزم برای داشتن عملکرد مناسب بهرهمند باش ند .در واقع توانایی و انگیزش منجر به
عملکرد شغلی مناسب میشوند (پنو و تناکون .)46-19 :1116 ،4بنابراین مدیران با
شناخت و پیش بینی عملکرد شغلی کارکنان تحت مدیریت خود میتوانند به موقع و به
طور صحیح به ارضای نیازها و انگیزههای آنان اقدام نموده و از نیروی انسانی سازمان
به نحوی مطلوب در راستای اهداف سازمان بهرهوری کنند (لونا-اروکاس و مرلی،3
.)1191
عملکرد شغلی ضعیف در بین کارکنان ،خشنودی آنها را نسبت به کارشان کاهش
داده و نگرش منفی نسبت به شغل ایجاد میکند .عملکرد نامناسب شغلی موجب
کاهش اثربخشی مدیریت و اعمال فشار کاری زیاد به دیگران میشود که این فشار
کاری فشار روانی را نیز به دنبال دارد .عملکرد شغلی ضعیف عواقب فردی ،گروهی،
سازمانی ،اجتماعی زیادی را به دنبال دارد (رضاییان و نائیجی.)9433 ،
اعضای هیأت علمی متخصصانی هستند که مسئولیت آموزش و اشاعه علم و دانش
را در دانشگاه به عهده داشته و کیفیت و توسعه دانش تا اندازه زیادی به چگونگی
عملکرد این اعضا وابسته است .بررسی فعالیتهای اعضای هیأت علمی و نوع تعامل
آنها ،بازخورد مناسبی را برای تجزیه و تحلیل مسائل آموزشی و تصمیم گیریهای
اساسی و برنامه ریزیهای راهبردی به مسئوالن نظام آموزش عالی فراهم آورده و از
1. Jacob, Rockoff, Taylor, Lindy & Rosen
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3. Ponnu & Tennakoon
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دیگرسو اعضای هیأت علمی نیز میتوانند از چگونگی عملکرد خود آگاهی یافته و
برای افزایش کیفیت فعالیتهای خود اقدام کنند .این فعالیتها سه دسته آموزشی،
پژوهشی و ارائه خدمات (اجرایی) را شامل میشوند (رخشانی و شمس .)9464 ،بعد
اول عملکرد آموزشی که شامل مجموعه فرآیند تدریس شامل فعالیتهای پیش از
تدریس ،حین تدریس و پس از تدریس (ارزشیابی پایان دوره) است .بعد دوم عملکرد
پژوهشی ،هرگونه فعالیتی که به تولید علم یا کشف روابط بین پدیدهها بینجامد یا راه این
فرآیند را تسهیل نماید؛ عملکرد پژوهشی مینامند .بعد سوم عملکرد اجرایی -خدماتی
که شامل هرگونه فعالیت دانشگاهی به غیر از تدریس و پژوهش (مانند خدمات
مشاورهای و خدماتی همراه با پست سازمانی) است (محمدی.)9436 ،
ارزشیابی از عملکرد شغلی اساتید جهت تصمیمگیریهای شغلی نیز صورت میگیرد.
بر این اساس ،هدف اصلی کمک به مدیران و مسئوالن سازمانهای آموزشی در جهت
تصمیمگیری معقولتر نسبت به استخدام و ارتقاء اساتید است .اولین و مهمترین معیار
ارزشیابی عملکرد اعضای هیأت علمی ،ارتقاء یادگیری دانشجویان است .در این راستا
دانشجویان ،اعضای هیأت علمی و مدیران دانشگاهها بر سر چندین معیار توافق دارند
که شامل :توانایی ایجاد انگیزه یادگیری دانشجو و ایجاد محیط یادگیری مثبت؛ ایجاد
چالشهای متناسب و اقتضایی؛ توجه به نیازها و عالئق دانشجویان؛ توجه به شیوههای
مختلف یادگیری در دانشجویان؛ رعایت عدالت و انصاف در روند سنجش و ارزشیابی
(باستانی و همکاران.)9464 ،
مؤلفههای تشکیل دهنده عملکرد شغلی توسط پژوهشگران مختلف مورد بررسی
قرار گرفته است .برخی از این مؤلفهها عبارتاند از سبک رهبری ،عملکرد رهبری و
عملکرد خدمات (دیولد و همکاران1193 ،؛ براون و همکاران1111 ،؛ کالشون و دن
هارتاگ)1116 ،؛ انضباط اجتماعی ،خوشبینی به آینده ،عزت نفس ،خودکارآمدی و
کنترل (پنگ و همکاران1199 ،؛ کانگ و همکاران)1199 ،؛ کیفیت زندگی کاری،
مذاکره ،اطمینان اجتماعی و رفتار شهروند سازمانی (احمد و همکاران1199 ،؛ کانگ و
کوان1199 ،؛ بای و همکاران)1199 ،؛ ارتباط با همکاران (کانوی9666 ،؛ هتراپ ،اکانل
و وینگیت)9663 ،؛ جو سازمان (تجهیزات) (لیندبوم1194 ،؛ برگمن ،داناوان ،دراسگو،
اورتون و هنینگ)1113 ،؛ حقوق و دستمزد (کاراتیپ و اگا1199 ،؛ دیکانیک)1191 ،؛
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آموزش (گودا و سیداراما 9636؛ نقل از خوشبخت)9469 ،؛ مشارکت (رید1199 ،؛
شارما و هار)1199 ،؛ برنامهریزی برای مسئولیتها (اون و همکاران1199 ،؛ جانسون و
مارشال)1199 ،؛ رعایت ارزشهای پایدار (ون دن آکر و همکاران1116 ،؛ جاج و بونو،
1119؛ پنگ و همکاران.)1199 ،
با توجه به مطالب گفته شده ،میتوان نتیجه گرفت که وجود اساتیدی با عملکرد
مناسب در دانشگاهها به عنوان یکی از ارکان تعلیم و تربیت در آموزش دانشجویان و
ارتقای سالمت جامعه نقشی حیاتی دارد که به سهم خود در جلوگیری از پیدایش
جامعهای بیمار و غیرمولد در آینده اقدام میکند (مصطفی و اوتمان .)1199 ،شناخت
عوامل مؤثر در ایجاد عملکرد مناسب اعضای هیأت علمی از ضرورتهایی است که
میتواند در افزایش بهره وری ،رضایت شغلی و برنامهریزی موفق در ایجاد محیطی
پرشور و مفید در دانشگاه کمک کننده باشد .آگاهی از نیازهای اعضای هیأت علمی در
ایجاد عملکرد مناسب برای پیش بینی و تفسیر رفتارهای ایشان مفید است و از
ضرورتهایی است که نباید نادیده گرفته شود ،زیرا عملکرد مناسب عامل اساسی در
ایجاد فعالیتهاست (هاتابارات .)1191 ،پژوهشگران در این مطالعه در صدد برآمد تا با
شناسایی و تعیین وضعیت مؤلفههای عملکرد شغلی از دیدگاه اعضای هیأت علمی
دانشگاههای شهر تهران گامی مؤثر در نیل به اهداف سازمانی و ارتقا آموزش برداشته
باشد .امید است ،نتایج پژوهش حاضر مسئوالن مربوطه را در بهبود عملکرد شغلی
اعضای هیأت علمی و افزایش بهرهوری ایشان یاری نماید.

روش
ازآنجاکه پژوهش حاضر در مورد شناسایی و سنجش مؤلفههای عملکرد شغلی اعضای
هیأت علمی در دانشگاههای دولتی شهر تهران بود ،روش آن از حیث بعد محیط ،از
نوع کتابخانهای و میدانی؛ بر اساس هدف ،کاربردی؛ بر حسب زمان ،از نوع مقطعی؛
ازنظر روش اجرا توصیفی-پیمایشی؛ از نظر نوع داده آمیخته (کیفی-کمی) با رویکرد
اکتشافی بود .کیفی :شامل خبرگان دانشگاهی ،اعضای هیئت علمی و مسئولین
دانشگاهی بودند که با استفاده از روش نمونهگیری غیر تصادفی هدفمند و اصل اشباع
 91نفر بهعنوان حجم نمونه درنظر گرفته شد .کمی :شامل کلیه اعضای هیئت علمی
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دانشگاههای دولتی شهر تهران بهجز دانشگاههای پیام نور ،فنی و حرفهای ،علمی
کاربردی و غیرانتفاعی بود .در این پژوهش برای انتخاب نمونههای آماری از روش
نمونهگیری تصادفی خوشهای چندمرحلهای استفاده شد .بدین صورت که از بین
دانشگاههای موجود ( 13دانشگاه) تعداد  3دانشگاه (تهران ،امیرکبیر ،خوارزمی ،عالمه
طباطبائی ،صدا و سیما ،الزهرا ،تربیت مدرس و خواجه نصیر طوسی) بهصورت
تصادفی انتخاب شد ،سپس در هر دانشگاه به صورت تصادفی سه دانشکده انتخاب
شد؛ در هر دانشکده نیز به صورت تصادفی سه رشته انتخاب و پرسشنامه در میان
اعضای هیئت علمی این رشتهها توزیع شد .پژوهشگرانان با توجه به اینکه در این پژوهش
از روش پیمایشی استفاده نمود تا عقیده و نظر اعضای هیئت علمی را در مورد مؤلفههای
عملکرد شغلی در دانشگاه جویا شود حجم نمونه را بزرگ انتخاب کرد .لذا  111پرسشنامه در
میان جامعه آماری ذکر شده توزیع کرد و از این میان  331پرسشنامه سالم گرداوری شد که
تحلیلهای آماری روی این تعداد پرسشنامه صورت گرفت.
همچنین در این پژوهش به منظور گردآوری دادهها از روش کتابخانهای ،مصاحبه
نیمه ساختار یافته و پرسشنامه استفاده شد .در بخش کیفی این پژوهش از مصاحبههای
نیمهساختار یافته استفاده شد .در مصاحبههای انفرادی با مصاحبه شوندگان ،برای
بررسی مقدماتی سه سؤال مصاحبه استفاده شد .ضمن این که سؤالهای فرعی دیگری

نیز در کنار هر سؤال برای درک تجارب شرکت کنندگان در حین مصاحبه مطرح می-

شد .در حین انجام مصاحبه پژوهشگرانان با پرسش سؤالهای راهنما ،صحت برداشت

خود را از گفتههای مصاحبه شوندگان کنترل کرده است .پژوهشگرانان در فرایند نمونه-
گیری از شرکت کنندگان دادهها را مورد تحلیل قرار داد تا مواردی که ناقص بوده با
دریافت اطالعات جدید از شرکتکننده جدید کامل گردد .بعد از انجام  91مصاحبه،
عوامل اصلی و فرعی در مصاحبههای قبلی تکرار میشد و پژوهشگرانان به اشباع
رسید .در حین مصاحبه به جمعآوری نظرات در مورد شاخصهای مناسب برای تعیین
عوامل تشکیل دهنده عملکرد شغلی اعضای هیأت علمی در دانشگاههای دولتی شهر
تهران پرداخته و عوامل اصلی و فرعی مورد نظر بررسی و نهایی شد .مدت زمان انجام
مصاحبه بین  41تا  91دقیقه بود.
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برای حصول اطمینان از روایی بخش کیفی پژوهش و بهمنظور اطمینان خاطر از
دقیق بودن یافتهها از دیدگاه پژوهشگرانان ،ازنظرات ارزشمند اساتید آشنا با این حوزه

و متخصصان دانشگاهی که در این حوزه خبره و مطلع بودند استفاده شد .همچنین به-

طور همزمان از مشارکت کنندگان درتحلیل و تفسیر دادهها کمک گرفته شد .همچنین
برای محاسبه پایایی از روش پایایی بین دو کدگذار استفاده شد .در مصاحبه با روش
توافق درون موضوعی دو کدگذار ،9از یکی از اساتید مدیریت آموزشی آشنا به
کدگذاری درخواست شد تا به عنوان کدگذار ثانویه در پژوهش مشارکت کند در ادامه
محقق به همراه این همکار پژوهش ،تعداد سه مصاحبه را کدگذاری کرده و درصد
توافق درون موضوعی که به عنوان شاخص پایایی تحلیل به کار میرود را محاسبه کرد
که پایایی حاصل از دو کدگذار با توجه به محاسبات زیر  11/9درصد بدست آمد که
بیانگر پایای مناسب بود.
در این پژوهش به منظور گردآوری دادهها در بخش کمی ،از پرسشنامهای
محقق ساخته بر گرفته از کدهای حاصل از مصاحبه استفاده شد که با نظرسنجی از
اساتید دانشگاههای دولتی شهر تهران ،تکمیل شد .گویههای پرسشنامههای این پژوهش
شامل دو قسمت است :الف) گویههای عمومی :در سؤالهای عمومی هدف کسب
اطالعات کلی و جمعیتشناختی پاسخگویان است .این قسمت شامل پنج سؤال است
و مواردی مانند جنسیت ،سن ،گروه تحصیلی و سابقه کار مطرح شدهاند .ب) پرسشنامه
عملکرد شغلی اعضای هیأت علمی گویههای تخصصی :این بخش شامل  31گویه
بسته و  9سؤال باز است .در طرا حی این بخش سعی شده است که تا حد ممکن،
گویههای پرسشنامهها برای پاسخگویان قابل درک باشد .این گویهها از نوع بسته و از
طیف  1گزینهای لیکرت است .در جدول  9اطالعات مربوط به پرسشنامه آمده است.
در این پژوهش بهمنظور محاسبه روایی از روایی صوری ،محتوایی و سازه استفاده
شد .روایی ظاهری پرسشنامه نهایی به دور از ایرادات ویرایشی ،شکلی ،امالیی و  ....به
کمک پژوهشگرانان ،چند نفر از اعضای نمونه ،اساتید متخصص تدوین گردید .برای
بررسی روایی محتوایی 1از فرمهای  CVRو  CVIاستفاده شد .بررسی روایی محتوایی
)1. Inter coder reliability (ICR
2. Content Validity
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قبل از توزیع پرسشنامه و از طریق خبرگان (اعضای مصاحبه شونده ،اساتید راهنما و
مشاور ،دانشجویان دکتری متخصص در این حوزه ،چند نفر از آزمودنیها و )..صورت
گرفت .بر اساس این نوع از روایی هیچ سؤالی نیاز به حذف شدن نداشت و برخی
سؤاالت اصالح شد.
روایی سازه 9از دو قسمت روایی همگرا و واگرا تشکیل شده است.
تستهای روایی همگرا (تأییدی) :تستهایی که برای سنجش روایی همگرا به کار
میرود عبارتند از .9 :همه بارهای عاملی معنادار باشد؛  .1بارهای عاملی باالی ./1
باشد؛ ( AVE .4میانگین واریانس استخراج شده) بزرگتر از  ./1باشد؛  .3پایایی
ترکیبی بزرگتر ا ز میانگین واریانس استخراج شده باشد که تمام موارد در این پژوهش
تأیید شد .در جدول  1ضرایب میانگین واریانس استخراج شده ،آلفای کرونباخ و پایایی
ترکیبی متغیرها آورده شده است و میتوان این دو ضریب را با هم مقایسه کرد:
جدول  .1ضریب میانگین واریانس استخراج شده و ضریب پایایی ترکیبی
بعد

عملکرد
شغلی

تعداد

آلفای

پایایی

میانگین واریانس

سؤاالت

کرونباخ

ترکیبی

استخراج شده

عملکرد آموزشی

94

1/163

1/349

1/19

عملکرد پژوهشی

91

1/349

1/331

1/16

عملکرد حرفهای

91

1/311

1/391

1/91

شایستگیهای فردی

6

1/113

1/163

1/94

مؤلفه

همانطور که در جدول  1قابل مشاهده است میزان  AVEهمه متغیرها باالی 1.1
قرار دارد و ضریب پایایی ترکیبی در هر یک متغیرها بزرگتر از میانگین واریانس
استخراج شده در همان متغیر است.
تست روایی واگرا (تشخیصی) .آزمون فورنل و الرکر :این شاخص از ترکیب
جداول مقادیر همب ستگی بین متغیرهای پنهان و متوسط واریانس استخراج شده بدست
آمد .در جدول زیر مقایسه ریشه دوم میانگین واریانس استخراج شده هر سازه با مقادیر
ضرایب همبستگی بین سازهها آورده شده است.
1. Construct Validity
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جدول  .2مقایسه ریشه دوم میانگین واریانس استخراج شده هر سازه با مقادیر ضرایب همبستگی
بین سازهها (روایی واگرا (تشخیصی) با استفاده از آزمون فورنل و الرکر)
سازهها

AVE

9

1

4

3

بعد آموزشی

1/19

11

----

----

----

بعد پژوهشی

1/16

1/19

1/11

----

----

بعد عملکرد حرفهای

1/91

1/46

1/31

1/39

----

بعد شایستگی فردی

1/94

1/31

1/31

1/39

1/16

م قادیر جذر میانگین واریانس استخراج شده در سطر و ستونی که قرار دارند
بیشترین مقدار را نشان می دهند که بیانگر وجود روایی واگرا در بین متغیرهای پژوهش
است .پایایی  :در این پژوهش برای محاسبه پایایی از ضریب آلفای کرونباخ و پایایی
ترکیبی استفاده شد .مقادیر آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی مؤلفههای عملکرد شغلی
اعضای هیأت علمی در جدول  9آورده شده است .همانطور که در جدول قابل
مشاهده است میزان ضریب آلفای کرونباخ و ترکیبی برای همه مؤلفههای دو بعد
رهبری اخالقی و عملکرد شغلی اعضای هیأت علمی باالتر از  1/1است .البته باید
توجه داشت که پیش تست آلفای کرونباخ بر روی  41آزمودنی جداگانه انجام شد و
بعد از اینکه دریافتیم همبستگی درونی سؤاالت مناسب است پرسشنامه نهایی برای
سایر آزمودنیها توزیع شد.
یافتهها
در این بخش دادههای پژوهش با استفاده از روشهای علمی مورد تحلیل و ارزیابی
قرار میگیرد .با توجه به اینکه پژوهش از نوع آمیخته است ،تجزیه و تحلیل دادهها
شامل دو بخش است :تجزیه و تحلیل دادههای کیفی و تجزیه و تحلیل دادههای کمی؛
اما قبل از تجزیه و تحلیل دادهها پیش پردازش دادهها مورد بررسی قرار گرفت .نتایج
نشان داد در برخی از گویهها گمشدگی اتفاق افتاده است؛ بنابراین ،برای رفع این
مشکل از روش میانه برای جایگذاری مقادیر آنها استفاده شد و تمام دادههای مفقوده
جایگزین شد .به منظور شناسایی دادههای پرت از گراف باکس پالت 9استفاده شد که
1. Boxplot
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نتایج نشان داد هیچ داده پرتی وجود ندارد .عالوه بر اینها در نرم افزار اکسل برای
حذف آدم های بی تفاوت انحراف معیار هر آزمودنی در پاسخ به یک پرسشنامه محاسبه
شد که نتایج نشان داد انحراف معیار پاسخ هر یک از آزمودنیها به سؤالهای پژوهش
کمتر از  1/4نیست و بنابراین هیچ آزمودنی حذف نشد .شایان ذکر است که با ده خبره
در این زمینه بر اساس مصاحبه نیمه ساختاریافته با سه سؤال مصاحبه شد .سؤالهای
مصاحبه را در جدول  3آورده شده است .پاسخهای ارائه شده برای هر سؤال پس از
تحلیل محتوا توسط پژوهشگران و دو نفر از متخصصین آمار در جدول  4آورده شده
است.
جدول  .3سؤالهای مصاحبه
ردیف

سؤال

9
4

عوامل تشکیل دهنده عملکرد شغلی از دیدگاه حضرتعالی کدامند؟
تعریف حضرتعالی از عملکرد اعضای هیأت علمی در دانشگاه چیست؟

9

راهکارهای پیشنهادی جنابعالی درخصوص ارتقای عملکرد شغلی اعضای هیأت علمی چیست؟

در جدول  3نیز لیست مربوط به نتایج تحلیل محتوای مصاحبه در مورد عملکرد
شغلی اعضای هیئت علمی آورده شده است.
جدول  .4چک لیست مربوط به نتایج تحلیل محتوای مصاحبه در بعد عملکرد شغلی
مفاهیم استخراجی اولیه

کد مصاحبه شونده

بعد

ارائه سرفصل و معرفی منابع درسی به دانشجویان (داشتن طرح درس)

I6, I8, I4, I10

آشنا بودن به نحوه آموزش مجازی

I4, I6, I3

مشارکت دهی دانشجویان در فعالیتهای یادگیری

I2,I3, I1, I9

تشویق و ترغیب دانشجویان به فعالیتهای پژوهشی

I1, I8, I10

عملکرد

تشویق و ترغیب دانشجویان به بیان ایدهها و نظرات

I2,I3,I7,I9

شغلی

تشویق و ترغیب دانشجویان به تفکر انتقادی

I4,I5,I8,I9,I3,I10

آشنا بودن به نحوه مدیریت کالس

I2,I3,I1, I9

اتخاذ روش و استراتژی تدریس مناسب با توانایی ،فرهنگ ،سن و سطح

I1, I8, I10, I9

ارائه تکالیف به عنوان ابزاری برای تقویت یادگیری دانشجویان

I2, I3, I6, I9

درک دانشجویان
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مفاهیم استخراجی اولیه

کد مصاحبه شونده

عدم دخالت تعصبات شخصی در امر تدریس

I5, I6, I1, I3

ارزیابی مداوم از دانشجویان ،گرفتن بازخورد و انجام اقدامات اصالحی
مناسب در صورت لزوم

I2,I6,I8,I9,I3,I4

ارزیابی پایانی عادالنه از دانشجویان مبتنی بر شایستگیهای علمی و

I6,I9, I10, I3,

ایجاد جوی با نشاط در محیط کالس

I5,I8,I2,I1, I9

عضویت در هیأت علمی نشریهها و همایشها و داشتن سابقه اجرایی
در برگزاری همایشها

I4,I5 I2, I10,I3

داوری مقاالت علمی در همایشها و نشریات ،پایاننامه ،کتابها و
طرحهای پژوهشی

I8, I9, I10

مقاالت علمی مروری /ترویجی و پژوهشی چاپ شده در نشریات معتبر
داخلی و خارجی

I1, I7, I9, I4

توانایی استفاده از منابع الکترونیکی و بانکهای اطالعاتی

I4, I8, I10, I5

تألیف ،ترجمه و ویرایش علمی کتاب

I6, I7, I1

راهنمایی پروژهها و پایاننامهها و رسالهها در مقاطع مختلف

I2,I3,I1, I9

طراحی و اجرای کارگاههای آموزشی مرتبط با نیاز اساتید و دانشجویان

I1, I8, I10, I9

همکاری گسترده علمی ،پژوهشی با دستگاههای اجرایی و صنایع در
راستای تجاری سازی دانش

I2, I3, I10

آشنایی با پیشرفتهای جدید علمی و تکنولوژیکی

I4, I5, I2, I3

تولید دانش فنی ،ابداعات ،اختراعات و اکتشافات

I3, I7, I9, I4

انجام وظیفه در چارچوب قوانین ،اخالقیات و معنویات

I3, I2, I9

احترام به شأن و مقام انسانی دانشجویان

I3, I2, I5, I10

رعایت موازین اخالقی ،ارزشهای اسالمی و فرهنگی در کالس و

I3, I6, I9, I10

تقویت و ترویج اصول اخالقی در بین دانشجویان

I8, I10, I3

شرکت در دورههای آموزشی ضمن خدمت متناسب با دانش ،نگرش و

I8, I3, I6, I9, I2

تعهد سازمانی

I4, I6, I3, I5

پوشش حرفهای مناسب

I1, I7, I8, I4

هماهنگی با تغییرات و تحوالت دانشگاهی

I2,I3,I1, I9

مهارتی دانشجویان و برگرفته از محتوای دروس ارائه شده

محیط دانشگاه

مهارت اعضا
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بعد
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مفاهیم استخراجی اولیه

کد مصاحبه شونده

درگیری شغلی

I1, I8, I10, I9

اشتیاق شغلی

I3, I4, I9, I2, I5

داشتن نظم (حضور به موقع و فعال در کالس)

I6, I8, I9,I3, I5

داشتن پشتکار

I6, I10, I1, I5

خالقیت

I3, I4, I9, I2, I5

عزت نفس

I3, I5, I6, I1, I10

مرکز کنترل درونی

I4, I7, I10,I3

خودکارآمدی

I1, I7, I9, I4

خشرویی و گشادهرویی

I4, I8, I10, I5

حس مسئولیت پذیری

I3, I6, I9, I10

نداشتن تکبر (تواضع مناسب)

I8, I10, I3, I4, I9

در جدول  ،3مفاهیم اولیهای که از تحلیل محتوا حاصل شده ،ارائه شده است.
اطالعات جدول  ،3بیانگر محور اساسی سؤالهای پژوهش بوده و در قسمت دوم
جدول پاسخ های ارائه شده توسط مصاحبه شوندگان آورده شده است که از کدگذاری
باز به دست آمده است و در قسمت سوم یعنی کد ،کد مربوط به مصاحبه شونده آورده
شده است .در برخی از جداول تعدادی از مصاحبه شوندگان ،به سؤال یا سؤاالتی پاسخ
نداده و یا در پاسخ به برخی سؤاالت به چندین عامل اشاره کردهاند .در نهایت 31
شاخص از مصاحبه با خبرگان استخراج شد .در شناسایی مرلفههای عملکرد شغلی،
ابتدا باید از این مسأله اطمینان یافت که میتوان دادههای موجود را برای تحلیل به کار
برد یا به عبارتی ،آیا تعداد داده های مورد نظر (اندازه نمونه و رابطه بین متغیرها) برای
تحلیل عاملی مناسب هستند یا خیر؟ بدین منظور از شاخص  KMOو آزمون بارتلت
استفاده شد .نتایج نشان داد ،شاخص  KMOبزرگتر از  1/9بوده و مقادیر تقریباً
نزدیک به یک را نشان میدهد که حاکی از کفایت حجم نمونه بر اساس شاخصهای
شناسایی شده برای تحلیل عاملی است .سطح معنیداری  1.111برای آزمون بارتلت نیز
نشان دهنده مناسب بودن متغیر پژوهش برای تحلیل عاملی است زیرا فرض یکه بودن
ماتریس همبستگی رد میشود .در جدول زیر نتایج آزمون  KMOو بارتلت عملکرد
شغلی آورده شده است.
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جدول  .5نتایج آزمون  KMOو بارتلت
عوامل

مؤلفههای عملکرد شغلی

آزمون

نتایج

ضریب کفایت نمونهگیری KMO

1.339

کای اسکوئر

4613.499

درجه آزادی

399

سطح معناداری

1.111

آزمون کرویت بارتلت

همانطور که گفته شد در شناسایی مؤلفههای عملکرد شغلی براساس نتایج حاصل
از بخش کیفی و روایی محتوا ،روی  31شاخص شناسایی شده تحلیل عاملی اکتشافی
انجام شد .در جدول  9اشتراکات شاخصهای عملکرد شغلی آورده شده است.
جدول  .6اشتراکات شاخصها
سؤالها

اشتراکات استخراجی

سؤالها

اشتراکات استخراجی

سؤال 9

1/194

سؤال 11

1/911

سؤال 1

1/943

سؤال 14

1/111

سؤال 4

1/919

سؤال 13

1/111

سؤال 3

1/931

سؤال 11

1/141

سؤال 1

1/143

سؤال 19

1/111

سؤال 9

1/919

سؤال 11

1/941

سؤال 1

1/999

سؤال 13

1/941

سؤال 3

1/196

سؤال 16

1/163

سؤال 6

1/133

سؤال 41

1/163

سؤال 91

1/934

سؤال 49

1/164

سؤال 99

1/999

سؤال 41

1/941

سؤال 91

1/961

سؤال 44

1/969

سؤال 94

1/136

سؤال 43

1/949

سؤال 93

1/139

سؤال 41

1/139

سؤال 91

1/916

سؤال 49

1/993

سؤال 99

1/916

سؤال 41

1/916

سؤال 91

1/111

سؤال 43

1/913

سؤال 93

1/133

سؤال 46

1/191

سؤال 96

1/916

سؤال 31

1/199

سؤال 11

1/191

سؤال 39

1/931

سؤال 19

1/196

سؤال 31

1/133
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همانطور که در جدول  1قابل مشاهده است اشتراکات شاخصها برای همه
شاخصها باالی  1/1بهدست آمد و نیاز به حذف هیچ سرالی نبود .در جدول  1نیز
میتوان تبیین واریانس کل را مشاهده کرد.
جدول  .7تبیین واریانس مؤلفههای مستخرجه
عوامل

مقادیر ویژه اولیه
کل

واریانس درصد تجمعی

مجموع مربع بارهای استخراج شده مجموع مربع بارهای چرخش یافته
کل

واریانس درصد تجمعی

کل

واریانس

درصد تجمعی

9

44/166 1/139

44/166

44/166 1/139

44/166

13/191 3/169

13/191

1

3/911 9/311

31/319

3/911 9/311

31/319

91/699 1/114

41/111

4

9/699 9/919

36/461

9/699 9/919

36/461

91/411 9/111

31/431

3

9/994 9/913

19/119

9/994 9/913

19/119

3/913 9/311

19/119

1

3/664 1/336

91/663

9

969/3 1/163

91/963

1

1/391 1/116

1/916

3

1/411 1/141

13/33

...
39
31

1/111 1/439
1/136

9/1

63/4
911

با توجه به جدول  ،1چهار عامل اول دارای مقادیر ویژه بزرگتر از یک هست و در
تحلیل باقی میمانند .این عوامل تا تقریباً  19درصد ،واریانس شاخصهای مؤلفههای
عملکرد شغلی را تبیین میکند .به منظور تحقیق درباره ماهیت روابط بین متغیرها و نیز
دستیابی به تعاریف و نامگذاری عاملها ،ضرایب باالتر از  1/3در تعریف عاملها مهم
و با معنی بوده و ضرایب کمتر از این حدود به عنوان عامل تصادفی در نظر گرفته شده

است .نمودار سنگریزه نیز موید نتایج فوق بود و همان چهار عامل شناسایی شد .مؤلفه-
های اکتشاف شده را در جدول زیر ،میتوان مشاهده کرد و بر اساس ادبیات ،پیشینه و
نظریههای موجود این مؤلفهها در نامگذاری شدهاند .در نهایت مؤلفههای شناسایی شده
بعد از تعدیل توسط حمایت ادبیات موجود در جدول  3آمده است:
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جدول  .8مؤلفههای مستخرجه شناسایی شده بعد از استفاده از ادبیات موجود
متغیر

عملکرد شغلی

نام عامل

تعداد شاخص

شماره گویهها

عملکرد آموزشی

94

9,1,4,3,1,9,1,3,6,91,99,91,94

عملکرد پژوهشی

91

93,91,99,91,93,96,11,19,11,14

عملکرد حرفهای

91

13,11,19,11,13,16,41,49,41,44

شایستگیهای فردی

6

43,41,49,41,43,46,31,39,31

همانطور که گفته شد با توجه به اینکه این پژوهش بهدنبال ارزیابی وضعیت
مؤلفههای عملکرد شغلی اعضای هیأت علمی در دانشگاههای دولتی شهر تهران بود و
از آنجا که مقیاس اندازهگیری فاصلهای و توزیع دادهها نرمال بود از آزمون تی تک
نمونه ای برای پاسخ به سؤال پژوهش استفاده شد .قبل از آزمون سؤال ابتدا نرمال بودن
توزیع دادهها مورد بررسی قرار میگیرد.
چنانکه در اطالعات جدول  3مشاهده میشود ،سطح معنیداری در همه متغیرها
بزرگتر از  1/11است ،به عبارت دیگر توزیع مربوط به همه عوامل ،نرمال است .در این
قسمت با توجه به اینکه مقیاس  1درجهای است ،ارزش عددی برای مقایسه با آماره تی
را عدد  4در نظر گرفته شد .در جدول  6آزمون  tتک نمونهای به منظور بررسی
وضعیت مؤلفههای عملکرد شغلی آورده شده است.
جدول  .9آزمون  tتک نمونهای به منظور بررسی وضعیت مؤلفههای عملکرد شغلی
ارزش آزمون= 4
فاصله اطمینان  61درصد از اختالف

اختالف

حد باال

حد پایین

میانگین

سطح
معناداری
(دو دامنه)

درجه
آزادی

مقدار تی

1/434

1.961

1/191

1.111

316

9/691

آموزشی

-1/113

-1.316

-1/364

1.111

316

-99/391

پژوهشی

-1/914

-1.111

-1/111

1.111

316

-93/313

حرفهای

1/133

1/161

1/911

1.111

316

91/396

شایستگیهای

عملکرد
شغلی

فردی

همانطور که در جدول  6مشاهده میشود ،سطح معناداری در همه متغیرها کمتر از
پنج صدم است و بنابراین فرض صفر برای بقیه فروض ،با  61درصد اطمینان رد و
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فرض پژوهش تأیید میشود .البته باید توجه داشت با توجه به اینکه حد باال و پایین و
همین طور اختالف میانگین در مؤلفههای پژوهشی و حرفهای منفی است میتوان گفت
وضعیت این متغیرها نامطلوب و پایینتر از میانگین است اما با توجه به اینکه حد باال و
پایین و همین طور اختالف میانگین در مؤلفههای آموزشی و شایستگیهای فردی مثبت
است میتوان گفت وضعیت این متغیرها مطلوب و باالتر از میانگین است.
بحث و نتیجهگیری
پژوهش حاضر به منظور شناخت بیشتر موضوع در زمینه عملکرد شغلی و همچنین
شناسایی مؤلفهها و شاخصها صورت گرفت .با بررسی مبانی نظری و پژوهشهای
انجام شده در ایران و جهان 31 ،شاخص برای عملکرد شغلی (آموزشی ،پژوهشی،
حرفهای و شایستگی های فردی) شناسایی و نامگذاری شد .در این بخش با توجه به
پیشینه تحقیق و نتایج حاصل از تجزیه وتحلیل دادههای بهدستآمده به تبیین مؤلفههای
شناسایی شده و وضعیت آنها پرداخته میشود و درنهایت پیشنهادهایی در این زمینه
ارائه میگردد .امروزه بهدلیل شتاب فزاینده علوم بشری ،پیشرفت روزافزون فناوری،
پیچیدگی سازمان بهدلیل ماشینی شدن ،روابط و مسائل نیروی انسانی و کاهش صدمات
کاری ،اصالح عملکرد شغلی ،یکی از مهمترین راهکارهایی است که به کمک آن
مدیران و کارکنان به رشد و بالندگی میرسند .در سازمانهای امروزی که دانشگاهها نیز
از آن مستثنی نیستند ،مدیران به دلیل منابع محدود و دادههای ناکافی که در اختیار
دارند ،نمیتوا نند تصمیمات درستی در جهت نیل به اهداف سازمان اتخاذ کنند.
ازاینرو ،همسو شدن با تغییرات محیطی و ارتقا عملکرد شغلی دانشگاه ،امری ضروری
به نظر میرسد .بر طبق ادبیات و پیشینه پژوهشهای انجام شده در زمینه عملکرد
شغلی ،میتوان اذعان کرد که یافتههای حاصل از پژوهش حاضر در زمینه مؤلفههای
عملکرد شغلی با برخی از پژوهشها همسو است .ضمن اینکه بسیاری از پژوهشهای
انجام شده در این زمینه در سازمانهای مختلف در ایران و جهان ،بر ارتقای عملکرد
شغلی به عنوان عاملی برای توسعه و بالندگی سازمانی تاکید میکنند .از جمله این
پژوهشها میتوان به کانگ و کوان ( )1199که ابعاد جو سازمانی ،تکنولوژی تعامل و
نوآوری بر عملکرد شغلی تأثیرگذار قلمداد کردند همچنین ،بای ،هان و هارمز (،)1199
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که تأیید تأثیر سیاست سازمانی بر عملکرد شغلی ،جو سازمانی را عاملی مهم در
عملکرد شغلی عنوان کردهاند .اون ،و همکاران ( ،)1199نشان دادند که عوامل تعامل و
عالقه مندی بر اشتیاق و عملکرد شغلی تأثیر معناداری دارند.
محمدی و همکاران ( )9461نیز الگویی جهت انتخاب اعضای هیأت علمی ،در
راستای بهرهوری منابع انسانی در دانشگاههای ایران با ابعاد علمی آموزشی ،شخصیتی و
اخالقی ،پژوهشی و فناوری و فرهنگی ،ارائه دادند .نتیجه پژوهش نشان داد که ابعاد
علمی آموزشی ) دانش و مهارتهای فنی ( ،فرهنگی ،شخصیتی اخالقی و پژوهشی و
فناوری به ترتیب اولویت اول تا چهارم را در انتخاب اعضای هیأت علمی به عهده دارد.

خدابخشزاده و همکاران ( ،)9461نیز ویژگیهای فردی را به عنوان یک از مؤلفههای
عوامل مؤثر بر بهرهوری منابع انسانی برشمردند .که علم ،آگاهی و دانش ،تجربه ،انگیزه
و نگرش فرد برای انجام بهتر کارها را شامل میشود .شمس مورکانی و همکاران
( )9464نیز 3 ،عامل اصلی را در ارزیابی عملکرد اعضای هیئت علمی معرفی کردند که
عبارتند از عامل آموزشی ،مدیریتی ،پژوهشی و شایستگی فردی .همچنین ،عزیزی
( ) 9461نشان داد که بهبود عملکرد پژوهشی اساتید در علوم انسانی از طرفی نیازمند
انجام اصالحات در رویکردهای سازمانی و مدیریتی و سیاستگذاری پژوهش است و از
طرف دیگر مشروط به اجرای برنامههای توامندسازی و تقویت بنیههای حرفهای اساتید
در زمینه پژوهش و فراهم کردن شرایط و منابع مناسب مالی ،مادی و علمی برای انجام
فعالیتهای پژوهش توسط اساتید را شامل میشود .طالبی ( ،)9469ده متغیر اصلی
برای توصیف عملکرد اعضای هیأت علمی در گرفت که عبارتند از- 9 :تألیف مقاله1 ،
تولید دانش فنی ،اختراع ،اکتشاف یا کسب رتبه در جشنوارههای ملی- 4 ،ارائهطرحهای پژوهشی ،ارزیابی ،داوری مقاالت و فعالیتهای پژوهشی- 3 ،ترجمه کتاب،
تصحیح انتقادی کتاب و تجدید چاپ کتاب- 1 ،انجام پایاننامه دانشجویی- 9 ،رعایت
نظم و انظباط درسی و شئونات اسالمی-1 ،کیفیت تدریس- 3 ،کمیت تدریس،
- 6تألیف کتابهای درسی- 91 ،کاربرد روشهای نوین تدریس ،معرفی کرد
نتایج حاصل از پژوهش حاضر نشان داد میانگین در مؤلفههای پژوهشی و حرفهای
از عملکرد شغلی منفی است و این بدان معناست که وضعیت موجود در این عوامل
نامطلوب است .میتوان گفت تنها ابعاد عملکرد آموزشی در دانشگاهها مورد توجه قرار
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می گیرد .بدین معنی که ارائه سرفصل و معرفی منابع درسی به دانشجویان (داشتن طرح
درس) ،آشنا بودن به نحوه آموزش مجازی ،مشارکت دهی دانشجویان در فعالیتهای
یادگیری ،ارزیابی مداوم از دانشجویان ،گرفتن بازخورد و انجام اقدامات اصالحی
مناسب در صورت لزوم ،ارزیابی پایانی عادالنه از دانشجویان مبتنی بر شایستگیهای
علمی و مهارتی دانشجویان و برگرفته از محتوای دروس ارائه شده ،در دانشگاه مورد
تاکید قرار میگیرد؛ اما ترغیب دانشجویان نسبت به پژوهش و مشارکت دادن آنها در
فعالیتهای پژوهشی و حتی پاداش دادن و ایجاد انگیزه نسبت به اقدامات پژوهشی جدی
گرفته نمیشود .همچنین ،دانشگاه و اساتید آن به گونهای رفتار میکنند که گویا
مسئولیتی در مورد حفظ ارزشها و بهبود خالقیت ،عزت نفس ،مرکز کنترل درونی،
خودکارآمد ،خوشرویی و گشادهرویی ،حس مسئولیت پذیری و نداشتن تکبر (تواضع
مناسب) ندارند که این امر به سازمان ضرر میرساند .درنهایت با توجه به نتایج پژوهش
پیشنهادهای زیر ارائه میگردد :ایجاد کانونهای ارتباطی بین مدیران و اساتید دانشگاه؛
مشارکت اعضای هیئتعلمی در تصمیم گیریها؛ عضویت اعضای هیئتعلمی در
انجمنهای تخصصی و فرهنگی؛ طراحی و اجرای کارگاههای آموزشی مرتبط با نیاز
اساتید و دانشجویان؛ بازنگری و اصالح قوانین و مقررات مربوط به ارتقای عملکرد
شغلی اساتید.
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