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 چکیده
ی دولتی هادانشگاههای عملکرد شغلی اعضای هیأت علمی در هدف پژوهش شناسایی و سنجش مؤلفه

. بوده است. پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر نوع داده آمیخته از نوع اکتشافی بود شهر تهران
گیری جامعه آماری بخش کیفی شامل خبرگان و مسئولین دانشگاهی بودند که با استفاده از روش نمونه

عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. بخش کمی شامل کلیه غیرتصادفی هدفمند و اصل اشباع ده نفر به
ای خوشهگیری تصادفی ی دولتی شهر تهران بودند که با روش نمونههادانشگاهاعضای هیئت علمی 

نفر به عنوان نمونه انتخاب شد. جهت  331ای و محاسبه حجم نمونه در معادالت ساختاری چندمرحله
مصاحبه نیمه ساختار یافته و پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد. ، ایها از روش کتابخانهگردآوری داده

لی اکتشافی و آزمون تی تک های کیفی از تحلیل محتوا و در بخش کمی از تحلیل عامبرای تحلیل داده
-حرفه، پژوهشی، آموزشیهای عملکرد شغلی عبارتند از استفاده شد. نتایج نشان داد که مؤلفه یانمونه

ای نامطلوب ولی وضعیت های پژوهشی و حرفه؛ وضعیت موجود مؤلفههای فردیشایستگیو  ای
های شناسایی یت با توجه به مؤلفههای فردی مطلوب بود. درنهاهای آموزشی و شایستگیموجود مؤلفه

 شود قوانین و مقررات مربوط به ارتقای عملکرد شغلی اساتید بازنگری و اصالح شود.شده پیشنهاد می

 عملکرد شغلی، شایستگی فردی، ایشایستگی حرفه، شایستگی آموزشیکلیدی:  یهاواژه
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 مقدمه
کرد خود نیاز دارند و منابع به بهبود مستمر عمل، ها برای حفظ بقا و پیشرفتسازمان
ها تلقی ها و منشأ هرگونه تحول و نوآوری در آنهای بنیادی سازمانسرمایه، انسانی

(.. عملکرد شغلی به عنوان ارزش 943-991: 9461، شوند )مؤذن و همکارانمی
شود های شغلی مختلف تعریف میسازمانی رفتارهای شغلی کارمند در زمان و موقعیت

ویژه مؤسسات ها به(. کیفیت و کمیت عملکرد سازمان1199، 9همکاران)جاکوب و 
(. 1191، و همکاران 1تک افراد سازمان بستگی دارد )شیلدآموزش عالی به عملکرد تک

در مشاغل خود به خوبی عمل کنند که از توانایی و انگیزش  توانندیمکارکنان زمانی 
ند. در واقع توانایی و انگیزش منجر به مند باشالزم برای داشتن عملکرد مناسب بهره

(. بنابراین مدیران با 46-19: 1116، 4شوند )پنو و تناکونعملکرد شغلی مناسب می
توانند به موقع و به شناخت و پیش بینی عملکرد شغلی کارکنان تحت مدیریت خود می

انی سازمان های آنان اقدام نموده و از نیروی انسطور صحیح به ارضای نیازها و انگیزه
، 3اروکاس و مرلی-وری کنند )لونابه نحوی مطلوب در راستای اهداف سازمان بهره

1191.) 
خشنودی آنها را نسبت به کارشان کاهش ، عملکرد شغلی ضعیف در بین کارکنان

کند. عملکرد نامناسب شغلی موجب داده و نگرش منفی نسبت به شغل ایجاد می
که این فشار  شودیمشار کاری زیاد به دیگران کاهش اثربخشی مدیریت و اعمال ف

، گروهی، کاری فشار روانی را نیز به دنبال دارد. عملکرد شغلی ضعیف عواقب فردی
 (.9433، اجتماعی زیادی را به دنبال دارد )رضاییان و نائیجی، سازمانی

اعضای هیأت علمی متخصصانی هستند که مسئولیت آموزش و اشاعه علم و دانش 
دانشگاه به عهده داشته و کیفیت و توسعه دانش تا اندازه زیادی به چگونگی را در 

های اعضای هیأت علمی و نوع تعامل عملکرد این اعضا وابسته است. بررسی فعالیت
های بازخورد مناسبی را برای تجزیه و تحلیل مسائل آموزشی و تصمیم گیری، آنها

ن نظام آموزش عالی فراهم آورده و از راهبردی به مسئوال هاییزیراساسی و برنامه 
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توانند از چگونگی عملکرد خود آگاهی یافته و دیگرسو اعضای هیأت علمی نیز می
، سه دسته آموزشی هایتفعالهای خود اقدام کنند. این برای افزایش کیفیت فعالیت

 (. بعد9464، )رخشانی و شمس شوندیمپژوهشی و ارائه خدمات )اجرایی( را شامل 

 از پیش هاییتفعال شامل تدریس فرآیند مجموعه شامل که آموزشی ل عملکرداو

 عملکرد دوم دوره( است. بعد پایان )ارزشیابی تدریس از و پس تدریس حین، تدریس

 این راه یا بینجامد هایدهپد بین روابط کشف یا علم تولید به که فعالیتی هرگونه، پژوهشی

خدماتی  -اجرایی عملکرد سوم . بعدنامندیم وهشیپژ عملکرد نماید؛ تسهیل فرآیند را
 خدمات پژوهش )مانند و تدریس از غیر به دانشگاهی فعالیت هرگونه که شامل

 (.9436، )محمدی است سازمانی( پست همراه با خدماتی و یامشاوره
. گیردیمگیریهای شغلی نیز صورت ارزشیابی از عملکرد شغلی اساتید جهت تصمیم

های آموزشی در جهت هدف اصلی کمک به مدیران و مسئوالن سازمان، بر این اساس
اولین و مهمترین معیار  .استگیری معقولتر نسبت به استخدام و ارتقاء اساتید تصمیم

. در این راستا استارتقاء یادگیری دانشجویان ، ارزشیابی عملکرد اعضای هیأت علمی
بر سر چندین معیار توافق دارند  هاهدانشگااعضای هیأت علمی و مدیران ، دانشجویان
 یجادا ایجاد انگیزه یادگیری دانشجو و ایجاد محیط یادگیری مثبت؛ ییتوانا که شامل:

 هاییوهشبه  توجه و عالئق دانشجویان؛ یازهانبه  توجه های متناسب و اقتضایی؛چالش
زشیابی عدالت و انصاف در روند سنجش و ار یترعا مختلف یادگیری در دانشجویان؛

 (.9464، )باستانی و همکاران
گران مختلف مورد بررسی های تشکیل دهنده عملکرد شغلی توسط پژوهشمؤلفه

و  عملکرد رهبری، اند از سبک رهبریها عبارتقرار گرفته است. برخی از این مؤلفه
؛ کالشون و دن 1111، ؛ براون و همکاران1193، ولد و همکارانعملکرد خدمات )دی

خودکارآمدی و ، عزت نفس، خوشبینی به آینده، (؛ انضباط اجتماعی1116، هارتاگ
، (؛ کیفیت زندگی کاری1199، ؛ کانگ و همکاران1199، کنترل )پنگ و همکاران

؛ کانگ و 1199، اطمینان اجتماعی و رفتار شهروند سازمانی )احمد و همکاران، مذاکره
اکانل ، ؛ هتراپ9666، مکاران )کانوی(؛ ارتباط با ه1199، ؛ بای و همکاران1199، کوان

، دراسگو، داناوان، ؛ برگمن1194، (؛ جو سازمان )تجهیزات( )لیندبوم9663، و وینگیت
(؛ 1191، ؛ دیکانیک1199، (؛ حقوق و دستمزد )کاراتیپ و اگا1113، اورتون و هنینگ
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؛ 1199، (؛ مشارکت )رید9469، ؛ نقل از خوشبخت9636آموزش )گودا و سیداراما 
؛ جانسون و 1199، ها )اون و همکارانریزی برای مسئولیت(؛ برنامه1199، شارما و هار

، ؛ جاج و بونو1116، (؛ رعایت ارزشهای پایدار )ون دن آکر و همکاران1199، مارشال
 (.1199، ؛ پنگ و همکاران1119

نتیجه گرفت که وجود اساتیدی با عملکرد  توانیم، با توجه به مطالب گفته شده
به عنوان یکی از ارکان تعلیم و تربیت در آموزش دانشجویان و  هادانشگاهناسب در م

ارتقای سالمت جامعه نقشی حیاتی دارد که به سهم خود در جلوگیری از پیدایش 
(. شناخت 1199، کند )مصطفی و اوتمانبیمار و غیرمولد در آینده اقدام می یاجامعه

هایی است که اعضای هیأت علمی از ضرورتعوامل مؤثر در ایجاد عملکرد مناسب 
ریزی موفق در ایجاد محیطی رضایت شغلی و برنامه، تواند در افزایش بهره وریمی

آگاهی از نیازهای اعضای هیأت علمی در  پرشور و مفید در دانشگاه کمک کننده باشد.
 ایجاد عملکرد مناسب برای پیش بینی و تفسیر رفتارهای ایشان مفید است و از

زیرا عملکرد مناسب عامل اساسی در ، هایی است که نباید نادیده گرفته شودضرورت
در این مطالعه در صدد برآمد تا با  پژوهشگران (.1191، هاست )هاتاباراتایجاد فعالیت

های عملکرد شغلی از دیدگاه اعضای هیأت علمی شناسایی و تعیین وضعیت مؤلفه
در نیل به اهداف سازمانی و ارتقا آموزش برداشته  ی شهر تهران گامی مؤثرهادانشگاه

نتایج پژوهش حاضر مسئوالن مربوطه را در بهبود عملکرد شغلی ، امید است باشد.
 .وری ایشان یاری نمایداعضای هیأت علمی و افزایش بهره

 روش
های عملکرد شغلی اعضای ازآنجاکه پژوهش حاضر در مورد شناسایی و سنجش مؤلفه

از ، روش آن از حیث بعد محیط، ی دولتی شهر تهران بودهادانشگاهدر هیأت علمی 
از نوع مقطعی؛ ، کاربردی؛ بر حسب زمان، ای و میدانی؛ بر اساس هدفنوع کتابخانه

کمی( با رویکرد -از نظر نوع داده آمیخته )کیفی پیمایشی؛-ازنظر روش اجرا توصیفی
ضای هیئت علمی و مسئولین اع، شامل خبرگان دانشگاهی: یفیک اکتشافی بود.

گیری غیر تصادفی هدفمند و اصل اشباع دانشگاهی بودند که با استفاده از روش نمونه
شامل کلیه اعضای هیئت علمی : یکم عنوان حجم نمونه درنظر گرفته شد.نفر به 91
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علمی ، ایفنی و حرفه، ی پیام نورهادانشگاهجز ی دولتی شهر تهران بههادانشگاه
های آماری از روش در این پژوهش برای انتخاب نمونه .بود ی و غیرانتفاعیکاربرد
ای استفاده شد. بدین صورت که از بین ای چندمرحلهگیری تصادفی خوشهنمونه

عالمه ، خوارزمی، امیرکبیر، دانشگاه )تهران 3دانشگاه( تعداد  13ی موجود )هادانشگاه
صورت رس و خواجه نصیر طوسی( بهتربیت مد، الزهرا، صدا و سیماطباطبائی، 

سپس در هر دانشگاه به صورت تصادفی سه دانشکده انتخاب ، تصادفی انتخاب شد
شد؛ در هر دانشکده نیز به صورت تصادفی سه رشته انتخاب و پرسشنامه در میان 

پژوهشگرانان با توجه به اینکه در این پژوهش ها توزیع شد. اعضای هیئت علمی این رشته
های پیمایشی استفاده نمود تا عقیده و نظر اعضای هیئت علمی را در مورد مؤلفه از روش

پرسشنامه در  111عملکرد شغلی در دانشگاه جویا شود حجم نمونه را بزرگ انتخاب کرد. لذا 
پرسشنامه سالم گرداوری شد که  331میان جامعه آماری ذکر شده توزیع کرد و از این میان 

 این تعداد پرسشنامه صورت گرفت. های آماری رویتحلیل
مصاحبه ، ایها از روش کتابخانههمچنین در این پژوهش به منظور گردآوری داده

های نیمه ساختار یافته و پرسشنامه استفاده شد. در بخش کیفی این پژوهش از مصاحبه
برای ، های انفرادی با مصاحبه شوندگانساختار یافته استفاده شد. در مصاحبهنیمه

های فرعی دیگری بررسی مقدماتی سه سؤال مصاحبه استفاده شد. ضمن این که سؤال
-نیز در کنار هر سؤال برای درک تجارب شرکت کنندگان در حین مصاحبه مطرح می

صحت برداشت ، های راهنماشد. در حین انجام مصاحبه پژوهشگرانان با پرسش سؤال
-ده است. پژوهشگرانان در فرایند نمونههای مصاحبه شوندگان کنترل کرخود را از گفته

ها را مورد تحلیل قرار داد تا مواردی که ناقص بوده با گیری از شرکت کنندگان داده
، مصاحبه 91کننده جدید کامل گردد. بعد از انجام دریافت اطالعات جدید از شرکت
باع شد و پژوهشگرانان به اشهای قبلی تکرار میعوامل اصلی و فرعی در مصاحبه

های مناسب برای تعیین آوری نظرات در مورد شاخصرسید. در حین مصاحبه به جمع
دولتی شهر  یهادانشگاهعوامل تشکیل دهنده عملکرد شغلی اعضای هیأت علمی در 

تهران پرداخته و عوامل اصلی و فرعی مورد نظر بررسی و نهایی شد. مدت زمان انجام 
 دقیقه بود. 91تا  41مصاحبه بین 
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منظور اطمینان خاطر از ای حصول اطمینان از روایی بخش کیفی پژوهش و بهبر
ازنظرات ارزشمند اساتید آشنا با این حوزه ، ها از دیدگاه پژوهشگراناندقیق بودن یافته

-چنین بهو متخصصان دانشگاهی که در این حوزه خبره و مطلع بودند استفاده شد. هم

ها کمک گرفته شد. همچنین تحلیل و تفسیر دادهزمان از مشارکت کنندگان درطور هم
برای محاسبه پایایی از روش پایایی بین دو کدگذار استفاده شد. در مصاحبه با روش 

از یکی از اساتید مدیریت آموزشی آشنا به ، 9توافق درون موضوعی دو کدگذار
ادامه کدگذاری درخواست شد تا به عنوان کدگذار ثانویه در پژوهش مشارکت کند در 

تعداد سه مصاحبه را کدگذاری کرده و درصد ، محقق به همراه این همکار پژوهش
رود را محاسبه کرد توافق درون موضوعی که به عنوان شاخص پایایی تحلیل به کار می

درصد بدست آمد که  9/11که پایایی حاصل از دو کدگذار با توجه به محاسبات زیر 
 بیانگر پایای مناسب بود.

ای از پرسشنامه، ها در بخش کمیپژوهش به منظور گردآوری دادهدر این 
ساخته بر گرفته از کدهای حاصل از مصاحبه استفاده شد که با نظرسنجی از محقق

های این پژوهش های پرسشنامهتکمیل شد. گویه، ی دولتی شهر تهرانهادانشگاهاساتید 
ای عمومی هدف کسب ههای عمومی: در سؤالشامل دو قسمت است: الف( گویه

شناختی پاسخگویان است. این قسمت شامل پنج سؤال است اطالعات کلی و جمعیت
اند. ب( پرسشنامه گروه تحصیلی و سابقه کار مطرح شده، سن، و مواردی مانند جنسیت

گویه  31های تخصصی: این بخش شامل عملکرد شغلی اعضای هیأت علمی گویه
، حی این بخش سعی شده است که تا حد ممکن. در طرااستسؤال باز  9بسته و 

ها از نوع بسته و از ها برای پاسخگویان قابل درک باشد. این گویههای پرسشنامهگویه
 اطالعات مربوط به پرسشنامه آمده است. 9. در جدول استای لیکرت گزینه 1طیف 

ستفاده محتوایی و سازه ا، منظور محاسبه روایی از روایی صوریدر این پژوهش به
امالیی و .... به ، شکلی، شد. روایی ظاهری پرسشنامه نهایی به دور از ایرادات ویرایشی

اساتید متخصص تدوین گردید. برای ، چند نفر از اعضای نمونه، کمک پژوهشگرانان
استفاده شد. بررسی روایی محتوایی  CVIو  CVRهای از فرم 1بررسی روایی محتوایی

                                                                                                                                        
1. Inter coder reliability (ICR) 
2. Content Validity 
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اساتید راهنما و ، و از طریق خبرگان )اعضای مصاحبه شوندهقبل از توزیع پرسشنامه 
ها و..( صورت چند نفر از آزمودنی، دانشجویان دکتری متخصص در این حوزه، مشاور

گرفت. بر اساس این نوع از روایی هیچ سؤالی نیاز به حذف شدن نداشت و برخی 
 سؤاالت اصالح شد.

 ا تشکیل شده است.از دو قسمت روایی همگرا و واگر 9روایی سازه
هایی که برای سنجش روایی همگرا به کار تأییدی(: تستهمگرا )های روایی تست

/. 1. بارهای عاملی باالی 1. همه بارهای عاملی معنادار باشد؛ 9رود عبارتند از: می
. پایایی 3/. باشد؛ 1از  تربزرگ)میانگین واریانس استخراج شده(  AVE. 4باشد؛ 

ز میانگین واریانس استخراج شده باشد که تمام موارد در این پژوهش ترکیبی بزرگتر ا
آلفای کرونباخ و پایایی ، ضرایب میانگین واریانس استخراج شده 1شد. در جدول  ییدتأ

 توان این دو ضریب را با هم مقایسه کرد:ترکیبی متغیرها آورده شده است و می

 ریب پایایی ترکیبیضریب میانگین واریانس استخراج شده و ض .1جدول 

 مؤلفه بعد
تعداد 
 سؤاالت

آلفای 
 کرونباخ

پایایی 
 ترکیبی

میانگین واریانس 
 استخراج شده

عملکرد 
 شغلی

 19/1 349/1 163/1 94 عملکرد آموزشی

 16/1 331/1 349/1 91 عملکرد پژوهشی

 91/1 391/1 311/1 91 ایعملکرد حرفه

 94/1 163/1 113/1 6 های فردیشایستگی

 1.1همه متغیرها باالی  AVEقابل مشاهده است میزان  1طور که در جدول همان
قرار دارد و ضریب پایایی ترکیبی در هر یک متغیرها بزرگتر از میانگین واریانس 

 استخراج شده در همان متغیر است.
آزمون فورنل و الرکر: این شاخص از ترکیب . تست روایی واگرا )تشخیصی(

ستگی بین متغیرهای پنهان و متوسط واریانس استخراج شده بدست جداول مقادیر همب
آمد. در جدول زیر مقایسه ریشه دوم میانگین واریانس استخراج شده هر سازه با مقادیر 

 ها آورده شده است.ضرایب همبستگی بین سازه

                                                                                                                                        
1. Construct Validity 
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ستگی مقایسه ریشه دوم میانگین واریانس استخراج شده هر سازه با مقادیر ضرایب همب .2جدول 

 ها )روایی واگرا )تشخیصی( با استفاده از آزمون فورنل و الرکر(بین سازه

 AVE 9 1 4 3 هاسازه

 ---- ---- ---- 11 19/1 بعد آموزشی

 ---- ---- 11/1 19/1 16/1 بعد پژوهشی

 ---- 39/1 31/1 46/1 91/1 یاحرفهبعد عملکرد 

 16/1 39/1 31/1 31/1 94/1 بعد شایستگی فردی

قادیر جذر میانگین واریانس استخراج شده در سطر و ستونی که قرار دارند م
دهند که بیانگر وجود روایی واگرا در بین متغیرهای پژوهش بیشترین مقدار را نشان می

: در این پژوهش برای محاسبه پایایی از ضریب آلفای کرونباخ و پایایی یاییپا است.
های عملکرد شغلی ونباخ و پایایی ترکیبی مؤلفهترکیبی استفاده شد. مقادیر آلفای کر

طور که در جدول قابل آورده شده است. همان 9اعضای هیأت علمی در جدول 
های دو بعد مشاهده است میزان ضریب آلفای کرونباخ و ترکیبی برای همه مؤلفه

است. البته باید  1/1رهبری اخالقی و عملکرد شغلی اعضای هیأت علمی باالتر از 
آزمودنی جداگانه انجام شد و  41جه داشت که پیش تست آلفای کرونباخ بر روی تو

بعد از اینکه دریافتیم همبستگی درونی سؤاالت مناسب است پرسشنامه نهایی برای 
 ها توزیع شد.سایر آزمودنی

 هایافته
های علمی مورد تحلیل و ارزیابی های پژوهش با استفاده از روشدر این بخش داده

ها تجزیه و تحلیل داده، استکه پژوهش از نوع آمیخته گیرد. با توجه به اینمی قرار
های کمی؛ های کیفی و تجزیه و تحلیل دادهشامل دو بخش است: تجزیه و تحلیل داده

ها مورد بررسی قرار گرفت. نتایج ها پیش پردازش دادهاما قبل از تجزیه و تحلیل داده
برای رفع این ، شدگی اتفاق افتاده است؛ بنابراینا گمهنشان داد در برخی از گویه

های مفقوده مشکل از روش میانه برای جایگذاری مقادیر آنها استفاده شد و تمام داده
استفاده شد که  9های پرت از گراف باکس پالتجایگزین شد. به منظور شناسایی داده

                                                                                                                                        
1. Boxplot 
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ها در نرم افزار اکسل برای ننتایج نشان داد هیچ داده پرتی وجود ندارد. عالوه بر ای
های بی تفاوت انحراف معیار هر آزمودنی در پاسخ به یک پرسشنامه محاسبه حذف آدم

های پژوهش ها به سؤالشد که نتایج نشان داد انحراف معیار پاسخ هر یک از آزمودنی
 نیست و بنابراین هیچ آزمودنی حذف نشد. شایان ذکر است که با ده خبره 4/1کمتر از 

های در این زمینه بر اساس مصاحبه نیمه ساختاریافته با سه سؤال مصاحبه شد. سؤال
های ارائه شده برای هر سؤال پس از آورده شده است. پاسخ 3مصاحبه را در جدول 

آورده شده  4تحلیل محتوا توسط پژوهشگران و دو نفر از متخصصین آمار در جدول 
 است.

 های مصاحبهسؤال .3جدول 

 سؤال ردیف
 عالی کدامند؟عوامل تشکیل دهنده عملکرد شغلی از دیدگاه حضرت 9
 عالی از عملکرد اعضای هیأت علمی در دانشگاه چیست؟تعریف حضرت 4
 عالی درخصوص ارتقای عملکرد شغلی اعضای هیأت علمی چیست؟راهکارهای پیشنهادی جناب 9

مصاحبه در مورد عملکرد نیز لیست مربوط به نتایج تحلیل محتوای  3در جدول 
 شغلی اعضای هیئت علمی آورده شده است.

 چک لیست مربوط به نتایج تحلیل محتوای مصاحبه در بعد عملکرد شغلی .4جدول 

 کد مصاحبه شونده مفاهیم استخراجی اولیه بعد

عملکرد 
 شغلی

 I6, I8, I4, I10 ارائه سرفصل و معرفی منابع درسی به دانشجویان )داشتن طرح درس(
 I4, I6, I3 آشنا بودن به نحوه آموزش مجازی

 I2,I3, I1, I9 های یادگیریمشارکت دهی دانشجویان در فعالیت
 I1, I8, I10 های پژوهشیتشویق و ترغیب دانشجویان به فعالیت

 I2,I3,I7,I9 ها و نظراتتشویق و ترغیب دانشجویان به بیان ایده
 I4,I5,I8,I9,I3,I10 فکر انتقادیتشویق و ترغیب دانشجویان به ت

 I2,I3,I1, I9 آشنا بودن به نحوه مدیریت کالس
سن و سطح ، فرهنگ، اتخاذ روش و استراتژی تدریس مناسب با توانایی

 I1, I8, I10, I9 درک دانشجویان

 I2, I3, I6, I9 ارائه تکالیف به عنوان ابزاری برای تقویت یادگیری دانشجویان
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 کد مصاحبه شونده مفاهیم استخراجی اولیه بعد
 I5, I6, I1, I3 تعصبات شخصی در امر تدریسعدم دخالت 

گرفتن بازخورد و انجام اقدامات اصالحی ، ارزیابی مداوم از دانشجویان
 I2,I6,I8,I9,I3,I4 مناسب در صورت لزوم

های علمی و ارزیابی پایانی عادالنه از دانشجویان مبتنی بر شایستگی
 ,I6,I9, I10, I3 ه شدهمهارتی دانشجویان و برگرفته از محتوای دروس ارائ

 I5,I8,I2,I1, I9 ایجاد جوی با نشاط در محیط کالس
ها و داشتن سابقه اجرایی ها و همایشعضویت در هیأت علمی نشریه

 هادر برگزاری همایش
I4,I5 I2, I10,I3 

ها و کتابنامه، ، پایانها و نشریاتداوری مقاالت علمی در همایش
 I8, I9, I10 های پژوهشیطرح

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

I1, I7, I9, I4 

 I4, I8, I10, I5 های اطالعاتیتوانایی استفاده از منابع الکترونیکی و بانک
 I6, I7, I1 ترجمه و ویرایش علمی کتاب، تألیف

 I2,I3,I1, I9 ها در مقاطع مختلفهها و رسالنامهپایانها و راهنمایی پروژه
 I1, I8, I10, I9 های آموزشی مرتبط با نیاز اساتید و دانشجویانطراحی و اجرای کارگاه

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

I2, I3, I10 

 I4, I5, I2, I3 یهای جدید علمی و تکنولوژیکآشنایی با پیشرفت
 I3, I7, I9, I4 اختراعات و اکتشافات، ابداعات، تولید دانش فنی

 I3, I2, I9 اخالقیات و معنویات، انجام وظیفه در چارچوب قوانین
 I3, I2, I5, I10 احترام به شأن و مقام انسانی دانشجویان

اسالمی و فرهنگی در کالس و  یهاارزش، رعایت موازین اخالقی
 حیط دانشگاهم

I3, I6, I9, I10 

 I8, I10, I3 تقویت و ترویج اصول اخالقی در بین دانشجویان
نگرش و ، های آموزشی ضمن خدمت متناسب با دانششرکت در دوره

 I8, I3, I6, I9, I2 مهارت اعضا

 I4, I6, I3, I5 تعهد سازمانی
 I1, I7, I8, I4 ای مناسبپوشش حرفه

 I2,I3,I1, I9 رات و تحوالت دانشگاهیهماهنگی با تغیی
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 کد مصاحبه شونده مفاهیم استخراجی اولیه بعد
 I1, I8, I10, I9 درگیری شغلی
 I3, I4, I9, I2, I5 اشتیاق شغلی

 I6, I8, I9,I3, I5 داشتن نظم )حضور به موقع و فعال در کالس(
 I6, I10, I1, I5 داشتن پشتکار

 I3, I4, I9, I2, I5 خالقیت
 I3, I5, I6, I1, I10 عزت نفس

 I4, I7, I10,I3 ترل درونیمرکز کن
 I1, I7, I9, I4 خودکارآمدی
 I4, I8, I10, I5 روییخشرویی و گشاده

 I3, I6, I9, I10 حس مسئولیت پذیری
 I8, I10, I3, I4, I9 نداشتن تکبر )تواضع مناسب(

ارائه شده است. ، ای که از تحلیل محتوا حاصل شدهمفاهیم اولیه، 3در جدول 
های پژوهش بوده و در قسمت دوم بیانگر محور اساسی سؤال، 3ل اطالعات جدو

های ارائه شده توسط مصاحبه شوندگان آورده شده است که از کدگذاری جدول پاسخ
کد مربوط به مصاحبه شونده آورده ، باز به دست آمده است و در قسمت سوم یعنی کد

ه سؤال یا سؤاالتی پاسخ ب، شده است. در برخی از جداول تعدادی از مصاحبه شوندگان
 31اند. در نهایت نداده و یا در پاسخ به برخی سؤاالت به چندین عامل اشاره کرده

، های عملکرد شغلیشناسایی مرلفه در شاخص از مصاحبه با خبرگان استخراج شد.
های موجود را برای تحلیل به کار توان دادهابتدا باید از این مسأله اطمینان یافت که می

های مورد نظر )اندازه نمونه و رابطه بین متغیرها( برای آیا تعداد داده، د یا به عبارتیبر
و آزمون بارتلت  KMOتحلیل عاملی مناسب هستند یا خیر؟ بدین منظور از شاخص 

و مقادیر تقریباً  بوده 9/1از  تربزرگ KMOشاخص ، استفاده شد. نتایج نشان داد
های ه حاکی از کفایت حجم نمونه بر اساس شاخصدهد کنزدیک به یک را نشان می

برای آزمون بارتلت نیز  1.111داری . سطح معنیاستشناسایی شده برای تحلیل عاملی 
زیرا فرض یکه بودن  استنشان دهنده مناسب بودن متغیر پژوهش برای تحلیل عاملی 

ملکرد ع و بارتلت KMOنتایج آزمون شود. در جدول زیر ماتریس همبستگی رد می
 شغلی آورده شده است.
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 و بارتلت KMOنتایج آزمون  .5جدول 

 نتایج آزمون عوامل

 های عملکرد شغلیمؤلفه

 KMO 1.339گیری ضریب کفایت نمونه

 آزمون کرویت بارتلت
 4613.499 کای اسکوئر
 399 درجه آزادی

 1.111 سطح معناداری

براساس نتایج حاصل  ملکرد شغلیهای عطور که گفته شد در شناسایی مؤلفههمان
شاخص شناسایی شده تحلیل عاملی اکتشافی  31روی ، از بخش کیفی و روایی محتوا

 های عملکرد شغلی آورده شده است.اشتراکات شاخص 9انجام شد. در جدول 

 هااشتراکات شاخص .6جدول 
 اشتراکات استخراجی هاسؤال اشتراکات استخراجی هاسؤال
 911/1 11سؤال  194/1 9سؤال 
 111/1 14سؤال  943/1 1سؤال 
 111/1 13سؤال  919/1 4سؤال 
 141/1 11سؤال  931/1 3سؤال 
 111/1 19سؤال  143/1 1سؤال 
 941/1 11سؤال  919/1 9سؤال 
 941/1 13سؤال  999/1 1سؤال 
 163/1 16سؤال  196/1 3سؤال 
 163/1 41سؤال  133/1 6سؤال 
 164/1 49ل سؤا 934/1 91سؤال 
 941/1 41سؤال  999/1 99سؤال 
 969/1 44سؤال  961/1 91سؤال 
 949/1 43سؤال  136/1 94سؤال 
 139/1 41سؤال  139/1 93سؤال 
 993/1 49سؤال  916/1 91سؤال 
 916/1 41سؤال  916/1 99سؤال 
 913/1 43سؤال  111/1 91سؤال 
 191/1 46سؤال  133/1 93سؤال 
 199/1 31سؤال  916/1 96سؤال 
 931/1 39سؤال  191/1 11سؤال 
 133/1 31سؤال  196/1 19سؤال 
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ها برای همه قابل مشاهده است اشتراکات شاخص 1جدول طور که در همان
نیز  1دست آمد و نیاز به حذف هیچ سرالی نبود. در جدول به 1/1ها باالی شاخص

 توان تبیین واریانس کل را مشاهده کرد.می

 های مستخرجهتبیین واریانس مؤلفه .7 جدول

 عوامل
 مجموع مربع بارهای چرخش یافته مجموع مربع بارهای استخراج شده مقادیر ویژه اولیه

 درصد تجمعی واریانس کل درصد تجمعی واریانس کل درصد تجمعی واریانس کل
9 139/1 166/44 166/44 139/1 166/44 166/44 169/3 191/13 191/13 

1 311/9 911/3 319/31 311/9 911/3 319/31 114/1 699/91 111/41 

4 919/9 699/9 461/36 919/9 699/9 461/36 111/9 411/91 431/31 

3 913/9 994/9 119/19 913/9 994/9 119/19 311/9 913/3 119/19 
1 336/1 664/3 663/91       
9 163/1 3/969 963/91       
1 116/1 391/1 916/1       
3 141/1 411/1 33/13       
...          
39 439/1 111/1 4/63       
31 136/1 1/9 911       

اول دارای مقادیر ویژه بزرگتر از یک هست و در  چهار عامل، 1با توجه به جدول 
های های مؤلفهواریانس شاخص، درصد 19مانند. این عوامل تا تقریباً تحلیل باقی می

متغیرها و نیز  بین روابط ماهیت درباره منظور تحقیق کند. بهغلی را تبیین میعملکرد ش
 ها مهمعامل در تعریف 3/1باالتر از  ضرایب، هاعامل و نامگذاری تعاریف به دستیابی

شده  در نظر گرفته تصادفی عامل عنوان حدود به کمتر از این و با معنی بوده و ضرایب
-نیز موید نتایج فوق بود و همان چهار عامل شناسایی شد. مؤلفه مودار سنگریزهاست. ن

پیشینه و ، توان مشاهده کرد و بر اساس ادبیاتمی، های اکتشاف شده را در جدول زیر
های شناسایی شده نهایت مؤلفه در اند.گذاری شدهها در نامهای موجود این مؤلفهنظریه

 آمده است: 3دبیات موجود در جدول بعد از تعدیل توسط حمایت ا
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 های مستخرجه شناسایی شده بعد از استفاده از ادبیات موجودمؤلفه .8جدول 

 متغیر نام عامل تعداد شاخص هاشماره گویه
 عملکرد آموزشی 94 9,1,4,3,1,9,1,3,6,91,99,91,94

 عملکرد شغلی
 عملکرد پژوهشی 91 93,91,99,91,93,96,11,19,11,14
 ایعملکرد حرفه 91 13,11,19,11,13,16,41,49,41,44

 های فردیشایستگی 6 43,41,49,41,43,46,31,39,31

ارزیابی وضعیت دنبال طور که گفته شد با توجه به اینکه این پژوهش بههمان
بود و ی دولتی شهر تهران هادانشگاههای عملکرد شغلی اعضای هیأت علمی در مؤلفه

ها نرمال بود از آزمون تی تک ای و توزیع دادهگیری فاصلهاندازهاز آنجا که مقیاس 
ای برای پاسخ به سؤال پژوهش استفاده شد. قبل از آزمون سؤال ابتدا نرمال بودن نمونه

 گیرد.ها مورد بررسی قرار میتوزیع داده
داری در همه متغیرها سطح معنی، شودمشاهده می 3چنانکه در اطالعات جدول 

. در این استنرمال ، به عبارت دیگر توزیع مربوط به همه عوامل، است 11/1از  بزرگتر
ارزش عددی برای مقایسه با آماره تی ، ای استدرجه 1قسمت با توجه به اینکه مقیاس 

به منظور بررسی  یانمونهتک  tآزمون  6در نظر گرفته شد. در جدول  4را عدد 
 ه است.های عملکرد شغلی آورده شدوضعیت مؤلفه

 های عملکرد شغلیبه منظور بررسی وضعیت مؤلفه یانمونهتک  tآزمون  .9جدول 
 4ارزش آزمون=  

 مقدار تی
درجه 
 آزادی

سطح 
معناداری 
 )دو دامنه(

اختالف 
 میانگین

 درصد از اختالف 61فاصله اطمینان 

 حد باال حد پایین

عملکرد 
 شغلی

 434/1 1.961 191/1 1.111 316 691/9 آموزشی

 -113/1 -1.316 -364/1 1.111 316 -391/99 پژوهشی

 -914/1 -1.111 -111/1 1.111 316 -313/93 ایحرفه
های شایستگی
 فردی

396/91 316 1.111 911/1 161/1 133/1 

سطح معناداری در همه متغیرها کمتر از ، شودمشاهده می 6طور که در جدول همان
درصد اطمینان رد و  61با ، رض صفر برای بقیه فروضو بنابراین ف استپنج صدم 
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شود. البته باید توجه داشت با توجه به اینکه حد باال و پایین و فرض پژوهش تأیید می
توان گفت ای منفی است میهای پژوهشی و حرفههمین طور اختالف میانگین در مؤلفه

ا با توجه به اینکه حد باال و از میانگین است ام ترنییپاوضعیت این متغیرها نامطلوب و 
های فردی مثبت های آموزشی و شایستگیپایین و همین طور اختالف میانگین در مؤلفه

 توان گفت وضعیت این متغیرها مطلوب و باالتر از میانگین است.است می

 گیریبحث و نتیجه
منظور شناخت بیشتر موضوع در زمینه عملکرد شغلی و همچنین پژوهش حاضر به

 یهاپژوهشها صورت گرفت. با بررسی مبانی نظری و ها و شاخصناسایی مؤلفهش
، پژوهشی، شاخص برای عملکرد شغلی )آموزشی 31، انجام شده در ایران و جهان

های فردی( شناسایی و نامگذاری شد. در این بخش با توجه به ای و شایستگیحرفه
های آمده به تبیین مؤلفهدستهای بهدهوتحلیل داپیشینه تحقیق و نتایج حاصل از تجزیه 

هایی در این زمینه شود و درنهایت پیشنهادها پرداخته میشناسایی شده و وضعیت آن
، پیشرفت روزافزون فناوری، دلیل شتاب فزاینده علوم بشریگردد. امروزه بهارائه می

کاهش صدمات  و روابط و مسائل نیروی انسانی، دلیل ماشینی شدنپیچیدگی سازمان به
ترین راهکارهایی است که به کمک آن یکی از مهم، اصالح عملکرد شغلی، کاری

نیز  هادانشگاههای امروزی که . در سازمانرسندیممدیران و کارکنان به رشد و بالندگی 
های ناکافی که در اختیار مدیران به دلیل منابع محدود و داده، از آن مستثنی نیستند

نند تصمیمات درستی در جهت نیل به اهداف سازمان اتخاذ کنند. توانمی، دارند
امری ضروری ، همسو شدن با تغییرات محیطی و ارتقا عملکرد شغلی دانشگاه، روازاین

های انجام شده در زمینه عملکرد طبق ادبیات و پیشینه پژوهش بر رسد.به نظر می
های ش حاضر در زمینه مؤلفهحاصل از پژوه هاییافتهاذعان کرد که  توانیم، شغلی

های ها همسو است. ضمن اینکه بسیاری از پژوهشعملکرد شغلی با برخی از پژوهش
بر ارتقای عملکرد ، انجام شده در این زمینه در سازمانهای مختلف در ایران و جهان

. از جمله این کنندیمشغلی به عنوان عاملی برای توسعه و بالندگی سازمانی تاکید 
تکنولوژی تعامل و ، ( که ابعاد جو سازمانی1199به کانگ و کوان ) توانیمها پژوهش

، (1199هان و هارمز )، بای، نوآوری بر عملکرد شغلی تأثیرگذار قلمداد کردند همچنین
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جو سازمانی را عاملی مهم در ، که تأیید تأثیر سیاست سازمانی بر عملکرد شغلی
نشان دادند که عوامل تعامل و ، (1199همکاران )و ، اند. اونعملکرد شغلی عنوان کرده

 عالقه مندی بر اشتیاق و عملکرد شغلی تأثیر معناداری دارند.
در ، علمی یأته( نیز الگویی جهت انتخاب اعضای 9461محمدی و همکاران )

شخصیتی و ، با ابعاد علمی آموزشی ی ایرانهادانشگاهوری منابع انسانی در راستای بهره
 ارائه دادند. نتیجه پژوهش نشان داد که ابعاد، ژوهشی و فناوری و فرهنگیپ، اخالقی

 و پژوهشی و اخالقی شخصیتی، فرهنگی، ) یفن و مهارتهای دانش ( آموزشی علمی
 .به عهده دارد هیأت علمی اعضای انتخاب در را چهارم تا اول اولویت ترتیب به فناوری

های های فردی را به عنوان یک از مؤلفهنیز ویژگی، (9461زاده و همکاران )خدابخش
انگیزه ، تجربه، آگاهی و دانش، وری منابع انسانی برشمردند. که علمعوامل مؤثر بر بهره

شود. شمس مورکانی و همکاران و نگرش فرد برای انجام بهتر کارها را شامل می
کردند که  عامل اصلی را در ارزیابی عملکرد اعضای هیئت علمی معرفی 3، ( نیز9464)

 یزیعز، پژوهشی و شایستگی فردی. همچنین، مدیریتی، عبارتند از عامل آموزشی
( نشان داد که بهبود عملکرد پژوهشی اساتید در علوم انسانی از طرفی نیازمند 9461)

انجام اصالحات در رویکردهای سازمانی و مدیریتی و سیاستگذاری پژوهش است و از 
ای اساتید های حرفههای توامندسازی و تقویت بنیهنامهطرف دیگر مشروط به اجرای بر

مادی و علمی برای انجام ، در زمینه پژوهش و فراهم کردن شرایط و منابع مناسب مالی
ده متغیر اصلی ، (9469شود. طالبی )پژوهش توسط اساتید را شامل می هاییتفعال

 1، تألیف مقاله -9ز: برای توصیف عملکرد اعضای هیأت علمی در گرفت که عبارتند ا
ارائه - 4، های ملیاکتشاف یا کسب رتبه در جشنواره، اختراع، تولید دانش فنی-

، ترجمه کتاب- 3، داوری مقاالت و فعالیتهای پژوهشی، ارزیابی، طرحهای پژوهشی
رعایت - 9، دانشجویی نامهپایانانجام - 1، تصحیح انتقادی کتاب و تجدید چاپ کتاب

 ، کمیت تدریس- 3، کیفیت تدریس-1، رسی و شئونات اسالمینظم و انظباط د
 معرفی کرد، کاربرد روشهای نوین تدریس- 91، تألیف کتابهای درسی- 6

ای های پژوهشی و حرفهمیانگین در مؤلفه نتایج حاصل از پژوهش حاضر نشان داد
 از عملکرد شغلی منفی است و این بدان معناست که وضعیت موجود در این عوامل

مورد توجه قرار  هادانشگاهتوان گفت تنها ابعاد عملکرد آموزشی در می نامطلوب است.
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گیرد. بدین معنی که ارائه سرفصل و معرفی منابع درسی به دانشجویان )داشتن طرح می
های مشارکت دهی دانشجویان در فعالیت، آشنا بودن به نحوه آموزش مجازی، درس(

گرفتن بازخورد و انجام اقدامات اصالحی ، انشجویانارزیابی مداوم از د، یادگیری
های ارزیابی پایانی عادالنه از دانشجویان مبتنی بر شایستگی، مناسب در صورت لزوم

در دانشگاه مورد ، علمی و مهارتی دانشجویان و برگرفته از محتوای دروس ارائه شده
ها در مشارکت دادن آنگیرد؛ اما ترغیب دانشجویان نسبت به پژوهش و تاکید قرار می

فعالیتهای پژوهشی و حتی پاداش دادن و ایجاد انگیزه نسبت به اقدامات پژوهشی جدی 
که گویا  کنندیمرفتار  یاگونهدانشگاه و اساتید آن به ، شود. همچنینگرفته نمی

، مرکز کنترل درونی، عزت نفس، مسئولیتی در مورد حفظ ارزشها و بهبود خالقیت
حس مسئولیت پذیری و نداشتن تکبر )تواضع ، روییوشرویی و گشادهخ، خودکارآمد

درنهایت با توجه به نتایج پژوهش  رساند.مناسب( ندارند که این امر به سازمان ضرر می
 ایجاد کانونهای ارتباطی بین مدیران و اساتید دانشگاه؛گردد: پیشنهادهای زیر ارائه می
علمی در عضویت اعضای هیئت یها؛علمی در تصمیم گیرمشارکت اعضای هیئت

های آموزشی مرتبط با نیاز طراحی و اجرای کارگاهتخصصی و فرهنگی؛  یهاانجمن
ارتقای عملکرد بازنگری و اصالح قوانین و مقررات مربوط به  اساتید و دانشجویان؛

 شغلی اساتید.

 منابع
(. دیدگاه اعضای 9464ره سادات. )نی، علی و روح اللهی، طاهر نژاد، میترا، امینی، پیوند، باستانی

علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران درمورد نظام ارزشیابی استاد: مطالعه کیفی.  یأته
 .99-1، 9 شماره 1 دوره، طنین سالمت

 تبریز آزاد دانشگاه علمی هیأت اعضای عملکردی استانداردهای بررسی (.9463) علی.، بشیری

 علوم دانشگاه، ارشد کارشناسی نامهپایان .آن برای مناسب چارچوب منظور ارائه به

 شرقی. آذربایجان تحقیقات

رهبری تحول آفرین بر عملکرد شغلی  یرتأث(. 9463. )احمدعلی، الهی روح و عبدالعلی، جاللی
، 9دوره رسالت مدیریت دولتی. علمی با میانجی گری درگیری شغلی.  یأتهاعضای 
 .99-9، 91شماره 
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(. 9463ابوالفضل. )، علیرضا و قاسم زاده علیشاهیی، اقلعه، محمد، حسنی، رقیه، خضرلو
گیری بر تعهد و رضایت شغلی: آزمون نقش بررسی اثرعلّی مشارکت در تصمیم

میانجی ویژگیهای شغلی و عملکرد در میان اعضای هیأت علمی دانشگاه ارومیه. 
 .16-91، 14شماره ، 1 دوره، مشاوره شغلی و سازمانی

(. اثرات هیجان پذیری و شخصیت بر رضایت 9433. )محمدرضا، ناییجی و لیع، رضاییان
شماره ، 6دوره ، چشم انداز مدیریت بازرگانی ای در صنعت نفت ایران.شغلی مطالعه

44 ،36-99. 
(. طراحی الگوی ارزیابی 9464فاطمه )، جلیل و زنگنه، فتح آبادی، غالمرضا، شمس مورکانی

اولین کنفرانس ملی ارزیابی کیفیت در نظامهای عملکرد اعضای هیئت علمی. 
 ، دانشگاهی

(. تأثیر ارزیابی عملکرد اعضای هیأت علمی با کارنامه هوشمند بر 9436فاطمه. )، محمدی
شماره ، 9دوره ، فصلنامه فن آوری اطالعات و ارتباطات در علوم تربیتیعملکرد آنان. 

9 ،91. 
، . ارائه مدل معادله ساختاری خودراهبری(9464رضا. )، ناصری جهرمی، مهدی، محمدی

و رفتاری و ادراک دانشجویان از کیفیت عملکرد اعضای  ایینهزم، های فنیشایستگی
 .113-196، 3شماره ، 3دوره ، پژوهشی فناوری آموزش-نشریه علمیهیأت علمی. 

(. 9461مهدیه السادات. )، احمد و میرترابی، رضوانفر، حمید، موحد محمدی، زینب، مؤذن
های کشاورزی استان تهران. بررسی عوامل مؤثر بر عملکرد شغلی آموزشگران هنرستان

 .991-943، 1شماره ، 9دوره ، رهیافتی نو در مدیریت آموزشی
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