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Abstract: The purpose of this study was to present a model of productivity 

management of faculty members of Islamic Azad universities in Tehran province. It 

was an exploratory mix in terms of development goal, data and implementation 

method. The participating community was interviewed by 30 experts in the field of 

productivity and human resource management, who were purposefully selected as a 

statistical sample, provided that theoretical saturation was achieved. The statistical 

population of the quantitative section was 4465 members of the faculty and 

educational directors of the free universities of Tehran province, of which 353 people 

were selected as a sample through the Cochran's formula and in a multi-stage cluster 

method. The method of data collection was library and field including semi-structured 

interview (qualitative part) and researcher-made questionnaire (quantitative part). To 

analyze the qualitative data of the research, the content analysis method and 

maxqoda12 software were used. The results showed that the dimensions of 

productivity management in the management dimension include components 

(executive and leadership) organizational dimension including components (people 

management and communication) environmental dimension including components 

(internal factors and external factors) individual dimension including components 

((Personality traits and moral characteristics) of the job dimension included 

components (job-individual and job-organizational) value dimension included 

components (related to the person and related to the job). According to the dimensions 

and components, a model was presented that has a good fit.                                                                                                                                                                          
Keywords: Productivity Management, Faculty Members, Islamic Azad University, 

Tehran Province 
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 مقدمه

به طور کلی آموزش عالی سه وظیفه اساسی آمووزش       

پژوهش و ارائه خدمات تخصصی را بر عهده دارد. افوااشش 

موداران و گذاران  سیاسو وی قانونفشارهای خارجی از س

هوا در ها باعو  دوده اسو  کوه دانشوگاهمردم بر دانشگاه

هوا  اسوتفاده هاشی به منظور کواهش هاشنوهجستجوی راه

وری بیشتر از منابع موجود و سرانجام ارتقوای سو ب بهوره

کواری وری به عنوان راهبادند. به همین جه  م العه بهره

استفاده بهینه از منابع و امکانوات  ها وجه  کاهش هاشنه

از اهمی  خاصی برخوردار اسو .فراشند آمووزش عوالی بوا 

هووای سووازماندهی و موودشرش  منووابع انسووانی  روش دوویوه

برداری از امکانات سور و کوار دارد تدرشس و چگونگی بهره

-که عمدتاً با مدشرش  نظام آموزش عالی ارتباط پیودا موی

های علمی سازمانوری دربهرهمفهوم (. 1385 کند )داشان

آموزدووی عبارتسوو  ازت ارتبوواط میووان ناوووه اسووتفاده آن 

سووازمان از منووابعش )نیووروی انسووانی  مووواد  تجهیوواات و 

سرماشه و انرژی( و تبدشل آن طوی فراشنودی آموزدوی بوه 

های م لوب همراه با در نظر گرفتن کیفی  زنودگی ستاده

تووان مفواهیمی کاری کلیه کارکنان آن. براساس اشن موی

) ناووه 1همچون اثربخشی ) اشجاد نتواش  م لووب( کوارآشی

 سعملکرد درون داده ها( وکیفی  )درجه مقبولی  براسوا

ها مشخص دده اسو ( را در اشون آنچه در معیارها و هدف

ها و مراکا علمی آموزدی با روشکرد رودمند در کلیوه نظام

و رسوال  ها مورد توجه قرار داد تا عالوه بور تاقو  بخش

اهداف اشن نظوام در چشوا انوداز برناموه توسوعه باشود بوه 

هووا و ناوووه کیفیوو  زنوودگی کوواری  چگووونگی درون داده

(. 1392عملکرد آنها را نیوا در برگرفو  )صودقی بوکوانی 

وری وری شک روشکرد خاص برای بهبود بهورهمدشرش  بهره

آوری فرهنو  سوازمانی بوا طیو  اس  که هدف آن جمع

هوواشی اسوو  کووه در سوو و  اارهووا و تکنیووکوسوویعی از اب

کنند تا اطمینوان ااصول دوود کوه از مختل  فعالی  می

ها از طرش  طراای ماصوو،  طرااوی راهبرد کلی درک 

                                                      
 

فراشند و به طبقه تولید مفاهیا اساسی را از تشخیص نقاط 

دهی ساده( به قوت و ضع  )با استفاده از شک تکنیک نمره

کنود کوه در نمودار ارائوه موی سازی در دکل ساده وپیاده

)کیودوی دهود ها را توضیب میواقع شک سری چک لیس 

اعتقواد دارنود کوه ( 1993میلر و وشلسوون ) (.2009سیتو 

قلب هر دانشگاه شا مؤسسمؤسسوه آمووزش عوالی اع وای 

تأکیود دارد کوه (1985  علمی آن اسو  و بالودوشن )ئهی

  ئوهی هسته اصلی دانشگاه شا دانشوکده در واقوع اع وای

  علمی ئعلمی آن اس  و اعتالی توان و دانش اع ای هی

افووااشش کیفیو  دانشوگاه اسو . شکوی از  یمصداق واقعو

مهمترشن الااموات بورای بهبوود کیفیو  آمووزش عوالی و 

گیوری وری دناخ  وضع موجود و اندازهارتقای س ب بهره

.در اشن راستا بررسی مقولوه مودشرش  وری اس میاان بهره

ی اع ای هیئ  علمی به عنوان هسته اصلی نظوام وربهره

کند. به اشون منظوور م العوه آموزش عالی اهمی  پیدا می

توانود ها میروی اع ای هیئ  علمی دانشگاهمدشرش  بهره

به عنوان گامی به سوی ارتقای کیفیو  در نظوام آمووزش 

 هوای آموزدوی بادود.هوا و گوروهعالی بوه وشوژه دانشوکده

لی تولید علا از طرش  دانش و پوژوهش دانشگاه  ماور اص

 (. 2010اس )پارک و لیدسدرف

وری  فلسفه ای اسو  از مودشرش  رسومی و مدشرش  بهره

وری را دنبوا، فراشندی اس  که چهار مراله سویکل بهوره

وری کل افااشش شافته  هاشنه کل هور کند تا اشنکه بهرهمی

وااد ماصوو، شوا خودمات بوا بوا ترشن کیفیو  تولیودی 

وری بوه عنووان قلوب سوازمان اهش شابد.به مدشرش  بهرهک

وری بوه بوا ترشن کیفیو  دوود. مودشرش  بهورهتوجه موی

ماصووو، نیووا تکیووه دارد. کیفیوو  شکووی از مت یرهووای 

-رهبهووری اسو . بهره راهبردک عمده در فلسفه مدشرش 

عبارت ازس ب و کیفی  خدمات  علمی وری اع ای هیئ 

درونداد اس  در اشن تعرشو   عابمن مقداربه دس  آمده از 

دار خوودمات مقووی اسوو  اگوور شبووا کووارا فوری متوورادبهوره

اظ کمی  شا کیفی  در آمووزش و پوژوهش ابیشتری از ل

 وری  در نتیجه بهرهاز منابع دار مشابهیمقتولید دود و شا 

 .(2001 )گیتیوا و همکواران اسو توه شاف ا کاراشی بهبودش
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-ارائه الگووی بهوره "ن( در پژوهشی با عنوا1399فی ی )

 "وری اع ای هیئ  علمی دانشوگاه علووم انتظوامی اموین

گیرد  در بین ابعاد الگووی ارائوه دوده  بعودهای نتیجه می

هوای هوا  مؤلفوه وشژگویآموزش و پژوهش و در بین مؤلفه

 .ای اع ووای هیئوو  علمووی در اولوشوو  قوورار دارنوودارفووه

، طرااوی مود "( در پژوهشی بوا عنووان1398نوربخش )

وری پژوهشی اع ای هیئ  علمی تربی  بدنی عوامل بهره

کند  سه عامل اصولی دانوش بیان می "دانشگاه آزاد کشور

وری اع وای ای و تاقیو  بور بهورهپژوهی  مؤسسمؤسسه

( در پژوهشوی بوا 1398هیئ  علمی تأثیر گذارند. قربانی )

های جبوران خودمات بندی مؤلفهعنوان دناساشی و اولوش 

های جامع دولتوی وری اع ای هیئ  علمی دانشگاهبر بهره

 22  علمی از ئبران خدمات اع ای هیج گیرد نتیجه می

تشکیل دده اس  که امنی  د لی  اقوق و مااشوا   مؤلفه

ارتقای استقال، د لی  س ب و ساختار پرداخو   دوراش  

کاری مناسب در دانشکده  کیفی  مدشرش  و سرپرستی از 

  ئونظام جبران خودمات اع وای هیهای مهمترشن مؤلفه

اموین  مواروشن پویدر تاقیقوات خارجیبادوند. علمی می

وری اع وای تالیول بهوره"( در تاقی  بوا عنووان 2020)

-گیرد  برای تعیین ت ییر در بهرهنتیجه می "هیئ  علمی

وری دانشکده در طو، زمان   از سرع  ت ییر استفاده دد. 

اقووق مربوطوه نیوا  با افااشش رتبوه دانشوکده   افوااشش

مشاهده دد. با توجه به تارک رو به با  با گذد  زموان   

ای در س ب موفقی  اع ای هیئ  علمی به طوور فااشنوده

شابد. از نظر خدمات آموزدی و م العه آموزدی افااشش می

تاقیقات آموزدی و منابع توسعه در موورد تاورک رو بوه 

ی هیئو  علموی وری اع ابا  با گذد  زمان   درجه بهره

و همکواران کمتر از عملکرد دانشکده اس .مونا ا،.کاماچی

ارتباط بین ترکیب جنسی  "( پژوهشی را با عنوان 2020)

وری انتشار اع ای هیئ  تارشرشه مجلوه و اع وای و بهره

انجوام داده اسو . در   "ای در چشا پادوکیانجمن ارفه

امعوه ع و هیئ  تارشرشه مجلوه و ج 1077 اشن م العه از

.هنگام .درصودزن بودنود26 درصدمرد و74 ای مجله ارفه

وری نشورشه مااسبه طو، دو لی  هویت تفواوتی در بهوره

وری انتشار بوا دهد که بهرهها نشان میشافته .مشخص نشد

های رهبری در هیئ  تارشرشه مجوالت و انتخاب به سم 

هوا بوا راب وه جنسوی ارتبواط نودارد. بون سوالما و انجمن

-راب ه بین بهوره"( در پژوهشی با عنوان 2019)همکاران 

وری اع ای هیئ  علمی و کوارآشی بودجوه تاقیقواتی در 

کنند که بودجه پژوهش تأثیر مثبو  بور بیان می "دانشگاه

 وری اع ای هیئ  علمی دارد. بهره

 مبااو  از شکوی دانشگاه هوا در بهره وری و کیفی ارتقای

 چرا برخوردار اس  اس  و از اهمی  با شی  امروز ضروری

 دسوتخوش جهوان هموه در اکنوون هوا عوالی آموزش که

 دانشگاه هوا اشنکه به نظر. اس  دده گوناگون باران هاشی

 علموی نهادهای مهمترشن از شکی عالی آموزش مؤسسات و

 و دانشووجوشان تربیوو  و فنوواوری و دانووش تولیوود را در

 در هموواره باشسوتی سازمان ها اشن می بادند  دانشمندان

  خودمات ارائوه کیفیو  در بهبوود با و نهاده قدم تعالی راه

 ممکون دکل بهترشن به را خود تأثیر گذار و خ یر وظیفه

ای وری اع بهرهمدشرش  ررسی مقوله لذا برساند.  انجام به

هیئ  علمی به عنوان هسوته اصولی نظوام آمووزش عوالی 

وری بهوره مودشرش  شابد. بدشن منظوور م العوهاهمی  می

تواند به عنووان گوامی بوه ه میشگای هیئ  علمی داناع ا

 .سوی ارتقاء کیفی  در نظام آموزش عالی بادد

 

 مواد و روش ها

هوا از نظر داده ای پژوهش ااضر  از نظر اهداف توسعه

در اشوون طوور  . بووود کمّووی( -آمیختووه اکتشووافی) کیفووی 

پژوهشگر ابتدا از لااظ کیفی موضوع پژوهش را از طرشو  

کننودگان ماودود بررسوی و سورس بور ا درک مصاابه ب

های کیفی نسب  به سواخ  ابواار موورد نظور مبنای شافته

اقدام کرده اس  در اشن پژوهش ابتدا به م العوه ادبیوات و 

پیشووینه موورتب  بووا موضوووع بررسووی پرداختووه و سوورس 

ری دناسواشی وهای اولیه مودشرش  بهورهها و مؤلفهداخص

ه(  سوورس بووا اسووتفاده از دوود )تالیوول ادبیووات و پیشووین

 توافو مصاابه نیمه ساختار شافته ابعواد را بررسوی  و بوه 

هوا ی برای اصال   تأشید  رد و شا اضافه کردن داخصگروه
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وری اع وای هیئو  علموی در های مدشرش  بهورهو مؤلفه

دانشگاه آزاد اسالمی استان تهران پرداختوه دود و بور آن 

و در نهاشوو  از  اسوواس پرسشوونامه نهوواشی توودوشن گردشوود

پیماششی( برای تائیود نتواش   -روشکردهای کمّی )توصیفی 

کیفی و آزمون مد، بکار گرفته دود.جامعه آمواری بخوش 

نفوور از خبرگووان  متخصصووین و افووراد آگوواه در  30کیفووی 

گیوری پوژوهش در بخوش وری بود. ناوه نمونهزمینه بهره

خبرگوان ها و تعیین اشن گروه از کیفی  برای تعیین نمونه 

گیوری ییرتصوادفی هدفمنود اسوتفاده دود. از روش نمونه

ی اع وای جامعه آماری در بخوش کمّوی عبوارت از کلیوه

هوای آزاد هیئ  علمی و مدشران گوروه آموزدوی دانشوگاه

نفرتموام 4292نفور)  4465اسالمی استان تهران به تعوداد

نفرنیمه وق ( که با استفاده از فرموو، کووکران  173وق  

مرد( به عنوان نمونوه تعیوین  300زن 53نفر ) 353تعداد 

لیکرت بود کوه  5دده. پرسشنامه ماق  ساخته در طی  

پرسشنامه طراای دده ااصل از مصاابه کیفی و پوس از 

تالیل عامل اکتشافی و تالیل عامل تأشیدی استفاده دد. 

سورس بوا اسوتفاده از  استفاده دد.Maxqoda12افاارنرم

( بووه بررسووی smart pls3)آزمووون معوواد ت سوواختاری

هووای پووژوهش از دشوودگاه وضووعی  روابوو  ابعوواد و مؤلفووه

 .دهندگان پرداخته ددپاسخ

 رضواش  اخوذ دوامل اخالقوی مووازشن پژوهش اشن در

. دود رعاشو  رازداری و خصوصوی اورشا ت مین آگاهانه 

 بوه تأکیود ضومن هوا پرسشونامه تکمیول زموان همچنین

 خورو  موورد در نکنندگا درک  ها  سؤا، تمامی تکمیل

 بودنود مختار فردی اطالعات ارائه و زمان هر در پژوهش از

 می مانود مارمانه اطالعات که دد داده اطمینان آنها به و

 اخالق کد با ااضر پژوهش. دد رعاش  کامالً نیا امر اشن و

IR.IAU.TMU.REC.1400.032  دد ثب. 

 یافته ها

ل وضعی  نمونه آماری از ای  مدرک تاصویلی دوام

درصود مودرک کاردناسوی 3درصد مودرک دکتوری و 97

درصود 35درصد مرد و 85اند. از جه  جنسی  اردد بوده

 35کمتور از نفر از افوراد  8بادند. و از لااظ سنی  زن می

درصد اجوا نمونوه را بوه خوود اختصواص 2دارند و  سا،

سوا،  35توا  45دهندگان نفر از پاسوخ 101اند.تعداد داده

درصوود اجووا نمونووه را تشووکیل 28 سوون دارنوود و اوودود

 185سوا، نیوا دوامل  45تا  55دهند. افراد بازه سنی می

 16سوا، شعنوی معواد،  55نفر بویش از  59بادند نفر می

 زم به ذکر اس  پرسشنامه بور اسواس مود، درصد دارند.

الگوی اجراشی ااصول از مصواابه سواخته دود. ماتووای 

ای مودشرش  هوهوا و دواخصپرسشنامه در برگیرنده مؤلفه

گاشنوه اسو  کوه  5بادد. پرسشونامه دوامل وری میبهره

 باددمیانگین می 3عدد

با توجه بوه نتواش  بوه دسو  آموده از بخوش تالیول 

 42/3 توصیفی مت یرها  از میان ابعاد  بُعد ارزدی با مقودار

 بیشترشن میانگین را دارد که از مقدار زشواد طیو  لیکورت

سو . در نوسوان ا 4تا  1از  نیا با تر اس . دامنه ت ییرات

و  3دهندگان گاشنوه دهد بیشتر پاسخمیانه و مد نشان می

 اند. به معنای متوس  و زشاد را انتخاب کرده 4

مد، مفهومی پژوهش: با توجه به نتاش  به دس  آمده 

ر در بخش م امین درشافتی مصاابه نیمه ساختار شافته  اث

مستقیا بر روی  هاشی که به صورتها و داخصهمه مؤلفه

افووواار وری بوووه وسووویله نووورممت یووور مووودشرش  بهوووره

MAXQDA12  انجام دده اس .الگو کیفی که در قالب

 1دووند بوه دور  نموودار مد، مفهومی اولیه تعرش  موی

 اس .

 

 

 



 44                                                                                                                                          و همکاران اریانغف

 1401، بهار 1شاپور، سال سیزدهم، شماره ی آموزش جندی پژوهشی توسعه_ی علمیفصلنامه

 
 . یکپارچه سازی از طریق مؤلفه ها1نمودار

Figure 1: Integration through components 

 

خص گردشود کوه ابعواد از لاواظ معنواشی مش 1در نمودار 

انود و ت ییرات بسیاری نسب  به تاقیقات گذدوته دادوته

در همچنین دو بعد ارزدی و د لی به ابعاد اضافه گردشود. 

وری اع ای هیئو  ادامه برای طراای الگوی مدشرش  بهره

ای کوه از های آزاد استان تهوران پرسشونامهعلمی دانشگاه

دواخص  52مؤلفه و  12بعد و 6بخش کیفی ااصل دد با 

در بین اع ای هیئو  علموی و مودشران آموزدوی توزشوع 

گردشد و نتاش  در راسوتای دسوتیابی بوه شوک الگوو بورای 

وری اع ووای هیئوو  علمووی اسووتفاده دوود. موودشرش  بهووره

همچنین برای ترسیا ضوراشب مسویر و میواان اهمیو  و 

 هووا از روش معوواد ت سوواختاری)نرم افووااراولوشوو  مؤلفووه

SmartPls3 به نتاش  آنهوا  2( استفاده دد. که در نمودار

 اداره دده اس .
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 نمودار.: الگو بیرونی حداقل مربعات جزئی )الگوی مدیریت بهره وری اعضای هیئت علمی(

Figure 2: External Pattern of Minimum Squares (Faculty Productivity Management Pattern) 
 

 

ان توان درشاف  که میوامی ش  به دس  آمدهبا توجه به نتا

وری اع ای هیئو  علموی و بُعود راب ه بین مدشرش  بهره

به اشن معناس  کوه بُعود ارزدوی 0.813ارزدی با بارعاملی

وری اع وای درصود ت ییورات در بهوره 81تواند ادود می

هیئوو  علمووی را تبیووین کنوود همچنووین بُعوود فووردی بووا 

 درصود از ت ییورات 70ادود  تواندنیا می 0.704بارعاملی

 0.616وری   بُعد تشکیالتی با بارعاملیمت یر مدشرش  بهره

ی  وردرصد از ت ییرات مت یر مدشرش  بهره 61تواندنیا می

 درصود از 52توانود نیوا موی 0.523بُعد د لی با بارعاملی

وری را  بُعوود مای ووی بووا ت ییوورات مت یوور موودشرش  بهووره

 درصود از ت ییورات مت یور 51اندتونیا می 0.514بارعاملی

وری را مشخص کند در نهاش  بُعد مودشرشتی مدشرش  بهره

درصد ت ییورات  46دهد ادود نشان می 0.463با بارعاملی

 وری درگرو بُعد مدشرشتی اس .مدشرش  بهره

اای با توجه به نتاش  به دس  آمده میاان اعتبار الگوی طر

مشخص مویGOFو معیار 2Rدده با توجه به معیارهای 

 دود.

 یاع وا وریبهوره  شرشمود یالگوو سنجش میاان اعتبوار

: استان تهوران یزاد اسالمآدانشگاه  یواادها یعلم  یئه

ساتید برای تعیین میاان اعتبار الگوی ارائه دده از نظران ا

ای بور و خبرگان استفاده گردشد  بدشن منظوور پرسشونامه

 تهیه و طی آن های الگوی ارائه ددهاساس ابعاد و داخص

هوا و خبرگوان نفر از اع ای هیئ  علموی دانشوگاه 30از 

وری درخواسو  گردشود توا نظورات خوود را بوا اوزه بهره

 tون تکمیل پرسشنامه ارائه نماشند. سرس با استفاده از آزم

-های وضعی  معناداری هر کدام ازمؤلفاستودن  تک نمونه

 اس . نظران موردآزمون قرارگرفتهها از نظرصااب
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با توجه به نتاش  آزمون تی تک نمونه در اعتبارشوابی ابعواد 

ها با ی وری که تمام میانگیندشگانه الگوی مدشرش  بهره

( قرار دارند و عدد تی بوه دسو  آموده 3میانگین جامعه )

توان درشاف  که الگو از اعتبار بوا شی اس  می 96/1با ی 

وری   بهورهبادود. همچنوین الگووی مودشرشبرخوردار می

های آزاد اسالمی استان تهران اع ای هیئ  علمی دانشگاه

سووازی در ابعوواد نظووام ارزشووابی و از لاوواظ اعتبووار و پیوواده

  فلسوفه و اهودف بوا میوانگین 4.180بازخورد با میانگین 

و  3.987کننوده بوا میوانگینهوای اماشو   نظرشوه4.095

الگوو  و چارچوب ادراکوی 3.693مراال اجراشی با میانگین

تورشن به ترتیب از مهوا 4.75وری با میانگینمدشرش  بهره

وری اع ووای هیئوو  علمووی ابعوواد الگوووی موودشرش  بهووره

-واادهای دانشگاه آزاد اسالمی استان تهران ماسوب می

  دوند.

 

 

 

 
 وری اعضای هیئت علمی)منبع: نگارنده(: الگوی اجرایی مدیریت بهره1شکل 

Figure 1: Executive model of productivity management of faculty members (Source: Author) 
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 یریگ جهیبحث و نت

 وری از موضوعات مهموی بوه دومارلاوم توجه به بهره     

هوای کلوی ابالیوی از جانوب مقوام آشد که در سیاسو می

معظا رهبری بوه صوورت مسوتقیا و ییرمسوتقیا بور آن 

 نظوام آمووزش عوالی ها به عنوان. دانشگاهتأکید دده اس 

در فراشند توسعه شک کشور به عنوان مراکای هسوتند کوه 

نیووروی انسووانی کارآموود و داشسووته و دارای مهووارت را بووه 

هووای گوووشی بووه نیازهووای واقعووی در زمینووهمنظووور پاسووخ

قوش نبنابراشن با توجه بوه . کندگوناگون تربی  و آماده می

شون نهواد ها و اساسی  مردم نسب  به عملکورد ادانشگاه

 .باشد در هردو بعدکمّی وکیفی به صورت متعاد، ردد کند

-در تربیو  دانوش هوا مهمتورشن عامولانشگاههمچنین د

دوک  و بودون با صالای  و فرهیخته هسوتند آموختگانی

 علموی اشن امر مها بر عهده اساتید مجرب و اع ای هیئ 

ش قوهوا ندانشوگاه وریآنهاس  که در جه  نیل به بهوره

 .دارند عهدهمهمی بر 

وری  فلسفه ای اسو  از مودشرش  رسومی و مدشرش  بهره

وری را دنبوا، فراشندی اس  که چهار مراله سویکل بهوره

هور  وری کل افااشش شافته  هاشنه کلکند تا اشنکه بهرهمی

وااد ماصوو، شوا خودمات بوا بوا ترشن کیفیو  تولیودی 

وری بوه عنووان قلوب سوازمان کاهش شابد.به مدشرش  بهره

وری بوه بوا ترشن کیفیو  دوود. مودشرش  بهورهتوجه موی

ماصووو، نیووا تکیووه دارد. کیفیوو  شکووی از مت یرهووای 

)گیتیوا وری اس  بهره راهبردک عمده در فلسفه مدشرش 

 .(2001 و همکاران

وری اع ای هیئو  بهره ها ووری در دانشگاهبهرهمدشرش  

بور آن از اهمیو  خاصوی  دوناخ  عوامول مووثرعلمی و 

. لوذا هودف پوژوهش ااضور ارائوه الگووی برخوردار اسو 

های آزاد وری اع ای هیئ  علمی در دانشگاهمدشرش  بهره

. بور اشون اسواس در اشون بادوداسالمی استان تهوران موی

  بعود کلویت مودشرشتی 6وری دارای پژوهش مدشرش  بهوره

-تشووکیالتی  فووردی  مای ووی  دوو لی و ارزدووی مووی

.مهمترشن نتواش  پووژوهش پوس از بررسوی ادبیووات و بادود

پیشینه تاقیقات داخلی و خارجی و همچنین مصاابه بوا 

-خبرگان و اع ای هیئ  علمی و صاابنظران اوزه بهوره

وری وری  مدشران آموزدی  طراای الگوی مودشرش  بهوره

اع ای هیئ  علمی بوده اس . الگوی پیشونهادی تاقیو  

 6وری مشوتمل بور رش  بهرهدر روش کیفی در زمینه مدش

دواخص بوود کوه بوا روش معواد ت  52مؤلفه و  12بعد  

( موورد بررسوی)درونی و بیرونوی( smartpls3ساختاری)

دهوود بعوود ارزدووی بووا قوورار گرفوو . نتووا  نشووان مووی

(  تشووکیالتی بووا 70/0(  فووردی بووا ضوورشب )81/0ضوورشب)

(  مای ووی بووا 52/0(  دوو لی بووا ضوورشب )61/0ضوورشب )

( به ترتیوب 46/0و بعد مدشرشتی با ضرشب )( 51/0ضرشب)

 از بیشترشن اهمی  برخوردارند. 

برخوی از های اشن پوژوهش بوا نتاش  ااصل از اجرای شافته

همسوو و سوازگار نتاش  ااصل از م العه دشگر پژوهشگران 

( در پژوهشی بوا عنووان ارائوه مودلی 1399رضاشی ) اس :

نتیجوه  برای ارتقای کیفی  زندگی اع وای هیئو  علموی

دوو لی بووا -( و سووازمانی61/0گیوورد عواموول فووردی ) مووی

ی ( در تاقیق1399فی ی) وری تأثیرگذارند.( بربهره58/0)

  بُعودهای  بوه دسو  آموده در بین ابعوادگیرد  نتیجه می

هوای شژگویوهوا  مؤلفوه آموزش و پژوهش و در بین مؤلفه

علموی اوائا اولوشو  او، دودند و در  اع ای هیئ  فردی

ها از جهواتی بوا دانشوگاه موورد م العوه اشون شافتوه نهاش 

 .گردنودتناسب  زم را دارنود و نق وه قووت ماسووب می

کند  بعود فوردی و ( در تاقیقی اداره می1399موسوی )

ن ای اثر گذارنود کوه بوا نتواش  اشوسازمانی بر اخالق ارفه

( در پژوهشی با عنوان 1398قربانی ) پژوهش همسو اس .

-های جبران خدام  بور بهورهبندی مؤلفهدناساشی و رتبه

هوای گیورد مؤلفوهوری اع ای هیئو  علموی نتیجوه موی

 وری تأثیر گذارند. سازمانی و د لی بربهره

در نهاش  براساس چارچوب تدوشن دده در اشون پوژوهش  

پیشنهادات کاربردی جه  اقودامات و م العوات آشنوده در 

بوه باتوجه دود:  ها و مراکا آموزش عالی ارائه میدانشگاه 

پیشونهاد  بعد مودشرشتی های اصلی از مؤلفه رهبریمؤلفه 

برقراری نظوام ارزدویابی و پرداخو  مناسوب -1: گرددمی

دسوتماد اسواتید و مودشران گوروه آموزدوی بوا توجوه بووه 



 48                                                                                                                                          و همکاران اریانغف

 1401، بهار 1شاپور، سال سیزدهم، شماره ی آموزش جندی پژوهشی توسعه_ی علمیفصلنامه

ترییب اع ای هیئ  علمی -2های آنها.ها و تواناشیفعالی 

هوای لیو به همکاری و مشارک  با شکودشگر در انجوام فعا

  ئواستخدام اع وای هیتأکید بر  -3آموزدی و پژوهشی  

هوای هوای پژوهشوی و صوالای  علمی بر مبنوای قابلیو

 . ایارفه

از جمله نقاط قوت پژوهش ااضور موی تووان بوه جوامع  

 کاربردی و بروز بودن موضوع پژوهش اداره کرد. هچین از

نقاط ضع  پژوهش موی تووان بوه ماودود بوودن جامعوه 

 اسوالمی آزاد هوایبه اع ای هیئ  علمی دانشوگاهآماری 

ا تهران اداره کرد و پیشنهاد می دود اشن پژوهش ب استان

همین موضوع در جوامع دشگر نیوا موورد باو  و بررسوی 

 قرار گیرد.  
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   1401بهار   1 دماره  سیادهاا، س                                                                                                                                                        
 

 های آزاد اسالمی استان تهراندانشگاه علمی اعضای هیئت وریبهره ارائه الگوی مدیریت
 

  ن.اشرا تهران  اسالمی  آزاد دانشگاه مرکای  تهران  وااد آموزدی مدشرش  دکتری : دانشجویسامره غفاریان

 اسالمی  ادآز  دانشگاه مرکای تهران وااد عالی  آموزش و آموزدی مدشرش  : ع و هیئ  علمی  گروه*امیرحسین محمودی

 .     اشران تهران 

 تهران  اسالمی  آزاد  دانشگاه مرکای تهران وااد عالی  آموزش و آموزدی مدشرش  گروه علمی  هیئ  ع وفاطمه حمیدی فر: 

 . اشران

 تهران  اسالمی  آزاد  دانشگاه مرکای تهران وااد عالی  آموزش و آموزدی مدشرش  گروه علمی  هیئ  : ع وفرشته کردستانی

 . اشران

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  

 

 

 
 آزاد  دانشیال  مهکیی  تهیها   احیی عیلی،  آمیوز    آموزشی، مییرهرت عضو هیئت علمی،  ریه   مسؤول: سندهینو*

 ارها .      تهها   اسالم، 

Email: dr.mahmoodi1964@gmail.com   

-گاهدانش علمی هیئ  اع ای وریبهره مدشرش  الگوی ارائه پژوهش ااضرهدف از پژوهش ااضر  چکیده:

. اکتشوافی بوود آمیختهها و روش اجرا ای  از نظر دادهازنظر هدف توسعه تهران بود. استان المیاس آزاد های

دند که به بو وری و منابع انسانیبهرهاوزه مدشرش   نفر از متخصصان 30جامعه درک  کننده برای مصاابه 

جامعه آماری بخش کمّی  صورت هدفمند تعیین گردشدند.به   عنوان نمونه آماریدرط تاق  ادباع نظری به

 353ها ین آنبودند که از ب های آزاد استان تهراندانشگاهعلمی و مدشران آموزدی هیئ نفر از اع ای 4465

-روش جمع. انتخاب گردشدند ایرالهای چند مخودهعنوان نمونه و به روش  بهاز طرش  فرمو، کوکران نفر 

پرسشنامه  دامل مصاابه نیمه ساختار شافته )بخش کیفی( و ای و میدانیآوری اطالعات به صورت کتابخانه

افواار م ومون و نرمهای کیفی پوژوهش از روش تالیول برای تالیل داده ماق  ساخته )بخش کمّی( بود.

maxqoda12 هوای لفوهوری در بعد مدشرشتی دامل مؤ. نتاش  نشان داد که ابعاد مدشرش  بهرهاستفاده دد

 هوایمؤلفه های )مدشرش  افراد و ارتباطی( بعد مای ی داملشکیالتی دامل مؤلفه)اجراشی و رهبری( بعد ت

خالقوی( هوای اهای دخصیتی و وشژگیهای )وشژگی) عوامل درونی و عوامل بیرونی( بعد فردی دامل مؤلفه

 های )مربوط بوه فورد وازمانی( بعد ارزدی دامل مؤلفهس-ردی و د لیف-های )د لیبعد د لی دامل مؤلفه

 ها الگوشی ارائه دد که برازش م لوبی دارد.مربوط به د ل( بود. با توجه به ابعاد و مؤلفه

 آزاد اسالمی  استان تهران. دانشگاه علمی اع ای هیئ  وری بهره مدشرش  واژگان کلیدی:

 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 

 

 


