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وزیری2

چکیده

هدف پژوهش حاضر طراحي و تدوین الگویي برای ارزشیابي اثربخشي و عملکرد اعضای هیأت
علمي دانشگاههای آزاد اسالمي استان آذربایجان شرقي بوده است .روش پژوهش توصیفي -پیمایشي و
جامعه آماری آن شامل تمامي اعضای هیأت علمي دانشگاه های آزاد اسالمي استان آذربایجان شرقي در
سال تحصیلي  92-93برابر  1950نفر مي باشد .حجم نمونه بر اساس جدول مورگان 320 ،نفر برآورد
گردیده است .برای انتخاب نمونه از روش نمونه گیری خوشه ای و در دل خوشه ها از روش طبقه ای
نسبتي استفاده شده است.با مطالعه مباني و پیشینه تحقیق ،مؤلفههای الگوی ارزشیابي استخراج و زیر
طبقات هر مؤلفه نیز به طور جداگانه مشخص شدند .سپس با الهام از مؤلفه های اصلي و فرعي ابزار
پژوهش در قالب پرسش نامه  80سؤالي بسته پاسخ در طیف لیکرت تنظیم گردید .روایي پرسش نامه با
استفاده از روایي صوری و پایایي آن با بهره گیری از تکنیک آلفای کرونباخ  %95محاسبه گردید.نتایج
آزمون تحلیل عاملي نشان دادکه هفت مؤلفه تعهد حرفهای ،فعالیت های پژوهشي ،توسعه حرفه ای،
تدریس و فعالیت های آموزشي ،مشاوره ،خدمات اجرایي و علمي و فعالیت های سیاسي و اجتماعي
الگوی ارائه شده مورد تأیید هستند.
واژه های كلیدی :الگوی ارزشیابي عملکرد ،عملکرد ،اعضای هیأت علمي ،تعهد حرفه ای.
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مقدمه
عملکرد غایت فعالیت مدیریت است پیامدی و نتیجه ای است که فرد،گروه یا
سازمان بهجای ميگذارد .برخي از صاحبنظران عملکرد را به معنای رفتار و نتایج مطرح
کنند ،رفتار مجموعه روشها و فعالیتهایي است که افراد ،گروهها و سازمانها ،کارها را
بدان روشها انجام ميدهند ولي نتایج ،حاصل تالشهای فیزیکي و ذهني است که
برای انجام وظایف اعمال ميگردد .عملکرد سازماني نتایج قابلاندازهگیری ،تصمیمات،
اقدامات ،استراتژیهای سازماني است که نشاندهندۀ میزان موفقیت و دستاوردهای
کسب شده است .در این بین ارزشیابي عملکرد دانشگاهها مخصوصا ارزشیابي عملکرد
اعضای هیأت علمي مهمترین و چالش برانگیزترین موضوعاتي است که دانشگاهها با آن
مواجه هستند .ارزیابي عملکرد نیروی انساني جزء ارکان اصلي حفظ و بقای هر سازماني
محسوب مي شود  .دانشگاهها نیز به عنوان سازمان هایي که هدف تربیت نیروی انساني
متخصص در کنار تولید علم را به عهده دارند ،بیش از هر سازماني نیازمند ارزشیابي
عملکرد اعضای هیأت علمي خود هستند .ارزشیابي عملکرد هیأت علمي باعث آشکار
شدن نقاط ضعف و قوت آنان گشته و مقدمۀ توسعۀ علمي و رسیدن به اهداف دانشگاه را
فراهم ميسازد(بازرگان .)1384،از آنجایي که فعالیت های آموزشي اعضای هیأت علمي
اهداف متفاوتي را دنبال مي کنند؛ به همان نسبت نیز الگوها و مالكهای ارزشیابي
موفقیتهای آموزشي نیز متنوع ميباشند .با وجود تنوع الگوهای ارزشیابي موجود ،هیچ
یک از آنها برای ارزشیابي عملکرد اعضای هیأت علمي در وضعیت های متفاوت؛ مفید و
کامالً مناسب نیستند(پوفام .)2002،ارزشیابي عملکرد اعضای هیأت علمي مراکز آموزش
عالي برای اطالع از نحوه عملکرد و بررسي رشد کیفي امری الزم و ضروری است .شاید
به همین علت باشد که الگوهای ارزشیابي عملکرد اعضای هیأت علمي توجه محققان و
صاحب نظران آموزش عالي را به خود جلب کرده است  .بازخوردها ،اطالعات ویژه ای را
در اختیار اعضای هیأت علمي قرار مي دهد که ایشان مي توانند در بهبود کیفیت عملکرد
و اثربخشي کار خود از آنها بهره ببرند .استادان پس از دریافت بازخوردها ،به تدریج نقاط
ضعف خود را برطرف کرده و اثربخشي خود را افزایش مي دهند که این فرآیند ماهیتي
ارزشمند دارد .کالر و کازمیتز هدف از ارزشیابي عملکرد اعضای هیأت علمي را تشخیص
و رفع نارسایيهای ممکن و بهسازی آموزش مي دانند(آراسته.)1384،
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داشتن یک الگوی جامع و دقیق ارزشیابي عملکرد اعضای هیأت علمي مي تواند
تأثیرات مطلوب متعددی داشته باشد .امروزه ،فقدان الگوی مناسب و جامع برای
ارزشیابي عملکرد اعضای هیأت علمي دانشگاهها را با مشکل مواجه ساخته است و
طراحي و تدوین الگویي برای ارزشیابي عملکرد اعضای هیأت علمي نیاز مشهودی است
و ارزشیابي های صورت گرفته نیز سطحي بوده و کارایي و اثربخشي الزم را ندارند.
نتیجه بررسيها نشان ميدهد که در این زمینه از چهار رویکرد ارزیابي شامل ارزیابي
توسط دانشجویان ،همکاران ،خودارزیابي و ارزیابي توسط مدیران استفاده ميگردد
(صافي  .)1390،البته در این زمینه دو اصل مهم وجود دارد که توجه به آنها سبب
اثربخشي بیشتر فرآیندهای ارزشیابي خواهد شد :تعیین روش و نحوه ارزشیابي و
همچنین تعریف شاخص ها و مواردی که باید مورد ارزشیابي قرارگیرند (رجبي و پاپ زن،
 .)1389مطالعات مختلف در کشورهای توسعه یافته از نظر آموزشي گویای این واقعیت
است که اگر از تمامي شیوه ها برای به دست آوردن اطالعات ارزشیابي استفاده شود
نتایج مفیدتر خواهند بود .الگوهای ارزشیابي عملکرد سه نقش اساسي دارند:یکي اینکه به
نظام ارزشیابي مدد مي رساند تا براساس عوامل درست دست به ترکیب عملیات بزند
دیگر اینکه روش حرکت و مسیر را برای شناخت عملکرد فراهم ميآورد ،سوم این که
گسلها وگسستهای برنامهای را از طریق ارزشیابي مشخص ميسازد .در حال حاضر
تقریبا تنها مالك برای ارزشیابي عملکرد استادان دانشگاهها پرسش نامه ای است که
معموال در اواخر ترم توسط دانشجویان تکمیل و از طریق دفاتر نظارت و ارزشیابي
دانشگاه مورد تجزیه و تحلیل قرار مي گیرد و متأسفانه در برخي از موارد ،فقط این ابزار
و نتایج آن است که مبنای قضاوت قرار مي گیرد و این مکانیزم جامعي برای ارزیابي به
حساب نمي آید و تکیه صرف بر این گونه نتایج در واقع ،تک بعدی نگریستن به عملکرد
اعضای هیأت علمي خواهد بود .مسئووالن دفاتر نظارت و ارزشیابي معتقدند که یک
نظام ارزشیابي موفق ،الگویي گل نگر و جامع است که بازخورد مناسب را نسبت به
فرآیند آموزشي اعضای هیأت علمي ارائه و اجازه مي دهد کادر علمي در فضای دانشگاه ،
نقاط قوت و ضعف خود را بیابند و نیاز هایشان را برطرف کنند .
مصدق خواه و ساکت چقوش( )1390در پژوهشي با عنوان طراحي الگوی ارزیابي
عملکرد کارکنان نهادهای ارزش محور درسازمان بسیج مستضعفان برای ارزشیابي
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عملکرد سه مؤلفه نقشهای مدیریتي ،شایستگي های مدیریتي و نتایج مدیریتي را
شناسایي نمودهاند.
حلیمي ()1389در پژوهشي به تدوین و اولویت بندی استاندارد های عملکرد
مدیران آموزشي دوره ابتدایي شهر تبریز پرداخته است .نتایج حاصل از یافتههای او نشان
مي دهد که مؤلفه های اخالق و ارزشها ،وظایف ،ویژگي ها ،مهارتها ،نقش و عملکرد
(حصول نتیجه ) به ترتیب از مؤلفه های اصلي استانداردهای عملکردی مدیران آموزشي
ميباشند.
چناری ،شریفي و قورچیان( )1390در پژوهشي به ارائه الگویي جهت ارزیابي
توانمندیهای حرفه ای اعضای هیأت علمي غیرپزشکي دانشگاه آزاد اسالمي سراسر
کشور پرداختهاند .یافته های پژوهش نشان مي دهد از  53زیر مؤلفه مرتبط با مؤلفه های
اصلي 36 ،نشانگر با کل  9مؤلفه فلسفه و اهداف،راهکارهای مدیریت،شفافسازی،توسعه
مشارکت ،فناوری اطالعات و ارتباطات ،روابط انساني ،فراشناختي ،نظام ارزشیابي و
مهندسي مجدد و مراحل اجرایي چارچوب توانمندسازی همبستگي معناداری با همدیگر
دارند .نتایج نشان داده است که مولفههای مراحل اجرایي ،نظام ارزشیابي و مهندسي
مجدد ،روابط انساني و مؤلفه شفاف سازی در پیش بیني افزایش توانمندی های حرفه ای
اعضای هیأت علمي نقش مهمي ایفا ميکنند .
رجبي و پاپزن( )1389در پژوهشي به تلفیق روش کمي و کیفي به منظور طراحي
ابزاری برای ارزشیابي عملکرد اعضای هیأت علمي دانشکده کشاورزی دانشگاه رازی
کرمانشاه پرداختهاند .پس از بررسي نظرات دانشجویان ،استادان و کارشناسان «بسته
ارزشیابي عملکرد اعضای هیآت علمي»طراحي شد که شامل بخش های مختلفي است
و عملکرد اعضای هیأت علمي را از جهات مختلف و توسط افراد متفاوت ،مورد ارزشیابي
قرار مي دهد .عملکرد آموزشي ،عملکرد پژوهشي و ویژگي های شخصي و مسؤولیت های
حرفه ای اعضای هیأت علمي ،از جمله حوزه هایي است که با استفاده از بسته طراحي
شده مورد ارزشیابي قرار مي گیرند.
جسارتي و خدیوی ( )1391پژوهشي با عنوان تدوین الگویي برای ارزشیابي
عملکرد اعضای هیأت علمي دانشگاه آزاد اسالمي واحد تبریز انجام دادهاند .آنها الگویي
را برای ارزشیابي عملکرد اعضای هیأت علمي ارائه دادهاند که دارای  61زیر مؤلفه و 7
مؤلفه تدریس با مقدار ویژه  ،11/73مؤلفه خدمات علمي و اجرایي با مقدار ویژه ،3/57
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مؤلفه مشاوره و خدمات حرفه ای با مقدار ویژه  ،2/85مؤلفه پژوهش و توسعه حرفه ای
با مقدار ویژه  ،2/14مؤلفه فوق برنامه با مقدار ویژه  ،1/43مؤلفه فعالیت های فرهنگي و
تربیتي با مقدار ویژه  1/13و مؤلفه فعالیت های آموزشي با مقدار ویژه  1/01است .
ملکشاهي ،شیخیان و طراحي( )1389به بررسي دیدگاههای اعضای هیأت علمي
در خصوص برخي از شاخص های آموزشي در دانشگاه علوم پزشکي لرستان پرداختهاند.
یافته های پژوهش آنها نشان مي دهد  %9اعضای هیأت علمي ،کارگاههای روش
تدریس را مناسب با نیاز های آموزشي خود ندانستند اما اکثر آنها برگزاری کارگاههای
آموزشي را به شکل مداوم و متوالي ضروری دانستهاند .همچنین اعضای هیأت علمي
میزان توجه مسئووالن به مشکالت آموزشي و هماهنگي رشته تحصیلي با نیاز جامعه،
تصمیم گیری مشارکتي ،میزان تناسب تعداد دانشجویان با امکانات و فضای آموزشي و
نیروی انساني را خواستار شدند .در پژوهش آنان چنین به نظر مي رسدکه توجه زیاد
مسئولین به کمیت و کیفیت کارگاهها و آموزش مداوم و رفع مشکالت آموزشي دانشگاه
قابل مالحظه بوده است و بدین ترتیب استفاده از مشارکت بیشتر اعضای هیأت علمي در
برنامه ریزی آموزشي و مدیریتي را توصیه مي کنند .
در دانشگاه ایالتي سام هوستون 1از چهار معیار اثر بخشي آموزشي ،تالش حرفه ای
و پژوهشگری ،فعالیت ها و رشد حرفه ای و فعالیت های غیرآموزشي اعضای هیأت علمي
در ارزشیابي عملکرد اعضای هیأت علمي استفاده ميگردد .در این نظام تالش مي شود
تا ارزشیابي را از حالت ذهنیت خارج نموده و با معیارهای اثر بخشي عملکرد اعضای
هیأت علمي را اندازهگیری نمایند .فلسفه زیربنایي الگوی ارزشیابي اعضای هیأت علمي
دانشگاه کارولینای شمالي در پمبروك  2این است که ارزشیابي فرآیند پیچیده ای است و
باید به طور منطقي زمینه های رشد را برای تمام افراد مهیا سازد .الگو باید به صورتي
اجرا شود که توسعه ،موفقیت و رضایت اعضای هیأت علمي را در حین پیشبرد رسالت
دانشگاه ارتقا بخشد .در این الگو عملکرد اعضای هیأت علمي در سه حیطه آموزشي،

-Sam Houston State University1
-The University of North Carolina at Pembroke2
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پژوهشي و خدماتي ارزیابي مي شود .دانشگاه ایالتي کانزاس 1نیز عملکرد اعضای هیأت
علمي را در همین سه بعد به دو صورت کمي وکیفي ارزشیابي ميکند(مارکز.)1999، 2
در دانشگاه مینه سوتا  3از پوشههای کار 4استادان برای ارزشیابي عملکرد اعضای
هیأت علمي ميکنند.پوشه کار یک عضو هیأت علمي ميتواند شامل شرحي از اهداف و
فلسفۀ آموزشي ،مسؤولیت ها ،استانداردهای عملکردی ،سیالبهای واحد درسي ،5فنون
تدریس ،فعالیتهای خودتوسعه ای و توسعه حرفه ای و شواهدی از اثر بخشي آموزشي
باشد که وضعیت عملکردی اعضای هیات علمي را نشان ميدهد(گوردون.)2005،6
دانشکده پرستاری دانشگاه ایالت واشنگتن)2005(7پیــشرفت حرفه ای و توسعه را
عوامل مهمي در دستیابي به اهداف و رضایت اعضای هیأت علمي و اطمینان از کیفیت
برنامههای دانشکده مي داند و کیفیت عملکرد هر عضو هیأت علمي ساالنه بر طبق
رویه های دانشگاه بررسي مي شود .
در دانشگاه کالیفرنیا در ارزشیابي عملکرد اعضای هیأت علمي از شاخصهای
آموزشي ،پژوهشي،مراقبت از بیمار (در دانشکده های پزشکي) ،مدیریتي ،توسعه حرفه ای
و خود توانمندی استفاده ميگردد( بلَند و همکاران.)2002، 8
هدف پژوهش حاضر طراحي و تدوین الگویي برای ارزشیابي عملکرد اعضای
هیات علمي دانشگاه های آزاد اسالمي استان آذربایجان شرقي بوده است و بنابر هدف
فوق سؤاالت زیر مطرح گردیدند:
 -1مؤلفه های الگوی ارزشیابي عملکرد اعضای هیأت علمي دانشگاه آزاد اسالمي
استان آذربایجان شرقي کدام ها هستند؟
 -2بر اساس مؤلفه های استخراج شده چه الگویي را ميتوان برای ارزشیابي عملکرد
اعضای هیأت علمي دانشگاههای آزاد اسالمي استان آذربایجان شرقي ارائه نمود؟
-Kansas State University1
-Marks2
-University of Minneesota3
-Port Folio4
-Course Syllabus5
-Gordon6
-Washington State University College Of Nursing7
-Bland & Et al8
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ابزار و روش
روش پژوهش حاضر از نوع توصیفي-پیمایشي و جامعه آماری آن شامل تمامي
اعضای هیأت علمي دانشگاه های آزاد اسالمي استان آذربایجان شرقي در سال تحصیلي
 93-92برابر  1950نفر بوده است .حجم نمونه بر اساس جدول مورگان 320 ،نفر برآورد
شده است .برای انتخاب نمونه از روش نمونه گیری خوشه ای و در دل خوشه ها از
روش طبقه ای نسبتي استفاده شده است .با مطالعه مباني نظری و پیشینه تحقیق،
مؤلفههای الگوی ارزشیابي استخراج و زیر طبقات هر مؤلفه نیز به طور جداگانه مشخص
شدند .سپس با الهام از مؤلفه های اصلي و فرعي ابزار پژوهش در قالب پرسش نامه 80
سوالي بسته پاسخ تنظیم گردید .پرسش نامه الگوی ارزشیابي عملکرد اعضای هیات
علمي در  7بعد تعهد حرفهای ،فعالیتهای پژوهشي ،توسعه حرفهای ،تدریس و فعالیتهای
آموزشي ،مشاوره ،خدمات اجرایي و علمي و فعالیت های سیاسي و اجتماعي تنظیم
گردید .برای نمره گذاری سؤاالت پرسش نامهها از مقیاس  5درجه ای لیکرت استفاده
شده است که به صورت خیلي کم=،1کم= ،2تاحدی= ،3زیاد= 4و خیلي زیاد= 5طراحي
و تدوین شد .روائي پرسش نامه با استفاده از روائي صوری و پایایي آن پس از اجرای
آزمایشي روی نمونه  30نفری با بهره گیری ازتکنیک آلفای کرونباخ  95%به دست آمد
سپس اطالعات مورد نیاز از با استفاده از پرسش نامه مذکور جمع آوری گردید.
یافته ها
اهم یافتهها و الگوی پیشنهادی با توجه به سؤاالت پژوهش به شرح زیر است :
سوال یکم :مؤلفه های الگوی ارزشیابي اثربخشي و عملکرد اعضای هیأت علمي
دانشگاه آزاد اسالمي استان آذربایجان شرقي کدام ها هستند؟
برای پاسخ به سؤال فو  ،هفت مؤلفۀ تعهد حرفه ای -پژوهشي -توسعه حرفه ای-
تدریس و فعالیت های آموزشي -مشاوره -خدمات اجرایي و علمي -فعالیت های
اجتماعي و سیاسي الگوی عملکرد اعضای هیأت علمي از مباني نظری و پیشینه تحقیق
استخراج شدند و با استفاده از آزمون  tتک نمونهای مورد آزمون قرار گرفتند .برای
اجرای آزمون چون میانگین جامعه در معلوم نبود لذا در پژوهشهایي که درآنها پارامتر
جامعه نامعلوم باشد مقدار میانگین فرضي را جامعه  50درصد حداکثر نمره ممکن در نظر

مدیریت بهره وری – شماره  –34پاییز 1394

168

ميگیرند .از آنجایي که مقیاس ارزیابي پاسخها در پرسش نامه از  1تا  5در نظر گرفته
شده است لذا میانگین فرضي جامعه برابر  2/5محاسبه شده است و هر کدامیک از
مؤلفهها به شرح زیر تحلیل شدند.

جدول شماره  : 1نتایج آزمون  tتك نمونه ای مؤلفه های الگوی ارزشیابي اثربخشي و عملکرد

ردیف

مولفه

درجه آزادی

میانگین

سطح معني داری

انحراف استاندارد

خطای استاندارد
میانگین

آماره t

1
2
3
4
5
6
7

تعهد حرفه ای

319

4

0/000

%66

%37

11/2

پژوهشي

319

3/40

0/000

%70

%40

11/16

توسعه حرفه

319

3/83

0/000

%86

%48

22/23

تدریس و فعالیت های

319

4/08

0/000

%86

%49

18/59

مشاوره

319

3/40

0/000

%87

%49

8/56

خدمات اجرایي و علمي

319

3/12

0/000

%76

%43

17/01

فعالیت های سیاسي و اجتماعي

319

3/54

0/000

%86

%48

16/79

بر اساس جدول شماره  1نتایج آزمون  tتک نمونه ای هر کدام از مؤلفهها نشان
ميدهد میانگین نمونهها با درجه آزادی  319و سطح معناداری 0/05و با اطمینان 95%
بزرگتر از میانگین جامعه به مقدار ( )2/5و مقدار  Tبحراني است لذا ميتوان نتیجه
گرفت که بین میانگین جامعه و نمونه تفاوت معني داری وجود داشته و ميتوان ادعا
نمود که هر هفت مؤلفه از مولفه های اصلي الگوی ارزشیابي عملکرد اعضای هیأت
علمي دانشگاه آزاد اسالمي استان آذربایجان شرقي است.
سؤال دوم :بر اساس مولفه های استخراج شده چه الگویي را ميتوان برای ارزشیابي
اثربخشي و عملکرد اعضای هیأت علمي دانشگاههای آزاد اسالمي استان آذربایجان
شرقي ارائه نمود؟
برای پاسخگویي به این سوال نیازمند تحلیل عاملي بودیم  ،برای این کار ابتدا باید
مشخص ميشد که آیا امکان انجام تحلیل عاملي هست یا خیر؟ بدین منظور آزمونهای
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کایزر مایر و کرویت بارتلت انجام شد.براساس جدول شماره  2مالحظه ميشود که مقدار
 KMO=0.924به دست آمده است که به طور قوی دادههای تحقیق را برای اجرای
تحلیل عاملي تأیید کرده است و مؤید مناسب بودن تحلیل عاملي و مقدار باالتر روائي
نمونهای است و مقدار کرویت بارتلت برابر  30140/665و سطح معناداری p=0.000
نشان دهنده این است که تفکیک عاملها بهدرستي صورت گرفته است و متغیرهای
مندرج در هر عامل همبستگي ریشهای باالیي با همدیگر دارند.
جدول شماره  : 2نتایج آزمون كایزر مایر و كرویت بارتلت
سطح معناداری
کرویت بارتلت
کایزر مایر
%000
30140/665
%924

با توجه به مناسب بودن دادهها برای تحلیل عاملي از روش تحلیل مؤلفههای
اصلي و چرخش متعامد از نوع واریماکس استفاده شده و مقادیر ویژه ،درصد واریانس
تبیین کنندگي و درصد واریانس تراکمي عوامل فرضي بر اساس جداول شماره  3و 4
محاسبه گردید.
جدول شماره  : 3درصد واریانس تبیین شده در تحلیل عاملي برای دسته بندی عامل ها
مقادیر ویژه
مولفه
درصد واریانس تراکمي
درصد واریانس تبیین شده
مقدار ویژه
21/55
21/55
17/24
تعهد حرفه ای
34/81
13/25
10/60
پژوهشي
41/56
6/75
5/40
توسعه حرفه ای
46/85
5/28
4/22
تدریس و فعالیت های آموزشي
51/05
4/21
3/36
مشاوره
54/88
3/83
3/06
خدمات اجرایي وعلمي
58/28
3/39
2/71
فعالیت های سیاسي و اجتماعي

نتایج جدول شماره  3نشان ميدهد که ارزش ویژهی  7عامل بزرگتر از  1است
وعوامل هفتگانه  58/28درصد کل واریانس متغیرها را تبیین ميکنند و  41/72درصد
واریانس باقي مانده مربوط به عواملي بود که از طریق تحلیل عاملي شناسایي نشدند.
مقدار ویژه عامل اول  ،17/24عامل دوم  ،10/60عامل سوم  ،5/40عامل چهارم ،4/22
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عامل پنجم  ،3/36عامل ششم  3/06و عامل هفتم با  2/71مي باشد و این عامل ها به
ترتیب  21/55درصد13/25 ،درصد  6/75درصد  5/28درصد  4/20درصد  3/83درصد و
 3/39درصد واریانس را تبیین مي کردند.
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جدول  : 4بارهای عاملي زیر مؤلفه های عومل هفتگانه ارزشیابي اثربخشي و
عملکرد اعضای هیأت علمي
عاملها

1

2

3

4

5

6

7

زیر مولفه ها

 -1رعایت نظم و داشتن پشتکار( -2 ،)./72رعایت آیین و قوانین آموزشي( -3 ،)0/70عالقه و پشتکار به
انجام امور علمي و تحقیقي( -4 ،)/63پرورش عزت نفس و خالقیت در دانشجویان( -5 ،)/62داشتن پوشش
حرفه ای( -6 ،)0/60توجه به نیاز های دانشجو( -7 ،)0/59توانایي ایجاد انگیزه در دانشجویان(،)0/53
 -8استفاده بهینه از وقت کالس( -9 ،)0/53دسترسي به استاد برای اخذ راهنمایي درس در محیط دانشگاه
( -10 ،)0/51رعایت زمان حضور فیزیکي( -11 ،)0/50فراهم سازی فرصت برای تفکر دانشجویان()0/45
 -1تشکیل سمینار ها و کنفرانس های علمي( -2،)75%تجدید چاپ کتاب( -3 ،)72%داوری پایان نامه های
ارشد و دکتری(-4 ،)0/71طراحي و راه اندازی آزمایشگاه ها و کارگاه های آموزشي( -5 ،)0/70استاد
راهنمایي پایان نامه های ارشد و رساله های دکتری( -6 ،)0/67داوری مقاالت و تدوین مجموعه
مقاالت( -7،)0/67ترجمه و تالیف کتاب( -8 ، )0/67تعداد طرح های پژوهشي و تحقیقاتي( -9 ،)0/62تعداد
مقاالت چاپ شده در مجالت معتبر خارجي و داخلي ( -10 ،)0/52توانایي استفاده از منابع الکترونیک و
بانک های طالعاتي(.)0/49
 -1مشارکت در سمینارها( -2 ،)0/59شرکت در فرصت های مطالعاتي( -3 ،)0/56توانایي انجام تحقیقات
میان رشته ای( -4 ،)0/56مشارکت در جلسات علمي گروه ( - 5 ،)0/52شرکت در کرسي های نظریه
پردازی( -6 ،)/48برگزاری و مشارکت کارگاههای آموزشي( -7 ،)0/44شرکت در دوره های آموزش ضمن
خدمت( - 8 ،)0/44مطالعه ادبیات حرفه ای( - 9 ،)0/41مربي گری (.)0/40
 -1تشویق دانشجو به بیان ایده ها و نظرات( -2 )/70مدیریت کالس  -3مشارکت دادن دانشجو در
تدریس( -4 )/70استفاده از سبک های فعال تدریس( -5 )0/69حضور فعال در جلسه امتحان()0/61
 -6تبیین ارتباط موضوع درسي با نیاز های جامعه( -7 )/59تشویق و ترغیب دانشجو به تحقیق و
پژوهش( -8 )0/58ارزشیابي مداوم از دانشجویان ( -9)0/57کیفیت و به روز بودن دانش تخصصي()0/57
 -10اعالم به موقع نمرات پایان ترم( -11 )0/50برنامه ریزی در تدریس( -12 )0/50تحویل به موقع
سواالت امتحاني به واحد امتحانات( -13 )0/49ایجاد فضای حمایتي در کالس برای دانشجویان()0/49
 -14داشتن طرح درس مناسب( -15 )0/45فراهم سازی مواد آموزشي متناسب با درس()0/44
 -1راهنمایي دانشجویان در انتخاب واحد( -2 ،)0/69ارائه مشاوره به تشکل های دانشجویي(،)0/61
 -3میزان عرضه خدمات مشاوره ای به دانشجویان( -4 ،)0/60مشاوره و مشارکت در جلسات گروهي(،)0/55
 -5ارائه مشاوره های آموزشي( -6 ،)0/46ارائه مشاوره علمي به سازمان ها()0/42
 -1دبیرعلمي همایش های علمي( -2،)0/83مدیر همایش های علمي( -3 ،)0/83سرپرستي انجمن های
علمي ( -4،)0/78دبیر اجرایي همایش های علمي( -5 ،)0/76مدیر داخلي نشریه های معتبر علمي(،)0/ 72
 -6رگزاری و شرکت در تورهای علمي( -7 ،)0/ 72مشارکت در تدوین برنامه استراتژیک دانشگاه(،)0/67
-8عضویت در انجمن های علمي( -9 ،)0/59سر دبیری نشریه های معتبر علمي (-10،)0/57پذیرش بخشي
از مسئولیت های مدیریتي در دانشگاه()0/45
 -1مشارکت در فعالیت های فرهنگي گروه( -2 ،)0/82همکاری در برگزاری برنامه های فرهنگي دانشگاه
( -3 ،)0/75مشارکت در فعالیت های اجتماعي ( -4،)0/74میزان رعایت مباني فرهنگي و ارزش های
اسالمي( -5 ،)0/73عالقه و تالش در ترویج اصول اخالقي و اعتقادی اسالمي( -6 ،)0/67میزان رعایت
احترام متقابل و رعایت فرهنگ دانشگاهي( -7 ،)0/65میزان رعایت احترام متقابل و رعایت فرهنگ
دانشگاهي( -8 ،)0/61داشتن عالقه به فعالیت های فرهنگي و تربیتي( -9 ،)0/59اولویت دادن به تحقیق و
توسعه در امور و فعالیت های فرهنگي( -10 ،)0/58عضویت در تشکل های رسمي داخل دانشگاه(،)0/57
 -11مشارکت در فعالیت های سیاسي()48%
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نتایج جدول شماره  4حاکي از آن است از  80زیر مولفه نه مورد از آنها که بار
عاملي کمتر از  0/4را داشتند ،حذف شدند و هفتاد و یک مورد از آنها تأیید شدند که
بارهای عاملي زیر مؤلفه های هفتگانه در مقابل شان آورده شده است .از آنجایي که زیر
مولفه های عامل اول با تعهد حرفهای ،عامل دوم با فعالیت های پژوهشي ،عامل سوم با
توسعه حرفهای ،عامل چهارم با فعالیت های آموزشي ،عامل پنجم با فعالیت های
مشاوره ،عامل ششم با فعالیت های اجرایي و علمي و عامل هفتم با فعالت های سیاسي
و اجتماعي به ترتیب بیشترین همبستگي را دارند لذا عامل اول تعهد حرفهای عامل دوم
فعالیت های پژوهشي ،عامل سوم توسعه حرفهای ،عامل چهارم فعالیت های آموزشي،
عامل پنجم فعالیت های مشاوره ،عامل ششم فعالیت های اجرایي و علمي و عامل هفتم
فعالت های سیاسي و اجتماعي نامیده شدند و بر حسب درصد واریانس هر عوامل
هفتگانه ،الگوی ارزشیابي عملکرد اعضای هیأت علمي دانشگاههای استان آذربایجانشرقي
طبق شکل شماره  1طرحي و ارائه گردید.

 -1تعهد حرفهای
21/55
-7فعالیت های
سیاسي و اجتماعي
3/39

 -2پژوهشي
13/25

الگوی ارزشیابي
اعضای هیات

-3توسعه حرفه ای
6/75

-6خدمات اجرایي
وعلمي3/83

علمي

-4تدریس و
فعالیت های
آموزشي5/28

-5مشاوره4/21

شکل شماره  : 1الگوی ارزشیابي اثربخشي و عملکرد اعضای هیأت علمي بر حسب درصد
واریانس هر عامل
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نتایج و بحث
نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل دادهها نشان داد که هفت مولفه اصلي الگو  ،و از
 80زیر مؤلفه  71زیر مؤلفه تأیید شده و  9زیر مؤلفه حذف شدند.اولین و مهمترین مؤلفۀ
الگوی تدوین شده بر اساس واریانس تبیین شده  ،مولفه تعهد حرفه ای است که گرایش
تبدیل شدن به یک عامل عمومي و کلي را دارد وکم اهمیت ترین مؤلفه ،مؤلفه فعالیت
های سیاسي و اجتماعي است .این یافتهها با بخشي از یافتههای پژوهش جسارتي و
خدیوی( ،)1391رجبي و پاپ زن( ،)1389مصدق خواه و ساکت چقوش(،)1390
حلیمي( ،)1389چناری ،شریفي و و قورچیان( ،)1390مطالعات ایالتي دانشگاه سام
هوستون و دانشگاه کارزلیتای شمالي( ،)1999گوردون( )2005و بلند و همکاران()2002
همسویي دارد.
در وضعیت کنوني در ارزشیابي عملکرد اعضای هیأت علمي بیشتر به دو بعد
تدریس و رفتارها و اخالقیات شغلي توجه ميشود و به سایر ابعاد عملکردی استادان
توجهي نميشود و الگوهای حاضر نیز بخشي نگر بوده وبه صورت جامع،کامل و یکپارچه
عملکرد آنها را مورد ارزیابي قرار نمي دهند .نگرشي بخشي به عملکرد از نقایص اصلي
الگوهای ارزشیابي عملکرد استادهاست که در برخي از حوزههای عملکرد آنها مورد
غفلت واقع شده است اما الگویي ارائه شده دربرگیرنده تمام جوانب عملکردی اعضای
هیات علمي و دارای جامعیت است لذا پیشنهاد ميگردد در ارزشیابي عملکرد اعضای
هیات علمي مورد استفاده قرار گیرد .نظر به اینکه مؤلفۀ تعهد حرفهای بیشترین وزن را
به خود اختصاص داده است پیشنهاد مي گردد مدیران و مسؤوالن دانشگاه به این عامل
بیشترین توجه را داشته باشند .همچنین مطلوب است که طي تحقیقي الگوی حاضر
اعتبار بخشي گردد .از محدودیت های پژوهش مي توان به محدودیت جامعه تحقیق به
دانشگاههای آزاد اسالمي استان آذربایجان شرقي ،محدودیت زماني ،مکاني و ابزار اشاره
داشت.
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