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 مقدمه

 عبارت  به  ؛نمایدرا ایفا مینقش حیاتی و عنصر اصلی و  سرمایه در سازمان است  نیترمیعظ ،سازمانمنابع انسانی 

گسترش علم و  هامروز (.1396،همکارانخورشیدی و ) ان قرار داردزمساثروت عظیم  در جایگاهمنابع انسانی  دیگر

ز ین یه آن را عصر فراصنعتک  ن عصریمشخصات بارز ااز ؛ ر قرار دادهیتأثرا تحت  یاجتماع یهات یفعالتمام  یفناور

د مشهود است. یلر عوامل تو ینسبت به سا مداردانش یانسان یهاهیسرما، پژوهش و ییت روزافزون دانای، اهمانددهینام

توسعه در  درگرو یجوامع بشر یه تعالک دارند  نظراتفاقته کن نین علم و پژوهش، همگان بر ایاساس در عصر نو نیبرا

جوامع  یو راهبرد یاصل یهدف عنوانبه یستین امر بایبوده و ا مداردانش یهانظام بر  یمبتن وپرورشآموزشپرتو 

 اقتصادی و رقابت مؤثر  ۀباید خود را برای توسع شدنیجهان منظوربه هاملت   (.1820،  1و همکاران  نگزیالکل شود )یتبد

 توجه مورد یهاچالش و تریرقابترتباطات جهانی بیشتر، اقتصاد جهانی ابحث آموزش با توجه به اینکه  ؛تغییر دهد

  (.2016، 2داویر) شودیته مشناخمختلف  یهاحلراهکردن قدرتمندترین ابزار فراهم عنوانبه شوندیم تردهیچیپ

 و ارائهبه مزایای منحصر و تولید  نیل از طریق تا کنندیم تالش آموزش عالی مؤسسات و هادانشگاه دنیا سراسر در

کشور  ۀجانبهمهرکن اصلی در پیشرفت  ،یابند. آموزش عالیموقعیتی ممتاز دست  به سایر رقبا بهخدمات متنوع، نسبت 

 مؤسسات  و هادانشگاه .انسانی است  منابع تأمین و آموزش، توسعه جهت در خدماتی دهایهان ترینمهم ازو یکی 

 هادانشگاه. همچنین شوندیم محسوب جامعهدر  علم دیتول و ورزیشهیاند مرکز نیباالتر پیوسته یعال آموزش

  هستند  ازمندین آموختگاننشاد ارزیابی یبرا مناسب  ابزار به خود ارتقاءو  ریخط وظایف رساندنانجامبه منظوربه

-وظیفۀ اساسی آموزش، پژوهش و ارائه خدمات تخصصی می 3کلی آموزش عالی دارای  طوربه .(1395 عبدالهی،)

در  هادانشگاهشده که باعث  هادانشگاهو مردم بر  مداراناست یس، گذارانقانونباشد. افزایش فشارهای خارجی از سوی 

باشند؛  وریبهرهنجام ارتقاء سطح ، استفاده بیشتر از منابع موجود و سراهانهیهزکاهش  منظوربهیی هاراهوجوی جست 

و استفادۀ بهینه از منابع و امکانات از  هانهیهزی مناسب جهت کاهش کارراهعنوان به وریبهرهجهت مطالعۀ بدین

در   و سرمایۀ جوامع و نقش آنعنوان ثروت فراگیری آموزش عالی به با توجه به اهمیت خاصی برخوردار است.

تعامل با آمدن بر رقبای خود، برای فائق افزودهارزش، ایجاد هانهیهزعالی برای کاهش زش اقتصاد دانش، مؤسسات آمو 

-نفعان درونی و برونی، ارتقاء مداوم کیفیت یاددهیهان کار، تحقق بخشیدن به انتظارات نوپدید ذیججامعه و 

 .اندداشته یاژهیبه کیفیت آموزش توجه وگویی به افزایش تقاضا یادگیری و پژوهش و پاسخ_

 یهادستگاهالن ک  یهـابرنامـهف و ئوظـا ،هات یفعال ۀکنندت یهداه ک ران یا یاسالم یجمهور اندازچشم سند  در

ـ یا ۀجامعـ که است آمده باشد،میران یا یاسالم یمختلف نظام جمهور ذیل را  یهایژگ یو ،اندازچشمن یدر افـق ا یران

و  یاصول اخالق بر کیمت( 2)خود،  یخیو تار ییای، جغرافیات فرهنگـ یمتناسـب بـا مقتـض ۀتوسع( 1)خواهدداشت: 

رامت و ک مشروع، حفظ  یهایآزاد، ی، عدالت اجتماعینید یساالرمردمد بـر کیبا تأ ی، انقالبی، ملیاسالم یهاارزش

ـد علـم و  یتوانا در تول( 4)شرفته، یاز دانش پ یبرخوردار (3) ،یو قضائ یتماعت اجیاز امن یمندبهرهو  هاناانسحقوق 

گـاه اول یبـه جا تنافتـیدسـت ( 6)، ید ملیدر تول یاجتماع ۀیو سرما یسهم برتر منابع انسان به کیمت( 5)، یفنـاور

 
1 Collings et al 
2 Yirdaw 
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رشد ( 7)د علم، یو تول یزارافنرمد بر جنـبش کیبا تأ یجنوب غرب یایآس ۀدر سطح منطق یو فناور ی، علمیاقتصاد

 . امـلک دن به اشـتغال یسطح درآمد سرانه و رس یارتقاء نسب( 8)، یپرشتاب اقتصاد

 خود  منابعاستفاده آن سازمان از  ۀاز ارتباط میان نحو  عبارت است آموزشی علمی هایسازماندر  وریبهرهمفهوم 

مطلوب همراه با  یهاستادهآن طی فرآیند آموزشی به  سرمایه و انرژی( و تبدیل ،نیروی انسانی، مواد، تجهیزات)

ایجاد ) 1اثربخشی مانندمفاهیمی  توانیمتعریف فوق براساس  سازمان؛کارکنان  ۀرفتن کیفیت زندگی کاری کلیگ درنظر

 هاهدف آنچه در معیارها و  سمقبولیت براسا ۀ)درج 3تیفیو ک ( هاداده عملکرد درون  ۀنحو ) 2ییکارا ،نتایج مطلوب(

مورد توجه قرار داد  هابخش ۀو مراکز علمی آموزشی با رویکرد روشمند در کلی هانظام( را در این اندهمشخص شد

 علمیهیئت  یاعضا ،یعال موسسۀ آموزشا یه قلب هر دانشگاه ک د دارد ( اعتقا1397) یحجاز .(1397 )صدقی بوکانی،

 علمیهیئت  یتوان و دانش اعضا یاعتال درواقع ؛نددهرا شکل میده کا دانشیدانشگاه  یاصل ۀه هستک آن است 

. اسـت  وریبهرهش یافزا ،یار رهبران دانشگاهک ه ک رمزدن معتقد است ـت دانشگاه است. یفکیش یافـزا یمصداق واقعـ 

آن دانشگاه در  یت اقتصادیگاه و موقعیجا ،شهرت ارتقاءدر  تواندیمدانشگاه  وریبهرهش یه افزاک  کنندیمان یب وی

ف از یضع ینحو همـشخص امـا غالبـًا بـ  یمیبه مفـاه علمیهیئت  وریبهرههمچنین  .باشد مؤثر هادانشگاهر ین سایب

 هاداده نسبت  ۀدهندنشان علمیهیئت  وریبهره، یر اقتـصادیداللت دارد. بر طبق تعـاب علمیهیئت ت یفعال یهاستاده

است.  (دانشجو و انتشارات یریادگ یر ینظ) هاستادهبه  (ـقیقشـده در تح و زمان صرف یآموزش یهات یفعالر ینظ)

بهبود آن، منشأ  که دیآیمشمار به کار و زندگی بهنسبتفرهنگ و نگرشی  مانند وریبهرهامروزه  (.1390 ،)رمـزدن

ز نه ابهی ۀمطلوب، استفاد وریبهره. هدف اصلی باشدمیاقتصادی، اجتماعی و سیاسی جامعه  ۀتوسع تأثیرات وسیع

گسترش  منظوربهتولید  یهانهیهزعملی با کاهش  یاوهیشزمان به و منابع نیروی انسانی، سرمایه، مواد خام تولیدی

زارع جونقانی و )بازار، افزایش اشتغال، کوشش برای افزایش دستمزدهای واقعی و بهبود معیارهای زندگی است 

سیم قطح فردی، گروهی، دانشگاه، وزارتخانه و سیستم تس 5به  توانیم ی راالدر آموزش ع وریبهره (.1398 کرمی،

 (.1392 عزیزی،کرد )

جوامع بشری هستند که سطح رشد،  شرفتیرگذار بر توسعه و پیمنابع تأث ترینمهماز  یو مراکز آموزش عال هادانشگاه

 جوامع بشری یتعال توسعه و بر رشد، تواندیم علمیهیئت در قالب اعضای  هاآن  یروی انسانین وریبهرهو  یتعال

زان یو م شدهنییتعبا توجه به اهداف کالن  علمیهیئت اعضای  وریبهره .(2017 ،4)آگراوال باشدم یر مستقیتأث دارای

 وری بهره انواع .(5،1820ارانکاولسن و هم) ردیگ قرار بررسیمورد  شدهیابیارزاهداف  با هات یفعالهمسوبودن 

 یکی لذا؛ یو دانـشگاه یخدمات اجتمـاع وریبهرهو  یآموزش وریبهره، یپژوهش وریبهره از اندعبـارت علمیهیئت 

 ی ریگ اندازهشناخت وضع موجود و  ،وریبهرهسطح  ارتقاءو  یت آموزش عالیفکیبهبود  یالزامات برا ترینمهماز 

هسته  عنوانبه علمیهیئت ای عضا وریبهرهمدیریت  ۀدر این راستا بررسی مقول .است علمیهیئت  وریبهرهزان یم

  هادانشگاه علمیهیئت اعضای  یروبهرهمدیریت  ۀمطالع منظوربدین ؛کندی ماصلی نظام آموزش عالی اهمیت پیدا 

 باشد.مطرح میآموزشی  یهاگروهو  هادانشکده ژهیوبهکیفیت در نظام آموزش عالی  ارتقاء یسو بهگامی  عنوانبه

 
1 Effectiveness 
2 Efficiency 
3 Quality 
4 Agrawal 
5 Olson et al 
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سطح زندگی، رفاه بیشتر و  ارتقاءیک ضرورت جهت  عنوانبهست که افزایش آن مع و کلی امفهومی جا «،وریبهره»

معیاری برای ارزیابی عملکرد نظام  این مفهوم. باشدیم اناقتصاددان، سیاستمداران و زانیربرنامه مدنظر هاانسانآسایش 

شاخصی  وریبهرهاست. امروزه  مصرف منابعا توجه به و تعیین میزان موفقیت یا ناکامی در رسیدن به اهداف نظام ب

پیوند مهارت و انگیزه، منابع انسانی، تکنولوژی و مواد اولیه، سرمایه، مدیریت و  توانی ماست که با استفاده از آن 

مداوم است.  طوربه انجام کارهاپیشرفت  سطح اطمینان به قابلیت  ،وریبهره. قرار دادتحلیل مورد شرایط محیطی را 

کار دادن نسبت خروجی یک فرد، واحد یا سازمان بهنشان یبرابوده و ترکیبی از کارایی و اثربخشی  ومین مفههمچنی

 (.2009 ،1و همکاران )کارگار شودیمشناخته گرفته 

وری را قدرت و بهره 1883 در سال  2لیتر. توسط کوتیرنی مطرح شد یالدیم 1766بار در سال وری برای اولینبهره

کاررفته برای تولید این بازده و وسایل به بینوری را ارتباط بهره 1900در سال نیز  3ارلی .کردن بیان کردتولید توانایی

ی مدرن هاروشعنوان آنچه امروزه به ؛ما نیست  ۀی در زماناتازهپیچیده و کشف  ۀپدید ،وریبهرهد. بازده عنوان کر

یی است که هاوهیشو  هاروش تمامو قانونمند  افتهیتکاملشکل  قعدروا ،میشناسیم وریبهره ۀشدتجربهشناخته و 

خالقیت و نوآوری،  برهیتکو با  شدهیمبرای بهبود شرایط زندگی فردی و اجتماعی خود به آن متوسل  ربازیدانسان از 

انی دوم وری در آسیا به بعد از جنگ جهبهره ۀسابقپیوسته به تصحیح مسیر کار و کوشش خود پرداخته است. 

  الل این کشور را بر آن داشت تا برای رسیدن به مرز استقد، که متوجه ژاپن گردی ییهاو خسارت هاب یآس ؛گرددیبرم

 ی الدیم 1958منظور در سال بدینآورد که یو استفاده مفید از منابع کشور به حداکثر استفاده از امکانات موجود رو

سازمان  سال بعد، 1دی یعنی حدود یالم 1961ازآن در سال پس .گردید سیأست  C.P.M4ن وری ژاپن با عنوامرکز بهره

 این سازمان، افزایش سیآغاز به کار کرد که هدف از تأس O.P.A5عنوان  با( وری در بانکوک )تایلندبهره یامنطقه 

سال بعد از  1یعنی  دیمیال 1964در سال نیز کشور ایران  .قه بوددر منط یافتگیوری و سهولت دستیابی به توسعهبهره

 .آسیا به این سازمان پیوست   ۀدر منطق ،آن سیتأس

از به حداکثر رساندن  عبارت است نخست  ۀدر وهل وریبهرههدف از بهبود  اعالم کرد که 6ژاپن وریبهرهمرکز 

، افزایش اشتغال و تولید، گسترش بازار یهانهیهزنحو علمی، کاهش به ...تسهیالت و استفاده از منابع، نیروی انسانی،

همچنی باشد.  کنندگانمصرفکه به سود کارگر، مدیریت و عموم  یطوربهواقعی  یدستمزدهاوشش برای افزایش ک 

 برای غنای زندگی و معنابخشیدن به زندگی انسان است. یاهیپا وشرایط کار، اساس  از طریق بهبود وریبهرهافزایش 

به عبارت دیگر ؛ تولید با یکی از عوامل تولید است ۀبازد ۀرابط ،وریبهره رد کهاعالم ک  7کار یالمللنیبدفتر از طرفی 

 نیز اعالم کرد که  8یاقتصاد ۀسازمان همکاری و توسع .باشدیم وریبهرهاز عوامل تولید،  هریکاستفاده از  ۀدرج

عبارت است از نسبت میزان  وریبهرهنسبت خروجی تولید به یکی از عوامل تولید است؛ به عبارت بهتر  ،وریبهره

 کهاز محصوالت مشخص بر یک یا چند عامل مربوط به فرآیند تولید همان محصول  یامجموعهتولید یک محصول یا 

 
1 Kargar et al 
2 Liter 
3 Early 

 وریمرکز مدیریت بهره 4
 وری آسیاسازمان بهره 5

6 Japan Productivity Center = JPC 
7 International Labor Organization = ILO 
8 Organization For European Cooperation and Development =  OECD 
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، اطالعات یا کل عوامل مذکور را در تولید  یانرژ سرمایه، زمین، مواد اولیه، از عواملی مانند کار، مؤثرشاخصی مفید و 

یک دیدگاه فکری  ،وریبهره اعالم کرد که 1(EPAاروپا ) وریبهرهآژانس درنهایت  .دهد یم به دست کاالها و خدمات 

 ایران(. وریبهرهسازمان باشد )یمهدف تالش در جهت بهبود وضع موجود  با

 :وریبهره ۀدربار تفاوتم یهادگاهید

 ی هایورودیک سیستم به  یهایخروج ۀبه عبارتی نسبت بین مجموع در این دیدگاه  وریبهرهسیستمی:  دگاهید (1

 مختلف اجتماعی، فرهنگی و صنعتی کاربرد دارد. یهاستمیساین تعریف در  .است  آن

یک رویکرد تاریخی  عنوانبه . همچنینژاپن موضوعی ملی و فراگیر است کشور در  وریبهرهژاپنی:  دگاهید (2

 (1390)طاهری، گرددی ممطرح  3جامع مدیریت کیفیت  و 2یفیت جامعک در کنار کنترل  وریبهرهاستراتژی بهبود 

تابع عوامل سرمایه و نیروی کار فرض  : از نظر اقتصادی محصول یا خروجی،4وریبهرهاقتصاد  کردیرودیدگاه  (3

 تواند یمهمراه بهبود تکنولوژی تغییرات تکنولوژی یا افزایش مهارت بهلذا افزایش مهارت نیروی کار یا ؛ گرددیم

  شود. وریبهرهباالتر و از آنجا موجب افزایش رکت تابع تولید به سمت موجب افزایش تولید و ح

 

و  ت یکنترل، نظارت، هدا ،یزیرمرسوم خود )مانند برنامه فیعالوه بر وظا رانی، مد«یوربهره ت یریدر مفهوم »مد

 یوربهره ت یریمدموجود.  ت یو دوم بهبود وضع یبه امور جار یدگ یرس یکیدارند:  زین گریمهم د ۀفیوظ 2(، یهماهنگ

 شه، یاست که بتواند اند تیریمد یاعمال نوع یوربهره ت یریلذا مد باشد؛یدوم م ۀفیبا وظ یمیارتباط مستق یدارا

 جه ینت نیچن توانیفراهم آورد. با توجه به مطالب مذکور م یجار فیبهبود را کنار وظا ۀتفکر، باور و پرداختن به مسئل

 (.1386 ،یک )خا ندگوییم «یوربهره ت یریبهبود را »مد یهابرنامه یو هماهنگ ت یهدااجرا،  ،یزیرگرفته که برنامه

 تمام ، وریبهره دیدگاه مدیران .هاآناختیار به  و سپردنآوردن پشتیبانی، توانمندکردن دیگران مدیریت یعنی فراهم

دیدگاه   .(1398 )اسمیت، ردیگ یمرا در بر  شوندیمسازمان  مؤثرموجود در سازمان را که باعث کارکرد  یهاجنبه

، کنندیم، دانش و مهارت همکاران و زیردستان و شرایطی که در آن کار هانقش با توجه به  وریبهره ۀمدیران دربار

از  یافلسفه ،وریبهرهمدیریت  متعلق به مدیران است. وریبهره ۀدیدگاه دربار نیترگسترده درمجموع ؛تفاوت دارد

و  هاستمیسسیستمی متشکل از  صورتبهه متفاوتی به طراحی، توسعه، اداره و پیشبرد سازمان ا رازیر ؛مدیریت است 

اخیر مفهوم  یهاسالدر  .شودیمقلب سازمان توجه  عنوانبه وریبهرهبه مدیریت  دارد. همبهمتصلفرعی  اجزاء

نسبت به  شودیمو ارزشیابی  یریگزهداانچگونه  علمیهیئت اعضای  وریبهره نکهیاو  علمیهیئت اعضای  وریبهره

  (1997 ،5به نقل ازکانتواست )شده تردهیچیپ اریبس 1990دهه  یهاسال

 

 
1 European Productivity Association 
2 TQC 
3 TQM 
4 Productivity Economics Approach 
5 Contu 
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یکی از  وقت تمامعبارت است از گروهی از اساتید دانشگاه آزاد اسالمی که در استخدام  1علمی«»هیئت  مفهوم

(. 1398علمی، استخدامی اعضای هیئت  نامهنیی)آاست ها مورد تأیید و صالحیت آن باشندیمواحدهای دانشگاهی 

ز مقدار منابع درونداد. در آمده ادست طح و کیفیت خدمات بهست از سعبارت انیز  2«علمیوری اعضای هیئت بهره»

وپژوهش است. اگر مقدار خدمات بیشتری از لحاظ کمیت یا کیفیت در آموزش ییوری مترادف با کارااین تعریف بهره

(. 1020، 3)گیتز و همکاران یابدمی بهبود ییوری یا کارابهره جهیدرنت تولید شود، د یا مقدار مشابهی از منابعتولید شو 

صورت علمی پژوهشی به: عضو هیئت شوندیگروه پژوهشی و آموزشی تقسیم م 2علمی به یران، اعضای هیئت ا در

بر امور  عالوهعلمی آموزشی اما عضو هیئت  ؛پردازدیو به امور پژوهشی صرف م دهدیموظف تدریس انجام نم

وری اعضای تأثیرگذار بر میزان بهرهعوامل  .پژوهشی، موظف است تا ساعاتی در هفته را به امور آموزشی بپردازد

اقتصادی و ، فرهنگی، عوامل ایدئولوژیکی، فشارهای سیاسی) یطیگروه عوامل مح 4به  توانیعلمی را مهیئت 

، هامهارتو  هات ی)صالح یفرد عوامل، جو سازمانی( و ، توانمندسازیطرفانهیبگزینش ) یانزمساعوامل ، اجتماعی(

تقسیم کرد  استراتژی(و  سبک رهبری، نظام ارزیابی عملکرد) یتیریمد عواملو  (ۀ کارسابق و دانشگاه محل تحصیل

 (.1392 عزیزی،)

 گرفت کهنتیجه  «علمیهیئت اعضای  وریبهرهالگوی  ۀارائ»( در پژوهشی با عنوان 1400همکاران )حیدری تفرشی و 

 هستند. ارذگ ریتأث علمیهیئت اعضای  وریبهرهبر  یاحرفهعامل سازمانی، آموزشی، پژوهشی، خدماتی و رشد  5

نتیجه  «دانشگاه علوم انتظامی امین علمیهیئت اعضای  وریبهرهالگوی  ۀارائ»( در پژوهشی با عنوان 1399) یضیف

 یاحرفه یهایژگ یو ۀمؤلف، هامؤلفه، بعدهای آموزش و پژوهش و در بین شدهارائهن ابعاد الگوی بی در گرفت که

کیفیت  ءارتقا مدل طراحی و تدوین»( در پژوهشی با عنوان 1399) ییقشقا در اولویت قرار دارند. علمیهیئت اعضای 

سازمانی و  عوامل عوامل فردی، عوامل شغلی، گرفت کهنتیجه  «اسالمی آزاددانشگاه  علمیهیئت اعضای کاری زندگی 

 ۀارائ»( در پژوهشی با عنوان 1399) ییرضاقرار دارند. وری مدیریت بهره اثرگذاری بر اول ۀعوامل مدیریتی در رتب

( 0/ 58شغلی )_( و سازمانی0/ 61) یفردعوامل  گرفت ککهنتیجه  «علمیهیئت کیفیت زندگی اعضای  ارتقاءمدلی برای 

جبران خدمات  یهامؤلفه یبندت یاولو شناسایی و »پژوهشی با عنوان  ( در1398) یقربان .هستند رگذاریتأث یروبر بهره

 22از  علمیهیئت خدمات اعضای  جبران گرفت کهنتیجه  «جامع دولتی یهادانشگاه علمیهیئت اعضای  وریبهرهبر 

لی، سطح و ساختار پرداخت، شرایط کاری الل شغ، استقءحقوق و مزایا، ارتقاامنیت شغلی، شود؛ میمؤلفه تشکیل 

-به علمیهیئت سیستم جبران خدمات اعضای  یهامؤلفه ترینمهممناسب در دانشکده، کیفیت مدیریت و سرپرستی از 

اساتید دانشگاه  وریبهره ءبر ارتقا مؤثرشناسایی عوامل » خود با عنوان ۀنامانیپا( در 1396زاده ) یمیکر .روندشمار می

 و ساختاری، اداری) یسازمان عوامل عوامل شخصیتی(، و هامهارت) یفردعوامل  گرفت کهنتیجه  «طباطباییالمهع

شمس  .هستند رگذاریتأث علمیهیئت اعضای  وریبهرهاجتماعی( بر  و اقتصادی، فرهنگی) یطیمحعوامل  و مدیریتی(

این رابطه  در .داد انجام «علمیهیئت اعضای  وریبهرهبر افزایش مدیریت  مؤثرعوامل »با عنوان  پژوهشی( 1395)

کالیزی، اقدام به  یامرحله 7روش متأثر از  یهاپژوهشتطبیقی و تلفیق آن با  یامطالعهپژوهشگر ضمن پیگیری 

 
1 Faculty Members 
2 Faculty Members Productivity 
3 Gates et al 
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که  . نتایج پژوهش مذکورمنابع انسانی کرد رشتۀ مدیریت تن از اساتید  14ات ناشی از مصاحبه با العاط یآورجمع

  .هستند مؤثر علمیهیئت اعضای  وریبهرهبر  محیطی، سازمانی، فردی و مدیریتیعامل  4که ند دادنشان 

-به ند کهانجام داد. نتایج نشان داد «تکمیلی برای حرف مختلف وریبهرهالگوی » با عنوان یپژوهش( 2018) 1وآل ر

 به عبارت؛ دارند وریبهرهرا بر ارتقاء محیطی بیشترین تأثیر  یهایژگیوفردی و  یهایژگ یوعامل سازمانی،  3ترتیب 

نیروی انسانی و  وریبهرهدر راستای طراحی الگو، قادر به تبیین سنجش کارایی جهت  شدهنیتدو یهاشاخصدیگر 

اعضای  وریبهرهبر  مؤثرالگوی  ۀرابط»ۀ بررسی بار( در2017) 2و همکارانپاول  .باشندیمجذب حرف مختلف 

 ییهامؤلفهالگوی مزبور دارای  که دنشان دادننتایج  . مطالعاتی انجام دادند «)بیروت(مریکایی در دانشگاه آ علمیهیئت 

 پژوهشی است. وریبهرهبروز  یهانهیزمگران، پیامدها و ، تسهیلعلمیهیئت پژوهشی اعضای  وریبهرهشامل عوامل 

پژوهشی اعضای  وریبهره ۀددکننمحدوعوامل »را با عنوان  پژوهشی( 2017) 3و همکاران کوکالیج ستوفریکر

بسیار  علمیهیئت پژوهشی اعضای  وریبهرهکه  دادند. نتایج نشان دندادانجام  «دانشگاه دولتی پانگاسینان علمیهیئت 

در فرآیندهای مختلف تحقیق برخوردار  از دانش متوسط و نسبتاً ماهر علمیهیئت اعضای  یکل طوربهپایین است. 

و سایر وظایف و کارکردها مشکلی بود که افرادی که تحقیقات  باراضافهمنابع مالی، آموزش بودند. همچنین کمبود 

 .اندشده، با آن مواجه انددادهانجام 

ر این حیطه مشهود شده دسازیبا توجه به مطالب مذکور و مطالعات داخلی و خارجی پیشین، کمبود پژوهشی بومی

)مورد مطالعه: اعضای  وریبهرهی مدیریت هاشاخصو  هامؤلفهی ابعاد، پژوهش حاضر با هدف شناسایباشد؛ لذا می

 صورت گرفت.ی آزاد اسالمی استان تهران( هادانشگاهعلمی هیئت 

 

  شناسیروش

 کمی(_کیفی) یاکتشافآمیخته  ورتصبه و روش اجرا هادادهاز نظر  و یاتوسعه صورتهدف بهاز نظر  پژوهش حاضر

از دیدگاه خبرگان  هاآن یبندت یاولو و  هاشاخص، هامؤلفهکیفی به تبیین الگو، ابعاد،  ۀطالعاز طریق م زیرا ابتدا؛ است 

تصادفی از جامعه مورد مطالعه انتخاب   صورتبهکه ) یانمونهو سپس به مدد تحقیق کمی از دیدگاه گروه  پرداخته

در این طرح  .دپرداخته ش ،خبرگان است  دییتأرد مو  که هاآن یهاشاخصو  هامؤلفه ،ابعاد ،به ارزیابی الگو  (شد

محدود بررسی و سپس بر مبنای  کنندگانشرکت پژوهشگر ابتدا از لحاظ کیفی موضوع پژوهش را از طریق مصاحبه با 

و ، هدف اصلی پژوهش حاضر . با توجه به مطالب فوقهای کیفی نسبت به ساخت ابزار مورد نظر اقدام کردیافته

و  ۀ ابتدا به مطالع ؛وریبهرههای مدیریت و شاخص هامؤلفه  ۀت بیشتر موضوع در زمینعمیق و شناخ رسیبر منظوربه

با  وریبهرهمدیریت  ۀهای اولیو مؤلفه هاشاخص شد. در مرحلۀ بعدپرداخته مرتبط با موضوع ۀادبیات و پیشینبررسی 

و به  را بررسی ابعاد ،افتهیسازماننیمه ۀباده از مصاحسپس با استف. ندشناسایی شد ،تحلیل ادبیات و پیشینهتوجه به 

در  علمیهیئت اعضای  وریبهرهمدیریت  یهامؤلفهو  هاشاخص افزودنی برای اصالح، تأیید، رد و یا گروه توافق

 
1 Roaal 
2 Paul & Vijayaragavan & Burman & Chahal 
3 Christopher J.Cocal & et.al 
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نامه روایی محتوایی پرسش گردید. نهایی تدوین  ۀپرسشنام ،أساسبر آن  اقدام شد کهاسالمی استان تهران  آزاددانشگاه 

 محاسبه شد.  0/ 70پایایی پرسشنامه از طریق آلفای کرونباخ بیش از  . همچنینشد دییتأتوسط متخصصان 

 جامعۀ آماری  .است  وریبهره ۀخبرگان، متخصصین و افراد آگاه در زمیننفر از  30 متشکل از بخش کیفی جامعۀ آماری

اسالمی استان  آزاددانشگاه  یواحدهاآموزشی  و مدیران گروه علمیهیئت اعضای  ۀیکل متشکل از نیز بخش کمی

در بخش کمی با استفاده از فرمول کوکران  است. (وقتمهینفر ن 173و  وقت نفر تمام  4292نفر ) 4465تعداد تهران به 

-به پژوهش در بخش کیفی یریگ نمونه  ۀنحو  که ندشدنمونه تعیین  عنوانبهنفر  مرد( 300و  زن 53نفر ) 353تعداد 

از نظر کیفیت و کمیت پرسشنامه توسط  سؤاالتروایی صوری و محتوایی صورت گرفت. رتصادفی هدفمند یغصورت 

روایی برای  د ییتأپس از . قرار گرفت د ییتأو منابع انسانی مورد بررسی و  وریبهرهمدیریت  ۀمتخصصان و خبرگان حوز

 لیوتحلهیتجز. همچنین برای استفاده شد  (درصد 80) یبیک ترتعیین میزان پایایی پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ و پایایی 

به بررسی  یساختارآزمون معادالت با استفاده از  درنهایت  استفاده شد.  Maxqoda12 افزارنرم تحلیل مضمون از  هاداده

 .دهندگان پرداخته شدپژوهش از دیدگاه پاسخ یهامؤلفهوضعیت روابط ابعاد و 

 

هی ت ف اا  ه

  اند:ارائه شده( 1در جدول شماره )نفر  353با تعداد  آماری ۀمونن شناختیجمعیت العات آماریاط

 

 شناختی بخش کیفیمعیتج یآمار اطالعات :1جدول 

 درصد هطبق متغیر

 36 رشتۀ مدیریت آموزشی علمیهیئتاعضای  محل خدمت

 64 درسی و آموزشی  یزی ربرنامه  رشتۀ علمیهیئتاعضای 

 3 ارشدکارشناسی تحصیالت 

 97 دکتری تخصصی  

 15 زن جنسیت

 85 مرد  

 2 سال  35کمتر از   سن

 28 سال  45تا   35 

 44 سال  55تا   45 

 16 سال  55االتر از  ب 

 28 سال  10زیر  کار ۀسابق

 36 سال  20تا   10 

 36 سال  20باالتر از   
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 سوال اصلی پژوهش: 

 ند؟ااسالمی استان تهران کدام  آزاد یهادانشگاه علمیهیئتاعضای  وریبهرهی مدیریت الگو یهاشاخصو  هامؤلفه ابعاد، 

. به مصاحبه پرداخت دانشگاه  ۀباتجرباساتید  نفر از خبرگان دانشگاهی شامل مدیران گروه 11در این بخش محقق با 

 یهامصاحبهحاصل از  یهااده دنظرات تمامی خبرگان برای طراحی الگو اخذ شد.  شدهانجام یهامصاحبهطی  درواقع

از  دهندهسازمانمضامین  و مضامین پایه ۀتحلیل مضمون طی مرحل سازوکاراز  یریگبهرهدر این تحقیق با  شدهانجام

 MAXQDA12تحلیل کیفی  افزارنرمحاصل از مصاحبه از  یهاداده. برای تحلیل شدندطریق مضامین فراگیر تحلیل 

و سپس  شدند  MAXQDA افزارنرموارد  RFTشده در قالب پیاده یهامصاحبه ،توصیفی یذاردر کدگ استفاده گردید. 

مستمر مضامین  ۀبا مقایسدر مرحلۀ بعد . شدند دادهنسبت هامصاحبهمضامین پایه به بخش  ،هاآنخط بهخط ۀبا مطالع

 یهامصاحبهاز  دشدهیتولمضامین  یب تترکه بدینتجمیع شده  دهندهسازمانمضامین مشترک در ذیل مضامین  ،پایه

-مراحل کدگذاری تا دستیابی الگو انسجام و عدم. گرفتندیمبا مضامین جدید جای بعدی نیز در ذیل مضامین قبلی 

 هاآنو نتایج حاصله از  هادادهیک از مراحل تحلیل شدن ارزش بیشتر به مضامین و الگو ادامه یافت. در ادامه هرافزوده

 ند:شو یمارائه 

 مضامین پایه: (1

پرداخت. در این مرحله ابتدا  شدهجامان یهامصاحبه ۀمضامین پای یآورجمعبه تحلیل و اول  ۀر مرحلدپژوهشگر 

هر  یسازادهیپ. پس از گشتند یسازادهیپبه ترتیب انجام توسط یک فرد متبحر در این امر  شدهانجام یهامصاحبه

خط بهدقیق خط ۀبا مطالع درواقع ؛و مورد تحلیل قرار گرفت  شد وارد MAXQDA افزارنرم درشده متن پیاده ،مصاحبه

البته گاهی جمالت از  شدند.داده به هر قطعه از جمالت نسبت  هشگرپژومضامین پایه توسط  ،هامصاحبهجمالت 

 52ول و ا ۀمضمون پایه در مرحل 71 ،مراحل این حاصل .ندرفتیپذیمرا به خود  متفاوتیکدهای  متفاوت،منظر 

اعضای  وریبهرهدر ذیل مضمون فراگیر مدیریت  دهندهسازمانمضمون  6 درنهایت  است.دوم  ۀمضمون پایه در مرحل

با توجه به  .ارجاع حاصل شد 205جمعاً  ،افتهیساختارنیمه ۀمصاحب 11. در این بخش از قرار گرفتند علمیهیئت 

به  71مضامین حاصله از  هامصاحبهجش روایی و پایایی همکار در تحلیل و سن عنوانبهنفر  5با  زمانهم ،هامصاحبه

( ارائه 2شماره )مضامین پایه اصلی در جدول  درنهایت  .تصحیح و تلفیق شد ،افزارنرمو در  ندمضمون کاهش یافت 52

 دهندهسازمانزمینه برای تشکیل مضامین (، 2ۀ ذکرشده در جدول شماره )و تکمیل مضامین پای دییتأپس از . اندشده

 .صل شدحا
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 MAXQDA12 افزارنرم نهایی( از ) هی پامضامین   :2جدول  

 شوندهه مصاحبکد  مضامین پایه اولیه() ی استخراج  یهاشاخص ردیف

 I10, I6, I5, I1, I7 ( آموزش یسازیتجار)زدایی رایگان 1

 I3, I11, I5 دستمزد  پرداخت مناسب سیستم برقراری 2

 I9, I5, I4, I2, I11 ارزشیابی مناسب سیستم برقراری 3

 I3, I4, I11, I5 رهبری اقتضایی سبک 4

 I10, I8, I3 کارکنان  توانمندسازی 5

 I10, I9, I1, I6, I11 انگیزشی یهانظام 6

 I6, I8, I10, I3, I4 تنبه  و تشویق نظام 7

 I10, I8, I1, I3, I4 مشارکتی  مدیریت نظام وجود 8

 I3, I1, I5, I4, I6 غیرمرتبط  یهارشته جذب اساتید در  9

 I2, I6, I10, I9 سازمانی عدالت رعایت  و تبعیض عدم 10

 I11, I9, I10, I4, I5 سازمانی ارتباطات 11

 I6, I1, I2 کارکنان   آموزش 12

 I11, I7, I10, I3, I8 سازمان ساختار 13

 I8, I3, I5, I4, I2 کاری  زندگی کیفیت 14

 I4, I3, I2, I8, I6 انتصاب مدیران از بیرون  15

 I3, I9, I5, I4, I2 دانشگاه  در کار  محل  بودنمساعد 16

 I5, I8, I7, I6, I4 کار محیط در آسایش و ایمنی احساس 17

 I5, I11, I4, I3 کار  محل در مناسب تجهیزات و امکانات وجود 18

 I1, I2, I9, I7, I5 ( ...و بیکاری )تورم،  کشور اقتصادی وضعیت 19

 I8, I7, I11, I15 ( ... و شغلی امنیت خانوادگی، )مشکالت اجتماعی و فرهنگی وضعیت 20

 I7, I3, I9, I10, I11 ( ...و سیاسی )ثبات کشور سیاسی وضعیت 21

 I1, I9, I13 ( ...و مدیریت  ۀ)نحو کشور   اداری وضعیت 22

 I3, I7, I3 فناوری 23

 I11, I3, I14, I2, I9 سازمانی جو 24

 I10, I1, I2, I4 پداگوژیک یهات یقابل بودندارا 25

 I6, I7, I5, I4 ن مدر یهایفناورقابلیت استفاده از  26

 I10, I3, I8, I2 سن 27

 I7, I5, I1, I7 مهارت  و تجربه 28

 I11, I8, I4, I9 خالقیت  و ابتکار 29

 I4, I2, I6 کارمندان  با ارتباط 30

 I4, I2, I8, I5, I9 شغل  شناخت میزان 31

 I8, I2, I9, I1 کار  انجام به  عالقه و تمایل 32

 I11, I1, I3, I8, I6 اجتماعی  انضباط و کاری وجدان 33
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 دهشوند مصاحبه ک مضامین پایه اولیه() ی استخراج  یهاشاخص ردیف

 I6, I9, I3, I21 جسمی و روانی سالمت زا برخورداری 34

 I2, I1, I10, I7 وظایف انجام حین در ودنبجدی و قاطع 35

 I5, I8, I7, I6, I4 نفسعزت  و نفساعتمادبه  از برخورداری 36

 I5, I6, I4, I13 شغلی رضایت 37

 I1, I2, I11, I7, I10 شایستگی 38

 I2, I6, I10, I9 تخصص  و تحصیالت 39

 I11, I9, I10, I4, I5 وظایف شرح افیتشف 40

 I6, I1, I2 عمل  استقالل 41

 I11, I7, I10, I3, I8 شغل  با تحصیالت بین تناسب 42

 I8, I3, I5, I4, I2 شغل  با تخصص بین تناسب 43

 I4, I3, I2, I8, I6 شغل  و عالیق بین تناسب 44

 I3, I9, I5, I4, I2 ( ...و  وهواآب  )نور،  کار فیزیکی شرایط و ارگونومی 45

 I5, I8, I7, I6, I4 نیاز مورد  یافزارسخت  تجهیزات و تکنولوژی 46

 I2, I6, I7, I9 کار  محیط روانی بهداشت 47

 I11, I9, I3, I4, I5 یاحرفه رعایت اخالق  48

 I6, I5, I2 رعایت اعتدال و عدالت  49

 I9, I7, I10, I3, I8 لیت مسئو ۀحوز و وظیفه شغل، از ناشی تعهدات به پایبندی 50

 I8, I3, I5, I4, I2 روابط  بر ضوابط تقدم و ساالریشایسته بر  دیتأک 51

 I4, I3, I5, I9, I6 طی وتفرعدم افراط  و رویمیانه مبنای  بر مدیریت 52

 

 :دهندهسازمانمضامین  (2

 ،قبل ۀدر مرحل دشدهیتول ۀمضامین پای ۀبارنیچندمستمر و  ۀبا مقایسشده دوم از فرایند تحلیل مضمونی پیاده ۀر مرحلد

چندین مضمون پایه در ذیل چتر یک مضمون  ،دهندهسازمانمضامین  . برای تولیدایجاد شدند دهندهسازمانمضامین 

از آوردن چند  گاه ،گاه از ترکیب چند مضمون پایه نیمضاماین  .ندداد و آن را تشکیل هجمع شد دهندهسازمان

ون موجود و گاه از جمع چند مضمون پایه در ذیل یک مضم تریکل ۀمضمون پایه در ذیل یک مضمون پای

تا دستیابی به اشباع نظری ادامه  هامصاحبه که است  ذکرانیشا. آمدندبه وجود  هشگرپژوتوسط  دشدهیتول ۀدهندسازمان

ر بعد دباشند: شرح ذیل میبه هاآنارجاعات در با تعداد  دهندهسازماندر بخش مضامین  شدهانتخابمضامین . ندیافت

و  مدیریت افرادۀ مؤلف  2، شکیالتیتر بعد دارجاع مشخص شدند.  25جرایی و رهبری با تعداد ۀ امؤلف 2، مدیریتی

با تعداد   اخالقی یهایژگ یوو  شخصیتی یهایژگ یوۀ مؤلف 2، فردیر بعد دارجاع مشخص شدند.  29با تعداد  ارتباطی

، شغلیر بعد د ارجاع مشخص شدند. 47با تعداد  خارجیو  داخلیۀ مؤلف 2، محیطیر بعد د مشخص شدند.ارجاع  59

ارزشی مربوط به ۀ مؤلف 2، ارزشیر بعد د  ارجاع مشخص شدند. 24با تعداد  یسازمان_غلیشو  فردی_شغلیۀ مؤلف 2

 ارجاع مشخص شدند. 21با تعداد  شغلارزشی مربوط به و  فرد
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 :(یسازکپارچهی) ریفراگ مضمون  (3

 شدهانتخابخود  دهندهسازماندر این مرحله مضامین  ند؛ حالآمددست به دهندهسازمانقبل مضامین پایه و  ۀر مرحلد

بعد از تمامی  دهندهسازمانالزم است که مضامین  البته .دگرفتدر بخش ادبیات نظری قرار  شدهییشناساو در ابعاد 

 در ادامه  .ندگردتولید و بازتولید  ۀموازی و در یک فرایند متداخل مقایس صورتبهبلکه  ؛ مضامین پایه تولید نشوند

 ۀمضامین پای ،همچنین در بخش تحلیل محتوا ند.مناسب برای هر مضمون پایه انتخاب گردید ۀدهندسازمانمضامین 

در زیر چتر یک مضمون  دهندهسازمانتمام مضامین از طرفی  .ندابعاد در نظر گرفته شد عنوانبه آمدهدست به ۀاولی

  .مشخص گردید علمیهیئت اعضای  وریبهرهریت گرفتند که این مضمون با عنوان مدی فراگیر قرار
 

-های آزاد اسالمی استان تهران بهدانشگاه علمیهیئت اعضای  وریبهرهمدیریت  ۀو پای دهندهسازمانمضامین فراگیر، 

و  52برابر  بازمجموع کدهای ، 12برابر  یمحور، مجموع کدهای 6برابر  مجموع کدهای انتخابی) باشندمیشرح ذیل 

 :مصاحبه بود( 11ارجاع از  205و انتخابی برابر  در کل تعداد ارجاعات به کدهای باز، محوری

 :یتیری( مد1

 تیرینظام مد وجود و مناسب پرداخت دستمزد ستمیس یبرقرار ،آموزش( یسازیتجار) ییزدا گانیرا :یی( اجراالف

 یمشارکت

 و یزشیانگ یهانظام ،کارکنان یتوانمندساز یی،اقتضا یرهبر سبک ی،ابیمناسب ارزش ستمیس یبرقراررهبری:  ب(

 و تنبه قیشو ت نظام

 :یالتی( تشک2

 کارکنان آموزش و یعدالت سازمان ت یو رعا ضیتبععدم ،رمرتبطیغ یهارشتهدر  دیجذب اسات افراد: ت یری( مدالف

 یکار یزندگ  ت یفیک  و یسازمان ارتباطات ،سازمان ساختار :ی( ارتباطب

 :ی( فرد3

 ، و مهارت تجربه ،سن ،مدرن یهایفناوراده از استف ت یقابل ،کیپداگوژ یهات یقابلبودن دارا شخصیتی: یژگ ی( والف

 یستگیشا و یشغل ت یرضا ،و تخصص التیتحص ،شناخت شغل زانیم ،با کارمندان ارتباط ،ت یو خالق ابتکار

و  یاز سالمت روان یبرخوردار ی،و انضباط اجتماع یکار وجدان ،و عالقه به انجام کار لیتما شغلی: یژگ ی( وب

 نفسعزتو  نفساعتمادبهاز  یبرخوردار ،فیانجام وظا نیح بودن دریو جد قاطع ی،جسم

 :یطی( مح4

امکانات و  وجود ،کار طیدر مح شیو آسا یمنیا احساس ،بودن محل کار در دانشگاهمساعد داخلی: ( عواملالف

 یسازمان جو  و یفناور ،مناسب در محل کار زاتیتجه
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و  یفرهنگ ت یوضع ،(...و یکاری)تورم، ب کشور یاداقتص ت یوضع ،رونیاز ب رانیانتصاب مد ب( عوامل خارجی:

کشور  یادار ت یوضع و (...و یاسی)ثبات سکشور  یاسیس ت یوضع ،(...و یشغل ت یامن ،ی)مشکالت خانوادگ  یاجتماع

 و...( ت یریمد ۀ)نحو 

 :ی( شغل5

و  قیعال نیب تناسب و  تخصص با شغل نیب تناسب  ،با شغل التیتحص نیب تناسب  ،عمل استقالل فردی:_ی( شغلالف

 شغل

 زاتیو تجه یتکنولوژ ،(وهواآب)نور،  کار یکیزیف طیو شرا یارگونوم ،فیشرح وظا ت یشفاف سازمانی:_ی( شغلب

 کار طیمح یروان بهداشت و ازیمورد ن یافزارسخت 

 :ی( ارزش6

 اعتدال و عدالت  ت یرعا و یاحرفهاخالق  ت یرعا مربوط به فرد: ی( ارزشالف

و  یساالرستهیبر شا دیتأک  ،ت یمسئول ۀو حوز فهیاز شغل، وظ یبه تعهدات ناش یبندیپا مربوط به شغل: ی( ارزشب

 طیوتفرعدم افراطو  یروانهیم یبر مبنا ت یریمد ،تقدم ضوابط بر روابط

 

مشخص گردید که این نمودار با توجه به . باشدده میمشاهقابل (1)شماره ر نمودار دپژوهش حاضر  مدل مفهومی

بعد ارزشی و شغلی به ابعاد  2همچنین  .اندداشتهبسیاری نسبت به تحقیقات گذشته ابعاد از لحاظ معنایی تغییرات 

 .اضافه گردید
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 پژوهش حاضر  مفهومی : مدل1شکل 

وری مدیریت بهره

 اعضای هیئت علمی 

 

 عوامل فردی

 

 تشکیالتی  عوامل

 

 عوامل محیطی 

 )داخلی و خارجی(

 

 عوامل مدیریتی 

 

 عوامل ارزشی 

 

 عوامل شغلی
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 یریگجهینتبحث و 

 ۀو توسـع بهبوددرگرو  یآمـوزش عـال یبقادرواقع  .ضرورت است  یکه کبل ؛انتخاب یکنه  یورارتقاء بهرهامروزه 

بر  مؤثرشــناخت عوامل و  علمیهیئت اعضای  وریهرهب ،هادانشــگاهدر  وریبهرهمدیریت  .باشدمی وریبهرهسـطح 

 وریبهرهمدیریت  یهامؤلفهلذا هدف از پژوهش حاضر شناسایی ابعاد و  ؛آن از اهمیت خاصی برخوردار اســت 

نتایج پژوهش پس از بررسی ادبیات و  ترینمهم .باشدیماسالمی استان تهران  آزاد یهادانشگاه علمیهیئت اعضای 

 به وریبهره ۀحوز نظرانصاحب و  علمیهیئت مصاحبه با خبرگان و اعضای حقیقات داخلی و خارجی و ت ۀپیشین

شاخص  52و  مؤلفه 12بعد،  6مشتمل بر  وریبهرهمدیریت  ۀدر زمین پژوهش حاضر. الگوی پیشنهادی دست آمدند

 درونی و بیرونی( قرار گرفت.) یبررسمورد  یساختارمعادالت  بود که با روش

و همسو با  راستاهم آمدهدست بهکه نتایج  دهدیمنشان  پژوهش حاضر الگو  یهاشاخصو  هامؤلفهدر خصوص ابعاد، 

حیدری تفرشی و  هایپژوهشکه نتایج  یاگونهبه هستند؛قبلی توسط سایر پژوهشگران  ۀشدانجام  یهاپژوهش

(، 1396زاده )یمیکر(، 1398همکاران )(، قربانی و 1399) ییقشقا(، 1399) یضیف(، 1399) ییرضا (،1400ران )همکا

و ( همسو بوده 2017همکاران )و  پاول و (2017و همکاران ) کوکالیجکریستوفر  (،2018روآل ) ،(1395شمس )

که هر پژوهشی به تعدادی   باشدمیگونه بدین هاشپژوهتائید توسط سایر ۀ . نحو ندینمای مرا تائید  آمدهدست بهنتایج 

نظام بازخورد برای  عنوانبه توانیماز نتایج پژوهش حاضر است که  ذکرقابل .است  افتهیدست  هاشاخصاز این 

 بهره برد. هادانشگاهمدیریتی در رابطه با سازماندهی نیروی انسانی علمی  یهایریگ میتصماصالح برخی روندها و 

 هادانشگاهجهت اقدامات و مطالعات آینده در ذیل در این پژوهش، پیشنهادات کاربردی  شدهنیتدوبراساس چارچوب 

 :  گردندمیو مراکز آموزش عالی ارائه 

برقراری سیستم ارزشیابی و که  گرددیمشنهاد یپ ،است  بعد مدیریتی یلاص یهامؤلفهاز  رهبری ۀمؤلف هنکیابه  با توجه

صورت گیرد.  هاآن یهاییتواناو  هات یفعالپرداخت مناسب دستمزد اساتید و مدیران گروه آموزشی با توجه به 

 آموزشی و پژوهشی یهات یفعالبه همکاری و مشارکت با یکدیگر در انجام  علمیهیئت ترغیب اعضای همچنین 

 یاحرفه یهات یصالحپژوهشی و  یهات یقابل یبر مبنا علمیهیئت  یتخدام اعضااسبر  دیتأک از طرفی صورت گیرد. 

 هتر است مورد توجه قرار گیرد. ب

و  هادانشگاهدر  که گرددیمشنهاد یپ ،است  بعد تشکیالتی یاصل یهامؤلفه از  مدیریت افراد ۀمؤلف هک نیابه با توجه 

ود. فراهم ش یارک  یهاگروهدر  و مدیران گروه آموزشی علمیهیئت اعضای ن یان وجود روابط مثبت بکام هاسازمان

 یهابرنامه ن یتدواز طرفی  د.اهم شو فر یذهن یهاچالشحل  یاران براکهم یهاشهی انداز  یریگ بهرهان کام همچنین

مناسب جهت  یکارهاراهارائۀ و  یزیربرنامه صورت گیرد. علمیهیئت اعضای  یخدمت اثربخش براآموزش ضمن

توان نیز می جوان علمیهیئت انتقال تجربیات به اعضای  افزایش وبرای  علمیهیئت ایجاد ارتباطات بیشتر بین اعضای 

 مناسب باشد.
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