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 چکیده 

علمیمقدمه هیئت  اعضاء  حقوق  تضییع  همه  :  در  شکوفایی  و  رشد  امکان  عدم  کیفیت سرخوردگی  افت  نهایت  در  و  ابعاد 

  دانشگاه  علمی  هیات  زنان  کاری   حجم  جهت  تعیین  جهت  مدلی  ها شود لذا این پژوهش با هدف تحقیق، ارایهآموزشی دانشگاه

 همدان انجام گرفت. اسالمی  آزاد

مرحله اجرا شد. در مرحله اول طی یک مطالعه   2ای بود که در  پژوهش حاضر یک مطالعه ترکیبی چند مرحله: پژوهشروش 

با   نیمه ساختارمند صورت گرفت همدان    واحد اسالمی    آزاد  دانشگاه علمی    هیات   زنان  از   نفر  15کیفی،  عمیق  با  و    مصاحبه 

  حجم  یینتع  مدل  ارائهسپس    استفاده از رویکرد تحلیل محتوا و به روش گرانهایم و الندمن مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.

داده  . شدند  انتخاب  نمونه  حجم  عنوان  به  نفر  384مورگان    جدول   و  ایطبقه  تصادفی   روش  با   کاری،  گردآوری  از جهت  ها 

و   پرسشنامه تجزیه  منظور  گرفت.به  قرار  تائید  مورد  کرونباخ  آلفای  با  پایایی  و  خبرگان  نظرات  با  آن  روایی  که  استفاده شد 

 ها از روش تحلیل محتوای کیفی و معادالت ساختاری استفاده شد.  تحلیل داده

ابعاد ها:یافته که  داد  نشان  فعالیت  تدریس،  و  آموزش  مقوله  7  در  محتوا  تحلیل  کردروی  از  اولیه  مدل  نتایج    هایپژوهش، 

ابعاد  از  خارج  تخصصی توسعه  دانشگاه،    یک  هر  هایمقوله   زیر  مدیریتی  و  اجرایی  هایفعالیت  و  فرهنگی  فردی،  کارآفرینی، 

 دانشگاه، توسعه  از  خارج  تخصصی  هایتدریس، پژوهش، فعالیت  و  شدند و مدل مورد نظر دارای ابعاد اصلی آموزش  شناسایی

 باشد و از برازش مناسبی برخوردار است. اجرایی می هایفردی،کارآفرینی، فرهنگی و فعالیت

یافتهگیری:  نتیجه به  توجه  میبا  پژوش  دانشگاههای  گفت،  مقوله توان  در  همدان  استان  آزاد  پژوهش،  های  اصلی  های 

در نظر بگیرند و  های مناسبی را جهت اعضای هیات علمی زنان  اند فعالیتوانسته کارآفرینی، توسعه فردی و فرهنگی هنوز نت

های آموزش و تدریس و  ها مورد قبول است مربوط به فعالیتهایی که اساتید بدان توجه دارند و از نظر دانشگاهاغلب فعالیت

 های اجرایی است.فعالیت
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 مقدمه: 

زمینه  در  را  جامعه  پیشرفت  که  کانونی  نقطه  یک  عنوان  به  عالی  سایر  آموزش  و  اقتصادی  فرهنگی،  اجتماعی،  سیاسی،  های 

نیروی انسانی متخصص که در تربیت  ها به علت تاثیر مهمی(. دانشگاه1کند مورد توجه واقع شده است )زمینه ها تضمین می

از این رو نقش آموزش عالی در توسعه اجتناب   ( و2جامعه دارند دارای نقش اصلی و زیر بنایی در توسعه کالن جامعه هستند )

است. می ناپذیر  واقع  ارزش در  پر  از  یکی  که  گفت  غالب  توان  در  است.  دانشگاه  دارد،  اختیار  در  جامعه  که  منابعی  ترین 

های اهداف توسعه ملی را دانشگاه و دانشگاهیان  پیشرفته و کشورهای در حال توسعه، حل مسائل و رفع نیازمندیکشورهای  

شمسی که در آن  1404ایران در افق  (. با نگاهی به اهداف سند چشم انداز بیست ساله جمهوری اسالمی  3اند )تحقق بخشیده

و فناوری در سطح منطقه و برخوردار از دانش پیشرفته، توانا در    ادی، علمیایران کشوری است توسعه یافته با جایگاه اول اقتص

تولید علم و فناوری، متکی بر سهم برتر منابع انسانی و سرمایه اجتماعی در تولید علم بیانگر این واقعیت است که در راستای 

 (.4) آموزش و پژوهش کشور هستیمدستیابی به جایگاه فوق نیازمند ایجاد تغییراتی همگام با تغییرات جهانی در 

چالش به  دادن  پاسخ  مکانیسمبرای  اصالح  به  نیاز  دانشگاهها  موجود  و های  روشها  توسعه  و  آموزشی  کیفیت  بهبود  های 

دهند که به استخدام کارکنان با کیفیت  در این زمینه، بسیاری از مؤسسات ترجیح می  رویکردهای جدید برای این هدف دارند.

وری کارآمد از دانش کارکنان دانشگاهی برای بهبود کیفیت یادگیری و تدریس اهمیت  روی آورند، اما مدیریت بهره باالتر علمی

از موسسات آموزش عالی   کمتری ندارد. بنابراین، تنظیم حجم کار یک موضوع مهم مدیریتی برای بخشهای تضمین کیفیت 

دان است. کارکنان  دانش  از  کارآمدتر  مدیریت  منظور  برنامهبه  باید  عالی  آموزش  کارکنان  شگاهی،  کاری  حجم  توزیع  های 

دانشگاهی را که با منافع آموزش عالی به طور کامل سازگار است، تقویت کرده و نیز مأموریت ها و اهداف موسسات را ارتقاء 

 (. 5ای پرسنل دانشگاهی را نیز تضمین نماید )دهد و در عین حال توسعه و پیشرفت حرفه

 گذشته، در شود،ای از آنها تقاضا میهای پیچیدهکنند که فعالیتها در محیطی فعالیت میدانشگاهعضای هیات علمیامروزه ا

 بر ابتدا بیشتر تاکید که خدمات  و پژوهش تدریس، از: بودند عبارت که شدمی تعریف  حوزه سه درعلمی   هیات اعضای نقش

 بر که است کرده تغییر ای گونه به امروزه شرایط است. اما  بوده اداری امور انجام و  خدمات ارائه بر سپس  و پژوهش و  تدریس

 ارزیابی مورد رابطه این در انها عملکرد غالبا و رودمیعلمی هیات ازاعضای فراوانی انتظارات ،شده تعریف کاری حجم اساس

 (. 6گیرد )می قرار

 مهم عاملی که  چرا است مطرح  تحقیق  و مطالعه جهت  ضروری موضوعی عنوان به ،علمی هیات اعضای شغلی رضایت طرفی از

 اعضای احساس چگونگی تعیین در مهم شاخصی عنوان به  شغلی است. رضایت سازمانی پذیری  رقابت و عملکرد بهبود در

 تواندمی شغلی رضایت بر گذار تاثیر عوامل خصوص در درکی به دستیابی بنابرین است. سازمانی مهم مسائل دربارهعلمی هیات

 پرورش دنبال به که رودمی انتظار امروزی مدرن دنیای در ها دانشگاه (. از7باشد ) افراد برای شادتر فضایی ایجاد به منجر

 چنین به دستیابی منظور به .باشند ،اجتماعی عدالت و برابری ترویج  برای تالش و  رهبری از  درستی نوع  ارائه ،جدید دانش

 آزاد   دانشگاهعلمی    هیات  کاری زنان  حجم  تعیین  مدل  ارائهقویدل ا، صاحب الزمان م، قلی قورچیان ن، زمانی مقدم ا.   استناد:

   83-102(: 4)10؛ 1399اسالمی، خانواده و بهداشت، 
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 گذارند تاثیرعلمی هیات اعضای شغلی رضایت بر زیادی هستند. عوامل شغلی رضایت مساله به توجه نیازمند هادانشگاه اهدافی

 (.8است ) کاری حجم آنها مهمترین از یکی که

برنامه فعالیتاغلب  پیچیدگی  و  تمام طیف  پوشش  ریزی حجم کاری،  را  دانشگاهی  و کارکنان  اساتید  توسط  انجام شده  های 

رسمینمی زمان  فقط  و  علمیدهد  کاری  حجم  تحت  میتدریس،  ساعات  قرار  بر  تنها  کاری  حجم  تمرکز  حقیقت  در  گیرد. 

شوند و  آموزشی )تدریس( است و غفلت از تحقیق و سایر خدمات مناسب نیست، زیرا این نوع طرح ها منصفانه محسوب نمی

اتید باید بیش از اینکه فقط تدریس کند، کار تحقیقاتی نیز انجام دهد تا  شود. اسمنجر به کارایی کارآمد ترین کارکنان نیز نمی

منابع محوری هستندکه فرایند و نتایج آموزش عالی  (. اعضاء هیئت علمی9بتواند با موفقیت تعهدات شغلی خود را انجام دهد )

می آنها  محور  استاندارده چرخد.حول  درسی،  برنامه  محتوای  کننده  تعیین  اغلب  کیفیت  آنها  دانشجویی،  عملکردهای  ای 

های تکنولوژیکی و اقتصادی ملت  دهند و توسعه کارها، پیشرفتباشند. کار پژوهش انجام میآمادگی دانشجویان برای شغل می

در جامعه دارد، بنا به این دلیل ضروری است تا بدانیم آنها که    آنها سهم بسیار عظیمی  خدمات عمومی به آنها بستگی دارد.

 (. 10کنند )خواهند و چگونه و چرا تغییر میتند، چه میهس

ازدیاد حجم امور واحدهای دانشگاهی در دانشگاه آزاد اسالمی افزایش تقاضا برای تحصیالت عالی و  و محدودیت    با توجه به 

ف پذیر و سازگار با  منابع مالی در این دانشگاه ضرورت دارد که برنامه حجم کاری به نحوی تدوین شود که قابل اجرا، انعطا 

یابد که برنامه  و محلی باشد. از سوی دیگر با توجه به تغییرات روزافزون علم و تکنولوژی ضرورت میشرایط دانشگاهی، بومی  

ارزیابی قرار گیرد تا گامدانشگاه ها به طور دورهحجم کاری اعضاء هیئت علمی های اساسی در جهت بهبود کیفیت  ای مورد 

فراهم  زمینه  آموزشی،  علمی  نمودن  هیئت  اعضاء  در  ترقی  و  رشد  هیئت های  اعضاء  شغلی  رضایتمندی  و  عدالت  برقراری 

در موسسات آموزش عالی خصوصا دانشگاه    برداشته شود و بر این اساس وضعیت واقعی حجم کاری اعضاء هیئت علمیعلمی

 ،انجام داد. بدین ترتیبنه زمان کاری اعضاء هیئت علمی  مشخص گردد تا بتوان اقداماتی در تخصیص پربار و عادالآزاد اسالمی  

های  فرم و بینیپیش توانایی شدن کم ،فزاینده ریسک ،جدید رقابتی فضای به توجه کاری با حجم خصوص در پژوهش انجام

 (. 11رسد )می نظر به ضروری تناقض و آشوب ،پیچیدگی ،تغییر عامل چهار حسب بر جدید ساختاری

 به صرفا که زمینه است این در داخلی تحقیقات بودن ناکافی پژوهش  این انجام دیگر ضرورت شده مطرح مطالب به توجه با  

مدل   پژوهش لذا گذرد، می دهه یک از بیش شده انجام تحقیق آخرین از که شودمی محدود  نامه پایان دو ارائه  دنبال  به 

، مدل را ارزیابی کرده و ساز و کارهای الزم  علمی هیئت اعضاء فعلی کاری حجم جامعی است که ضمن تعیین مولفه ها و ابعاد 

می انتظار  دهد.  ارائه  اساتید  کاری  حجم  تعیین  تصمیم جهت  به  راهنما  منشور  یک  عنوان  به  بتوانند:   پژوهش  نتایج  رود 

نماید. سبب شناخت مدیران از حجم  های حجم کاری اساتید کمک  گیرندگان و مدیران عرصه دانشگاه آزاد در شناسایی مولفه

ارتقاء حرفه ای اساتید،  ریزان جهت فراهم کردن فرصتشود. به برنامههای آن در سطح استان میکاری و مولفه  های رشد و 

همگامی برای  الزم  شرایط  ایجاد  چالشی،  و  توانمند  کاری  محیط  کردن  آموزشفراهم  با  چک  اساتید  ایجاد  جهانی،  های 

 نماید.  ای ارزشیابی عادالنه کمک میهایی برلیست 

دانشگاه روسای  بنیه به  تقویت  آنان در جهت  افزایش تالش  با حجم کاری موجبات  اساتید  آشنا سازی  با  تا  نموده  ها کمک 

و کارآفرینی را فراهم کنند. به مدیران ها و سمینارهای علمی  ها و کارگاهو پژوهشی و فرهنگی و نیز شرکت در همایشعلمی

آگاهیا ارتقاء  با  تا  نموده  یاری  آزاد  دانشگاه  آموزشی رشد  غنای  و  تربیت  در  فعال  محیطی  ایجاد  به  نسبت  اساتید  های 

 دانشجویان دانشگاه آزاد بپردازند.  
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 روش پژوهش: 

روش تحقیق از نظر هدف از نوع تحقیقات کاربردی است و از نظر گردآوری اطالعات از نوع ترکیبی بوده و در دو بخش کمی و  

می را  پژوهش  این  شد.  استفاده  کاری  حجم  نامه  پرسش  و  مصاحبه  از  مطالعه  این  در  شد.  انجام  مطالعه  کیفی  نوعی  توان 

های پژوهش را بدین صورت ارائه کرد. پژوهش  توان زیر شاخصل بپردازد که میاکتشافی دانست و محقق قصد دارد به ارائه مد

 حاضر دارای سه فاز مختلف بوده است. 

های تعیین حجم کاری اعضای هیات علمی از روش مرور  * در فاز اول )مرور متون( در این مرحله جهت تعیین ابعاد و مولفه

استفا داده  پایگاههای  در  جستجو  با  داده  سیستماتیک  پایگاههای  در  جستجو  وسیله  به  سیستماتیک  مرور  ابتدا  در  شد:  ده 

ELSEVIER  ،EMERALD  ،SPRINGER    ایران  پژوهشگاهو علمی جهاد  1علوم و فناوری اطالعات  پایگاه اطالعات   ،

برای یافتن مقاالت و    3، پایگاه نشریات کشور پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگیپایگاه مجالت تخصصی نور،    2دانشگاهی 

 ( انجام شد. 1382-1398)  2008-2019های مرتبط در دوره زمانی پژوهش

مولفه   استخراج  مصاحبهجهت  از  علمی  هیات  کاری  حجم  تحلیل  های  روش  با  ها  داده  و  خبرگان  با  ساختارمند  نیمه  های 

فاز سو تلفیق دادهمحتوای کیفی تجزیه و تحلیل شده است. در  با  یا مرحله میدانی(  )فازکمی  از مصاحبهم  های  های حاصل 

انجام شده و مرور متون پرسشنامه اولیه ای تهیه که پس از تایید روایی و پایایی آن، در این مرحله بعنوان مطالعه میدانی مورد 

 می ارائه شده است. های حاصل از آن با روش تحلیل عاملی بررسی و مدل کاستفاده قرار گرفته و یافته

جهت تعیین حجم نمونه بخش کیفی پژوهش از روش غیرتصادفی هدفمند استفاده شد که تا اشباع نظری مصاحبه ادامه یافت 

  نیمه  و   وقت  تمام  علمی  هیات  اعضاء  مصاحبه صورت گرفت و جامعه آماری بخش کمی عبارت بود از؛ کلیه  15و در مجموع  

  شده   انجام  هایبررسی  طی  که  دارند  همکاری  97-98  تحصیلی  سال  در  همدان  استان  اسالمی  آزاد  هایدانشگاه  با  که  وقت

  افزایش  جهت  و  کل  سرشماری  و  ایطبقه  تصادفی  روش  با   که  نفر  388  با   برابرند   علمی  هیات  اعضای  تعداد   که  شد  مشخص

 شدند.  انتخاب نمونه حجم عنوان  به نفر 230 نتایج در دقت

پرسش از دو  پژوهش  این  منظور جمعدر  به  دادهنامه  اندازهآوری  و  منظور شناسایی  به  نیاز  مورد  مولفه های  های مدل  گیری 

 پژوهش استفاده شده است.  

باز می  10شامل   فعالیت  6باشد که در  سئوال  پژوهش،  تدریس،  و  )آموزش  دانشگاه، مشاوره،  بعد  از  های تخصصی در خارج 

فع  و  فردی  خبرگان  الیتتوسعه  از  و  شده  تنظیم  نظری  چارچوب  و  اولیه  مفهومی  مدل  اساس  بر  مدیریتی(  و  اجرایی  های 

انسانی و چارچوب  اساتید مدیریت منابع  از نظرات  مصاحبه به عمل آمد که در خصوص مناسب بودن سئواالت مطرح شده 

های جدید شوند که  ها و زیر مولفه شناسایی مولفهتوانند موجب  نظری استفاده گردید که تا چه میزان سئواالت مطرح شده می

 با اعمال نظرات اصالحی آنها سئواالت باز طرح شده نهایی شدند. 

 شامل بخش های زیر بود:  پرسشنامه سئواالت بسته

 بخش اول: حاوی سواالت جمعیت شناختی جنسیت، سن، وضعیت تاهل، میزان تحصیالت و غیره است.  

بعد مطرح شده بوده است که از ادبیات نظری و مصاحبه ها    6های شناسایی شده در  و زیر مولفه بخش دوم: شامل مولفه ها  

 ای لیکرت طراحی شده است. گزینه 5احصا شدند. نحوه امتیاز بندی هر معیار براساس طیف 

 
1 -IRANDOC 
2 -SID 
3 - magiran 

http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiD86zq2qHMAhVJ3SwKHXH_Cx0QFggbMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.irandoc.ac.ir%2F&usg=AFQjCNE0jGEWV-VYW5MtNM-4Y0f9j_lgtw&sig2=oFxrpp1FWELSpSmPRDvUgg
http://www.ihcs.ac.ir/
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  ازدو  کمی،   شکل  به  محتوایی  روایی  بررسی  برای  آن  در  که  شده  استفاده  الوشه  روش  از  پرسشنامه  این  روایی  تعیین  جهت

 توان می(  1996)  الوشه  روش  خصوص  در  .شد  استفاده  ( CVI)  محتوا  روایی  شاخص  و(  CVR)  محتوا  روایی  نسبی  ضریب

  از بیشتر روایی  حداقل مقدار باید  و  شده  مشخص خبرگان تعداد الوشه  استاندارد جدول  به توجه با  روش این  در که  داشت بیان

 باشند.  انتخاب خبرگان  تعداد به توجه با  نظر مورد مقدار

 رشته   اساتید   و   انسانی   منابع  خبرگان  و   اساتید   از  نفر   10  اختیار  در   روایی   تعیین  جهت  پرسشنامه  فوق   توضیحات  به  توجه  با

  غیر  وکامال   ضروری  ضروری، غیر  ضروری، ضروری، نسبتا  کامال )پاسخگوئی    طیف  طبق  که  گرفت  قرار  انسانی   منابع   مدیریت

 و   نمود  حاصل  اطمنیان  پرسشنامه  روایی از  بتوان  تا  باشد  62/0  باالی  باید  روایی  مقدار  ( حداقل1)  فرمول  با  محاسبه  و(  ضروری

  مقدار  اگر.  است  متخصصان  کل   تعداد   N  و   اند   داده   پاسخ  "ضروری"  یگزینه  به  که   است  متخصصانی  تعداد   Ne  رابطه  این  در

 . شودمی پذیرفته آیتم آن محتوای  اعتبار باشد بزرگتر  جدول مقدار از شده محاسبه

 
 CVRشاخص . فرمول1معادله 

  در   باید   باشد   79/0  از  کمتر  CVI  شاخص   اگر   و  است  79/0  با   برابر  CVI  شاخص  برای  قبول  قابل   مقدار  حداقل  همچنین

  به  نیاز  اما  جدی، مرتبط  بینیباز    به  غیرمرتبط، نیاز)  پاسخگوئی  طیف  به  توجه  با  که  ،(1996الوشه،  )شود    بازنگری  پرسشنامه

 از   بیشتر  مقدار  نیز این  92/0  با  است  برابر  شده  محاسبه  مقدار  داد  نشان  نتایج  که  پذیرد  صورت  باید(  مرتبط  کامال  و  بازبینی

 .  باشدمی تائید مورد نیز آن روایی شاخص لذا. بوده است 79/0

پایایی   آلفای  مقادیر  زیر  جدول  در .  شد  داده  قرار  علمی  هیات  اعضای  از  نفر  30  اختیار  در  نهایی  پرسشنامه  جهت سنجش 

  اعتبار  دارای  پرسشنامه  میدهد  نشان  نتایج   که  است  شده   آورده   تفکیک  به   پرسشنامه  در   استفاد  مورد  بعد   هر  برای  کرونباخ

 . هستند 70/0 از بیش مقدار دارای ابعاد  کلیه که چرا است باالیی

  نظر  مورد  افزارهای  نرم  و  گرفت  صورت  فاز  دو   در  ها  داده  تحلیل  و  تجزیه  پژوهش،  این  در  نظر   مورد  تحقیق  روش  به  توجه  با

SPSS-PLS  مهمترین  شناسایی  منظور  به  ساختاریافته  نیمه  مصاحبه  از  استفاده  با  کیفی  تحلیل  و  تجزیه  بعد  در  .باشدمی 

 تکنیکی   را  محتوا  تحلیل  کریپندورف .  شد  استفاده  محتوا  تحلیل  از  علمی  هیات  اعضای  کاری  حجم  تعیین  مدل  معیارهای

(.  2014  کریپندورف، )  رودمی  بکار  هاآن  متن  مورد  در  ها داده  از  معتبر  و  تکرارپذیر  استنباط  بمنظور  که  کند می  معرفی  پژوهشی

  عمل   راهنمای  و  واقعیت  تصویر  نو،  بینشی  شناخت،  آوردن  فراهم  پژوهشی   هایتکنیک  سایر  همانند  را  تحلیل  این  هدف   او

 .  3کدها  و مرحله انتخاب 2محوری  ، کدگذاری1باز  کدگذاری :است زیر شرح به  عمده مرحله سه بر مشتمل که داند می

  انجام  همزمان  بصورت  محتوا  تحلیل   روش  براساس  ها داده  تحلیل  ها، داده  آوریجمع  از  پس  رو،   پیش   تحقیق  در  اساس  براین

.  گردید  ثبت کد  بصورت و استخراج اصلی مفاهیم  و جمالت  باز،  کدگذاری  جهت متن هر مکرر بازخوانی  ابتدا منظور این به.  شد

 قرار   خود  به  مربوط  اصلیهای  مقوله  در  و  شده  بندیدسته   بودند  مشابه  هم   با  مفهومی  لحاظ  از  که  کدهایی  بعد  مرحله  در

 مقایسه   و  استخراج  با  همزمان.  پذیرفت  صورت  محوری  کدگذاری  شده   شناسایی  کدهای  محوری  مفهوم  تعیین  با  و  گرفتند

 
1. Open Coding 
2. Axial Coding 
3. Selection Coding 



   اسالمی  آزاد دانشگاهعلمی    هیات کاری زنان حجم  تعیین مدل  ارائه
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  مربوط  نتایج  تجمیع  بعد   مرحله  در.  گرفت  صورت  کدها  انتخاب  و  گردید   منظم  و  ثبت  نیز  نو  هایایده  و  پیشنهادات  ها، دیدگاه

 . گردید استخراج گروه آن در کنندهشرکت افراد هایمصاحبه شده استخراج کدهای براساس هاگروه از هریک به

  روش  نیز  و  تاییدی  و  اکتشافی  عاملی   تحلیل  روش  از  استفاده  و  شده  تدوین  پرسشنامه  از  استفاده  با  نیز  تحقیق  کمی  بخش  در

 . شد انجام  علمی  هیات اعضای  کاری حجم تعیین مدل ارائه در  گردیده تعیین روابط  بررسی  ساختاری، معادالت الگوی

 که   گرفت  صورت  Smart-PLS  افزار  نرم  توسط  مرکب  پایایی  و  کرونباخ  آلفای  ضریب  از  استفاده  با  پرسشنامه  پایایی  بررسی

   گردید.  ارائه جداگانه بصورت متغیرها هر برای آمده  بدست نتایج

 

 ها:یافته

نشان  جدولهای  یافته  چنانچه مستخرجه  ابعاد  توصیفی    "  به  مربوط  میانگین  کمترین  موجود،  وضعیت  در  داد،  شاخصهای 

  مربوط   میانگین   کمترین  مطلوب،   وضعیت  در.  باشدمی(  51/3)  "  طراحی"  به  مربوط  میانگین  بیشترین  و (  16/2)  "  کارآفرینی

  گزینه   5  طیف  روی  بر   ها   سوال  چون  و   باشد می(  74/4)  "  فردی   توسعه"  به   مربوط  میانگین  بیشترین  و (  21/4)  "فرهنگی  "  به

 که   که  است  این  بیانگر  یافته  این.  شودمی  3  فوق   طیف  در  وسط  عدد  واقع  در.  بود«  5=زیاد  خیلی  تا  1=  کم  خیلی»  لیکرت  ای

 مطلوب  وضعیت در همدان استان اسالمی  آزاد هایدانشگاه علمی  هیئت  اعضاء کاری حجم ابعاد میانگین دهندگان پاسخ نظر از

 مطلوب  و  موجود  ضعیت  دو   هر   در   که  دهد می  نشان  ابعاد  کشیدگی  و   چولگی  میزان  همچنین.  است  ترباال  متوسط  حد  از

 برای   پس.  شودنمی  مشاهده  هاداده  در  بودن  نرمال  از  تخطی  بنابراین  دارد،  قرار(  -2و+  2)  بازه  در  کشیدگی   و  ابعاد  چولگی

 .نمود استفاده پارامتریک آزمونهای از توانمی موجود  پژوهش های داده تحلیل و تجزیه

 
 کاری حجم هایمولفه  مطلوب وضع و موجود  وضع میانگین مقایسه برای رادار نمودار .1 نمودار

 
 یحجم کار ابعاد . نمودار رادار برای مقایسه میانگین وضع موجود و وضع مطلوب2نمودار 

  وضعیت   تعیین  برای  اینمونه  تک  t  شامل  مرتبط  آماری  های آزمون   از  استفاده  با   پژوهش   سئواالت  بررسی  به  بخش،  این  در

  تحلیل و( اصلی مولفه تحلیل) اکتشافی عاملی  تحلیل و مطلوب و موجود وضعیت مقایسه برای وابسته t آزمون متغیرها، موجود

 . است شده استفاده LISREL افزار نرم طریق از ساختاری معادالت یابی  مدل تکنیک از استفاده  با  تاییدی عاملی
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 اصلی   مولفه  تحلیل  روش)   اکتشافی  عامل  تحلیل  از  علمی،  هیئت  اعضاء  کاری  حجم  هایمولفه   و  ابعاد  تعیین  و  بررسی  منظور  به

  نامگذاری  که  است شده شناسایی علمی  هیئت  اعضاء کاری حجم  هایمولفه عنوان به مولفه 11 داد،  شد و نتایج شان استفاده( 

 : است گرفته صورت زیر شرح به شده استخراج هایمولفه از یک هر

  به   را  شده  شناسایی   هایمولفه  عاملی   بار  درصد  411/10  و   شده  نامیده   "  اجرا  "  مولفه  که  بوده   شاخص   14  شامل   اول  مولفه

  به  عاملی   وزن  کمترین  و  861/0  وزن  با«    7  شماره»    شاخص  به   عاملی  وزن  بیشترین  مولفه،  این  در .  است  داده  اختصاص  خود

 .دارد تعلق 704/0 وزن با « 19 شماره»  شاخص

  شده   شناسایی  های مولفه   عاملی  بار   درصد   240/9  و   شده   نامیده  "  فردی   توسعه  "  مولفه  که   بوده   شاخص   16  شامل   دوم  مولفه

 وزن   کمترین  و  795/0  وزن  با«  69  شماره»  شاخص  به  عاملی  وزن  بیشترین  مولفه،  این  در.  است  داده  اختصاص  خود  به  را

 . دارد تعلق 616/0 وزن با « 77 شماره»  شاخص به عاملی

  به  را  شده  شناسایی  هایمولفه  عاملی  بار  درصد  232/8  و   شده  نامیده  "  مشاوره   "  مولفه  که  بوده  شاخص  13  شامل  سوم  مولفه

 به   عاملی  وزن  کمترین  و   764/0  وزن  با «  43  شماره»    شاخص  به  عاملی   وزن  بیشترین،  مولفه  این   در.  است  داده  اختصاص  خود

 .دارد تعلق 649/0 وزن با« 46 شماره»  شاخص

  عاملی  بار  درصد  178/8  و  شده  نامیده  "  مدیریتی  و  اجرایی  فعالیتهای  "  مولفه  که  بوده  شاخص  14  شامل  چهارم  مولفه

  وزن  با «  55  شماره »    شاخص  به  عاملی   وزن  بیشترین،  مولفه  این  در.  است  داده   اختصاص  خود  به  را  شده  شناسایی   هایمولفه 

 .دارد تعلق 607/0 وزن با  «87 شماره»  شاخص  به عاملی وزن کمترین و 809/0

  عاملی   بار  درصد  712/7  و  شده   نامیده   "  دانشگاه  از  خارج  تخصصی  فعالیتهای  "  مولفه  که  بوده  شاخص  12  شامل  پنجم  مولفه

  وزن  با «  87  شماره »    شاخص  به  عاملی   وزن  بیشترین،  مولفه  این  در.  است  داده   اختصاص  خود  به  را  شده  شناسایی   هایمولفه 

 .دارد تعلق 595/0 وزن با « 93 شماره»  شاخص  به عاملی وزن کمترین و 839/0

  را  شده   شناسایی   هایمولفه   عاملی   بار  درصد   320/7  و   شده  نامیده   "  فرهنگی   "  مولفه  که   بوده  شاخص  10  شامل  ششم  مولفه

  وزن  کمترین  و   872/0  وزن  با «  108  شماره »    شاخص  به  عاملی   وزن  بیشترین،  مولفه  این  در .  است  داده   اختصاص  خود  به

 . دارد تعلق 615/0 وزن با« 101 شماره»  شاخص به عاملی

  هایمولفه  عاملی  بار  درصد  602/5  و   شده  نامیده  "  دانشگاه  از  خارج  پژوهش   "  مولفه  که  بوده  شاخص  8  شامل  هفتم  مولفه

  و   790/0  وزن  با «  36  شماره»    شاخص  به  عاملی   وزن  بیشترین،  مولفه  این  در .  است  داده   اختصاص  خود  به   را  شده   شناسایی 

 .دارد تعلق 665/0 وزن با« 38 شماره»   شاخص به عاملی  وزن کمترین

 را   شده   شناسایی   هایمولفه   عاملی   بار  درصد  456/4  و   شده  نامیده   "  کارآفرینی  "  مولفه  که  بوده  شاخص  7  شامل  هشتم  مولفه

  عاملی   وزن  کمترین  و   756/0  وزن  با«  96  شماره »    شاخص  به   عاملی   وزن  بیشترین،  مولفه  این  در .  است  داده  اختصاص  خود  به

 . دارد تعلق 606/0  وزن با « 100 شماره»  شاخص به

  هایمولفه  عاملی   بار  درصد  078/4  و   شده  نامیده  "  دانشگاه  داخل  پژوهش   "  مولفه  که  بوده   شاخص  6  شامل  نهم  مولفه

  با   دوسویه  و  مشترک  همکاری»  شاخص  به  عاملی   وزن  بیشترین،  مولفه  این   در.  است  داده  اختصاص  خود  به  را  شده  شناسایی

  از  علمی  هیئت  اعضاء  کاری  حجم  تجارب  تمام  اجرای  و  اشتراک»  شاخص  به  عاملی  وزن  کمترین  و  768/0  وزن  با «    جامعه

 . دارد تعلق 0/ 693 وزن با«  انتها تا  دوره ابتدای

  به   را  شده  شناسایی  هایمولفه  عاملی  بار  درصد  515/3  و  شده  نامیده  "  ارزشیابی  "  مولفه  که  بوده  شاخص  6  شامل  دهم  مولفه

  به  عاملی  وزن  کمترین  و  784/0  وزن  با«  23  شماره»    شاخص  به  عاملی   وزن  بیشترین،  مولفه  این   در.  است  داده  اختصاص  خود

 .دارد تعلق 603/0 وزن با « 11 شماره»  شاخص
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  به را شده  شناسایی  های مولفه عاملی   بار درصد  815/2 و  شده نامیده   "  طراحی " مولفه که  بوده شاخص 4 شامل  یازدهم  مولفه

  به  عاملی  وزن  کمترین  و  808/0  وزن  با«  10  شماره»    شاخص  به  عاملی   وزن  بیشترین،  مولفه  این   در.  است  داده  اختصاص  خود

 .دارد تعلق 714/0 وزن  با « 16 و 12 شماره»  شاخصهای

ای برای مقایسه میانگین هر مولفه در  تک نمونه  tبه منظور تعیین وضعیت موجود حجم کاری اعضاء هیئت علمی از آزمون  

وضعیت موجود با میانگین مورد انتظار استفاده شده است که در این روش میانگین مشاهده شده هر مولفه با میانگین مورد  

 شود.  ( مقایسه می3انتظار )نمره متوسط مقیاس یعنی نمره 

 

 ( n=230بعاد حجم کاری اعضاء هیئت علمی )ای برای بررسی وضعیت موجود اتک نمونه t.خالصه آزمون 1جدول 

Table 1. Summary of one-sample t-test to evaluate the current situation of faculty workload 

dimensions (n = 230) 

 3میانگین مورد انتظار =     

میانگین   متغیرها 

 مشاهده شده 

انحراف 

 استاندارد

تفاوت  

 میانگین 

درجه   tآماره 

 آزادی 

سطح 

 داریمعنی

 0.000 229 7.903 0.51 0.99 3.52 طراحی

 0.000 229 9.105 0.46 0.77 3.46 اجرا 

 0.026 229 2.236 0.13 0.88 3.13 ارزشیابی

 0.000 229 6.678 0.37 0.84 3.37 آموزش و تدریس

 0.000 229 -7.256 -0.45 0.94 2.55 دانشگاهداخلپژوهش

 0.000 229 -10.147 -0.58 0.87 2.42 دانشگاه ازخارجپژوهش

 0.000 229 -8.927 -0.51 0.87 2.49 پژوهش

 0.879 229 -0.153 -0.009 0.88 2.99 مشاوره 

فعالیتهای اجرایی و 

 مدیریتی

2.83 0.77 0.17- 3.297- 229 0.001 

 0.002 229 3.208 0.19 0.89 3.19 توسعه فردی 

های خارج از فعالیت

 دانشگاه 

2.65 0.86 0.35- 6.128- 229 0.000 

 0.000 229 -14.905 -0.84 0.86 2.16 کارآفرینی 

 0.000 229 -8.049 -0.55 1.03 2.45 فرهنگی 

 0.000 229 -6.017 -0.29 0.73 2.71 خدمات

  مورد  میانگین)  مقیاس  نظری  میانگین  با  "طراحی  "  شده  مشاهده  میانگین  بین  شود،می  دیده  1شماره    جدول  در  که  همانگونه

  که  ترتیببدین.  است  کوچکتر  05/0  از  آن  داری  معنی  سطح  زیرا(.  t=  903/7  و   p<05/0)  دارد  وجود  معناداری  تفاوت(  انتظار
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 وضعیت   که  معناست   بدان  مطلب  این.  است  ترباال(  3  نمره)  انتظار  مورد  میانگین  از(  52/3)  "  طراحی  "  شده   مشاهده   میانگین 

 .است باالتر متوسط حد از " طراحی " موجود

 و   p<05/0)  دارد  وجود  معناداری   تفاوت(  انتظار  مورد  میانگین)  مقیاس  نظری  میانگین  با  "اجرا  "  شده  مشاهده  میانگین  بین

105/9  =t  .)از(  46/3)  "  اجرا  "  شده  مشاهده  میانگین  که  ترتیببدین.  است  کوچکتر  05/0  از  آن  داری  معنی  سطح  زیرا 

 . است باالتر متوسط حد از " اجرا " موجود وضعیت که  معناست بدان مطلب این. است ترباال( 3 نمره)  انتظار مورد میانگین

 p<05/0)  دارد  وجود  معناداری  تفاوت(  انتظار  مورد  میانگین)  مقیاس  نظری  میانگین  با  "ارزشیابی  "  شده   مشاهده  میانگین  بین

 از (  13/3)  "  ارزشیابی  "  شده  مشاهده  میانگین  که  ترتیببدین.  است  کوچکتر  05/0  از  آن  داری  معنی  سطح  زیرا(.  t=  236/2  و

  باالتر  متوسط  حد  از  "  ارزشیابی  "  موجود  وضعیت  که  معناست  بدان  مطلب  این.  است  ترباال(  3  نمره)  انتظار  مورد  میانگین

 .است

 دارد   وجود  معناداری  تفاوت(  انتظار  مورد  میانگین)  مقیاس  نظری  میانگین  با  "تدریس  و  آموزش  "  شده  مشاهده  میانگین  بین

(05/0>p  678/6  و  =t  .)و  آموزش  "  شده   مشاهده  میانگین  که  ترتیببدین.  است  کوچکتر  05/0  از  آن  داری  معنی   سطح  زیرا  

 و   آموزش"  موجود  وضعیت  که  معناست  بدان  مطلب  این.  است  ترباال(  3  نمره )  انتظار  مورد  میانگین  از(  37/3)  "تدریس

 .است باالتر متوسط حد  از "تدریس

 وجود   معناداری  تفاوت(  انتظار  مورد  میانگین)  مقیاس  نظری  میانگین  با   "دانشگاه   داخل  پژوهش  "  شده  مشاهده  میانگین  بین

  "  شده  مشاهده  میانگین  که  ترتیببدین.  است  کوچکتر  05/0  از  آن  داری  معنی  سطح  زیرا(.  t=  -256/7  و  p<05/0)  دارد

 موجود  وضعیت  که  معناست  بدان  مطلب  این .  است  ترپایین(  3  نمره)   انتظار  مورد  میانگین  از(  55/2)  "  دانشگاه   داخل  پژوهش 

 .است ترپایین متوسط  حد از "  دانشگاه داخل پژوهش "

 معناداری   تفاوت(  انتظار  مورد  میانگین)  مقیاس  نظری  میانگین  با  "  دانشگاه  از  خارج  پژوهش  "  شده  مشاهده  میانگین  بین

  شده   مشاهده   میانگین  که  ترتیببدین.  است  کوچکتر  05/0  از  آن  داری  معنی   سطح  زیرا(.  t=  -147/10  و   p<05/0)  دارد  وجود

 وضعیت  که  معناست  بدان  مطلب  این.  است  ترپایین(  3  نمره)  انتظار  مورد  میانگین  از(  42/2)  "  دانشگاه  از  خارج  پژوهش   "

 . است ترپایین متوسط  حد از " دانشگاه  از خارج پژوهش  " موجود

 p<05/0)  دارد  وجود  معناداری  تفاوت(  انتظار  مورد  میانگین)   مقیاس  نظری  میانگین  با  "پژوهش  "  شده  مشاهده  میانگین  بین

 از(  49/2)  "پژوهش  "  شده  مشاهده  میانگین  که  ترتیببدین.  است  کوچکتر  05/0  از  آن  داری  معنی  سطح  زیرا(.  t=  -927/8  و

  ترپایین  متوسط  حد   از  "پژوهش "  موجود  وضعیت   که  معناست  بدان  مطلب  این.  است  ترپایین(  3  نمره)  انتظار  مورد  میانگین 

 .است

  p>05/0)  ندارد  وجود  معناداری  تفاوت (  انتظار  مورد  میانگین)  مقیاس   نظری  میانگین  با   "مشاوره  "  شده   مشاهده   میانگین  بین

  با (  99/2)  "مشاوره   "  شده  مشاهده  میانگین  که  ترتیببدین.  است  بزرگتر  05/0  از  آن  داری  معنی   سطح  زیرا(.  t=  -153/0  و

 متوسط   حد  در  "مشاوره"  موجود  وضعیت  که  معناست  بدان  مطلب  این.  ندارد  معناداری  تفاوت(  3  نمره)   انتظار  مورد  میانگین

 .است

  معناداری  تفاوت (  انتظار  مورد  میانگین)  مقیاس  نظری  میانگین  با   "مدیریتی  و   اجرایی  فعالیتهای  "  شده   مشاهده  میانگین  بین

  " شده  مشاهده میانگین که  ترتیببدین. است کوچکتر 05/0 از آن داری  معنی سطح زیرا(. t=   -297/3 و  p<05/0) دارد وجود

 وضعیت   که  معناست  بدان  مطلب  این.  است  ترپایین(  3  نمره)  انتظار  مورد  میانگین  از(  83/2)  "مدیریتی  و  اجرایی  فعالیتهای

 .است ترپایین متوسط حد از "مدیریتی و اجرایی فعالیتهای" موجود
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 دارد  وجود  معناداری  تفاوت(  انتظار  مورد  میانگین)  مقیاس  نظری  میانگین  با  "فردی  توسعه  "  شده   مشاهده  میانگین  بین

(05/0>p  208/3  و  =t  .)توسعه   "  شده  مشاهده  میانگین  که  ترتیببدین.  است  کوچکتر  0/ 05  از  آن  داری  معنی  سطح  زیرا  

  از   "فردی  توسعه"  موجود  وضعیت  که  معناست  بدان  مطلب  این.  است  ترباال(  3  نمره)  انتظار  مورد  میانگین  از(  19/3)  "فردی

 . است ترباال متوسط حد

( انتظار  مورد  میانگین)  مقیاس  نظری  میانگین  با  "  دانشگاه  از  خارج  در  تخصصیهای  فعالیت  "  شده  مشاهده  میانگین  بین

 که   ترتیببدین.  است  کوچکتر  05/0  از  آن  داری  معنی  سطح  زیرا(.  t=  -128/6  و  p<05/0)  دارد  وجود  معناداری  تفاوت

.  است  ترپایین(  3  نمره)  انتظار  مورد  میانگین  از(  65/2)  "  دانشگاه   از  خارج  در  تخصصیهای  فعالیت  "  شده   مشاهده  میانگین

 . است ترپایین متوسط حد از " دانشگاه از خارج در  تخصصیهای فعالیت " موجود وضعیت که معناست بدان مطلب این

  دارد  وجود  معناداری  تفاوت(  انتظار  مورد  میانگین)  مقیاس  نظری  میانگین  با   "  کارآفرینی  "  شده   مشاهده   میانگین  بین

(05/0>p  905/14  و-  =t  .)شده  مشاهده  میانگین  که  ترتیببدین.  است  کوچکتر  05/0  از  آن  داری  معنی   سطح  زیرا  "  

 کارآفرینی  "  موجود  وضعیت  که  معناست  بدان  مطلب  این.  است  ترپایین(  3  نمره)  انتظار  مورد  میانگین  از(  16/2)  "  کارآفرینی

 .است ترپایین متوسط حد از "

  p<05/0)  دارد  وجود  معناداری  تفاوت(  انتظار  مورد  میانگین)  مقیاس  نظری  میانگین  با  "  فرهنگی  "  شده  مشاهده   میانگین  بین

 از (  45/2)  "  فرهنگی  "  شده  مشاهده  میانگین  که  ترتیببدین.  است  کوچکتر  05/0  از  آن  داری  معنی  سطح  زیرا(.  t=  -049/8  و

 تر پایین  متوسط  حد  از  "  فرهنگی  "  موجود  وضعیت  که  معناست  بدان  مطلب  این.  است  ترپایین(  3  نمره)  انتظار  مورد  میانگین

 .است

 p<05/0)  دارد  وجود  معناداری  تفاوت(  انتظار  مورد  میانگین)  مقیاس  نظری  میانگین  با  "  خدمات  "  شده  مشاهده  میانگین  بین

 از(  71/2)  "  خدمات  "  شده  مشاهده  میانگین  که  ترتیببدین.  است  کوچکتر  05/0  از  آن  داری  معنی  سطح  زیرا(.  t=  -017/6  و

 تر پایین  متوسط  حد  از  "  خدمات  "  موجود  وضعیت  که  معناست  بدان  مطلب  این.  است  ترپایین(  3  نمره)  انتظار  مورد  میانگین

 .است

 وابسته برای مقایسه وضع موجود و وضع مطلوب ابعاد حجم کاری اعضاء هیئت علمی  t. نتایج آزمون 2جدول 

Table 2. The results of the dependent t test to compare the current situation and the desired 

situation of the dimensions of the workload of faculty members 

میانگین  ابعاد 

 وضع موجود

انگین وضع می

 مطلوب

تفاوت 

 میانگین 

t df Sig. 

 0.000 229 -16.251 -1.05 4.57 3.52 طراحی

 0.000 308 -12.261 -0.80 4.27 3.46 اجرا 

 0.000 308 -26.00 -1.50 4.63 3.13 ارزشیابی

 0.000 308 -20.058 -1.12 4.49 3.37 آموزش و تدریس

 0.000 308 -32.118 -2.08 4.63 2.55 پژوهش داخل دانشگاه 

 0.000 229 -32.941 -2.05 4.47 2.42 پژوهش خارج از دانشگاه 

 0.000 229 -34.470 -2.06 4.56 2.49 پژوهش

 0.000 229 -26.008 -1.59 4.58 2.99 مشاوره 
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 0.000 229 -25.819 -1.47 4.31 2.83 فعالیتهای اجرایی و مدیریتی 

 0.000 229 -27.192 -1.55 4.74 3.19 توسعه فردی 

 0.000 229 -29.606 -1.81 4.46 2.65 های خارج از دانشگاه فعالیت

 0.000 229 -34.468 -2.14 4.29 2.16 کارآفرینی 

 0.000 229 -25.146 -1.76 4.22 2.45 فرهنگی 

 0.000 229 -35.419 -1.72 4.43 2.71 خدمات

 شود، دیده می 2همانگونه که در جدول 

(.  t=  -251/16و    p<05/0در وضع موجود و وضع مطلوب تفاوت معناداری وجود دارد )   "طراحی    "میانگین مشاهده شده  بین  

( از میانگین وضع  57/4)  "طراحی    "ترتیب که میانگین وضع مطلوب  کوچکتر است. بدین  05/0زیرا سطح معنی داری آن از  

 نامطلوب است. "طراحی  "ه وضعیت موجود تر است. این مطلب بدان معناست ک( باال52/3موجود )

(.  t=  -261/12و    p<05/0در وضع موجود و وضع مطلوب تفاوت معناداری وجود دارد )   "اجرا    "بین میانگین مشاهده شده  

از   آن  داری  بدین  0/ 05زیرا سطح معنی  است.  میانگین وضع مطلوب  کوچکتر  میانگین وضع  27/4)   "اجرا    "ترتیب که  از   )

 نامطلوب است.  "اجرا  "تر است. این مطلب بدان معناست که وضعیت موجود ( باال46/3موجود )

(.  t=  -00/26و    p<05/0در وضع موجود و وضع مطلوب تفاوت معناداری وجود دارد )   "ارزشیابی    "بین میانگین مشاهده شده  

( از میانگین وضع  63/4)  "  یابیارزش  "وضع مطلوب  ترتیب که میانگین  کوچکتر است. بدین  0/ 05زیرا سطح معنی داری آن از  

 نامطلوب است. "ارزشیابی  "تر است. این مطلب بدان معناست که وضعیت موجود ( باال13/3موجود )

میانگین مشاهده شده   تدریس    "بین  و  )  "آموزش  دارد  معناداری وجود  تفاوت  و وضع مطلوب  و    p<05/0در وضع موجود 

058/20-  =t  آموزش و تدریس    "ترتیب که میانگین وضع مطلوب  کوچکتر است. بدین  05/0معنی داری آن از  (. زیرا سطح"  

(49/4( موجود  وضع  میانگین  از  باال37/3(  موجود  (  وضعیت  که  معناست  بدان  مطلب  این  است.  تدریس    "تر  و    "آموزش 

 نامطلوب است.

و   p<0/ 05و وضع مطلوب تفاوت معناداری وجود دارد )در وضع موجود    "پژوهش داخل دانشگاه  "بین میانگین مشاهده شده  

118/32-  =t  از آن  داری  معنی  سطح  زیرا  بدین  05/0(.  است.  مطلوب  کوچکتر  وضع  میانگین  که  داخل    "ترتیب  پژوهش 

پژوهش داخل  "تر است. این مطلب بدان معناست که وضعیت موجود  ( باال56/2( از میانگین وضع موجود )63/4)  "دانشگاه  

 نامطلوب است. "شگاه  دان

  p<05/0در وضع موجود و وضع مطلوب تفاوت معناداری وجود دارد )  "پژوهش خارج از دانشگاه  "بین میانگین مشاهده شده  

پژوهش خارج از   "ترتیب که میانگین وضع مطلوب  کوچکتر است. بدین  05/0(. زیرا سطح معنی داری آن از  t=  -941/32و  

پژوهش خارج از  "تر است. این مطلب بدان معناست که وضعیت موجود  ( باال42/2ین وضع موجود )( از میانگ47/4)  "  دانشگاه 

 نامطلوب است. "دانشگاه  

(. t=  -470/34و    p<05/0در وضع موجود و وضع مطلوب تفاوت معناداری وجود دارد )   "پژوهش    "بین میانگین مشاهده شده  

( از میانگین وضع  55/4)  "پژوهش  "ترتیب که میانگین وضع مطلوب  دینکوچکتر است. ب  0/ 05زیرا سطح معنی داری آن از  

 نامطلوب است. "پژوهش"تر است. این مطلب بدان معناست که وضعیت موجود ( باال49/2موجود )
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(.  t=  -008/26و    p<05/0در وضع موجود و وضع مطلوب تفاوت معناداری وجود دارد )  "  مشاوره  "بین میانگین مشاهده شده  

( از میانگین وضع  58/4)  "مشاوره  "ترتیب که میانگین وضع مطلوب  کوچکتر است. بدین  0/ 05سطح معنی داری آن از    زیرا

 نامطلوب است. "  مشاوره "تر است. این مطلب بدان معناست که وضعیت موجود ( باال99/2موجود )

شده   مشاهده  میانگین  مدیریتی  "بین  و  اجرایی  وضع    "فعالیتهای  دارد  در  وجود  معناداری  تفاوت  مطلوب  وضع  و  موجود 

(05/0>p    819/25و-  =t  از آن  داری  معنی  سطح  زیرا  بدین  05/0(.  است.  مطلوب  کوچکتر  وضع  میانگین  که    "ترتیب 

مدیریتی  و  اجرایی  ) 31/4)   "فعالیتهای  موجود  وضع  میانگین  از  باال83/2(  وضعیت  (  که  معناست  بدان  مطلب  این  است.  تر 

 نامطلوب است. "فعالیتهای اجرایی و مدیریتی "موجود 

  -192/27و    p<05/0در وضع موجود و وضع مطلوب تفاوت معناداری وجود دارد )  "توسعه فردی  "بین میانگین مشاهده شده  

=t  از آن  داری  معنی  سطح  زیرا  بدین  05/0(.  است.  مطلوب  کوچکتر  وضع  میانگین  که  فردی  "ترتیب  از 74/4)  "توسعه   )

 نامطلوب است. "توسعه فردی"تر است. این مطلب بدان معناست که وضعیت موجود ( باال19/3وضع موجود ) میانگین

در وضع موجود و وضع مطلوب تفاوت معناداری وجود   "های تخصصی در خارج از دانشگاه  فعالیت  "بین میانگین مشاهده شده  

از  t=  -606/29و    p<05/0دارد ) زیرا سطح معنی داری آن  میانگین وضع مطلوب  کوچکتر است. بدین  05/0(.    "ترتیب که 

تر است. این مطلب بدان معناست که ( باال65/2( از میانگین وضع موجود )46/4)  "های تخصصی در خارج از دانشگاه  فعالیت

 نامطلوب است.  "های تخصصی در خارج از دانشگاه فعالیت"وضعیت موجود 

  -468/34و    p<05/0در وضع موجود و وضع مطلوب تفاوت معناداری وجود دارد )  "ی  کارآفرین  "بین میانگین مشاهده شده  

=t  ( از میانگین 29/4)  "کارآفرینی    "ترتیب که میانگین وضع مطلوب  کوچکتر است. بدین  05/0(. زیرا سطح معنی داری آن از

 نامطلوب است. "رینی  کارآف "تر است. این مطلب بدان معناست که وضعیت موجود ( باال16/2وضع موجود )

(.  t=  -146/25و  p<05/0در وضع موجود و وضع مطلوب تفاوت معناداری وجود دارد )  "فرهنگی   "بین میانگین مشاهده شده 

( از میانگین وضع  22/4)  "فرهنگی    "ترتیب که میانگین وضع مطلوب  کوچکتر است. بدین  0/ 05زیرا سطح معنی داری آن از  

 نامطلوب است. "فرهنگی  "ست. این مطلب بدان معناست که وضعیت موجود تر ا( باال45/2موجود )

(.  t=  -419/35و    p<05/0در وضع موجود و وضع مطلوب تفاوت معناداری وجود دارد )   "خدمات    "بین میانگین مشاهده شده  

( از میانگین وضع  43/4)  "خدمات    "ترتیب که میانگین وضع مطلوب  کوچکتر است. بدین  0/ 05زیرا سطح معنی داری آن از  

 نامطلوب است.   "خدمات  "تر است. این مطلب بدان معناست که وضعیت موجود ( باال71/2موجود )

مدل تکنیک  از  علمی  هیئت  اعضاء  کاری  حجم  مدل  تأیید  و  آزمون  ارائه،  یعنی  سئوال  این  بررسی  منظور  معادالت  به  یابی 

 استفاده شده است.  LISRELبا کاربرد بسته نرم افزاری ( برای مدل تحلیل عاملی مرتبه دوم SEMساختاری )

( استاندارد: شکل  برآورد  برای  (  1الف( مدل کلی در حالت  تأییدی  عاملی  اعضاء هیئت علمی  مدل تحلیل  را در  حجم کاری 

مدل در حالت برآورد استاندارد بارهای عاملی هر یک از ابعاد حجم کاری اعضاء  دهد.  حالت تخمین ضرایب استاندارد نشان می

دهد. همانطور که در شکل مشخص است بار عاملی همه عوامل در حد قابل قبولی قرار دارد. مدل در  هیئت علمی را نشان می

 حالت تخمین استاندارد نشان دهنده میزان همبستگی متغیرها است.  

 برای حجم کاری اعضاء هیئت علمی در حالت برآورد استانداردل عاملی تأییدی تحلی: مدل  1شکل 
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مدل تحلیل عاملی مرتبه دوم برای حجم کاری اعضاء هیئت علمی را در حالت ضرایب  2داری: شکل  ب( مدل در حالت معنی

می  (t-value)معناداری   اندازهدهد.  نشان  تمامی معادالت  واقع  در  )بارهااین مدل  آماره  گیری  از  استفاده  با  را  عاملی(  ،  tی 

از    tدرصورتی که مقدار قدرمطلق آماره  کند. بر طبق این مدل،  آزمون می عاملی در سطح    هایباربزرگتر باشد،    96/1مسیر 

 .  باشد معنادار می %95اطمینان 

 

 داری: مدل تحلیل عاملی مرتبه دوم برای حجم کاری اعضاء هیئت علمی در حالت معنی 2شکل 

 
با  ابعاد  هستند، بنابراین ارتباط معناداری بین هریک از    96/1مسیرها بزرگتر از    tکلیه مقادیر آماره  2با توجه به اینکه در شکل  

 حجم کاری اعضاء هیئت علمی وجود دارد.

 دهد.  تحلیل عاملی مرتبه دوم برای حجم کاری اعضاء هیئت علمی را نشان می مدل های برازشجدول زیر شاخص

 مربوط به کل مدل حجم کاری اعضاء هیئت علمی های برازش . شاخص3جدول 

Table 3. Fit indicators related to the whole model of faculty members' workload 

 حد مجاز  برآوردها نام مولفه

 <𝝌𝟐 67/73=χ2 05/0Pمجذور کای 

40=df 001/0=P 

 5کمتر از  84/1 ی آزادی کای بر درجهمجذور  



   اسالمی  آزاد دانشگاهعلمی    هیات کاری زنان حجم  تعیین مدل  ارائه

 

 

14 

 

 08/0کمتر از  RMSEA 061/0 ریشه میانگین مربعات خطای برآورد

 9/0باالتر از  GFI 94/0  نیکویی برازش

 9/0باالتر از  AGFI 91/0نیکویی برازش اصالح شده 

 9/0باالتر از  NFI 95/0  برازندگی نرم شده

 9/0باالتر از  NNFI 97/0 برازندگی نرم نشده

ریشه میانگین مربعات باقیمانده استاندارد 

SRMR 

 05/0کوچکتر از  045/0

 9/0باالتر از  CFI 98/0طبیقی  برازندگی ت

  روابط   ساختار  مدل   آیا   که  دهد می  نشان  سادگی   به  شاخص  این.  شودمی  برده   نام   برازش  نیکویی  مولفه  عنوان  به  اغلب  آزمون  از

  کواریانس  ماتریس   بین  که  آزماید می  را  صفر  فرض   این   دوخی  آزمون.  خیر  یا   کندمی  توصیف  را  شده  مشاهده   متغیرهای   میان

 40  آزادی  درجه  با   کای  مجذور  مقدار  فوق،  جدول  به  توجه  با .  ندارد  وجود  تفاوت(  جامعه)  ضمنی  کوواریانس   ماتریس  و  نمونه

  رد  صفر  فرض  بنابراین.  است  دار  معنی  05/0  سطح  در  که  شده  برآورد  000/0  آن  داری  معنی  سطح  و  67/73  مدل  این  برای

 .  کندمی  رد شده مشاهده  هایداده با را مدل دقیق برازش کای  مجذور آزمون گیریممی نتیجه و شودمی

  نسبت  مورد  در.  کنندمی  استفاده  جایگزین  شاخصی  عنوان  به(    /df)  آزادی  یدرجه   بر  کای  مجذور   نسبت  از  محققان  از  برخی

 بولن، )  شودمی  توصیه  معقول  برازش  عنوان  به  نیز  5  مقدار  تا  حتی  و  است  قبول  قابل  3  زیر  مقدار   آزادی  درجه  به  کای  مجذور

  قبولی  قابل  برازش  دهنده   نشان  که  است  شده   محاسبه  84/1  برابر  حاضر  مدل  در  آزادی  درجه  به   کای  مجذور   نسبت(.  1989

 . باشد می  مدل برای

  بین   که  درصورتی.  است  05/0  خوب  های مدل  برای  RMSEA  تقریب  مجذورات  میانگین  خطای  ریشه  شاخص  همچنین

  1/0  از  مولفه  این   آن  در  که   مدلی   و   است  متوسط  برازش  باشد،   1/0  تا   08/0  بین  اگر  قبول،  قابل   برازش  باشد،   08/0  تا   05/0

  قابل  برازش  از  تحقیق  مدل  دهد می  نشان  که  است  061/0  برابر  شده   ارائه  مدل   در  مولفه  این.  دارد  ضعیفی   برازش  باشد،   بیشتر

 .است برخوردار قبولی

SRMR دارد هاکوواریانس مناسب نسبتاً تبیین از نشان 05/0 از کوچکتر مقادیر که شده برآورد 045/0 مدل این برای  . 

  گفت   توانمی  رفته  رویهم.  است  شده   برآورده   شرط  این   پژوهش  مدل  در  که  باشند   بیشتر  9/0  از   بایستیمی  نیز  شاخصها   سایر

 .باشندمی منطبق آن با خوبی به اصطالحا تجربی های داده و است مناسبی مدل شده ارائه مدل مجموع در

  میانگین  با(  00/4)  مولفه  این  میانگین  مقایسه.  است  معنادار  05/0  سطح  در  t=019/7  شده  محاسبه  t  آماره  مدل،  فلسفه  در

  تایید  مورد  درصد  95  اطمینان  با  و  است  اعتبار  دارای  متخصصان  نظر  از  مدل  فلسفه  که  دهد¬می  نشان(  3  نمره)  انتظار  مورد

  میانگین  و  معنادار  05/0  سطح  در  ها مولفه   کلیه  برای  شده  محاسبه  t  آماره،  فلسفه  هایزیرمولفه   با  رابطه  در.  است  گرفته  قرار

 . آیندمی حساب  به مدلهای فلسفه  جزء متخصصان نظر از بنابراین است؛ باالتر( 3 نمره ) انتظار مورد  میانگین از ها آن 

  میانگین   با(  04/4)  مولفه  این  میانگین  مقایسه.  است  معنادار  05/0  سطح  در  t=570/7  شده  محاسبه  t  آماره  مدل،  اهداف  در

  تایید  مورد  درصد  95  اطمینان  با  و  است  اعتبار  دارای  متخصصان  نظر  از  مدل  اهداف  که  دهد¬می  نشان(  3  نمره)  انتظار  مورد

  میانگین  و  معنادار  05/0  سطح   در  هامولفه   کلیه  برای  شده  محاسبه  t  آماره  اهداف،  هایزیرمولفه   با  رابطه  در.  است  گرفته  قرار

 . آیندمی حساب به  مدل اهداف جزء متخصصان نظر از بنابراین است؛ باالتر( 3 نمره ) انتظار مورد  میانگین از ها آن 
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  میانگین   با(  17/4)  آن  میانگین  مقایسه.  است  معنادار  05/0  سطح  در  t=640/10  شده  محاسبه  t  آماره  مدل،  نظری  مبانی  در

  مورد  درصد  95  اطمینان  با  و  است  اعتبار  دارای  متخصصان  نظر  از  مدل   نظری  مبانی   که  دهد¬می  نشان(  3  نمره)  انتظار  مورد

  و  معنادار  05/0 سطح در  هامولفه  کلیه برای شده  محاسبه t آماره ، نظری مبانی  هایزیرمولفه   با  رابطه در . است گرفته  قرار تایید 

  حساب  به  مدل   نظری  مبانی  جزء  متخصصان  نظر  از  بنابراین  است؛  باالتر(  3  نمره)  انتظار  مورد  میانگین  از  ها آن  میانگین

 . آیندمی

  مولفه  این  میانگین   مقایسه.  است  معنادار  05/0  سطح  در  t=079/7  شده   محاسبه  t  آماره ،  کاری  حجم های  مولفه  و   ابعاد   در

 اعتبار   دارای  متخصصان  نظر  از  مدل  کاری  حجمهای  مولفه   و   ابعاد   که  دهد ¬می  نشان(  3  نمره)  انتظار  مورد  میانگین  با(  02/4)

  t  آماره،  کاری  حجمهای  مولفه  و  ابعاد  هایزیرمولفه   با  رابطه  در.  است  گرفته  قرار  تایید  مورد  درصد  95  اطمینان  با  و  است

  بنابراین   است؛  باالتر(  3  نمره)  انتظار  مورد  میانگین  از  ها آن   میانگین   و  معنادار  05/0  سطح  در  هامولفه   کلیه  برای  شده  محاسبه

 . آیندمی  حساب به مدل  کاری حجمهای مولفه و ابعاد جزء متخصصان نظر از

( 09/4) مولفه  این میانگین مقایسه. است معنادار 05/0 سطح در t=511/8 شده  محاسبه t آماره مدل،  اجرایی کارهای و  ساز در

  با  و   است  اعتبار  دارای  متخصصان  نظر  از  مدل   اجرایی  کارهای  و   ساز  که  دهد ¬می   نشان (  3  نمره )  انتظار  مورد   میانگین  با 

 برای   شده   محاسبه  t  آماره،  اجرایی  کارهای  و  ساز  هایزیرمولفه   با  رابطه  در.  است  گرفته  قرار  تایید   مورد  درصد  95  اطمینان

 متخصصان   نظر  از  بنابراین  است؛  باالتر(  3  نمره)  انتظار  مورد  میانگین  از  ها آن  میانگین  و  معنادار  05/0  سطح   در  ها مولفه   کلیه

 . آیندمی حساب به مدل  اجرایی کارهای و ساز جزء

 مقایسه .  است  معنادار  05/0  سطح  در  t=436/9  شده   محاسبه  t  آماره   مدل،  مجدد   مهندسی   و   اصالح،ارزیابی  بازخورد،  نظام   در

  مجدد   مهندسی  و  اصالح،ارزیابی  بازخورد،  نظام  که  دهد¬می  نشان(  3  نمره)  انتظار  مورد  میانگین  با(  14/4)  مولفه  این  میانگین

  نظام   هایزیرمولفه  با  رابطه  در.  است  گرفته  قرار  تایید   مورد  درصد   95  اطمینان  با   و   است  اعتبار  دارای  متخصصان  نظر  از  مدل

  از  هاآن  میانگین  و  معنادار  05/0  سطح  در  ها مولفه   کلیه  برای  شده   محاسبه  t  آماره،  مجدد   مهندسی  و   اصالح،ارزیابی  بازخورد،

  مدل   مجدد   مهندسی  و  ارزیابی  اصالح،  بازخورد،  نظام  جزء  متخصصان   نظر  از  بنابراین  است؛  باالتر(  3  نمره)  انتظار  مورد  میانگین

 . آیندمی حساب به

  لذا(.  P<05/0)  است  دار  معنی  درصد  5  خطای  سطح  در  انتظار  مورد  میانگین  با  ابعاد   کلیه  در  شده  ارائه  مدل  میانگین  تفاوت

  بین  که  شودمی  مشخص  و   شده   رد (  3)  جامعه  میانگین  و   شده  مشاهده   های میانگین  بین  تفاوت   عدم  بر   مبنی   صفر  فرض

 "  فلسفه"  بخشهای  در  شده  ارائه  مدل  بنابراین.  دارد  وجود  معناداری  تفاوت(  3)  جامعه  میانگین  و  شده  مشاهده  ¬هایمیانگین

  و (  09/4)  "اجرایی  کارهای  و  ساز"  ،(02/4)  "کاری  حجمهای  مولفه  و  ابعاد"  ،(17/4)  "نظری  مبانی"  ،(04/4)  "اهداف  ،(00/4)

 . است گرفته قرار تایید  مورد متخصصان نظر از درصد 95 اطمینان با( 14/4) "مجدد مهندسی  و اصالح،ارزیابی بازخورد،  نظام"

 

 گیری: بحث و نتیجه

  بوده (  همدان  استان)  اسالمی  آزاد  دانشگاه  علمی  هیات  اعضای  کاری  حجم  جهت  تعیین  جهت  مدلی  ارایه  حاضر  تحقیق  هدف

 کارآفرینی، توسعه  دانشگاه، ابعاد  از  خارج  تخصصیهای  فعالیت  پژوهش،  تدریس،  و  آموزش)  یعنی  مدل  اصلی   بعد  7  که  است

  مشخص  مدل  برازش  با  و   دادند  تشکیل  را  مدل  ابعاد(  یک  هرهای  مقوله  زیر  مدیریتی  و  اجراییهای  فعالیت  و  فرهنگی   فردی،

  استفاده  اساتید   کاری  حجم  تعیین  جهت  مطلوب  الگوی  یک  عنوان  به  تواندمی  و  داشته  کاربردی  قابلیت  شده  ارائه  مدل  که  شد

های  مسئولیت   سنجش  از  ویژه   مقوله  یک  مجموعه  از  است  عبارت  کاری  حجم  داشت  بیان   توانمی  نتایج  تببین  در   که.گردد
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 و   ارتباط  میزان  تعیین  مثال  عنوان  به،  ها  فعالیت  مجموع  گیری  اندازه  از  است  عبارت  کاری  حجم   دیگر  عبارت  به  شده  تعیین

 شد.  هدایت تحقیقاتیهای  پروژه  و ها  پژوهش  میزان، ها رساله راهنمایی میزان درس، کالس در علمی  هیات اعضای تماس

 حوزه   سه  در  بتوانند  اینکه  برای  دانشگاهها .  است  عالی  آموزش  کیفیت  ارتقای  کلید   علمی  هیئت  عضای  ای  حرفه  توسعه

کنند    توجه  علمی   هیت  اعضای  توانمندیهای   تقویت  به   باید   باشند،   موفق  جامعه  به  خدمات   عرضه  و   پژوهش   آموزش،  کارکردی

  علمی هیت  اعضای  فراوانی توزیع  به نگاهی .  میشود محقق آنان  بالندگی   و ای حرفه توسعه طریق از توانمندیها  این تقویت( 12)

  هیئت   اعضای   ای  حرفه  توسعه  برای  ریزی  برنامه  که   است  آن   مؤید   نیز  کشور  آزاد  دانشگاههای   در   آنان  علمی   مرتبه  حسب  بر

  دانشگاه  با   مرتبطهای  فعالیت  با  مناس  کاری  حجم  تعیین  به   ها   داشنگاه  تا  است  الزم  بنابراین  (. 13)است    ناپذیر  اجتناب  علمی

 توجه   پژوهشی   و  آموزشیهای  فعالیت  به  باید  دانشگاه   آمده  بدست  نتایج  به  توجه  با  رسدمی  نظر  به  که  باشند  داشته  توجه  ها

 توجه  و  کارآفرینی  نظیر  هاییفعالیت  به  اساتید  تا   باشد  داشته  سعی   باید   اصلیهای  فعالیت  این  کنار  در  و  باشد  داشته  بیشتری

 دانشجویان   تحصیلی  و   اساتید  شغلی  عملکرد  بهبود  باعث  نهایت   در  که  باشند  داشته  توجه  مدیریتی   و   اجراییهای  فعالیت  به

  افزایش   که  داشتند  بیان(  14)  همکاران  و   بهرامی  که  داشت  بیان  توانمی  تحقیقات  سایر  با   نتایج   مقایسه  خصوص  در.میگردد

 به  اساتید  گرددمی   توصیه  چنینهم.  باشد   مؤثر  راهنما  اساتید  عملکرد  بهبود  در  تواندمی  دانشجویان  راهنمایی  و  مشاوره  جلسات

  نتایج   به  نظر  با  که  داشتند  بیان(  15)  همکاران  و  اسالمیان.بپردازند  آن  به  تخصصی  حرفه  یک  صورتبه  مشاوره  و  راهنمایی  امر

  هیات  اعضای   اثربخش  تدریس  عملکرد  بررسی  در  استادان  خودارزیابی  و   دانشجویان  ارزشیابی  رویکرد  دو   از  حاصله  متفاوت

 .است ضروری علمی،

  هایشایستگی  و  ایحرفه  پژوهشی،   آموزشی،  از  عبارتند   شغلی  عملکرد   های مؤلفه   که  داشتند  بیان (  16)  همکاران  و  رستگار

  فردی  هایشایستگی  و   آموزشی  هایمؤلفه   موجود  وضعیت  ولی   نامطلوب  ایحرفه  و   پژوهشی  هایمؤلفه  موجود  وضعیت  فردی؛

  شغلی   عملکرد  ارتقای  به  مربوط   مقررات  و  قوانین  شود¬می  پیشنهاد   شده   شناسایی   هایمؤلفه   به  توجه  با   درنهایت.  بود  مطلوب

 . شود اصالح و بازنگری اساتید

  در   زمانبندی  برنامه  درس،  طرح  معیارهای  استادان  نظر  از  میدهد،  نشان  نتایج  که  داشتند  بیان(  17)  همکاران  و  محمودی

  مناسب،  مثالهای  از  استفاده  سؤاالت،  به  پاسخگویی   درسی،  جزوه  ارائه  دانشجویان  نظر  از  و  سرفصلها  رعایت  با   کالسی  جلسات

 مهمترین   از  دانشجویی  های   نامه  پایان  و   ها  پروژه  سرپرستی  و  مشارکت  میزان  عملی،   دروس  در  استاد  مهارتهای  میزان

 .است استادان تدریس  کیفیت ارزیابی  معیارهای

 آموزشی،   مسئولیتهای  ای،  حرفه  اخالق   ،(محتوا  ارائه)  تدریس  فرایندهای  شاخص  اساس  این  بر  که  داشت  بیان(  18)  خوران

  اعضای   آموزشی  عملکرد  کلیدی  شاخصهای  عنوان  به  شناختی  –  رفتاری  و  ای  حرفه  توسعه  مدیریتی،  آمادگی،  و  ریزی  برنامه

 میزان   استخدامی،   وضعیت  علمی،   مرتبه  متغیرهای   که   دادند   نشان (  19)  همکاران  و   مظلومیان.  شدند  مشخص  علمی   هیات

  رایانهای،   مهارتهای  تحقیق،  روش  بر  تسلط  میزان  اطالعاتی،  منابع   و  پایگاهها   به  دسترسی  اجرایی،  مسئولیت  اشتراکی،  فعالیت

  پژوهشی  علمی   فعالیتهای  میزان  با  معنیدارى  رابطه  غیرعلمی  فعالیتهای  به  شده  داده  اختصاص  زمان  و   انگلیسی  زبان  بر  تسلط

  علمی  خدمات  و  مشاوره  پژوهش، ،  شغلی  سازی  غنی،  آموزش  و  تدریس  مولفه  7  از  که  دهدمی   نشان(  20)  جمشیدی.  دارد

  آینده  و  نوآوری  شخصی،  و  ای  حرفه  رشد،  اداری  و  مدیریتی  فعالیت،  جامعه  انتظارات  به  پاسخگویی  و  دانشگاه  خارج  و  داخل

(  21)  سال  در  جو  رشادت  .گردید   بندی  طبقه  جدید  مولفه  ایجاد   در  مولفه  هر  سهم  که  گردید  حاصل  مولفه  یک  تنها  پژوهی 

 کشور   پزشکی   علومهای  دانشگاه  علمی   هیئت  اعضاء  کاری  حجم  خصوص  در  نظری  چهارچوب  ارائه  عنوان  با  پژوهشی  طی

  پنج   در  را  کاری  حجمهای  شاخص   ایران  پزشکی  علوم  دانشگاه  در  کاری  حجمهای  شاخص  گذاری  اولویت  و  تدوین  با  همراه
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 قویدل و همکاران

 چهارچوب  ارائه  به  نهایت  در  و.  است  داده  قرار  بررسی  مورد  ای  حرفههای  فعالیت  و  مشاوره،  مدیریت  آموزش،پژوهش،  حیطه

 ای   مقاله  در(  22)  همکاران  و  اولدویو.  است  پرداخته  پزشکی  علوم  دانشگاه  علمی  هیئت  اعضاء  کاری  حجم  برای  مناسبی  نظری

  هیات  تا   شده   باعث   تدریس  به  حد  از  بیش  توجه  که  داشت  بیان   علمی   هیات   اعضای  توسط  شده  ادراک  کاری  حجم  عنوان  با

 محسوب   داشنگاه  یک  علمی  اهداف  از  شدن  دور  و  کاری  یکنواختی  باعث  امر  این  و  داشته  توجه  پژوهشی  امور  به  کمتر  علمی

 . میگردد

  به   توجه  که  داشتند  بیان  علمی   هیات  اعضای  کاری  حجم  تعیین  برای  کمی  مدل  یک  عنوان  با  ای  مقاله  در(  23)  همکاران  و  لئو

  نظر   در   مناسب  ساعات  میزان  یک  هر   اهمیت  به   توجه  با   باید   که  اند   بوده  مدا  اصلی   ابعاد   تدریس،پژوهش،توسعه  فعالیتهای

 .است مناسب  پژوهش برای ساعات کمترین و  تدریس فعالیت برای ساعات بیشترین که شود گرفته

 هیئت   اعضای  کاری  حجمهای  تفاوت  که  رسیدند  نتیجه  این  به   خود  شده   انجام   مطالعات  در(  24)  سال   در  همکاران  و   دابل.

  به  نیز  انضباطی(  بخشهای)موارد  و (  دانشکده  کامل   استاد  یا   دانشیار ،  دستیار،)  علمی   رتبه  جنس،  روی  بر   تمرکز  نظر  از  علمی

  موقعیتهای در زنان  که هاییدانشگاه  در. کردند گزارش استرالیا عالی آموزش زمینه در را متضاد نتایج . است نیافته توسعه خوبی

  معناداری  تفاوتهای  هیت  عضو   مردان   کاری  حجم  میزان  با  آنها   کاری  حجم  میزان  دارند،  حضور  حد  از  بیش  باالتری  دانشگاهی

  آنها   به  ای   عادالنه  کاری  حجم  میزان  نداشتند،  قرار  عالی  تحصیالتهای  موقعیت  در  زنان  که  هایی دانشگاه  در  برعکس، .  نداشت

 . کندمی هماهنگ( خود برای) را باالتری تدریس ساعات و  میدهند انجام را بیشتری تحقیقات میزان مرد، اساتید نمیرسد،

  تدریس   صرف  که  واقعی   زمان  اساس  بر  که  مدلی:  از  عبارتند  که  است  کرده  معرفی   کاری  حجم  برای  مبنا  مدل   سه(  25)  وردی

  طیف  که  مدلی،  دهد   اختصاص  مختلفیهای  فعالیت  به  را  زمان  تا  است  تالش  در  که  مدلی  ;است  شده  ریزی  پایه  شودمی

  و  مدلهای حجم کاری  موفقیت  میان  ارتباط  نیز  پژوهشها  از  برخی  . کندمی  تعیین  زمان  از  نقطهای  برای  را  ها   فعالیت  از  وسیعی

 . کرده اند تایید  را منظم  بازبینی  و  اعتبار ،شفافیت، همکاری میزان

 های پژوهشمحدودیت

( 2( مکان بررسی )که محدود به استان همدان( بود؛  1این پژوهش مانند سایر پژوهش ها محدودیتهایی دارد که عبارت بود از؛  

  و   جزئی   تغییراتی  دچار  شرایط  و   ها   نگرش  تغییر  و   زمان  گذشت  با (  شده  ارائه  مدل )   پژوهش  استنباطی  آمار  بخش  است  ممکن

  وجود   ( احتمال3باشد؛  می  فعلی  شرایط  برای  شده  ارائه  مدل  واقع   در  و   داد  تعمیم  آینده  به  را  نتایج  تواننمی  که  شده  عمده  یا

  گیرند  می  نظر  در را زیاد  خیلی امتیاز  و درجات  افراد آن در که گیری آسان خطای جمله از دهندگان پاسخ بر  تأثیرگذار خطای

 کنترل   تحت  را  آن  تواننمی  که  نماید  می  متمایل  پرسشنامه  در  متوسط  امتیاز  و  درجات  به  را  افراد  که  مرکز  به  تمایل  خطای  یا

از؛    در  محقق است  عبارت  است که  ارائه شده  پیشنهاداتی  ها  لذا در جهت کاهش محدودیت   برای  پژوهشی  اجرای(  1آورد 

 ( رتبه 3نتایج؛    مقایسه  جهت  دولتیهای  دانشگاه  در  حاضر  تحقیق  ( انجام2تحقیق؛    این  پیشنهادهای  اجرایی  موانع  شناسایی

  زیر  و   اصلی   ابعاد   یک   هر  اولویت   تعیین  جهت  AHP:    چون  هایی روش  با   اساتید  کاری  حجم  تعیین   بر  موثر  عوامل  بندی

 . مدل  فرعیهای  مولفه 

 ضاد منافع ت

 هیچ گونه تضاد منافعی با حقوق نویسندگات بیان نشده است. 

 مالحظات اخالقی 

( 2003برای اجرای مداخالت اخالقی در پژوهش حاضر، کدهای اخالقی مطرح شده توسط انجمن روانشناسی ایران و آمریکا )

های زیر در  توجه قرار گرفت. بر این اساس، مؤلفه( مورد  1385و سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسالمی ایران )

مورد تمامی بیماران شرکت کننده در پژوهش )در هریک از مراحل پژوهش( رعایت شد: اصل احترام به شأن و آزادی انسان؛  
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  رسانی؛ اصل عدم تبعیض؛ اصل توجه به رفاه دیگران و شناسی و مسئولیت پذیری؛ اصل سودمندی و عدم آسیباصل وظیفه

 های جامعه.اصل توجه به نظام ارزش

 تشکر و قدردانی

دکترای   نامه  پایان  از  برگرفته  پژوهش  اول  این  تمامی  نویسنده  از  و  کمال  است  پژوهش  این   در  کنندگان  و  شرکت  تشکر 

 قدردانی را داریم. 
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