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چکیده
مقدمه :تضییع حقوق اعضاء هیئت علمیسرخوردگی عدم امکان رشد و شکوفایی در همه ابعاد و در نهایت افت کیفیت
آموزشی دانشگاهها شود لذا این پژوهش با هدف تحقیق ،ارایه مدلی جهت تعیین جهت حجم کاری زنان هیات علمی دانشگاه
آزاد اسالمی همدان انجام گرفت.
روش پژوهش :پژوهش حاضر یک مطالعه ترکیبی چند مرحلهای بود که در  2مرحله اجرا شد .در مرحله اول طی یک مطالعه
کیفی ،با  15نفر از زنان هیات علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد همدان مصاحبه عمیق نیمه ساختارمند صورت گرفت و با
استفاده از رویکرد تحلیل محتوا و به روش گرانهایم و الندمن مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند .سپس ارائه مدل تعیین حجم
کاری ،با روش تصادفی طبقهای و جدول مورگان  384نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند .جهت گردآوری دادهها از
پرسشنامه استفاده شد که روایی آن با نظرات خبرگان و پایایی با آلفای کرونباخ مورد تائید قرار گرفت.به منظور تجزیه و
تحلیل دادهها از روش تحلیل محتوای کیفی و معادالت ساختاری استفاده شد.
یافتهها:نتایج نشان داد که ابعاد مدل اولیه از رویکرد تحلیل محتوا در  7مقوله آموزش و تدریس ،پژوهش ،فعالیتهای
تخصصی خارج از دانشگاه ،ابعاد کارآفرینی ،توسعه فردی ،فرهنگی و فعالیتهای اجرایی و مدیریتی زیر مقولههای هر یک
شناسایی شدند و مدل مورد نظر دارای ابعاد اصلی آموزش و تدریس ،پژوهش ،فعالیتهای تخصصی خارج از دانشگاه ،توسعه
فردی،کارآفرینی ،فرهنگی و فعالیتهای اجرایی میباشد و از برازش مناسبی برخوردار است.
نتیجهگیری :با توجه به یافتههای پژوش میتوان گفت ،دانشگاههای آزاد استان همدان در مقولههای اصلی پژوهش،
کارآفرینی ،توسعه فردی و فرهنگی هنوز نتوانستهاند فعالیتهای مناسبی را جهت اعضای هیات علمی زنان در نظر بگیرند و
اغلب فعالیتهایی که اساتید بدان توجه دارند و از نظر دانشگاهها مورد قبول است مربوط به فعالیتهای آموزش و تدریس و
فعالیتهای اجرایی است.
کلیدواژهها :آموزش و تدریس ،ابعاد کارآفرینی ،توسعه فردی و فرهنگی ،فعالیتهای اجرایی و مدیریتی

 - 1دکتری تخصصی ،گروه تخصصی مدیریت آموزشی ،دانشکده مدیریت و اقتصاد ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد علوم و تحقیقات ،تهران ،ایران
ORCID: 0000000175412200

( - 2نویسنده مسئول) :دانشیار گروه مدیریت ،دانشکده بهداشت ،علوم پزشکی تهران ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران ،پست
الکترونیکیm-szamani@iautmu.ac.irORCID: 0000000317306770:
 - 3استاد ،گروه تخصصی مدیریت آموزشی ،دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم تحقیقات تهران ،ایران،
ORCID: 0000000241243151
 - 4دانشیار ،گروه تخصصی مدیریت آموزشی ،دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم تحقیقات تهران ،ایران
ORCID: 0000000313077739
© حقوق برای مؤلف (آن) محفوظ است .این مقاله با دسترسی آزاد در خانواده و بهداشت تحت مجوز کرییتو کامنز
 http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).منتشر شده که طبق مفاد آن هرگونه استفاده غیر تجاری تنها در صورتی مجاز
است که به اثر اصلی به نحو مقتضی استناد و ارجاع داده شده باشد.
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تاریخ پذیرش نهایی1399/11/12 :

استناد :قویدل ا ،صاحب الزمان م ،قلی قورچیان ن ،زمانی مقدم ا .ارائه مدل تعیین حجم کاری زنان هیات علمی دانشگاه آزاد
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مقدمه:
آموزش عالی به عنوان یک نقطه کانونی که پیشرفت جامعه را در زمینههای سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی ،اقتصادی و سایر
زمینه ها تضمین میکند مورد توجه واقع شده است ( .)1دانشگاهها به علت تاثیر مهمیکه در تربیت نیروی انسانی متخصص
جامعه دارند دارای نقش اصلی و زیر بنایی در توسعه کالن جامعه هستند ( )2و از این رو نقش آموزش عالی در توسعه اجتناب
ناپذیر است .در واقع میتوان گفت که یکی از پر ارزشترین منابعی که جامعه در اختیار دارد ،دانشگاه است .در غالب
کشورهای پیشرفته و کشورهای در حال توسعه ،حل مسائل و رفع نیازمندیهای اهداف توسعه ملی را دانشگاه و دانشگاهیان
تحقق بخشیدهاند ( .)3با نگاهی به اهداف سند چشم انداز بیست ساله جمهوری اسالمی ایران در افق  1404شمسی که در آن
ایران کشوری است توسعه یافته با جایگاه اول اقتصادی ،علمی و فناوری در سطح منطقه و برخوردار از دانش پیشرفته ،توانا در
تولید علم و فناوری ،متکی بر سهم برتر منابع انسانی و سرمایه اجتماعی در تولید علم بیانگر این واقعیت است که در راستای
دستیابی به جایگاه فوق نیازمند ایجاد تغییراتی همگام با تغییرات جهانی در آموزش و پژوهش کشور هستیم (.)4
برای پاسخ دادن به چالشهای موجود دانشگاهها نیاز به اصالح مکانیسمهای بهبود کیفیت آموزشی و توسعه روشها و
رویکردهای جدید برای این هدف دارند .در این زمینه ،بسیاری از مؤسسات ترجیح میدهند که به استخدام کارکنان با کیفیت
باالتر علمی روی آورند ،اما مدیریت بهرهوری کارآمد از دانش کارکنان دانشگاهی برای بهبود کیفیت یادگیری و تدریس اهمیت
کمتری ندارد .بنابراین ،تنظیم حجم کار یک موضوع مهم مدیریتی برای بخشهای تضمین کیفیت از موسسات آموزش عالی
است .به منظور مدیریت کارآمدتر از دانش کارکنان دانشگاهی ،آموزش عالی باید برنامههای توزیع حجم کاری کارکنان
دانشگاهی را که با منافع آموزش عالی به طور کامل سازگار است ،تقویت کرده و نیز مأموریت ها و اهداف موسسات را ارتقاء
دهد و در عین حال توسعه و پیشرفت حرفهای پرسنل دانشگاهی را نیز تضمین نماید (.)5
امروزه اعضای هیات علمیدانشگاهها در محیطی فعالیت میکنند که فعالیتهای پیچیدهای از آنها تقاضا میشود ،در گذشته،
نقش اعضای هیات علمی در سه حوزه تعریف میشد که عبارت بودند از :تدریس ،پژوهش و خدمات که تاکید بیشتر ابتدا بر
تدریس و پژوهش و سپس بر ارائه خدمات و انجام امور اداری بوده است .اما شرایط امروزه به گونه ای تغییر کرده است که بر
اساس حجم کاری تعریف شده ،انتظارات فراوانی ازاعضای هیات علمیمیرود و غالبا عملکرد انها در این رابطه مورد ارزیابی
قرار میگیرد (.)6
از طرفی رضایت شغلی اعضای هیات علمی ،به عنوان موضوعی ضروری جهت مطالعه و تحقیق مطرح است چرا که عاملی مهم
در بهبود عملکرد و رقابت پذیری سازمانی است .رضایت شغلی به عنوان شاخصی مهم در تعیین چگونگی احساس اعضای
هیات علمیدرباره مسائل مهم سازمانی است .بنابرین دستیابی به درکی در خصوص عوامل تاثیر گذار بر رضایت شغلی میتواند
منجر به ایجاد فضایی شادتر برای افراد باشد ( .)7از دانشگاهها در دنیای مدرن امروزی انتظار میرود که به دنبال پرورش
دانش جدید ،ارائه نوع درستی از رهبری و تالش برای ترویج برابری و عدالت اجتماعی ،باشند .به منظور دستیابی به چنین
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اهدافی دانشگاهها نیازمند توجه به مساله رضایت شغلی هستند .عوامل زیادی بر رضایت شغلی اعضای هیات علمیتاثیر گذارند
که یکی از مهمترین آنها حجم کاری است (.)8
اغلب برنامهریزی حجم کاری ،تمام طیف و پیچیدگی فعالیتهای انجام شده توسط اساتید و کارکنان دانشگاهی را پوشش
نمیدهد و فقط زمان رسمیتدریس ،تحت حجم کاری علمیقرار می گیرد .در حقیقت تمرکز حجم کاری تنها بر ساعات
آموزشی (تدریس) است و غفلت از تحقیق و سایر خدمات مناسب نیست ،زیرا این نوع طرح ها منصفانه محسوب نمیشوند و
منجر به کارایی کارآمد ترین کارکنان نیز نمیشود .اساتید باید بیش از اینکه فقط تدریس کند ،کار تحقیقاتی نیز انجام دهد تا
بتواند با موفقیت تعهدات شغلی خود را انجام دهد ( .)9اعضاء هیئت علمیمنابع محوری هستندکه فرایند و نتایج آموزش عالی
حول محور آنها میچرخد .آنها اغلب تعیین کننده محتوای برنامه درسی ،استانداردهای عملکردهای دانشجویی ،کیفیت
آمادگی دانشجویان برای شغل میباشند .کار پژوهش انجام میدهند و توسعه کارها ،پیشرفتهای تکنولوژیکی و اقتصادی ملت
به آنها بستگی دارد .خدمات عمومی آنها سهم بسیار عظیمی در جامعه دارد ،بنا به این دلیل ضروری است تا بدانیم آنها که
هستند ،چه میخواهند و چگونه و چرا تغییر میکنند (.)10
با توجه به افزایش تقاضا برای تحصیالت عالی و ازدیاد حجم امور واحدهای دانشگاهی در دانشگاه آزاد اسالمی و محدودیت
منابع مالی در این دانشگاه ضرورت دارد که برنامه حجم کاری به نحوی تدوین شود که قابل اجرا ،انعطاف پذیر و سازگار با
شرایط دانشگاهی ،بومی و محلی باشد .از سوی دیگر با توجه به تغییرات روزافزون علم و تکنولوژی ضرورت مییابد که برنامه
حجم کاری اعضاء هیئت علمیدانشگاه ها به طور دورهای مورد ارزیابی قرار گیرد تا گامهای اساسی در جهت بهبود کیفیت
آموزشی ،فراهم نمودن زمینههای رشد و ترقی در اعضاء هیئت علمی برقراری عدالت و رضایتمندی شغلی اعضاء هیئت
علمی برداشته شود و بر این اساس وضعیت واقعی حجم کاری اعضاء هیئت علمی در موسسات آموزش عالی خصوصا دانشگاه
آزاد اسالمی مشخص گردد تا بتوان اقداماتی در تخصیص پربار و عادالنه زمان کاری اعضاء هیئت علمی انجام داد .بدین ترتیب،
انجام پژوهش در خصوص حجم کاری با توجه به فضای رقابتی جدید ،ریسک فزاینده ،کم شدن توانایی پیشبینی و فرمهای
ساختاری جدید بر حسب چهار عامل تغییر ،پیچیدگی ،آشوب و تناقض ضروری به نظر میرسد (.)11
با توجه به مطالب مطرح شده ضرورت دیگر انجام این پژوهش ناکافی بودن تحقیقات داخلی در این زمینه است که صرفا به
دو پایان نامه محدود میشود که از آخرین تحقیق انجام شده بیش از یک دهه میگذرد ،لذا پژوهش به دنبال ارائه مدل
جامعی است که ضمن تعیین مولفه ها و ابعاد حجم کاری فعلی اعضاء هیئت علمی  ،مدل را ارزیابی کرده و ساز و کارهای الزم
جهت تعیین حجم کاری اساتید ارائه دهد .انتظار می رود نتایج پژوهش بتوانند :به عنوان یک منشور راهنما به تصمیم
گیرندگان و مدیران عرصه دانشگاه آزاد در شناسایی مولفههای حجم کاری اساتید کمک نماید .سبب شناخت مدیران از حجم
کاری و مولفههای آن در سطح استان میشود .به برنامهریزان جهت فراهم کردن فرصتهای رشد و ارتقاء حرفه ای اساتید،
فراهم کردن محیط کاری توانمند و چالشی ،ایجاد شرایط الزم برای همگامیاساتید با آموزشهای جهانی ،ایجاد چک
لیستهایی برای ارزشیابی عادالنه کمک مینماید.
به روسای دانشگاه ها کمک نموده تا با آشنا سازی اساتید با حجم کاری موجبات افزایش تالش آنان در جهت تقویت بنیه
علمیو پژوهشی و فرهنگی و نیز شرکت در همایشها و کارگاهها و سمینارهای علمی و کارآفرینی را فراهم کنند .به مدیران
ارشد دانشگاه آزاد یاری نموده تا با ارتقاء آگاهیهای اساتید نسبت به ایجاد محیطی فعال در تربیت و غنای آموزشی
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
کیفی انجام شد .در این مطالعه از مصاحبه و پرسش نامه حجم کاری استفاده شد .این پژوهش را میتوان نوعی مطالعه
اکتشافی دانست و محقق قصد دارد به ارائه مدل بپردازد که میتوان زیر شاخصهای پژوهش را بدین صورت ارائه کرد .پژوهش
حاضر دارای سه فاز مختلف بوده است.
* در فاز اول (مرور متون) در این مرحله جهت تعیین ابعاد و مولفههای تعیین حجم کاری اعضای هیات علمی از روش مرور
سیستماتیک با جستجو در پایگاههای داده استفاده شد :در ابتدا مرور سیستماتیک به وسیله جستجو در پایگاههای داده
 SPRINGER ،EMERALD ،ELSEVIERو پژوهشگاه علوم و فناوری اطالعات ایران ،1پایگاه اطالعات علمی جهاد
دانشگاهی 2پایگاه مجالت تخصصی نور ،پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ،پایگاه نشریات کشور 3برای یافتن مقاالت و
پژوهشهای مرتبط در دوره زمانی  )1382-1398 ( 2008-2019انجام شد.
جهت استخراج مولفههای حجم کاری هیات علمی از مصاحبههای نیمه ساختارمند با خبرگان و داده ها با روش تحلیل
محتوای کیفی تجزیه و تحلیل شده است .در فاز سوم (فازکمی یا مرحله میدانی) با تلفیق دادههای حاصل از مصاحبههای
انجام شده و مرور متون پرسشنامه اولیه ای تهیه که پس از تایید روایی و پایایی آن ،در این مرحله بعنوان مطالعه میدانی مورد
استفاده قرار گرفته و یافتههای حاصل از آن با روش تحلیل عاملی بررسی و مدل کمی ارائه شده است.
جهت تعیین حجم نمونه بخش کیفی پژوهش از روش غیرتصادفی هدفمند استفاده شد که تا اشباع نظری مصاحبه ادامه یافت
و در مجموع  15مصاحبه صورت گرفت و جامعه آماری بخش کمی عبارت بود از؛ کلیه اعضاء هیات علمی تمام وقت و نیمه
وقت که با دانشگاههای آزاد اسالمی استان همدان در سال تحصیلی  97-98همکاری دارند که طی بررسیهای انجام شده
مشخص شد که تعداد اعضای هیات علمی برابرند با  388نفر که با روش تصادفی طبقهای و سرشماری کل و جهت افزایش
دقت در نتایج  230نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند.
در این پژوهش از دو پرسشنامه به منظور جمعآوری دادههای مورد نیاز به منظور شناسایی و اندازهگیری مولفههای مدل
پژوهش استفاده شده است.
شامل  10سئوال باز میباشد که در  6بعد (آموزش و تدریس ،پژوهش ،فعالیتهای تخصصی در خارج از دانشگاه ،مشاوره،
توسعه فردی و فعالیت های اجرایی و مدیریتی) بر اساس مدل مفهومی اولیه و چارچوب نظری تنظیم شده و از خبرگان
مصاحبه به عمل آمد که در خصوص مناسب بودن سئواالت مطرح شده از نظرات اساتید مدیریت منابع انسانی و چارچوب
نظری استفاده گردید که تا چه میزان سئواالت مطرح شده میتوانند موجب شناسایی مولفهها و زیر مولفههای جدید شوند که
با اعمال نظرات اصالحی آنها سئواالت باز طرح شده نهایی شدند.
پرسشنامه سئواالت بسته شامل بخش های زیر بود:
بخش اول :حاوی سواالت جمعیت شناختی جنسیت ،سن ،وضعیت تاهل ،میزان تحصیالت و غیره است.
بخش دوم :شامل مولفه ها و زیر مولفههای شناسایی شده در  6بعد مطرح شده بوده است که از ادبیات نظری و مصاحبه ها
احصا شدند .نحوه امتیاز بندی هر معیار براساس طیف  5گزینهای لیکرت طراحی شده است.
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-IRANDOC
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جهت تعیین روایی این پرسشنامه از روش الوشه استفاده شده که در آن برای بررسی روایی محتوایی به شکل کمی ،ازدو
ضریب نسبی روایی محتوا () CVRو شاخص روایی محتوا ( )CVIاستفاده شد .در خصوص روش الوشه ( )1996میتوان
بیان داشت که در این روش با توجه به جدول استاندارد الوشه تعداد خبرگان مشخص شده و باید مقدار حداقل روایی بیشتر از
مقدار مورد نظر با توجه به تعداد خبرگان انتخاب باشند.
با توجه به توضیحات فوق پرسشنامه جهت تعیین روایی در اختیار  10نفر از اساتید و خبرگان منابع انسانی و اساتید رشته
مدیریت منابع انسانی قرار گرفت که طبق طیف پاسخگوئی (کامال ضروری ،ضروری ،نسبتا ضروری ،غیر ضروری وکامال غیر
ضروری) و محاسبه با فرمول ( )1حداقل مقدار روایی باید باالی  0/62باشد تا بتوان از روایی پرسشنامه اطمنیان حاصل نمود و
در این رابطه  Neتعداد متخصصانی است که به گزینهی "ضروری" پاسخ داده اند و  Nتعداد کل متخصصان است .اگر مقدار
محاسبه شده از مقدار جدول بزرگتر باشد اعتبار محتوای آن آیتم پذیرفته میشود.

معادله  .1فرمول شاخصCVR
همچنین حداقل مقدار قابل قبول برای شاخص  CVIبرابر با  0/79است و اگر شاخص  CVIکمتر از  0/79باشد باید در
پرسشنامه بازنگری شود (الوشه ،)1996 ،که با توجه به طیف پاسخگوئی (غیرمرتبط ،نیاز به باز بینی جدی ،مرتبط اما نیاز به
بازبینی و کامال مرتبط) باید صورت پذیرد که نتایج نشان داد مقدار محاسبه شده برابر است با  0/92نیز این مقدار بیشتر از
 0/79بوده است .لذا شاخص روایی آن نیز مورد تائید میباشد.
جهت سنجش پایایی پرسشنامه نهایی در اختیار  30نفر از اعضای هیات علمی قرار داده شد .در جدول زیر مقادیر آلفای
کرونباخ برای هر بعد مورد استفاد در پرسشنامه به تفکیک آورده شده است که نتایج نشان میدهد پرسشنامه دارای اعتبار
باالیی است چرا که کلیه ابعاد دارای مقدار بیش از  0/70هستند.
با توجه به روش تحقیق مورد نظر در این پژوهش ،تجزیه و تحلیل داده ها در دو فاز صورت گرفت و نرم افزارهای مورد نظر
 SPSS-PLSمیباشد .در بعد تجزیه و تحلیل کیفی با استفاده از مصاحبه نیمه ساختاریافته به منظور شناسایی مهمترین
معیارهای مدل تعیین حجم کاری اعضای هیات علمی از تحلیل محتوا استفاده شد .کریپندورف تحلیل محتوا را تکنیکی
پژوهشی معرفی میکند که بمنظور استنباط تکرارپذیر و معتبر از دادهها در مورد متن آنها بکار میرود (کریپندورف.)2014 ،
او هدف این تحلیل را همانند سایر تکنیکهای پژوهشی فراهم آوردن شناخت ،بینشی نو ،تصویر واقعیت و راهنمای عمل
میداند که مشتمل بر سه مرحله عمده به شرح زیر است :کدگذاری باز ،1کدگذاری محوری 2و مرحله انتخاب کدها.3
براین اساس در تحقیق پیش رو ،پس از جمعآوری دادهها ،تحلیل دادهها براساس روش تحلیل محتوا بصورت همزمان انجام
شد .به این منظور ابتدا بازخوانی مکرر هر متن جهت کدگذاری باز ،جمالت و مفاهیم اصلی استخراج و بصورت کد ثبت گردید.
در مرحله بعد کدهایی که از لحاظ مفهومی با هم مشابه بودند دستهبندی شده و در مقولههای اصلی مربوط به خود قرار
گرفتند و با تعیین مفهوم محوری کدهای شناسایی شده کدگذاری محوری صورت پذیرفت .همزمان با استخراج و مقایسه

1

. Open Coding
. Axial Coding
3
. Selection Coding
2

ارائه مدل تعیین حجم کاری زنان هیات علمی دانشگاه آزاد اسالمی

دیدگاهها ،پیشنهادات و ایدههای نو نیز ثبت و منظم گردید و انتخاب کدها صورت گرفت .در مرحله بعد تجمیع نتایج مربوط
به هریک از گروهها براساس کدهای استخراج شده مصاحبههای افراد شرکتکننده در آن گروه استخراج گردید.
در بخش کمی تحقیق نیز با استفاده از پرسشنامه تدوین شده و استفاده از روش تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی و نیز روش
الگوی معادالت ساختاری ،بررسی روابط تعیین گردیده در ارائه مدل تعیین حجم کاری اعضای هیات علمی انجام شد.
بررسی پایایی پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ و پایایی مرکب توسط نرم افزار  Smart-PLSصورت گرفت که
نتایج بدست آمده برای هر متغیرها بصورت جداگانه ارائه گردید.
یافتهها:
چنانچه یافتههای جدول شاخصهای توصیفی ابعاد مستخرجه نشان داد ،در وضعیت موجود ،کمترین میانگین مربوط به "
کارآفرینی " ( )2/16و بیشترین میانگین مربوط به "طراحی " ( )3/51میباشد .در وضعیت مطلوب ،کمترین میانگین مربوط
به " فرهنگی" ( )4/21و بیشترین میانگین مربوط به "توسعه فردی " ( )4/74میباشد و چون سوال ها بر روی طیف  5گزینه
ای لیکرت «خیلی کم = 1تا خیلی زیاد= »5بود .در واقع عدد وسط در طیف فوق  3میشود .این یافته بیانگر این است که که
از نظر پاسخ دهندگان میانگین ابعاد حجم کاری اعضاء هیئت علمی دانشگاههای آزاد اسالمی استان همدان در وضعیت مطلوب
از حد متوسط باالتر است .همچنین میزان چولگی و کشیدگی ابعاد نشان میدهد که در هر دو ضعیت موجود و مطلوب
چولگی ابعاد و کشیدگی در بازه ( +2و )-2قرار دارد ،بنابراین تخطی از نرمال بودن در دادهها مشاهده نمیشود .پس برای
تجزیه و تحلیل دادههای پژوهش موجود میتوان از آزمونهای پارامتریک استفاده نمود.

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

نمودار  .2نمودار رادار برای مقایسه میانگین وضع موجود و وضع مطلوب ابعاد حجم کاری
در این بخش ،به بررسی سئواالت پژوهش با استفاده از آزمونهای آماری مرتبط شامل  tتک نمونهای برای تعیین وضعیت
موجود متغیرها ،آزمون  tوابسته برای مقایسه وضعیت موجود و مطلوب و تحلیل عاملی اکتشافی (تحلیل مولفه اصلی) و تحلیل
عاملی تاییدی با استفاده از تکنیک مدل یابی معادالت ساختاری از طریق نرم افزار  LISRELاستفاده شده است.
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به منظور بررسی و تعیین ابعاد و مولفههای حجم کاری اعضاء هیئت علمی ،از تحلیل عامل اکتشافی (روش تحلیل مولفه اصلی
) استفاده شد و نتایج شان داد 11 ،مولفه به عنوان مولفههای حجم کاری اعضاء هیئت علمی شناسایی شده است که نامگذاری
هر یک از مولفههای استخراج شده به شرح زیر صورت گرفته است:
مولفه اول شامل  14شاخص بوده که مولفه " اجرا " نامیده شده و  10/411درصد بار عاملی مولفههای شناسایی شده را به
خود اختصاص داده است .در این مولفه ،بیشترین وزن عاملی به شاخص « شماره  » 7با وزن  0/861و کمترین وزن عاملی به
شاخص « شماره  »19با وزن  0/704تعلق دارد.
مولفه دوم شامل  16شاخص بوده که مولفه " توسعه فردی " نامیده شده و  9/240درصد بار عاملی مولفههای شناسایی شده
را به خود اختصاص داده است .در این مولفه ،بیشترین وزن عاملی به شاخص «شماره  »69با وزن  0/795و کمترین وزن
عاملی به شاخص « شماره  »77با وزن  0/616تعلق دارد.
مولفه سوم شامل  13شاخص بوده که مولفه " مشاوره " نامیده شده و  8/232درصد بار عاملی مولفههای شناسایی شده را به
خود اختصاص داده است .در این مولفه ،بیشترین وزن عاملی به شاخص « شماره  »43با وزن  0/764و کمترین وزن عاملی به
شاخص « شماره  »46با وزن  0/649تعلق دارد.
مولفه چهارم شامل  14شاخص بوده که مولفه " فعالیتهای اجرایی و مدیریتی " نامیده شده و  8/178درصد بار عاملی
مولفههای شناسایی شده را به خود اختصاص داده است .در این مولفه ،بیشترین وزن عاملی به شاخص « شماره  »55با وزن
 0/809و کمترین وزن عاملی به شاخص « شماره  »87با وزن  0/607تعلق دارد.
مولفه پنجم شامل  12شاخص بوده که مولفه " فعالیتهای تخصصی خارج از دانشگاه " نامیده شده و  7/712درصد بار عاملی
مولفههای شناسایی شده را به خود اختصاص داده است .در این مولفه ،بیشترین وزن عاملی به شاخص « شماره  »87با وزن
 0/839و کمترین وزن عاملی به شاخص « شماره  »93با وزن  0/595تعلق دارد.
مولفه ششم شامل  10شاخص بوده که مولفه " فرهنگی " نامیده شده و  7/320درصد بار عاملی مولفههای شناسایی شده را
به خود اختصاص داده است .در این مولفه ،بیشترین وزن عاملی به شاخص « شماره  »108با وزن  0/872و کمترین وزن
عاملی به شاخص « شماره  »101با وزن  0/615تعلق دارد.
مولفه هفتم شامل  8شاخص بوده که مولفه " پژوهش خارج از دانشگاه " نامیده شده و  5/602درصد بار عاملی مولفههای
شناسایی شده را به خود اختصاص داده است .در این مولفه ،بیشترین وزن عاملی به شاخص « شماره  »36با وزن  0/790و
کمترین وزن عاملی به شاخص « شماره  »38با وزن  0/665تعلق دارد.
مولفه هشتم شامل  7شاخص بوده که مولفه " کارآفرینی " نامیده شده و  4/456درصد بار عاملی مولفههای شناسایی شده را
به خود اختصاص داده است .در این مولفه ،بیشترین وزن عاملی به شاخص « شماره  »96با وزن  0/756و کمترین وزن عاملی
به شاخص « شماره  »100با وزن  0/606تعلق دارد.
مولفه نهم شامل  6شاخص بوده که مولفه " پژوهش داخل دانشگاه " نامیده شده و  4/078درصد بار عاملی مولفههای
شناسایی شده را به خود اختصاص داده است .در این مولفه ،بیشترین وزن عاملی به شاخص «همکاری مشترک و دوسویه با
جامعه » با وزن  0/768و کمترین وزن عاملی به شاخص «اشتراک و اجرای تمام تجارب حجم کاری اعضاء هیئت علمی از
ابتدای دوره تا انتها » با وزن  0/693تعلق دارد.
مولفه دهم شامل  6شاخص بوده که مولفه " ارزشیابی " نامیده شده و  3/515درصد بار عاملی مولفههای شناسایی شده را به
خود اختصاص داده است .در این مولفه ،بیشترین وزن عاملی به شاخص « شماره  »23با وزن  0/784و کمترین وزن عاملی به
شاخص « شماره  »11با وزن  0/603تعلق دارد.
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مولفه یازدهم شامل  4شاخص بوده که مولفه " طراحی " نامیده شده و  2/815درصد بار عاملی مولفههای شناسایی شده را به
خود اختصاص داده است .در این مولفه ،بیشترین وزن عاملی به شاخص « شماره  »10با وزن  0/808و کمترین وزن عاملی به
شاخصهای « شماره  12و  »16با وزن  0/714تعلق دارد.
به منظور تعیین وضعیت موجود حجم کاری اعضاء هیئت علمی از آزمون  tتک نمونهای برای مقایسه میانگین هر مولفه در
وضعیت موجود با میانگین مورد انتظار استفاده شده است که در این روش میانگین مشاهده شده هر مولفه با میانگین مورد
انتظار (نمره متوسط مقیاس یعنی نمره  )3مقایسه میشود.
جدول .1خالصه آزمون  tتک نمونهای برای بررسی وضعیت موجود ابعاد حجم کاری اعضاء هیئت علمی ()n=230
Table 1. Summary of one-sample t-test to evaluate the current situation of faculty workload
)dimensions (n = 230
میانگین مورد انتظار = 3
آماره t

میانگین

انحراف

تفاوت

مشاهده شده

استاندارد

میانگین

طراحی

3.52

0.99

0.51

7.903

اجرا

3.46

0.77

0.46

9.105

229

ارزشیابی

3.13

0.88

0.13

2.236

229

0.026

آموزش و تدریس

3.37

0.84

0.37

6.678

229

0.000

پژوهشداخلدانشگاه

2.55

0.94

-0.45

-7.256

229

0.000

پژوهشخارجازدانشگاه

2.42

0.87

-0.58

-10.147

229

0.000

پژوهش

2.49

0.87

-0.51

-8.927

229

0.000

مشاوره

2.99

0.88

-0.009

-0.153

229

0.879

فعالیتهای اجرایی و

2.83

0.77

-0.17

-3.297

229

0.001

متغیرها

درجه

سطح

آزادی

معنیداری

229

0.000
0.000

مدیریتی
توسعه فردی

3.19

0.89

0.19

3.208

229

0.002

فعالیتهای خارج از

2.65

0.86

-0.35

-6.128

229

0.000

دانشگاه
کارآفرینی

2.16

0.86

-0.84

-14.905

229

0.000

فرهنگی

2.45

1.03

-0.55

-8.049

229

0.000

خدمات

2.71

0.73

-0.29

-6.017

229

0.000

همانگونه که در جدول شماره  1دیده میشود ،بین میانگین مشاهده شده " طراحی" با میانگین نظری مقیاس (میانگین مورد
انتظار) تفاوت معناداری وجود دارد ( p>0/05و  .)t= 7/903زیرا سطح معنی داری آن از  0/05کوچکتر است .بدینترتیب که
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میانگین مشاهده شده " طراحی " ( )3/52از میانگین مورد انتظار (نمره  )3باالتر است .این مطلب بدان معناست که وضعیت
موجود " طراحی " از حد متوسط باالتر است.
بین میانگین مشاهده شده " اجرا" با میانگین نظری مقیاس (میانگین مورد انتظار) تفاوت معناداری وجود دارد ( p>0/05و
 .)t= 9/105زیرا سطح معنی داری آن از  0/05کوچکتر است .بدینترتیب که میانگین مشاهده شده " اجرا " ( )3/46از
میانگین مورد انتظار (نمره  )3باالتر است .این مطلب بدان معناست که وضعیت موجود " اجرا " از حد متوسط باالتر است.
بین میانگین مشاهده شده " ارزشیابی" با میانگین نظری مقیاس (میانگین مورد انتظار) تفاوت معناداری وجود دارد (p>0/05
و  .)t= 2/236زیرا سطح معنی داری آن از  0/05کوچکتر است .بدینترتیب که میانگین مشاهده شده " ارزشیابی " ( )3/13از
میانگین مورد انتظار (نمره  )3باالتر است .این مطلب بدان معناست که وضعیت موجود " ارزشیابی " از حد متوسط باالتر
است.
بین میانگین مشاهده شده " آموزش و تدریس" با میانگین نظری مقیاس (میانگین مورد انتظار) تفاوت معناداری وجود دارد
( p>0/05و  .)t= 6/678زیرا سطح معنی داری آن از  0/05کوچکتر است .بدینترتیب که میانگین مشاهده شده " آموزش و
تدریس" ( )3/37از میانگین مورد انتظار (نمره  )3باالتر است .این مطلب بدان معناست که وضعیت موجود "آموزش و
تدریس" از حد متوسط باالتر است.
بین میانگین مشاهده شده " پژوهش داخل دانشگاه" با میانگین نظری مقیاس (میانگین مورد انتظار) تفاوت معناداری وجود
دارد ( p>0/05و  .)t= -7/256زیرا سطح معنی داری آن از  0/05کوچکتر است .بدینترتیب که میانگین مشاهده شده "
پژوهش داخل دانشگاه " ( )2/55از میانگین مورد انتظار (نمره  )3پایینتر است .این مطلب بدان معناست که وضعیت موجود
" پژوهش داخل دانشگاه " از حد متوسط پایینتر است.
بین میانگین مشاهده شده " پژوهش خارج از دانشگاه " با میانگین نظری مقیاس (میانگین مورد انتظار) تفاوت معناداری
وجود دارد ( p>0/05و  .)t= -10/147زیرا سطح معنی داری آن از  0/05کوچکتر است .بدینترتیب که میانگین مشاهده شده
" پژوهش خارج از دانشگاه " ( )2/42از میانگین مورد انتظار (نمره  )3پایینتر است .این مطلب بدان معناست که وضعیت
موجود " پژوهش خارج از دانشگاه " از حد متوسط پایینتر است.
بین میانگین مشاهده شده " پژوهش" با میانگین نظری مقیاس (میانگین مورد انتظار) تفاوت معناداری وجود دارد (p>0/05
و  .)t= -8/927زیرا سطح معنی داری آن از  0/05کوچکتر است .بدینترتیب که میانگین مشاهده شده " پژوهش" ( )2/49از
میانگین مورد انتظار (نمره  )3پایینتر است .این مطلب بدان معناست که وضعیت موجود "پژوهش" از حد متوسط پایینتر
است.
بین میانگین مشاهده شده " مشاوره" با میانگین نظری مقیاس (میانگین مورد انتظار) تفاوت معناداری وجود ندارد (p<0/05
و  .)t= -0/153زیرا سطح معنی داری آن از  0/05بزرگتر است .بدینترتیب که میانگین مشاهده شده " مشاوره" ( )2/99با
میانگین مورد انتظار (نمره  )3تفاوت معناداری ندارد .این مطلب بدان معناست که وضعیت موجود "مشاوره" در حد متوسط
است.
بین میانگین مشاهده شده " فعالیتهای اجرایی و مدیریتی" با میانگین نظری مقیاس (میانگین مورد انتظار) تفاوت معناداری
وجود دارد ( p>0/05و  .)t= -3/297زیرا سطح معنی داری آن از  0/05کوچکتر است .بدینترتیب که میانگین مشاهده شده "
فعالیتهای اجرایی و مدیریتی" ( )2/83از میانگین مورد انتظار (نمره  )3پایینتر است .این مطلب بدان معناست که وضعیت
موجود "فعالیتهای اجرایی و مدیریتی" از حد متوسط پایینتر است.

ارائه مدل تعیین حجم کاری زنان هیات علمی دانشگاه آزاد اسالمی

بین میانگین مشاهده شده " توسعه فردی" با میانگین نظری مقیاس (میانگین مورد انتظار) تفاوت معناداری وجود دارد
( p>0/05و  .)t= 3/208زیرا سطح معنی داری آن از  0/05کوچکتر است .بدینترتیب که میانگین مشاهده شده " توسعه
فردی" ( )3/19از میانگین مورد انتظار (نمره  )3باالتر است .این مطلب بدان معناست که وضعیت موجود "توسعه فردی" از
حد متوسط باالتر است.
بین میانگین مشاهده شده " فعالیتهای تخصصی در خارج از دانشگاه " با میانگین نظری مقیاس (میانگین مورد انتظار)
تفاوت معناداری وجود دارد ( p>0/05و  .)t= -6/128زیرا سطح معنی داری آن از  0/05کوچکتر است .بدینترتیب که
میانگین مشاهده شده " فعالیتهای تخصصی در خارج از دانشگاه " ( )2/65از میانگین مورد انتظار (نمره  )3پایینتر است.
این مطلب بدان معناست که وضعیت موجود " فعالیتهای تخصصی در خارج از دانشگاه " از حد متوسط پایینتر است.
بین میانگین مشاهده شده " کارآفرینی " با میانگین نظری مقیاس (میانگین مورد انتظار) تفاوت معناداری وجود دارد
( p>0/05و  .)t= -14/905زیرا سطح معنی داری آن از  0/05کوچکتر است .بدینترتیب که میانگین مشاهده شده "
کارآفرینی " ( )2/16از میانگین مورد انتظار (نمره  )3پایینتر است .این مطلب بدان معناست که وضعیت موجود " کارآفرینی
" از حد متوسط پایینتر است.
بین میانگین مشاهده شده " فرهنگی " با میانگین نظری مقیاس (میانگین مورد انتظار) تفاوت معناداری وجود دارد (p>0/05
و  .)t= -8/049زیرا سطح معنی داری آن از  0/05کوچکتر است .بدینترتیب که میانگین مشاهده شده " فرهنگی " ( )2/45از
میانگین مورد انتظار (نمره  )3پایینتر است .این مطلب بدان معناست که وضعیت موجود " فرهنگی " از حد متوسط پایینتر
است.
بین میانگین مشاهده شده " خدمات " با میانگین نظری مقیاس (میانگین مورد انتظار) تفاوت معناداری وجود دارد (p>0/05
و  .)t= -6/017زیرا سطح معنی داری آن از  0/05کوچکتر است .بدینترتیب که میانگین مشاهده شده " خدمات " ( )2/71از
میانگین مورد انتظار (نمره  )3پایینتر است .این مطلب بدان معناست که وضعیت موجود " خدمات " از حد متوسط پایینتر
است.
جدول  .2نتایج آزمون  tوابسته برای مقایسه وضع موجود و وضع مطلوب ابعاد حجم کاری اعضاء هیئت علمی
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
Sig.
df
t
میانگین وضع تفاوت
میانگین
ابعاد
وضع موجود

مطلوب

میانگین

طراحی

3.52

4.57

-1.05

-16.251

229

0.000

اجرا

3.46

4.27

-0.80

-12.261

308

0.000

ارزشیابی

3.13

4.63

-1.50

-26.00

308

0.000

آموزش و تدریس

3.37

4.49

-1.12

-20.058

308

0.000

پژوهش داخل دانشگاه

2.55

4.63

-2.08

-32.118

308

0.000

پژوهش خارج از دانشگاه

2.42

4.47

-2.05

-32.941

229

0.000

پژوهش

2.49

4.56

-2.06

-34.470

229

0.000

مشاوره

2.99

4.58

-1.59

-26.008

229

0.000
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فعالیتهای اجرایی و مدیریتی

2.83

4.31

-1.47

-25.819

229

0.000

توسعه فردی

3.19

4.74

-1.55

-27.192

229

0.000

فعالیتهای خارج از دانشگاه

2.65

4.46

-1.81

-29.606

229

0.000

کارآفرینی

2.16

4.29

-2.14

-34.468

229

0.000

فرهنگی

2.45

4.22

-1.76

-25.146

229

0.000

خدمات

2.71

4.43

-1.72

-35.419

229

0.000

همانگونه که در جدول  2دیده میشود،
بین میانگین مشاهده شده " طراحی " در وضع موجود و وضع مطلوب تفاوت معناداری وجود دارد ( p>0/05و .)t= -16/251
زیرا سطح معنی داری آن از  0/05کوچکتر است .بدینترتیب که میانگین وضع مطلوب " طراحی " ( )4/57از میانگین وضع
موجود ( )3/52باالتر است .این مطلب بدان معناست که وضعیت موجود " طراحی " نامطلوب است.
بین میانگین مشاهده شده " اجرا " در وضع موجود و وضع مطلوب تفاوت معناداری وجود دارد ( p>0/05و .)t= -12/261
زیرا سطح معنی داری آن از  0/05کوچکتر است .بدینترتیب که میانگین وضع مطلوب " اجرا " ( )4/27از میانگین وضع
موجود ( )3/46باالتر است .این مطلب بدان معناست که وضعیت موجود " اجرا " نامطلوب است.
بین میانگین مشاهده شده " ارزشیابی " در وضع موجود و وضع مطلوب تفاوت معناداری وجود دارد ( p>0/05و .)t= -26/00
زیرا سطح معنی داری آن از  0/05کوچکتر است .بدینترتیب که میانگین وضع مطلوب " ارزشیابی " ( )4/63از میانگین وضع
موجود ( )3/13باالتر است .این مطلب بدان معناست که وضعیت موجود " ارزشیابی " نامطلوب است.
بین میانگین مشاهده شده " آموزش و تدریس " در وضع موجود و وضع مطلوب تفاوت معناداری وجود دارد ( p>0/05و
 .)t= -20/058زیرا سطح معنی داری آن از  0/05کوچکتر است .بدینترتیب که میانگین وضع مطلوب " آموزش و تدریس "
( )4/49از میانگین وضع موجود ( )3/37باال تر است .این مطلب بدان معناست که وضعیت موجود " آموزش و تدریس "
نامطلوب است.
بین میانگین مشاهده شده " پژوهش داخل دانشگاه" در وضع موجود و وضع مطلوب تفاوت معناداری وجود دارد ( p>0/05و
 .)t= -32/118زیرا سطح معنی داری آن از  0/05کوچکتر است .بدینترتیب که میانگین وضع مطلوب " پژوهش داخل
دانشگاه " ( )4/63از میانگین وضع موجود ( )2/56باالتر است .این مطلب بدان معناست که وضعیت موجود "پژوهش داخل
دانشگاه " نامطلوب است.
بین میانگین مشاهده شده " پژوهش خارج از دانشگاه" در وضع موجود و وضع مطلوب تفاوت معناداری وجود دارد (p>0/05
و  .)t= -32/941زیرا سطح معنی داری آن از  0/05کوچکتر است .بدینترتیب که میانگین وضع مطلوب " پژوهش خارج از
دانشگاه " ( )4/47از میانگین وضع موجود ( )2/42باالتر است .این مطلب بدان معناست که وضعیت موجود "پژوهش خارج از
دانشگاه " نامطلوب است.
بین میانگین مشاهده شده " پژوهش " در وضع موجود و وضع مطلوب تفاوت معناداری وجود دارد ( p>0/05و .)t= -34/470
زیرا سطح معنی داری آن از  0/05کوچکتر است .بدینترتیب که میانگین وضع مطلوب " پژوهش" ( )4/55از میانگین وضع
موجود ( )2/49باالتر است .این مطلب بدان معناست که وضعیت موجود "پژوهش" نامطلوب است.
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بین میانگین مشاهده شده " مشاوره " در وضع موجود و وضع مطلوب تفاوت معناداری وجود دارد ( p>0/05و .)t= -26/008
زیرا سطح معنی داری آن از  0/05کوچکتر است .بدینترتیب که میانگین وضع مطلوب " مشاوره" ( )4/58از میانگین وضع
موجود ( )2/99باالتر است .این مطلب بدان معناست که وضعیت موجود " مشاوره " نامطلوب است.
بین میانگین مشاهده شده " فعالیتهای اجرایی و مدیریتی" در وضع موجود و وضع مطلوب تفاوت معناداری وجود دارد
( p>0/05و  .)t= -25/819زیرا سطح معنی داری آن از  0/05کوچکتر است .بدینترتیب که میانگین وضع مطلوب "
فعالیتهای اجرایی و مدیریتی" ( )4/31از میانگین وضع موجود ( )2/83باالتر است .این مطلب بدان معناست که وضعیت
موجود " فعالیتهای اجرایی و مدیریتی" نامطلوب است.
بین میانگین مشاهده شده " توسعه فردی" در وضع موجود و وضع مطلوب تفاوت معناداری وجود دارد ( p>0/05و -27/192
= .)tزیرا سطح معنی داری آن از  0/05کوچکتر است .بدینترتیب که میانگین وضع مطلوب " توسعه فردی" ( )4/74از
میانگین وضع موجود ( )3/19باالتر است .این مطلب بدان معناست که وضعیت موجود "توسعه فردی" نامطلوب است.
بین میانگین مشاهده شده " فعالیتهای تخصصی در خارج از دانشگاه " در وضع موجود و وضع مطلوب تفاوت معناداری وجود
دارد ( p>0/05و  .)t= -29/606زیرا سطح معنی داری آن از  0/05کوچکتر است .بدینترتیب که میانگین وضع مطلوب "
فعالیتهای تخصصی در خارج از دانشگاه " ( )4/46از میانگین وضع موجود ( )2/65باالتر است .این مطلب بدان معناست که
وضعیت موجود "فعالیتهای تخصصی در خارج از دانشگاه " نامطلوب است.
بین میانگین مشاهده شده " کارآفرینی " در وضع موجود و وضع مطلوب تفاوت معناداری وجود دارد ( p>0/05و -34/468
= .)tزیرا سطح معنی داری آن از  0/05کوچکتر است .بدینترتیب که میانگین وضع مطلوب " کارآفرینی " ( )4/29از میانگین
وضع موجود ( )2/16باالتر است .این مطلب بدان معناست که وضعیت موجود " کارآفرینی " نامطلوب است.
بین میانگین مشاهده شده " فرهنگی " در وضع موجود و وضع مطلوب تفاوت معناداری وجود دارد ( p>0/05و .)t= -25/146
زیرا سطح معنی داری آن از  0/05کوچکتر است .بدینترتیب که میانگین وضع مطلوب " فرهنگی " ( )4/22از میانگین وضع
موجود ( )2/45باالتر است .این مطلب بدان معناست که وضعیت موجود " فرهنگی " نامطلوب است.
بین میانگین مشاهده شده " خدمات " در وضع موجود و وضع مطلوب تفاوت معناداری وجود دارد ( p>0/05و .)t= -35/419
زیرا سطح معنی داری آن از  0/05کوچکتر است .بدینترتیب که میانگین وضع مطلوب " خدمات " ( )4/43از میانگین وضع
موجود ( )2/71باالتر است .این مطلب بدان معناست که وضعیت موجود " خدمات " نامطلوب است.
به منظور بررسی این سئوال یعنی ارائه ،آزمون و تأیید مدل حجم کاری اعضاء هیئت علمی از تکنیک مدلیابی معادالت
ساختاری ( )SEMبرای مدل تحلیل عاملی مرتبه دوم با کاربرد بسته نرم افزاری  LISRELاستفاده شده است.
الف) مدل کلی در حالت برآورد استاندارد :شکل ( )1مدل تحلیل عاملی تأییدی برای حجم کاری اعضاء هیئت علمی را در
حالت تخمین ضرایب استاندارد نشان میدهد .مدل در حالت برآورد استاندارد بارهای عاملی هر یک از ابعاد حجم کاری اعضاء
هیئت علمی را نشان می دهد .همانطور که در شکل مشخص است بار عاملی همه عوامل در حد قابل قبولی قرار دارد .مدل در
حالت تخمین استاندارد نشان دهنده میزان همبستگی متغیرها است.
شکل  : 1مدل تحلیل عاملی تأییدی برای حجم کاری اعضاء هیئت علمی در حالت برآورد استاندارد
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ب) مدل در حالت معنیداری :شکل  2مدل تحلیل عاملی مرتبه دوم برای حجم کاری اعضاء هیئت علمی را در حالت ضرایب
معناداری ( )t-valueنشان میدهد .این مدل در واقع تمامی معادالت اندازهگیری (بارهای عاملی) را با استفاده از آماره ،t
آزمون میکند .بر طبق این مدل ،درصورتی که مقدار قدرمطلق آماره  tمسیر از  1/96بزرگتر باشد ،بارهای عاملی در سطح
اطمینان  %95معنادار میباشد.
شکل  : 2مدل تحلیل عاملی مرتبه دوم برای حجم کاری اعضاء هیئت علمی در حالت معنیداری

با توجه به اینکه در شکل  2کلیه مقادیر آماره tمسیرها بزرگتر از  1/96هستند ،بنابراین ارتباط معناداری بین هریک از ابعاد با
حجم کاری اعضاء هیئت علمی وجود دارد.
جدول زیر شاخصهای برازش مدل تحلیل عاملی مرتبه دوم برای حجم کاری اعضاء هیئت علمی را نشان میدهد.
جدول  .3شاخصهای برازش مربوط به کل مدل حجم کاری اعضاء هیئت علمی
Table 3. Fit indicators related to the whole model of faculty members' workload
نام مولفه

برآوردها

حد مجاز

مجذور کای 𝟐𝝌

χ2 =73/67

P>0/05

df=40
مجذور کای بر درجهی آزادی

P=0/001
1/84

کمتر از 5

ارائه مدل تعیین حجم کاری زنان هیات علمی دانشگاه آزاد اسالمی

ریشه میانگین مربعات خطای برآوردRMSEA

0/061

کمتر از 0/08

نیکویی برازش GFI

0/94

باالتر از 0/9

نیکویی برازش اصالح شده AGFI

0/91

باالتر از 0/9

برازندگی نرم شده NFI

0/95

باالتر از 0/9

برازندگی نرم نشده NNFI

0/97

باالتر از 0/9

ریشه میانگین مربعات باقیمانده استاندارد

0/045

کوچکتر از 0/05

SRMR
برازندگی تطبیقی CFI

0/98

باالتر از 0/9

از آزمون اغلب به عنوان مولفه نیکویی برازش نام برده میشود .این شاخص به سادگی نشان میدهد که آیا مدل ساختار روابط
میان متغیرهای مشاهده شده را توصیف میکند یا خیر .آزمون خیدو این فرض صفر را میآزماید که بین ماتریس کواریانس
نمونه و ماتریس کوواریانس ضمنی (جامعه) تفاوت وجود ندارد .با توجه به جدول فوق ،مقدار مجذور کای با درجه آزادی 40
برای این مدل  73/67و سطح معنی داری آن  0/000برآورد شده که در سطح  0/05معنی دار است .بنابراین فرض صفر رد
میشود و نتیجه میگیریم آزمون مجذور کای برازش دقیق مدل را با دادههای مشاهده شده رد میکند.
برخی از محققان از نسبت مجذور کای بر درجهی آزادی ( ) /dfبه عنوان شاخصی جایگزین استفاده میکنند .در مورد نسبت
مجذور کای به درجه آزادی مقدار زیر  3قابل قبول است و حتی تا مقدار  5نیز به عنوان برازش معقول توصیه میشود (بولن،
 .)1989نسبت مجذور کای به درجه آزادی در مدل حاضر برابر  1/84محاسبه شده است که نشان دهنده برازش قابل قبولی
برای مدل می باشد.
همچنین شاخص ریشه خطای میانگین مجذورات تقریب  RMSEAبرای مدلهای خوب  0/05است .درصورتی که بین
 0/05تا  0/08باشد ،برازش قابل قبول ،اگر بین  0/08تا  0/1باشد ،برازش متوسط است و مدلی که در آن این مولفه از 0/1
بیشتر باشد ،برازش ضعیفی دارد .این مولفه در مدل ارائه شده برابر  0/061است که نشان میدهد مدل تحقیق از برازش قابل
قبولی برخوردار است.
 SRMRبرای این مدل  0/045برآورد شده که مقادیر کوچکتر از  0/05نشان از تبیین نسبتاً مناسب کوواریانسها دارد.
سایر شاخصها نیز میبایستی از  0/9بیشتر باشند که در مدل پژوهش این شرط برآورده شده است .رویهم رفته میتوان گفت
در مجموع مدل ارائه شده مدل مناسبی است و دادههای تجربی اصطالحا به خوبی با آن منطبق میباشند.
در فلسفه مدل ،آماره  tمحاسبه شده  t=7/019در سطح  0/05معنادار است .مقایسه میانگین این مولفه ( )4/00با میانگین
مورد انتظار (نمره  )3نشان می¬دهد که فلسفه مدل از نظر متخصصان دارای اعتبار است و با اطمینان  95درصد مورد تایید
قرار گرفته است .در رابطه با زیرمولفههای فلسفه ،آماره  tمحاسبه شده برای کلیه مولفهها در سطح  0/05معنادار و میانگین
آنها از میانگین مورد انتظار (نمره  )3باالتر است؛ بنابراین از نظر متخصصان جزء فلسفههای مدل به حساب میآیند.
در اهداف مدل ،آماره  tمحاسبه شده  t=7/570در سطح  0/05معنادار است .مقایسه میانگین این مولفه ( )4/04با میانگین
مورد انتظار (نمره  )3نشان می¬دهد که اهداف مدل از نظر متخصصان دارای اعتبار است و با اطمینان  95درصد مورد تایید
قرار گرفته است .در رابطه با زیرمولفههای اهداف ،آماره  tمحاسبه شده برای کلیه مولفهها در سطح  0/05معنادار و میانگین
آنها از میانگین مورد انتظار (نمره  )3باالتر است؛ بنابراین از نظر متخصصان جزء اهداف مدل به حساب میآیند.
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در مبانی نظری مدل ،آماره  tمحاسبه شده  t=10/640در سطح  0/05معنادار است .مقایسه میانگین آن ( )4/17با میانگین
مورد انتظار (نمره  )3نشان می¬دهد که مبانی نظری مدل از نظر متخصصان دارای اعتبار است و با اطمینان  95درصد مورد
تایید قرار گرفته است .در رابطه با زیرمولفههای مبانی نظری ،آماره  tمحاسبه شده برای کلیه مولفهها در سطح  0/05معنادار و
میانگین آنها از میانگین مورد انتظار (نمره  )3باالتر است؛ بنابراین از نظر متخصصان جزء مبانی نظری مدل به حساب
میآیند.
در ابعاد و مولفههای حجم کاری ،آماره  tمحاسبه شده  t=7/079در سطح  0/05معنادار است .مقایسه میانگین این مولفه
( )4/02با میانگین مورد انتظار (نمره  )3نشان می¬دهد که ابعاد و مولفههای حجم کاری مدل از نظر متخصصان دارای اعتبار
است و با اطمینان  95درصد مورد تایید قرار گرفته است .در رابطه با زیرمولفههای ابعاد و مولفههای حجم کاری ،آماره t
محاسبه شده برای کلیه مولفهها در سطح  0/05معنادار و میانگین آنها از میانگین مورد انتظار (نمره  )3باالتر است؛ بنابراین
از نظر متخصصان جزء ابعاد و مولفههای حجم کاری مدل به حساب میآیند.
در ساز و کارهای اجرایی مدل ،آماره  tمحاسبه شده  t=8/511در سطح  0/05معنادار است .مقایسه میانگین این مولفه ()4/09
با میانگین مورد انتظار (نمره  )3نشان می¬دهد که ساز و کارهای اجرایی مدل از نظر متخصصان دارای اعتبار است و با
اطمینان  95درصد مورد تایید قرار گرفته است .در رابطه با زیرمولفههای ساز و کارهای اجرایی ،آماره  tمحاسبه شده برای
کلیه مولفهها در سطح  0/05معنادار و میانگین آنها از میانگین مورد انتظار (نمره  )3باالتر است؛ بنابراین از نظر متخصصان
جزء ساز و کارهای اجرایی مدل به حساب میآیند.
در نظام بازخورد ،اصالح،ارزیابی و مهندسی مجدد مدل ،آماره  tمحاسبه شده  t=9/436در سطح  0/05معنادار است .مقایسه
میانگین این مولفه ( )4/14با میانگین مورد انتظار (نمره  )3نشان می¬دهد که نظام بازخورد ،اصالح،ارزیابی و مهندسی مجدد
مدل از نظر متخصصان دارای اعتبار است و با اطمینان  95درصد مورد تایید قرار گرفته است .در رابطه با زیرمولفههای نظام
بازخورد ،اصالح،ارزیابی و مهندسی مجدد ،آماره  tمحاسبه شده برای کلیه مولفهها در سطح  0/05معنادار و میانگین آنها از
میانگین مورد انتظار (نمره  )3باالتر است؛ بنابراین از نظر متخصصان جزء نظام بازخورد ،اصالح ،ارزیابی و مهندسی مجدد مدل
به حساب میآیند.
تفاوت میانگین مدل ارائه شده در کلیه ابعاد با میانگین مورد انتظار در سطح خطای  5درصد معنی دار است ( .)P>0/05لذا
فرض صفر مبنی بر عدم تفاوت بین میانگینهای مشاهده شده و میانگین جامعه ( )3رد شده و مشخص میشود که بین
میانگینهای¬ مشاهده شده و میانگین جامعه ( )3تفاوت معناداری وجود دارد .بنابراین مدل ارائه شده در بخشهای "فلسفه "
( ،)4/00اهداف" (" ،)4/04مبانی نظری" (" ،)4/17ابعاد و مولفههای حجم کاری" (" ،)4/02ساز و کارهای اجرایی" ( )4/09و
"نظام بازخورد ،اصالح،ارزیابی و مهندسی مجدد" ( )4/14با اطمینان  95درصد از نظر متخصصان مورد تایید قرار گرفته است.
بحث و نتیجهگیری:
هدف تحقیق حاضر ارایه مدلی جهت تعیین جهت حجم کاری اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسالمی (استان همدان) بوده
است که  7بعد اصلی مدل یعنی (آموزش و تدریس ،پژوهش ،فعالیتهای تخصصی خارج از دانشگاه ،ابعاد کارآفرینی ،توسعه
فردی ،فرهنگی و فعالیتهای اجرایی و مدیریتی زیر مقولههای هر یک) ابعاد مدل را تشکیل دادند و با برازش مدل مشخص
شد که مدل ارائه شده قابلیت کاربردی داشته و میتواند به عنوان یک الگوی مطلوب جهت تعیین حجم کاری اساتید استفاده
گردد.که در تببین نتایج میتوان بیان داشت حجم کاری عبارت است از مجموعه یک مقوله ویژه از سنجش مسئولیتهای

ارائه مدل تعیین حجم کاری زنان هیات علمی دانشگاه آزاد اسالمی

تعیین شده به عبارت دیگر حجم کاری عبارت است از اندازه گیری مجموع فعالیت ها ،به عنوان مثال تعیین میزان ارتباط و
تماس اعضای هیات علمی در کالس درس ،میزان راهنمایی رساله ها ،میزان پژوهش ها و پروژههای تحقیقاتی هدایت شد.
توسعه حرفه ای عضای هیئت علمی کلید ارتقای کیفیت آموزش عالی است .دانشگاهها برای اینکه بتوانند در سه حوزه
کارکردی آموزش ،پژوهش و عرضه خدمات به جامعه موفق باشند ،باید به تقویت توانمندیهای اعضای هیت علمی توجه کنند
( )12تقویت این توانمندیها از طریق توسعه حرفه ای و بالندگی آنان محقق میشود .نگاهی به توزیع فراوانی اعضای هیت علمی
بر حسب مرتبه علمی آنان در دانشگاههای آزاد کشور نیز مؤید آن است که برنامه ریزی برای توسعه حرفه ای اعضای هیئت
علمی اجتناب ناپذیر است ( .)13بنابراین الزم است تا داشنگاه ها به تعیین حجم کاری مناس با فعالیتهای مرتبط با دانشگاه
ها توجه داشته باشند که به نظر میرسد با توجه به نتایج بدست آمده دانشگاه باید به فعالیتهای آموزشی و پژوهشی توجه
بیشتری داشته باشد و در کنار این فعالیتهای اصلی باید سعی داشته باشد تا اساتید به فعالیتهایی نظیر کارآفرینی و توجه
به فعالیتهای اجرایی و مدیریتی توجه داشته باشند که در نهایت باعث بهبود عملکرد شغلی اساتید و تحصیلی دانشجویان
میگردد.در خصوص مقایسه نتایج با سایر تحقیقات میتوان بیان داشت که بهرامی و همکاران ( )14بیان داشتند که افزایش
جلسات مشاوره و راهنمایی دانشجویان میتواند در بهبود عملکرد اساتید راهنما مؤثر باشد .همچنین توصیه میگردد اساتید به
امر راهنمایی و مشاوره بهصورت یک حرفه تخصصی به آن بپردازند.اسالمیان و همکاران ( )15بیان داشتند که با نظر به نتایج
متفاوت حاصله از دو رویکرد ارزشیابی دانشجویان و خودارزیابی استادان در بررسی عملکرد تدریس اثربخش اعضای هیات
علمی ،ضروری است.
رستگار و همکاران ( )16بیان داشتند که مؤلفههای عملکرد شغلی عبارتند از آموزشی ،پژوهشی ،حرفهای و شایستگیهای
فردی؛ وضعیت موجود مؤلفههای پژوهشی و حرفهای نامطلوب ولی وضعیت موجود مؤلفههای آموزشی و شایستگیهای فردی
مطلوب بود .درنهایت با توجه به مؤلفههای شناسایی شده پیشنهاد می¬شود قوانین و مقررات مربوط به ارتقای عملکرد شغلی
اساتید بازنگری و اصالح شود.
محمودی و همکاران ( )17بیان داشتند که نتایج نشان میدهد ،از نظر استادان معیارهای طرح درس ،برنامه زمانبندی در
جلسات کالسی با رعایت سرفصلها و از نظر دانشجویان ارائه جزوه درسی ،پاسخگویی به سؤاالت ،استفاده از مثالهای مناسب،
میزان مهارتهای استاد در دروس عملی ،میزان مشارکت و سرپرستی پروژه ها و پایان نامه های دانشجویی از مهمترین
معیارهای ارزیابی کیفیت تدریس استادان است.
خوران ( )18بیان داشت که بر این اساس شاخصهای فرایند تدریس (ارائه محتوا) ،اخالق حرفه ای ،مسئولیتهای آموزشی،
برنامه ریزی و آمادگی ،مدیریتی ،توسعه حرفه ای و رفتاری – شناختی به عنوان شاخصهای کلیدی عملکرد آموزشی اعضای
هیات علمی مشخص شدند .مظلومیان و همکاران ( )19نشان دادند که متغیرهای مرتبه علمی ،وضعیت استخدامی ،میزان
فعالیت اشتراکی ،مسئولیت اجرایی ،دسترسی به پایگاهها و منابع اطالعاتی ،میزان تسلط بر روش تحقیق ،مهارتهای رایانهای،
تسلط بر زبان انگلیسی و زمان اختصاص داده شده به فعالیتهای غیرعلمی رابطه معنیدارى با میزان فعالیتهای علمی پژوهشی
دارد .جمشیدی ( )20نشان میدهد که از  7مولفه تدریس و آموزش ،غنی سازی شغلی ،پژوهش ،مشاوره و خدمات علمی
داخل و خارج دانشگاه و پاسخگویی به انتظارات جامعه ،فعالیت مدیریتی و اداری ،رشد حرفه ای و شخصی ،نوآوری و آینده
پژوهی تنها یک مولفه حاصل گردید که سهم هر مولفه در ایجاد مولفه جدید طبقه بندی گردید .رشادت جو در سال ()21
طی پژوهشی با عنوان ارائه چهارچوب نظری در خصوص حجم کاری اعضاء هیئت علمی دانشگاههای علوم پزشکی کشور
همراه با تدوین و اولویت گذاری شاخصهای حجم کاری در دانشگاه علوم پزشکی ایران شاخصهای حجم کاری را در پنج
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حیطه آموزش،پژوهش ،مدیریت ،مشاوره و فعالیتهای حرفه ای مورد بررسی قرار داده است .و در نهایت به ارائه چهارچوب
نظری مناسبی برای حجم کاری اعضاء هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی پرداخته است .اولدویو و همکاران ( )22در مقاله ای
با عنوان حجم کاری ادراک شده توسط اعضای هیات علمی بیان داشت که توجه بیش از حد به تدریس باعث شده تا هیات
علمی کمتر به امور پژوهشی توجه داشته و این امر باعث یکنواختی کاری و دور شدن از اهداف علمی یک داشنگاه محسوب
میگردد.
لئو و همکاران ( )23در مقاله ای با عنوان یک مدل کمی برای تعیین حجم کاری اعضای هیات علمی بیان داشتند که توجه به
فعالیتهای تدریس،پژوهش،توسعه ابعاد اصلی مدا بوده اند که باید با توجه به اهمیت هر یک میزان ساعات مناسب در نظر
گرفته شود که بیشترین ساعات برای فعالیت تدریس و کمترین ساعات برای پژوهش مناسب است.
.دابل و همکاران در سال ( )24در مطالعات انجام شده خود به این نتیجه رسیدند که تفاوتهای حجم کاری اعضای هیئت
علمی از نظر تمرکز بر روی جنس ،رتبه علمی (دستیار ،،دانشیار یا استاد کامل دانشکده) و موارد(بخشهای) انضباطی نیز به
خوبی توسعه نیافته است .نتایج متضاد را در زمینه آموزش عالی استرالیا گزارش کردند .در دانشگاههایی که زنان در موقعیتهای
دانشگاهی باالتری بیش از حد حضور دارند ،میزان حجم کاری آنها با میزان حجم کاری مردان عضو هیت تفاوتهای معناداری
نداشت .برعکس ،در دانشگاههایی که زنان در موقعیتهای تحصیالت عالی قرار نداشتند ،میزان حجم کاری عادالنه ای به آنها
نمیرسد ،اساتید مرد ،میزان تحقیقات بیشتری را انجام میدهند و ساعات تدریس باالتری را (برای خود )هماهنگ میکند.
وردی ( )25سه مدل مبنا برای حجم کاری معرفی کرده است که عبارتند از :مدلی که بر اساس زمان واقعی که صرف تدریس
میشود پایه ریزی شده است; مدلی که در تالش است تا زمان را به فعالیتهای مختلفی اختصاص دهد ،مدلی که طیف
وسیعی از فعالیت ها را برای نقطهای از زمان تعیین میکند .برخی از پژوهشها نیز ارتباط میان موفقیت مدلهای حجم کاری و
میزان همکاری ،شفافیت ،اعتبار و بازبینی منظم را تایید کرده اند.
محدودیتهای پژوهش
این پژوهش مانند سایر پژوهش ها محدودیتهایی دارد که عبارت بود از؛  )1مکان بررسی (که محدود به استان همدان) بود؛ )2
ممکن است بخش آمار استنباطی پژوهش (مدل ارائه شده) با گذشت زمان و تغییر نگرش ها و شرایط دچار تغییراتی جزئی و
یا عمده شده که نمیتوان نتایج را به آینده تعمیم داد و در واقع مدل ارائه شده برای شرایط فعلی میباشد؛  )3احتمال وجود
خطای تأثیرگذار بر پاسخ دهندگان از جمله خطای آسان گیری که در آن افراد درجات و امتیاز خیلی زیاد را در نظر می گیرند
یا خطای تمایل به مرکز که افراد را به درجات و امتیاز متوسط در پرسشنامه متمایل می نماید که نمیتوان آن را تحت کنترل
محقق در آورد لذا در جهت کاهش محدودیت ها پیشنهاداتی ارائه شده است که عبارت است از؛  )1اجرای پژوهشی برای
شناسایی موانع اجرایی پیشنهادهای این تحقیق؛  )2انجام تحقیق حاضر در دانشگاههای دولتی جهت مقایسه نتایج؛  )3رتبه
بندی عوامل موثر بر تعیین حجم کاری اساتید با روشهایی چون  AHP :جهت تعیین اولویت هر یک ابعاد اصلی و زیر
مولفههای فرعی مدل.
تضاد منافع
هیچ گونه تضاد منافعی با حقوق نویسندگات بیان نشده است.
مالحظات اخالقی
برای اجرای مداخالت اخالقی در پژوهش حاضر ،کدهای اخالقی مطرح شده توسط انجمن روانشناسی ایران و آمریکا ()2003
و سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسالمی ایران ( )1385مورد توجه قرار گرفت .بر این اساس ،مؤلفههای زیر در
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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اصل وظیفهشناسی و مسئولیت پذیری؛ اصل سودمندی و عدم آسیبرسانی؛ اصل عدم تبعیض؛ اصل توجه به رفاه دیگران و
.اصل توجه به نظام ارزشهای جامعه
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این پژوهش برگرفته از پایان نامه دکترای نویسنده اول است و از تمامی شرکت کنندگان در این پژوهش کمال تشکر و
.قدردانی را داریم
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